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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1088(

مر�ســــوم �سلطانــــي 

رقــم 2015/2

 بالت�سديق على اتفاقية التعاون القانوين والق�سائي فـي امل�سائل

 اجلزائية )اجلنائية( بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى اتفاقيــة التعــاون القانوين والق�سائـي فــي  امل�سائــل  اجلزائيــة )اجلنائيــة( بني حكومـة 

�سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند املوقعة فـي مدينة نيودلهي بتاريخ 2014/10/29م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

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 : 30 من ربيـع الأول �سنة 1436هـ

املـوافــــق : 21 من ينايــــــــــــر  �سنة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1088(

اتفاقيـة التعـاون القانونـي والق�ضائـي 

فـي امل�ضائــــل اجلزائيـــــة ) اجلنائيـــــة ( 

بني حكومــة �ضلطنـة عمـان وحكومـة جمهورية الهنـد

�إن حكومة �شلطنة عمان وحكومة جمهورية �لهند ، ) وي�شار �إليهما فـيما بعد بالدولتني ( 

�إدر�كـــا منهمـــا للحاجــة لتقديــــم �أق�شــى قـــدر مــن �لتعــاون فـي �إعـــالن مذكــر�ت �لتكليـــف 

باحل�شور وتنفـيذ �لأو�مر و�لإنابات و�شائر �مل�شتند�ت �لق�شائية �لأخرى ،

ورغبة منهما فـي تطوير فاعلية �لبلدين فـي جمالت �لتحقيق و�ملالحقة ومنع �جلرمية 

مبــا فــي ذلك �جلر�ئــم �ملتعلقــة بالإرهــاب وتعقب و�شبــط �أو م�شــادرة متح�شـــالت و�أدو�ت 

�جلرمية من خالل �لتعاون وتبادل �مل�شاعدة �لقانونية فـي �مل�شائل �جلز�ئية ) �جلنائية ( ،

قــد �تفقتـــا علــى مــا يلــي :

املــادة ) 1 (

جمــــال التطبيــــــق

تقـــدم كـــل من الدولتـــني مبوجــــب �أحكام هـــذه �لتفاقية �إلــــى الدولـــــة �لأخرى �أق�شــــى    1

قدر من �مل�شاعدة �ملتبادلة فـي �مل�شائل �جلز�ئية )�جلنائية( .

يق�شد بامل�شاعدة �لقانونية �لق�شائية �أي م�شاعدة تقدم من قبل الدولة �ملطلوب اإليها    2

�جلز�ئية  �مل�شائل  فـي  و�لإجر�ء�ت  و�ملالحقة  �لتحقيق  جمال  فـي  �لطالبة  �إىل الدولة 

)�جلنائيــــة( ب�شـــرف النظــــر عمـــا �إذ� كانــت �مل�شاعـــدة قـــد طلبــت �أو قدمــت مـن �ملحكمــة 

�أو �أي جهة ر�سمية �أخرى .

ل تخــــل هذه �لتفاقية بـــاأي �لتز�مـــــات بني الدولتني مبوجب �تفاقيـــات �أو ترتيبــــات    3

�أخرى كما ل متنع هذه �لتفاقية الدولتني �أو جهات تنفـيذ �لقانون لديهما من تقدمي 

�مل�شاعدة لكل منهما طبقا لتفاقيات وترتيبات �أخرى .

تطبق هذه �لتفاقية �أي�شا على �أي طلبات للم�شاعدة متعلقة بفعل �أو امتناع مت �رتكابه    4

قبل �سريانها . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1088(

املــادة ) 2 (

تعريفــــــــات

لأغر��ض هذه �لتفاقية :

"�مل�شائل �جلز�ئية )�جلنائية(" تعني : �لبحث ، و�لتحقيق ، و�ملحاكمة �أو �أي �إجر�ء�ت  1 / �أ   
�أخرى ذ�ت �شلة باجلرمية وفقا للقو�نني �ل�شارية فـي كل من الدولتني .

ت�شمـــل �مل�شائـــل �جلز�ئيـــــة )�جلنائية( �أي�شـــا �لتحقيقـــات �أو �ملحا�شـــر �لق�شائيـــــة  ب   

�ملتعلقـــة بجر�ئـــم تخـــ�ض �ل�شر�ئــــب و�لر�شــــوم و�جلمـــارك و�لتحويـــالت الدوليــــة 

لروؤو�س �لأمو�ل �أو �ملدفوعات .

ج   ت�شمل �مل�شاعدة :

�لتعرف على �لأ�شخا�ض و�لأدو�ت وحتديد �أماكن تو�جدها .   1

تبليغ �مل�شتند�ت مبا فـي ذلك م�شتند�ت ��شتدعاء �لأ�شخا�ض .   2

تقدمي �ملعلومات و�مل�شتند�ت و�ملو�د و�لت�شجيالت .   3

�لتفتي�ض و�ل�شبط .   4

جمع �لأدلة و�أخذ �لأقو�ل .   5

�ل�شماح بح�شور �أ�شخا�ض من �لدولة �لطالبة للم�شاعدة فـي تنفـيذ �لطلب .   6

�ل�شمـــــــاح مبثــــــــول �لأ�شخــــا�ض �ملحتجزيـــــن لتقديــــــــم �لأدلـــــــــة �أو �مل�شاعـــــــدة    7

فـي �لتحقيقات . 

ت�شهيل ح�شور �ل�شهود للم�شاعدة فـي �لتحقيقات .   8

�لإجـــر�ء�ت �لالزمـــة لتحديد مكـــان عائـــد�ت �جلرميــــــة و�لتحفـــــظ    9 �تخــــاذ 

عليها �أو م�شادرتها .

�أي �شكـــــل �آخـــــر من �أ�شكــال �مل�شاعدة ل يتعــار�ض مع قانون �لدولـــة �ملطلــوب    10

اإليها �مل�شاعدة .

�أو غري  �أي ممتلكات يح�شل عليها ب�شورة مبا�شرة  2 / �أ - "متح�شالت �جلرمية" تعني 

مبا�شرة �أي �شخ�ض نتيجة لعمل �إجر�مي �أو قيمة هذه �ملمتلكات .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1088(

"�ملمتلكـــات" تعنـــي �ملمتلكــــات و�ملوجـــــــود�ت �أيـــا كـــان و�شفهـــــا ، �شـــــو�ء كانـــت ماديــة  ب   
�أو غري ماديــة ، منقولة �أو غري منقولـــة ، ملمو�شــــة �أو غري ملمو�شـــة ، و�مل�شتنـــد�ت 

�أو �ل�شكــوك �لقانونية �لتي تثبت ملكية تلك �ملوجود�ت �أو وجود م�شلحـــة فـيهـــا ، 

�أو موجود�ت حت�شل من �أو ت�شتخدم فـي �رتكاب جرمية وت�شمل �ملمتلكات �ملح�شلة 

من متح�شالت اجلرمية . 

"�مل�شادرة" تعني �أي �إجر�ء يوؤدي �إىل �حلرمان من �مللكية . ج   
��شتخد�مهـــا  بغــــر�ض  �أعــــدت  �أو  ��شتخدمـــــــت  �أدو�ت  �أي  تعنــــي  "�أدو�ت اجلرميــــــة"  د   

فـي �رتكاب اجلرمية .

"�لتحفــــظ على �ملمتلكــــات" يعنــي �أي �إجر�ء ي�شتهدف منع �لتعامــل فـي �ملمتلكــات  هـ   
�أو نقلها �أو �لت�شرف فـيها .

املــادة ) 3 (

ال�ضلطـــــات املخت�ضــــــة 

تقــــدم طلبــــات �مل�شاعدة �لقانونية مبوجــب هــــذه �لتفاقية عرب �ل�شلطـــــات �ملخت�شــــة    1

فـي كل من �لدولتني .

تكون �شرطة عمان �ل�شلطانية هي �ل�شلطة �ملخت�شة فـي �شلطنة عمان وفـي جمهورية    2

�لهند وز�رة �ل�شوؤون �لد�خلية .

املــادة ) 4 (

بيانـــات طلــــب امل�ضاعـــدة

تقدم طلبات �مل�شاعدة مبوجب �أحكام هذه �لتفاقية كتابة ومع ذلك يجوز فـي �لظروف    1

�لعاجلـة مبو�فقـة �لدولــة �ملطلــوب �إليها �أن يتم طلب �مل�شاعدة �شفاهــة علــى �أن يوؤكـــد 

كتابة فـيما بعد . 

يجب �أن يت�شمن طلب �مل�شاعدة �لبيانات �لآتية :   2

��شـــــم اجلهـــــة �ملخت�شــــة �لتي تقــــوم بالتحقيـــــق �أو �ملالحقــــة �أو �ملقا�شــــاة بالدولــــة  �أ   

�لطالبة .
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و�شــــف للوقائـــع ذ�ت �ل�شلـــــة بالطــلب و�ل�شــند �لقانونــــي للتحقيــــــق �أو �ملالحقــــــة  ب   

�أو �ملقا�شاة . 

�لغر�ض �لذي قدم �لطلب من �أجله وطبيعة �مل�شاعدة �ملطلوبة . ج   

تفا�شيل ومتطلبات �أي �إجر�ء ترغب الدولة �لطالبة فـي �تباعه . د   

حتديد �لزمن لتنفـيذ �لطلب . هـ   

هوية وجن�شية �ل�شخ�ض �أو �لأ�شخا�ض مو�شوع �لتحقيق .  و   

فـي حالـة طلـب �حل�شــول على �أدلــة �أو طلــب �لتفتيـ�ض و�ل�شبـط �أو طلـب حتـديـد  ز   

مكان و�شبط وم�شادرة متح�شالت اجلرمية �أو �لأمو�ل �ملر�د ��شتخد�مها لتمويل 

�لأعمال �لإرهابية ، يجب �أن يت�شمن �لطلب بيانات بالأ�شباب �لتي ترجح �لعتقاد 

بوجود �لأدلة فـي نطاق �لخت�شا�ض �لق�شائي بالدولة �ملطلوب اإليها .

ح   فـي حالـــة طلب �أخــــذ �أقــــــو�ل �أو �شهــــادة مـــن �شخ�ض ، يجب �أن يت�شمن بيانــــا مبـــا 

�إذ� كان �ملطلوب �أخذ �أقو�له �أو �شهادته بحلف اليمني �أو �لإقر�ر ، مع و�شف ملو�شوع 

�لأقو�ل �أو ال�سهادة �ملطلوبة .

فـي حالــــة طلــــب اإعـــارة �مل�شبوطات يجب �أن يت�شمن �لطلب بيانا با�شــم �ل�شخــ�ض  ط   

�أو �لأ�شخــا�ض �لذين �سيعهد �إليهم بالتحفظ عليها وكذلك �ملكـــان �لـــذي �شتنقــــل 

اإليه ، و�أي �ختبار�ت يتعني �إجر�وؤها عليها وتاريخ اإعادة هذه �مل�شبوطات .

فـي حالة طلب �إح�شار �شخ�ض موقوف �أو �أ�شخا�ض موقوفـني ، يجب �أن يت�شمن  ي   

حر��شتهم  �أو  بحر��شته  �إليهم  �لذين �سيعهد  �لأ�شخا�ض  �أو  �ل�شخ�ض  ��شم  �لطلب 

خالل عملية �لرتحيل ، و�ملكان �لذي �شريحل �أو �شريحلون اإليه وتاريــــخ �إعادتــــه 

�أو �إعادتهم .

ك   م�شتوى �ل�شرية �ملطلوبة و�لأ�شباب الداعية لها . 

فـي حالة طلبات �لتحفظ �أو م�شادرة �لأدو�ت �أو �ملتح�شالت الناجتة عن اجلرمية  ل   

يجب �أن يت�شمن �لطلب ما ياأتي :
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- و�شف تف�شيلي لهذه �لأدو�ت �أو �ملتح�شالت مبا فـي ذلك حتديد مكانها .

- بيــان بالأ�شبـــاب �لتــــي تدعو لالعتقاد باأن تلك �لأمــو�ل �أو �ملمتلكـات متح�شلــة 

عن جرمية �أو م�شتخدمة فـيها .

- بيان بال�شند �لقانوين للمالحقة فـي �لدولة �لطالبة .

ل يجـوز للدولـة �ملطلـوب �إليهـا �أن ترفــ�ض تنفــيذ �لطلــب ملجــرد �أنه ل يت�شمــن جميـــع    3

�ملعلومــات �مل�شار �إليهــا فـي هـــذه �ملـــادة ، �إذ� كان تنفـيذ �لطلب ممكنا بغري ذلك طبقا 

لقانون �لدولة �ملطلوب �إليها .

�إذ� �عتبــــــرت �لدولــــة �ملطلــــوب �إليهـــا �أن هنـــــاك حاجـــة ملعلومـــات �إ�شافـيــة لكي ي�شبـح    4

من �ملمكن �لتعامل مع �لطلب ، يجوز لتلك �لدولة �أن تطلب تلك �ملعلومات �لإ�شافـية .

املــادة ) 5 (

تنفـيـــذ الطلـــب

تنفذ طلبات �مل�شاعدة طبقا لقانون �لدولة �ملطلوب �إليها ويجوز تنفـيذها باأي �شروط    1

�أو طريقة حمددة فـي �لطلب �إذ� مل تكن تتعار�ض مع قانون �لدولة �ملطلوب �إليها . 

تبلغ �لدولة �ملطلوب �إليها ، �لدولة �لطالبة باأي ظــروف من �شاأنها �أن ت�شبب تاأخري�    2

ملحوظا فـي تنفـيذ �لطلب .

تبلـــغ �لدولـــة �ملطلـــوب �إليهــا فـي �حلـــال ، �لدولـــة �لطالبة باأي قر�ر بعـــدم �ل�شتجابـــة    3

كليا �أو جزئيا لطلب �مل�شاعدة �أو تاأجيل �لتنفـيذ ، مع تقدمي �لأ�شباب �لد�عية �إىل ذلك . 

علـــى �لدولــــــة �ملطلــوب �إليهـــا عــدم رفـــ�ض تنفـيــذ �لطلــب بحجـــة �ل�شريـــــة �مل�شرفـيــة    4

طاملا �أنه طلب ق�شائي .

يجــــوز للدولـــــــة �ملطلــــوب �إليهــــا تاأجيل تنفـيــــذ �لطلــــب �إذ� كــــان مـــــن �شاأنــــــه �لتاأثيـــــر    5

على �لتحقيقات �أو �ملالحقات �جلارية فـي �لدولة �ملطلوب �إليها . 
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املــادة ) 6 (

رفــ�ض طلـــب امل�ضاعــــدة

يجوز للدولة �ملطلوب �إليها رف�ض طلب �مل�شاعدة فـي �حلالت �لآتية :   1

�إذ� كان تنفـيذ �لطلب من �شاأنه �أن مي�ض ب�شيادتها �أو باأمنها ، �أو يتعار�ض مع �لنظام  �أ - 

�لعام �أو �أي م�شالح �أ�شا�شية �أخرى لديها .

�إذ� كان تنفـيذ �لطلب يتعار�ض مع �لقانون �لوطني للدولة �ملطلوب �إليها . ب - 

فـــــي حالــــة طلـــب �لتحفــــظ �أو م�شـــادرة �ملتح�شالت �أو �لأدو�ت �ملتعلقة بجرميــة ،  ج - 

لو �رتكبت فـي �لدولة �ملطلوب �إليها ملا �عتربت جرمية يتخذ ب�شاأنها �أمر م�شادرة . 

�إذ� كان �لطلب يتعلق بجرمية ق�شي فـيها برب�ءة �ملتهم �أو �شدر عفو عنه . د - 

�مل�شاعدة    2 �إمكانية تقدمي  �إليها فـي  ، تنظر �لدولة �ملطلوب  �مل�شاعدة  قبل رف�ض طلب 

مبوجب �ل�شروط �لتي تر�ها �شرورية ، و�إذ� قبلت �لدولة �لطالبة تلك �ل�شروط فعليها 

مر�عاتها .

املــادة ) 7 (

تبليــــغ امل�ضتـنـــدات

على �لدولة �ملطلوب منها تبليغ �أي م�شتند ير�شل �إليها بغر�ض �لتبليغ .   1

على �لدولة �لطالبة �إر�شال طلب �لتبليغ �لذي يتطلب رد� �أو مثول فـي �لدولة �لطالبة    2

فـي وقت مقبول قبل �ملوعد �ملحدد للرد �أو �ملثول .

على �لدولة �ملطلوب �إليها �إر�شال ما يثبت �لتبليغ وفقا للطريقة �لتي حددتها �لدولة    3

�لطالبة .

املــادة ) 8 (

نقــل امل�ضتنــدات والت�ضجيـــالت واملـــواد

�إذ� تعلــــق طلــــب �مل�شاعـــدة بنقـــل ت�شجيــــالت �أو م�شتنــــد�ت ، يجــــوز للدولـــــة �ملطلــــوب    1

�إليها �إر�شال �شورة طبق �لأ�شل ومعتمدة ما مل تطلب �لدولة �لطالبة �لأ�شول �شر�حة . 
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تعــــاد �لت�شجيـــالت و�مل�شتنــــد�ت �لأ�شليـــة و�ملـــو�د �ملر�شلـــة �إىل �لدولــة �لطالبــة باأ�شـــرع    2

وقت ممكن �إىل �لدولة �ملطلوب اإليها .

مبا ل يتعار�ض مع قانون �لدولة �ملطلوب �إليها ، تر�شل �مل�شتند�ت و�ملو�د و�لت�شجيالت    3

بال�شكل �ملقرر �أو م�شدقا عليها وفقا ملا تقرره �لدولة �لطالبة كي تكون مقبولة طبقا 

لقانونها .

املــادة ) 9 (

احل�ضـول علـى الأدلـة فـي الدولــة املطلـوب اإليهـا

يجوز مبوجب �لتكليف باحل�شور �إلز�م �أي �شخ�ض - مبا فـي ذلك �ملوقوفون - �لإدلء    1

بال�شهــادة �أو �إبر�ز �مل�شتنــد�ت و�لت�شجيالت و�ملو�د �لأخــرى مبـــا ل يتعـــار�ض مـــع قانــــون 

�لدولة �ملطلوب �إليها .

�إليها ، يجوز - عند �أخذ �لأدلة - �ل�شماح بح�شور    2 مع مر�عاة قانون �لدولة �ملطلوب 

مفو�شي وموظفـــــي �لدولــــة �لطالبــــة و�لأ�شخــــا�ض �ملعنيــني بالإجـــر�ء�ت ، �إلـــى �لدولة 

�ملطلوب �إليها للم�شاركة فـي �حل�شول على �لأدلة .

ي�شمـــل حــــق �مل�شاركـــة فـي �حل�شـــول على �لأدلـــة حـــق �ملوظفـني �حلا�شريــــن فـــي طــــرح    3

�لأ�شئلة ويجـــوز لالأ�شخـــــا�ض �حلا�شريــــن �أثنــــاء تنفـيذ �لطلب - بعـــد مو�فقـــة �لدولـــة 

�ملطلوب �إليها - �إعد�د ت�شجيل طبق �لأ�شل من �لإجـر�ء�ت و��شتخـد�م �لو�شائل �لتقنيـــة 

لإعـــد�د هذ� �لت�شجيل .

املــادة ) 10 (

التفتيـــ�ض وال�ضبـــط

على �لدولة �ملطلوب �إليها تنفـيذ طلب �لتفتي�ض و�ل�شبط .   1

يتـــم تنفـيـــذ �لتفتي�ض و�ل�شبـــط من قبـــل �لدولـــة �ملطلوب �إليهــــا بذ�ت �مل�شتوى وحتت    2

ذ�ت �لأو�شــــاع �لتــــي تنطبــــق علـــى �شلطــــات تنفـيــــذ �لقانـــــون و�ل�شلطــــات �لق�شائيــــــة 

لديهــا وفقا لقو�نينها .
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علــى �ل�شلطــة �ملخت�شــة �لتــي نفــذت طلــب �لتفتيـــ�ض و�ل�شبـــط تقديـــم �أي معلومــات    3

ميكـن طلبهــا مــن �لدولــــة �لطالبة تتعلق ، ولكن ل تقت�شـــر على نوعيـــة وحالــة وتكامــــل 

و��شتمر�رية حيازة �مل�شتند�ت و�لت�شجيالت و�لأدو�ت �مل�شبوطة وكذلك ظروف �ل�شبط . 

املــادة ) 11 (

ح�ضــور الأ�ضخـا�ض لتقديــم الأدلــة

اأو امل�ضاعـــدة فـي التحقيـــق لــدى الطــرف الطالــب

يجوز للدولة �لطالبة �أن تطلب ح�شور �شخ�ض ما لل�شهادة �أو �مل�شاعدة فـي �لتحقيق .   1

تقوم �لدولة �ملطلوب �إليها بدعــوة �ل�شخ�ض للم�شاعدة فـي �لتحقيق �أو �ملثـول ك�شاهـــد    2

فـي �لإجر�ء �لقانوين وتطلب مو�فقته على ذلك ويبلغ ذلك �ل�شخ�ض باأي م�شروفـــات 

�أو بدلت يتم �شرفها .

املــادة ) 12 (

اإح�ضـار املوقوفـني لتقديـم الأدلــة اأو امل�ضاعـدة فـي التحقيـق

يجوز نقل �ل�شخ�ض �ملوقوف فـي �لدولة �ملطلوب �إليها ، بناء على طلب �لدولة �لطالبة ،    1

ب�شكل موؤقت �إىل �لدولــــة �لطالبـــة للم�شاعــــدة فـي �لتحقيقـــات �أو �لإجــر�ء�ت �لقانونيــة 

ب�شــــرط مو�فقـــة ذلك �ل�شخـــــ�ض على �لنتقــــال وعـــدم وجــود �أ�شــباب جوهريـــة حتــــول 

دون �لنقل و�إذ� رف�ض �ل�شخ�ض �لنتقال تطبق �أحكام �ملــادة )9( من هذه �لتفاقية .

فـي �حلالة �لتي يجب فـيها بقاء �ل�شخ�ض �ملطلوب نقله موقوفا مبوجب قانون �لدولة    2

�ملطلــوب �إليهــا ، يتعـــني على �لدولة �لطالبة و�شع ذلك �ل�شخ�ض قيد �حلب�ض و�إعادته 

حمبو�شا عند �نتهاء تنفـيذ �لطلب .

�إذ� �نتهـت مـدة �لعقوبـة �ملوقعـة على �ل�شخـ�ض �ملنقـول �أو �إذ� �أخطـرت �لدولـة �ملطلوبــة    3

اإليها �لدولة �لطالبة باأن �ل�شخ�ض �ملنقول مل يعــــد مطلوبــــا و�شعــه قيـــد �حلبــــ�ض يتم 

�إطالق �شر�ح ذلك �ل�شخ�ض ويعامل معاملة �ل�شخ�ض �ملطلوب ح�شوره مبوجب طلب 

ح�شور من �لدولة �لطالبة .
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املــادة ) 13 (

�ضمــان �ضالمـــة م�ضـــار اإجـــراءات النقـــل

ل يجوز مالحقة �أو حجز �أو تقييد �حلرية �ل�شخ�شية لأي �شخ�ض متو�جد فـي �إقليم    1

الدولـــة �لطالبـــة مبو�فقتـــه للظهـــــور �أمـــام �ل�شلطـــــات �لق�شائية للرد علـــى �أي �أفعــــال 

�أو �متناع لـــم يـــرد ذكرهــا فـي �لطلــب . كما ل يجوز حجز وتقييد �حلرية �ل�شخ�شيـة 

لأي �شخــ�ض عن �أي �أفعال �أو �متناع وقعت قبل مغادرته �لدولة �ملطلوب �إليها .

�أتيحت لل�شخ�ض حرية مغادرة الدولة    2 �إذ�  �ملـادة  ل ي�شري تطبيق �لبند )1( من هذه 

�لطالبــة ومل يغادر خــالل )30( �لثالثــني يومـــا �لتالية لإبالغــــه ر�شميــــا بـــاأن ح�شــوره 

مل يعد مطلوبا �أو �إذ� غادر ذلك �لبلد ثم عاد �إليه باختياره .

ل يجوز �أن يخ�شع �ل�شخ�ض �لذي يتخلف عن �حل�شور �إىل �لدولة �لطالبة لأي عقوبة    3

�أو �إجر�ء �إجباري فـي �لدولة �ملطلوب �إليها .

املــادة ) 14 (

الأمــوال املـراد ا�ضتخدامهـا لتمويـل الأعمــال الإرهابيــة

�لأ�شخا�ض �أو جمموعة من  باأن �شخ�شا  �أ�شباب جتعلها تعتقد   �إذ� كان لأي من �لدولتني 

 �لو�قعني �شمن �شلطتها قام بجمع �أو يجمع �أو �شاهم �أو ي�شاهم فـي �أمو�ل ير�د ��شتخد�مها

 بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لتمويل ودعم �أعمال �إرهابية فـي �أر��شي �لدولة �لأخرى ،

 فعليهــا �إخطــار �لدولة �لأخرى بتلك �لوقائع وعليها �تخاذ خطو�ت وفقا لقو�نينها لتفتي�ض

و�شبط وم�شادرة تلك �لأمو�ل ومالحقة �ل�شخ�ض �ملعني .

املادة ) 15 (

متح�ضــالت واأدوات اجلرميـــة

تبـــذل �لدولـــة �ملطلـــوب �إليها عند �لطلب من �لدولــــة �لطالبـــة �أق�شى جهـــــد للتاأكـــــد    1

مما �إذ� كان �أي متح�شالت �أو �أدو�ت جلرمية ما موجودة فـي نطاق �شلطتها ، وتخطر 

�لدولة �لطالبة بنتائج حترياتها . 
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يجـــوز تقديــم طلـــب للم�شاعدة فـي �لتحفـــظ على �أو م�شـــــادرة متح�شــــالت �أو �أدو�ت    2

اجلرمية .

وتقـــدم هـــذه �مل�شاعـــــدة بالو�شائـــــل �ملنا�شبــــــة وفقـــــا لقانـــون �لدولــــــة �ملطلـــــوب �إليهـــــا 

ويجــوز �أن ت�شمل تنفـيــذ �أمـــر �شادر من حمكمـة �أو جهة خمت�شة فـي �لدولة �لطالبـــة ، 

�أو �لتقــــدم بطلـــب �إلـــى �جلهـــــة �ملخت�شــــة فـي �لدولــة �ملطلــــــوب �إليها بهـــدف �حل�شــــول 

على �أمــر للتحفــظ �أو �مل�شــادرة .

يجوز طلب �مل�شاعدة للتحفظ على �ملمتلكات بغر�ض �شمان وجودها فـي حالة �شدور    3

�أمر با�شرتد�د �ملتح�شالت �أو �لأدو�ت .

�ملتح�شـــالت �أو �لأدو�ت �لتــي تــم �لتحفظ عليهــا �أو م�شادرتهــا طبقــا لهــذه �لتفاقيــة    4

تكون من حق �لدولة �لطالبة ما مل يتم �لتفاق على غري ذلك . 

�إذ� تــــم �تخــاذ �إجـــر�ء فــي �لـدولــة �ملطـلـــوب �إليهــــا مبـــوجـــب طلـــب للم�شـــاعـــدة عمــــال    5

بالبندين )1( و )2( من هذه �ملـادة ، مع وجود �دعاء لطرف ثالث فـي �أي من �لدولتني ، 

فـيتعني على �لدولــة ذ�ت �لعالقــة �إبــالغ �لدولــة �لأخرى فـي �أقرب وقت ممكــن بهــذ� 

�لدعـــاء و�لنتيجة �ملرتتبة عليه . 

املــادة ) 16 (

ال�ضريــة وحــدود ال�ضتخـــدام

يجوز للدولـــة �ملطلــوب �إليهـــا ، بعد �لت�شاور مـــع �لدولــــة �لطالبـــة �أن تطلــــب �حلفـــاظ    1

�أن تطلــــب عــدم  �أو �شريـــــة م�شدرهــــا ولــها  �أو �لأدلــة �ملقدمـــة  على �شريـــة �ملعلومــــات 

�إف�شائها �أو ��شتخد�مها �إل فـي �لأحو�ل وبال�شروط �لتي حتددها .

حتافظ �لدولة �ملطلوب �إليها �إىل �حلد �لذي طلب منها على �شرية �لطلب وحمتوياته    2

�ل�شروري  با�شتثناء �حلد  �لطلـــب  يتخــذ مبوجـــب  �إجر�ء  و�أي  له  �ملوؤيـــدة  و�مل�شتند�ت 

لتنفـيذه .

يتعيــن علــــى �لدولــــة �لطالبـــة عــــدم �إف�شاء �أو ��شتخد�م �ملعلومـــات �أو �لأدلــــة �ملقدمـــة    3

فـي �أغر��ض غري تلك �ملبينة فـي �لطلب دون مو�فقة م�شبقة من �لدولة �ملطلوب �إليها .
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املــادة ) 17 (

ت�ضديــــق املحــــررات

ل تتطلب �لأدلة و�لوثائق �ملر�شلة مبقت�شى هذه �لتفاقية �أي �شكل من �أ�شكال �لت�شديق 

عد� ما هو و�رد باملــادة )8( من هذه �لتفاقية .

املــادة ) 18 (

اللغـــــــــة

تكــــون �لطلبـــات و�لوثائــــق �ملوؤيـــدة لهـــا م�شحوبـــة برتجمـــة �إىل اإحــــدى �للغـــات الر�سميــــة 

للدولة �ملطلوب اإليها .

املــادة ) 19 (

النفقــــــــــات

تتحمـــل �لدولة �ملطلـــوب �إليها نفقات تنفـيذ �لطلــب ، على �أن تتحمــل �لدولــة �لطالبة    1

�لنفقات �لتالية :

�مل�شاريـــف �ملرتتبـــة على نقـــل �أي �شخ�ض �إىل �أو من �إقليم �لدولـة �ملطلوب �إليها ،  �أ - 

وكذلك �أي بــدلت �أو م�شاريـــف تدفــــع لذلك �ل�شخـــ�ض �أثنـــــاء وجوده فـي �إقليــــم 

�لدولة �لطالبة تطبيقا لأحكام �ملادتني )11( و )12( من هذه �لتفاقية . 

م�شاريف و�أتعاب �خلرب�ء �شو�ء فـي �إقليم �لدولة �ملطلوب �إليها �أو �لدولة �لطالبة . ب - 

�إذ� �ت�شــح �أن �لطلـب يقت�شـي نفقـات ذ�ت طبيعـــة ��شتثنائيــة ، فعلــى �لدولتـــني �لت�شـــاور    2

لتحديد �ل�شروط �لتي ميكن مبوجبها توفـري �مل�شاعدة �ملطلوبة .

املــادة ) 20 (

امل�ضــــــــاورات

 على �ل�شلطات �ملخت�شـة للدولتني عقــد م�شـــاور�ت فـي �لأوقـــــات �لتي تتفق عليهـــا لتعزيز

 �لتنفـيـــذ �لفعال لهذه �لتفاقيـــة . كما يحق لل�شلطات �ملخت�شة �أن تتفق على خطو�ت عملية

 كلما تطلب ذلك لت�شهيل تنفـيذ هذه �لتفاقية .
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 املــادة ) 21 (

�ضريــــان التفاقيـــــة

يتم �لت�شديــق علــى هــذه �لتفــاقيـــة وفقــا لالإجــر�ء�ت �لقانــونيــة �ملعمـول بهـا فـي كل دولــة 

وتدخل حيز �لنفاذ بعد �شهر من تاريخ تبادل وثائق �لت�شديق .

املــادة ) 22 (

تعديـــل التفاقيـــة

يجوز تعديل هذه �لتفاقية مبو�فقة الدولتني عرب الطرق �لدبلوما�شية .

املــادة ) 23 (

الإنهــــــاء 

لكل من الدولتني �إنهـاء هـذه �لتفاقيـة فـي �أي وقـت باإ�شعــار م�شبــق مدتــه )6( �ستــة �أ�شهــر 

تقدمه للدولة �لأخرى عرب الطرق �لدبلوما�شية .

حـــررت هذه �لتفاقيــــة فـي نيودلهـــي يوم �لأربعاء �ملو�فق 29 من �شهر �أكتوبر عام 2014م 

من ن�شختــني �أ�شليتني باللغـــات العربية والهندية و�لإجنليزية لكــــل منها ذ�ت �حلجيــــة ، 

وفـي حالة �أي �ختالف يعتد بالن�ض �لإجنليزي .

عــــن

حكومــــة �ضلطنــــة عمـــــان

د . علـي بن م�ضعـــود ال�ضنيـــدي

وزيـــر التجــــارة وال�ضناعــــة

عــــن

حكومــــة جمهوريــــة الهنــــد

راجنـــــــات �ضنـــــــج

وزيـــــــر الداخليـــــــــة
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Agreement on Legal and Judicial Cooperation in Criminal 
Matters between the Government of  the Sultanate of  Oman 

and the Government of  the Republic of  India

The Government of  the Sultanate of  Oman and the Government of  the 
Republic of  India (hereinafter referred to as the " Two States ").
Recognizing the need to provide the widest measure of  cooperation in the 
service of  summons, execution of  warrants and other judicial documents 
and commissions,

Desiring to improve the effectiveness of  both countries in the investigation, 
prosecutions and suppression of  crime, including crime related to terrorism 
and tracing, restraint, forfeiture or confiscation of  proceeds and instruments 
of  crime through cooperation and mutual legal assistance in criminal matters,

Have agreed as follows:

Article ( 1 )

Scope of  Application

1 - Each State shall provide the widest measure of  reciprocal assistance in 
criminal matters to the other State in accordance with the provisions of  
this Agreement.

2 - Legal and judicial assistance shall mean any assistance in the field of  
investigation, prosecution and proceedings in criminal matters provided 
by the Requested State to the Requesting State irrespective of  whether 
the assistance is sought or to be provided by a court or some other 
official authority. 

3 - This Agreement shall be without prejudice to other obligations between 
the States pursuant to other treaties or arrangements or otherwise, 
and shall not prevent the two States or their law enforcement agencies 
from providing assistance to each other pursuant to other treaties or 
arrangements.

4 - This Agreement shall also apply to requests for assistance relating to 
acts of  commission or omission committed prior to the entry into force 
of  this Agreement. 
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Article ( 2 )
Definitions

For the purposes of  this Agreement:
1/a - "Criminal Matters" means research, investigation, trial or any other 

proceedings relating to a crime in accordance with the applicable 
laws of  either of  the two States;

 b - Criminal Matters shall also include investigations or judicial records 
pertaining to crimes relating to taxation, duties, customs and 
international transfers of  capitals or payment. 

 c - Assistance includes the following :
 1 - Identifying persons and objects and determining their locations,
 2 - Serving of  documents including subpoenas.
 3 - Providing information, documentation, objects and records.
 4 - Search and Seizure.
 5 - Collecting evidence and taking statements.
 6 -  Permitting the coming of  persons from the Requesting State to 

assist in the execution of  request. 
 7 - Permitting the appearance of  detained persons to give evidence 

or assist in investigations.
 8 - Facilitating the attendance of  witnesses to assist in investigations.
 9 - Taking necessary action to locate, restrain or forfeit the proceeds 

and instruments of  the crime.
 10 -  Any other form of  assistance which is not contrary to the law of  

the State requested to provide assistance.
2/a - "Proceeds of  Crime" means any property that is derived or obtained 

directly or indirectly by any person as a result of  criminal activity or 
the value of  any such property.

 b - "Property" means property and assets of  every description whether 
corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or 
intangible and deeds and instruments evidencing title to, or interest 
in, such property or assets derived or used in the commission of  an 
offence and includes property obtained through proceeds of  crime. 
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 c - "Forfeiture" means any measures resulting in the dispossession of  
ownership.

 d - "Criminal Instrument" means any instrument used or intended to 
be used to perform a crime. 

 e - "Restricting Property" means any measure to prevent the dealing in 
those properties or transferring them or discarding them. 

Article ( 3 )

Competent Authorities

1 - Requests for legal assistance shall be submitted through the Competent 
Authorities in the two States pursuant to this Agreement. 

2 - For the Sultanate of  Oman, the Royal Oman Police shall be the Competent 
Authority. For the Republic of  India, the Ministry of  Home Affairs shall 
be the Competent Authority. 

Article ( 4 )

Content of  Requests

1 - Requests for assistance pursuant to the provisions of  this Agreement shall 
be submitted in writing. In urgent situations requests may be made 
orally, if  the Requested State accepts that. In such cases the request will 
subsequently be confirmed in writing.

2 - Requests for assistance shall contain the following:

a - The name of  the concerned authority conducting the investigation, 
prosecution or litigation in the Requesting State.

b - A description of  the events relating to the request and the legal 
ground for the investigation, prosecution or litigation. 

c - The purpose of  the request and the nature of  assistance requested.

d - Details and requirement of  any procedure the Requesting State 
desires to follow.

e - Specifying the period for executing the request.
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f  - Identifying the person or persons who are the subject of  investigation.

g - Where a request is made for taking evidence or conducting a search 
and seizure, or the location, restraint or forfeiture of  proceeds of  
crime, or of  funds meant for financing of  acts of  terrorism, the 
request should contain a statement indicating the basis that lead to 
the belief  of  the possibility finding evidence within the jurisdiction 
of  the Requested State. 

h - Where a request is made for taking testimony or a statement from 
a person, the request shall indicate whether or not the testimony or 
statement is to be taken under oath, describing the subject matter 
of  the testimony or statement requested. 

i - Where a request to borrow the seized items is made, the request 
should specify the name of  the person or the names of  the persons 
under whose custody the seized items shall be, the place the seized 
items shall be transferred to, any tests and examinations that will be 
carried out on them and the date they will be returned. 

j - Where a request is made to surrender detained person or persons, 
the request should contain a statement identifying the name of  the 
person or the names of  the persons who will be responsible for 
them during their transfer, the place they will be transferred to and 
the date the person or persons shall be returned. 

k - The level of  confidentiality requested and the reasons for it.

l - Where request for the seizure or forfeiture of  proceeds and 
instruments of  crime is made, the request shall contain the following:

- A detailed description of  the proceeds and objects and their 
location.

- A statement illustrating the bases that lead to the belief  that 
the monies or the property reserved against are proceeds and 
instruments of  crime. 

- A statement with the legal basis for prosecution in the Requesting 
State.
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3 - The Requested State should not refuse to execute the request for the 
sole reason that the request does not contain all the data detailed in this 
Article if  it is legally possible to execute the request in accordance with 
the law of  the Requested State. 

4 - If  the Requested State considers that additional information needed 
to enable the request to be dealt with, that State may request such 
additional information. 

Article ( 5 )

Execution of  Request

1 - Requests for assistance shall be executed in accordance with the law of  
the Requested State . Requests may be executed in accordance with any 
requirement or method specified in the request if  they are not contrary 
to the law of  the Requested State. 

2 - The Requested State shall inform the Requesting State of  any 
circumstances which may manifestly delay the execution of  the request. 

3 - The Requested State shall promptly inform the Requesting State of  its 
decision not to fully or partially respond to the request or its delay to 
execute it, specifying the reasons for that decision. 

4 - The Requested State shall not refuse to execute a request on the ground 
of  bank secrecy as long as it is a judicial request.

5 - Assistance may be postponed by the Requested State if  execution of  the 
request would interfere with an ongoing investigation or prosecution in 
the Requested State.

Article ( 6 )

Refusing Assistance

1 - The Requested State may refuse the request for assistance in the 
following situation:

a - If  the execution of  the request would impair its sovereignty, security, 
public order or other essential interests.

b - If  the execution of  the request would be contrary to the law of  the 
Requested State.
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c - If  the request seeking restraint, forfeiture or confiscation of  proceeds 
or instruments of  crime which, had it occurred within the jurisdiction 
of  the Requested State, would not have been a crime in respect of  
which a confiscation order could have been made.

d - If  the request relates to a crime where the accused was acquitted or 
pardoned. 

2 - Before refusing the request for assistance, the Requested State shall 
consider whether assistance may be granted subject to such conditions 
as it deems necessary. If  the Requesting state accepts such conditions, it 
should comply with the same.

Article ( 7 )

Service of  Documents

1 - The Requested State shall serve any document transmitted to it for the 
purpose of  service.

2 - The Requesting State shall transmit a request for the service of  a 
document pertaining to a response or appearance in the Requesting State 
within a reasonable time, before the scheduled response or appearance.

3 - The Requested State shall return a proof  of  service, as far as possible, 
in the manner required by the Requesting State.

Article ( 8 )

Transfer of  Documents, Records and objects

1 - When the request for assistance concerns the transmission of  records 
and documents, the Requested State may transmit certified true copies 
thereof, unless the Requesting State expressly requests the originals. 

2 - The original records or documents and the objects transmitted to the 
Requesting State shall be retuned to the Requested State as soon as 
possible.
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3 - Without prejudice to the law of  the Requested State, documents, objects 
and records shall be transmitted in the specified form or certified as may 
be requested by the Requesting State so that they can be acceptable 
according to the law of  the Requesting State. 

Article ( 9 )

Taking evidence in the Requested State

1 - Any person, including those in custody, may be obliged by virtue of  
subpoena to appear to testify and produce documents, records, or other 
objects as per laws of  the Requested State. 

2 - Subject to the law of  the Requested State, commissioners, other officials 
of  the Requesting State and persons concerned with proceedings in 
the Requesting State shall be permitted to be present when evidence 
is taken in the Requested State and to participate in the taking of  such 
evidence. 

3 - The right to participate in the taking of  evidence includes the right of 
the attending officials to pose questions. The persons present at the 
execution of  a request may be permitted - with the approval of  the 
Requested State - to make a verbatim transcript of  the proceedings and 
the use of  technical means to make such a verbatim transcript. 

Article ( 10 )

Search and Seizure

1 - The Requested State shall execute a request for a search and seizure.

2 - Search and seizure shall be conducted by the Requested State to the 
same extent and under the same conditions as to be got done for its own 
law enforcement and judicial authorities in accordance with its laws.

3 - The competent authority shall provide such information as may be 
required by the Requesting State concerning, but not limited to, 
the identity, condition, integrity and continuity of  possession of  the 
documents, records or objects seized and the circumstances of  the 
seizure.
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Article ( 11 )
Availability of  persons to give evidence or assist in 

investigation in the Requesting State

1 - The Requesting State may request that a person be made available to 
testify or assist in the investigation.

2 - The Requested State shall invite the person to assist in the investigation 
or to appear as a witness in the proceeding and seek that person’s 
concurrence thereto . The person shall be informed of  any expenses or 
payable allowances. 

Article ( 12 )

Making Detained Persons available 

to Testify or Assist in Investigations

1 - A person detained in the Requested State, at the request of  the 
Requesting State, may be temporarily transferred to the Requesting 
State to assist in the investigation or proceeding, provided that the 
person consents to that transfer and there are no overriding grounds 
against the transfer. If  the person refuses the transfer, Article (9) shall 
apply. 

2 - Where the person to be transferred is required to be kept in custody 
under the law of  the Requested State, the Requesting State should hold 
that person in custody and return him in custody at the conclusion of  
the execution of  the request. 

3 - If  the sentence imposed expires, or if  the Requested State advises the 
Requesting State that the transferred person is no longer required to 
be held in custody, that person shall be released and be treated as a 
person present in the Requesting State pursuant to a request seeking his 
attendance from the Requesting State.

Article ( 13 )

Safe Conduct

1 - It is not permissible to prosecute, detain or restrict the personal freedom 
of  a person who is present in the territory of  the Requesting State by 
consent to appear before the judicial authorities to respond to any 
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acts or omission that are not mentioned in the request. It is also not 
permissible to detain, or restrict the personal freedom of  any person for 
any acts or omissions that may have taken place prior to his departure 
from the Requested State. 

2 - Paragraph (1) of  this Article shall cease to apply if  a person, being free 
to leave the territory of  the Requesting State, has not left it within a 
period of  (30) days after being officially notified that his presence is 
no longer required, or if  he has left that territory and returned back 
voluntarily. 

3 - Any person who fails to appear in the Requesting State may not be 
subjected to any penalty, or compulsory measures in the Requested 
State. 

Article ( 14 )

Funds meant for financing acts of  terrorism

Where either of  the States have reasons to believe that any person or 
group of  persons in their jurisdiction has collected or has been collecting 
or has contributed or has been contributing to any funds meant, directly 
or indirectly for the financing or furthering the acts of  terrorism in the 
territory of  the other State, it shall bring these facts to the notice of  the 
other signatory State and shall take steps as permitted by its law for search, 
seizure and confiscation of  such funds and the prosecution of  the individual 
concerned. 

Article ( 15 )
Proceeds and Instruments of  Crime

1 - The Requested State shall, upon request from the Requesting State, 
exert every possible effort to ascertain whether any proceeds or 
instruments of  a crime are located within its jurisdiction and shall notify 
the Requesting State of  the results of  its inquiries. 

2 - A request may be made for assistance in securing the forfeiture or 
confiscation of  proceeds or instruments of  crime. Such assistance shall 
be given through the suitable means in accordance with the law of  
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the Requested State. It may include the execution of  an order made 
by a court or other competent authority in the Requesting State or 
submitting the request to a competent authority for the purpose of  
seeking forfeiture or confiscation order in the Requested State. 

3 - Assistance may be requested to restrict property with the goal of  
confirming its availability to execute an order to recover the proceeds 
or instruments. 

4 - Proceeds or instruments forfeited or confiscated pursuant to this 
Agreement shall accrue to the Requesting State, unless otherwise 
agreed. 

5 - Where action has been taken in the Requested State pursuant to a 
request for assistance under paragraphs (1) and (2) of  this Article, and 
there is a claim by a third party in any of  the two States, the concerned 
State should notify the other with the claim and its outcome as soon as 
possible. 

Article ( 16 )

Confidentiality and Limitation

1 - The Requested State may after consultation with the Requesting State 
demand maintaining the confidentiality of  information or evidence 
provided or their sources . It may also demand that such information 
or evidence be disclosed or used only in circumstances and conditions 
it defines.

2 - The Requested State shall safeguard the confidentiality of  the request, 
its contents, supporting documents and any procedure undertaken 
pursuant to the request except to the extent necessary for its execution.

3 - The Requesting State shall not divulge or use the information or evidence 
provided for any other purpose than those stated in the request without 
prior consent of  the Requested State. 
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Article ( 17 )
Authentication

Save as provided in Article (8), evidence and documents transmitted 
pursuant to this Agreement shall not require any form of  authentication.

Article ( 18 )

Language

Requests and supporting documentation shall be accompanied by a 
translation pursuant to this Agreement into one of  the official languages 
used in the Requested State. 

Article ( 19 )

Cost

1 - The Requested State shall bear the costs of  executing the request except 
for those borne by the Requesting State which are:

a - The expenses associated with transferring any person to or from the 
territory of  the Requested State as well as any allowances or expenses 
payable to that person during his presence in the Requesting State 
pursuant to Articles (11) and (12) of  this Agreement.

b - The expenses and fees of  experts whether they were in the Requested 
State or the Requesting State. 

2 - If  it becomes apparent that the execution of  the request requires 
expenses of  an extraordinary nature, the two States shall consult to 
determine the conditions under which the requested assistance could 
be provided. 

Article ( 20 )

Consultation

The Competent Authorities of  the States shall consult, at times mutually 
agreed to by them, to promote the most effective implementation of  this 
Agreement. The Competent Authorities may also agree on such practical 
measures as may be necessary to facilitate the implementation of  this 
Agreement.
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Article ( 21 )

Entry into Force

This Agreement shall be ratified in accordance with the applicable legal 

measures in each of  the States. It shall enter into force after one month of  

the date of  the exchange of  instruments of  ratification. 

Article ( 22 )

Amendment

This Agreement can be amended by mutual consent of  the two States 

through diplomatic channels.

Article ( 23 )

Termination

Either of  the two States may terminate this Agreement at any time by 

means of  written six months notice to the other State through the diplomatic 

channels.

Done at New Delhi on Wednesday 29 th October 2014 in two originals each 

in Arabic, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. 

In case of  discrepancy, the English text shall prevail. 

For the Government 

of  the Sultanate of  Oman

Dr. Ali Masoud AL Sunaidy

Minister of  Commerce & Industry

For the Government 

of  the Republic of  India

H.E.MR. Rajnath Singh

Minister of  Home Affairs
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مر�ســــوم �سلطانــــي 

رقــم 2015/3

بتقريـر �سفـة املنفعـة العامـة مل�سـروع تنفيـذ

اجلـزء الأول مـن م�سـار �سكـة احلديـد ) حمافظـة الربميـي - وليـة �سحـار (

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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 تنفيذ اجلزء الأول من م�سار �سكة احلديد الذي يربط بني حمافظة الربميي 

وولية �سحار - املحدد فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني - من م�ساريع 

املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة 

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

للم�سروع ، وما عليها من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 30 من ربيـع الأول �سنة 1436هـ

املـوافــــق : 21 من ينايــــــــــــر  �سنة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكــــرة 

ب�ســاأن تقريــر �سفــة املنفعــة العامــة مل�ســروع تنفيـذ 

اجلـزء الأول من م�سار �سكة احلديـد ) حمافظـة الربميـي - وليـة �سحـار (

يعــد تنفيــذ م�ســروع �سكــة احلديــد مــن امل�ساريــع ال�سرتاتيجيـة التـي ت�ساهــم فـي حتقيــق 

متطلبات التنمية امل�ستدامة على كافة امل�ستويات القت�سادية والجتماعية من خالل ربط 

املراكــز التنمويــة فـي البــالد ، وياأتــي تنفيــذ اجلــزء الأول من م�ســار م�ســروع �سكــة احلديــد 

الذي يربط حمافظة الربميي وولية �سحار تكامال مع م�سروع �سكة حديد دول جمل�س 

التعــاون لـدول اخلليـج العربيــة ، كمـا �سيقــدم تنفيــذ اجلــزء الأول مـن م�سـار امل�سـروع منطـا 

جديدا للنقل ملا تتميز به �سكة احلديد من القدرة على نقل كميات �سخمة من الب�سائع ، 

وا�ستيعاب عدد كبري من الركاب مل�سافات طويلة ، وقد قامت ال�سركة باإنهاء اأعمال الت�سميم 

البتدائي ، واإعداد م�ستندات املناق�سة اخلا�سة بتنفيذ اجلزء الأول من امل�سروع مبجموع 

طول يبلغ حوايل )207( مائتني و�سبعة كيلو مرتات .

ويت�سمن امل�سروع الأعمال الآتية : 

- تنفيـــذ خـــط ال�سكــة الرئي�ســي ) الربميــي - �سحــار ( بطــول اإجمالــي )135( مائــة 

وخم�ســة وثالثيــن كيلو متــرا .

- تنفيذ و�سالت خلط ال�سكة بطول اإجمايل )72( اثنني و�سبعني كيلو مرتا .

- تنفيذ طرق خدمة بطول حوايل )207( مائتني و�سبعة كيلو مرتات .

- تنفيذ عدد )4( اأربعة اأنفاق للقطار بطول اإجمايل )5( خم�سة كيلو مرتات .
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- تنفيذ عدد )72( اثنني و�سبعني ج�سرا للقطار بطول اإجمايل )28( ثمانية وع�سرين 

كيلو مرتا ، وعدد )14( اأربعة ع�سر ج�سرا للطرق بطول اإجمايل )548( خم�سمائة 

وثمانية واأربعني مرتا .

- تنفيذ عدد )5( خم�س حمطات للركاب ، وعدد )3( ثالث حمطات للب�سائع .

- تنفيذ عدد )3( ثالث حمطات ل�سيانة القطارات .

- عدد )2( �ساحتني اثنتني لتوزيع وجتميع وتنظيم القطارات .

- تنفيذ عدد من الدوارات خلدمة احلركة املرورية اللتفافية واملخططات ال�سكنية 

القائمة وامل�ستقبلية .

- نقل وحماية كافة خطوط اخلدمات املتاأثرة .

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

 ,  78/64 وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

فاإن الأمر يتطلب ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع .

                                                          وزيــــر النقــــل والت�ســــالت

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة العمانية للقطارات
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مر�ســــوم �سلطانــــي 

رقــم 2015/4

بتقريــر �سفــة املنفعــة العامــة

 مل�سروع تطوير ميناء ال�سيد البحري فـي والية دبا مبحافظة م�سندم 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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 االأولـــــى

يعتبــر م�ســـروع تطويـــر مينــــاء ال�سيــــد البحـــري فـي وليــــة دبــــا مبحافظـــة م�سنــــدم املحــــدد 

فـي املذكـرة والر�ســم التخطيطـي الإجمالــي املرفقيــن ، مــن م�سروعــات املنفعــة العامــة .

املــادة الثانيــــة 

للجهــات املخت�ســـة ال�ستيـــالء بطريــق التنفيـــذ املبا�ســر علــى العقـــارات والأرا�ســي الالزمـــة 

للم�ســروع ، ومـا عليهــا من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامـة امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 30 من ربيـع االأول �سنة 1436هـ

املـوافــــق : 21 من ينايــــــــــــر  �سنة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكــــرة 

ب�سـاأن تقريـر �سفـة املنفعـة العامـة مل�سـروع

 تطويـر مينـاء ال�سيـد البحـري فـي واليـة دبـا مبحافظـة م�سنـدم

يهــدف م�ســروع تطويــر مينــاء ال�سيــد البحــري فـي وليــة دبــا مبحافظــة م�سنــدم اإىل توفيــر 

البنيــــة التحتيــــة الالزمـــة لتطويـــر قطــــاع ال�سيــــد البحــــري فـــي الوليــــة ب�سكـــل خــــا�ص ، 

وفـي حمافظة م�سندم ب�سكل عام مبا ي�سهم ب�سكــل فاعــل فــي تنميــة املنطقـــة اقت�ساديـــا .

تــم ت�سميــم املينــاء ليكــون متعــدد الأغــرا�ص خلدمــة قطاعــات اقت�ساديــة مهمــة ، منهــا قطــاع 

ال�سياحة ، وقطاع النقل البحري والعبارات ، وكذلك ل�ستخدامات اجلهات الأمنية متمثلة 

اإىل زيادة  امليناء �سوف توؤدي  اأن تو�سعة  ، كما  ال�سلطانية  ال�سواحل ب�سرطة عمان  فـي خفر 

الأن�سطة القت�سادية املرتبطة بال�سناعات ال�سمكية ، مثل اإقامة وحدات لت�سنيع الأ�سماك 

وتغليفهــا ، وم�سنــع للثلــج وور�ص ل�سيانــة ال�سفــن ومعــدات ال�سيــد ، حيـث تتمتـع املحافظـة 

بوجود ثروة �سمكية وافرة ، واأ�سناف جتارية مرغوبة فـي ال�سوق املحلي ، و�ساحلة للت�سدير 

بعد ت�سنيعها ، وكذلك توفري فر�ص العمل لأبناء ولية دبا واملناطق املجاورة من امل�ستغلني 

بحرفة �سيد الأ�سماك والأن�سطة املرتبطة بقطاع ال�سيد ، وكذلك للعاملني بقطاع ال�سياحة 

م�ستنــدات  واإعــداد   ، الت�سميــم  اأعمــال  باإنهــاء  الوزارة  قامـت  وقد   ، البحري  النقل  وقطاع 

املناق�سة اخلا�سة بامل�سروع .

ويت�سمن امل�سروع ما ياأتي :

1 - الأعمال البحرية :

- كا�ســــران لالأمـــواج بطــول )2000( األفــي متــر ، مـع حــو�ص للمينــاء بعمــق ي�ســل 

لـ )10( ع�سرة اأمتار من اأدنى م�ستــوى للجــزر ، مع تزويـــد الكا�سريــن باإ�ساءات 

مالحية عند املدخل .
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 2 - اأعمال البنية الأ�سا�سية :

- اأعمال ر�سف طريق داخلي ، وطريق مو�سل للميناء .

- اأعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية .

- اأعمال تو�سيل �سبكة املياه .

- اأعمال ت�سريف مياه الأمطار .

- تخطيط الأرا�سي لغر�ص ال�ستثمار .

3 - ت�سهيالت لل�سيادين :

- مر�سى ثابت بطول )60( �ستني مرتا لقوارب ال�سيد مزود باأماكن لربط القوارب .

- �ساطئ لر�سو القوارب ال�سغرية بطول )190( مائة وت�سعني مرتا .

- عدد )2( اثنني من املرا�سي العائمة بطول اإجمايل )70( �سبعني مرتا .

- مزلق لإنزال واإخراج القوارب .

- مبنى مركز التنمية ال�سمكية ، واإدارة امليناء .

- م�سنع ثلج .

- م�سنع جتهيز وتغليف الأ�سماك .

- حمطة وقود .

- ور�سة بحرية .

- حمالت لبيع اأدوات ال�سيد .

- مقاه ومطاعم .

- �سوق لالأ�سماك .

- مظالت لل�سيادين .

- دورات مياه .
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4 -  ت�سهيالت �سرطة عمان ال�سلطانية ) خفر ال�سواحل ( :

- مر�سى ثابت بطول )100( مائة مرت .

- عدد )1( واحد مر�سى عائم بطول )35( خم�سة وثالثني مرتا .

- ا�ست�ســالح م�ساحــات ملبانــي اخلدمــات ل�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة مب�ساحــة تقــدر 

بـ )7000( �سبعة اآلف مرت مربع .

5 - ت�سهيالت العبارات ال�سريعة :

- مر�سى ثابت بطول )80( ثمانني مرتا .

- ا�ست�ســالح م�ساحــات ملبانــي امل�سافريــن مب�ساحــة تقــدر بـ )5500( خم�ســة اآلف 

وخم�سمائة مرت مربع .

6 - ت�سهيالت قطاع ال�سياحة :

- مر�سى ثابت بطول )295( مائتني وخم�سة وت�سعني مرتا .

- مرا�ص عائمة بطول اإجمايل ي�سل لـ )300( ثالثمائة مرت .

7 - ت�سهيالت قطاع التجارة والنقل :

- مر�سى ثابت بطول )170( مائة و�سبعني مرتا .

- ا�ست�ســـالح م�ساحــات للمبانــــي واملن�ســــاآت التجاريــــة مب�ساحــــة تقـــدر بـ )4700( 

اأربعة اآلف و�سبعمائة مرت مربع .

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

 ,  78/64 وفقــا لأحكـــام قانــون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

فاإن الأمر يتطلب ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع .

وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة
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وزارة التعليــم العالــي

قــرار وزاري

 رقم 2015/2

باإن�شـاء جامعــة الأعمــال والتكنولوجيــا

ا�ستنــادا اإلـى نظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادر باملـــر�ســـوم ال�ســلطـــاين رقم 99/41 ، 

واإلـى املـر�سـوم ال�ســلطـــاين رقــم 99/42 فـي �سـاأن اإن�ســاء الكلـيات واملعـاهد العليــا اخلا�ســة ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التعليم العايل واعتماد 

هيكلها التنظيمي ، 

واإلــى الالئحة التنفـيذية لنظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادرة بالــقرار الـــوزاري رقــم 99/36 ، 

واإىل الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2000/34 ، 

واإىل قرار جمل�س التعليم رقم 2014/3/10 ال�سادر فـي االجتماع رقم 2014/3 بتاريخ 2014/5/19م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تن�ســاأ جامعة خا�سة ت�سمى ) جامعة االأعمال والتكنولوجيا ( ويكون لها �سخ�سية اعتبارية 

م�ستقلة ، ويكون مقرها الرئي�سي والية �سمائل ، وت�سم ثالث كليات ، وهي كلية الهند�سة ، 

وكلية العلوم ، وكلية اإدارة االأعمال .

املــادة الثانيــــة

تخ�ســـع اجلامعـــة للقوانيــن واللوائــح والقــرارات املنظمـة للجامعات اخلا�سة املعمول بها ، 

وميثلها رئي�سها اأمام الغري .
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املــادة الثالـثــــة

القــرار ال�ستكمـــال  بهــــذا  العمــل  تاريـــخ  �سنـــوات مـن  ثــالث  الـموؤ�س�ســـون مـــدة )3(  مينـــح 

املبانــي الدائمــة للجامعــة وتوفـيــر كافــة املتطلبــات واملقومـات املاديــة والب�سريـة املقـررة ، 

اإ�سافـية  املدة ل�سنة  ، ويجوز متديد  اأعمالها  واإنهاء االإجراءات الالزمة ملمار�سة اجلامعة 

اأخرى بعد موافقة وزير التعليم العايل .

املــادة الرابعــة

ي�ســـدر قــرار بـــدء الدرا�ســـة باجلامعــة مـن وزيــر التعليــم العايل ، بعد ا�ستكمال اجلامعة 

وغريها  والب�سرية  املادية  واملقومات  االأكادميية  املتطلبات  كافة  وتوفـري  الدائمة  ملبانيها 

من متطلبات تنفـيذ الربامج الدرا�سية املرخ�س بها للجامعة ، طبقا لل�سروط وال�سوابط 

املقررة فـي هذا ال�ساأن .

املــادة اخلام�سـة

املن�سو�س  اأمناء اجلامعة طبقا لالأحكام  بت�سكيل جمل�س  املوؤ�س�سني قرارا  ت�سدر جمـاعة 

عليها فـي نظام اجلامعات اخلا�سة امل�سار اإليه . 

املــادة ال�ساد�سـة

يتـولـى مـجلـ�س اأمنــاء اجلامعــة املهـــام واالخت�سا�ســات املبينــة بنظــام اجلامعــات اخلا�ســة 

امل�ســـار اإليـــه ، وعلــى االأخـــ�س تعييـــن رئيــ�س اجلامعـــة ونوابـــه واأعـ�ســاء جملــ�س اجلامعــة ، 

بعــد موافقــة وزارة التعليــم العالــي .

املــادة ال�شابعـــة

الكليات وروؤ�ساء مراكز  ، وع�سوية نوابه وعمداء  ي�سكل جمل�س اجلامعة برئا�سة رئي�سها 

البحوث العلمية ، ويجوز اأن ي�سم املجل�س اأع�ساء من ال�سخ�سيات العامة من ذوي اخلربة 

فـي �سوؤون التعليم ، يعينهم جمل�س االأمناء .  
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املــادة الثامنـــــة

يخت�س جمل�س اجلامعة مببا�سرة كافة االأعمال واالإجراءات الالزمة لتنظيم واإدارة وح�سن 

�سري العمل باجلامعة ، وله على االأخ�س مبا�سرة املهام االآتية :

1 - ت�سييــر ال�ســــوؤون العلميــــة واالإداريـــة للجامـعـــة وتنفـيـــذ ال�سيا�ســـات التـــي يقررهـــا 

جمل�س االأمناء .  

2 - اإقرار �سيا�سات و�سروط قبول الطالب بكل كلية .           

3 - تنظيم �سوؤون خدمات الطالب الثقافـية والريا�سية واالجتماعية .

4 - حتديد قواعد اختيار العمداء وجمال�س الكليات ومراكز البحوث العلمية .

5 - اقرتاح خطة الدرا�سة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الف�سول الدرا�سية . 

6 - و�سع نظم املحا�سرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم االمتحانات .

7 - تقويــــة الروابـــط بيـــن اجلامعـــة واجلامعـــات االأخرى واملعاهـد العلميـة والبحثية 

املختلفة واجلهات احلكومية .

8 - درا�سة واإبداء الراأي فـي امل�سائل االأخرى التي يحيلها جمل�س االأمناء .              

املــادة التا�سعــــة

يكـــون لكــل كليـــة عميـــد ، وم�ساعــد للعميـــد ، وجملـــ�س للكليـــة ي�سكـــل برئا�ســـة العميـــد ، 

وع�سويـــة م�ساعـــده وروؤ�ســـاء االأق�ســـام .       

املــادة العا�ســــرة

يخت�س جمل�س الكلية مببا�سرة كافة االأعمال الالزمة لت�سيري ال�سوؤون االإدارية والعلمية 

بالكلية ، وله ب�سفة خا�سة تويل املهام االآتية :  

1 - اإقرار املحتوى العلمي ملقررات الدرا�سة فـي الكلية .                             

2 - حتديد مواعيد االمتحانات وو�سع جداولها وتوزيع اأعمالها وت�سكيل جلانها .         

3 - اقرتاح تعيني اأع�ساء هيئات التدري�س ، وندبهم .      

4 - اقرتاح نظم املحا�سرات ، والتمرينات العملية .      

5 - درا�سة واإبداء الراأي فـي امل�سائل االأخرى التي يحيلـهـا اإليه مـجل�س اجلامـعة .
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املــادة الحاديـة ع�سـرة

يكون لكل ق�سم من اأق�سام الكلية جمل�س ي�سكل من رئي�س الق�سم وع�سوية جميع اأع�ساء 

هيئة التدري�س فـيه .

املــادة الثانيـة ع�سـرة

املتعلقة  واالإدارية  والدرا�سية  العلمية  ال�سوؤون  فـي جميع  بالنظر  الق�سم  يخت�س جمل�س 

بالق�سم ، وعلى االأخ�س ما ياأتي :   

1 - و�سع نظام العمل بالق�سم ، والتن�سيق بني خمتلف التخ�س�سات .                   

2 - حتديد املقررات الدرا�سية التي يتوىل الق�سم تدري�سها وحتديد حمتواها العلمي .

3 - حتديد الكتب واملراجع فـي مواد الق�سم ، وتي�سري ح�سول الطالب عليها .

4 - مناق�سة التقرير ال�سنوي لرئي�س الق�سم .

املــادة الثالثـة ع�سـرة

العام  التعليم  دبلوم  �سهادة  على  احلا�سلني  واالأجانب  العمانيني  الطالب  اجلامعة  تقبل 

اأو ما يعادلها ، وفقا لل�سروط وال�سوابط التي يحددها جمل�س اجلامعة ، طبقا للقوانني 

واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك .

املــادة الرابعـة ع�سـرة

متنـــح اجلامعـــة بعــد موافقـــة الـــوزارة املوؤهـــالت الدرا�سيـــة املنا�سبـــة مــن الدرجــات الواردة 

فـي االإطــار الوطنــي للموؤهــالت العلميــة . 

املــادة الخام�سـة ع�سـرة

ين�سـر هـذا الـقرار فـي الـجـريدة الـر�سميـة ، ويعـمـل به من اليوم التايل لتـاريـخ ن�سـره .

�سـدر فـي : 21 من ربيع الأول  1436هـ

املوافـــــق : 12 من ينايــــــــــــر  2015م

                                                                    د. راوية بنت �سعود البو�سعيدية

                                                                                       وزيــــــــرة التعليــــــــم العالــــــي
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هيئـة تنظيــم االت�صــاالت

قــــرار 

رقـم 2015/1

بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم 2008/133 

باإ�ســــدار الئحـــة تنظيـــــم ت�سجيـــل وا�ستخــدام 

التـرددات واالأجهــزة الراديويـــة وحتديـــد اأ�سعارهــــا

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

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

واإىل القرار رقم 2008/133 باإ�سدار الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخـدام التـرددات واالأجهزة 

الراديوية وحتديد اأ�سعارها ، 

واإىل موافقة جمل�س االإدارة فـي اجتماعه رقم 2014/3 بتاريخ 21 من يوليو 2014م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

ي�ســـاف اإىل املــــادة احلاديـــة ع�ســرة مــن القـــرار رقـــم 2008/133 باإ�ســــدار الئحــــة تنظيــــم 

ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليه فقرة جديدة ، 

ن�سهـــا كاالآتـــي :

"ويجـوز للهيئــة تخ�سي�س بعــ�س الرتددات الراديوية عن طريـــق املزايـــدة ، وذلك وفقـــا 
لل�سروط واالإجراءات التي تعلنها لهذا الغر�س" .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�سدر فـي : 28 من ربيـع االأول  1436هـ

املوافــــق : 19 من ينايــــــــــــــر 2015م
 حممد بن حمد الرحمي

رئيـــــــــــ�س جملــــــــــــــ�س االإدارة
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

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

اأن عمال �شركـة الربكـة للخدمات النفطية تقدموا اإىل املديريـة العامة للرعايـة العماليـة 

بالوزارة بطلـب ت�شجيـل نقابة عمالية , ولكل مت�شـرر احلـق فــي االعرتا�ض على هذا الطلب , 

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

لهذا الغر�ض , وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

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

اأن عمال �شركــة احتـاد املقاوليـن العمانيـة تقدموا اإىل املديريـة العامة للرعايـة العماليـة 

بالوزارة بطلـب ت�شجيـل نقابة عمالية , ولكل مت�شـرر احلـق فــي االعرتا�ض على هذا الطلب , 

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

لهذا الغر�ض , وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

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

اأن عمــال ال�شركــــة العمانيــــة للبور�شليـــن تقدمــوا اإلــى املديريـــة العامــة للرعايـــة العماليـــة 

بالوزارة بطلـب ت�شجيـل نقابة عمالية , ولكل مت�شـرر احلـق فــي االعرتا�ض على هذا الطلب , 

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

لهذا الغر�ض , وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

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

اأن عمـــال �شركـــة عمــران لل�شيافــة تقدمــوا اإىل املديريـــة العامة للرعايـة العماليـة بالوزارة 

بطلـب ت�شجيـل نقابة عمالية , ولكل مت�شـرر احلـق فــي االعرتا�ض على هذا الطلب , على اأن 

لهذا  بالوزارة  امل�شكلة  االعرتا�شات  بحث  اإىل جلنة  به  يتقدم  واأن  م�شببا  اعرتا�شه  يكـون 

الغر�ض , وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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وزارة التجارة وال�صناعة

دائرة امللكية الفكرية

اإعـــــــــالن

تعلـــن د�ئرة �مللكية �لفكرية عن �لرب�ء�ت �ملمنوحــــة ، وذلك وفقــــا للمـــادة )10( من �أحكــــام 

قانـــون حقـــوق �مللكيـــة �ل�سناعيــة �ل�سـادر باملر�سوم �ل�سلطانــــي رقـــم 2008/67 و�ملــــادة )36( 

من الئحته �لتنفـيذية �ل�سادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2008/105 .

رمـوز البيانــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيان الببليوجرافـي

11رقم �لرب�ءة

12نوع �لرب�ءة

21رقم �لطلب

22تاريخ تقدمي �لطلب

30بيانات �الأ�سبقية

44تاريخ �لن�سر عن قبول �لطلب

45تاريخ �لن�سر عن �لرب�ءة

51�لت�سنيف �لدويل

54ت�سمية �الخرت�ع

57�لو�سف �ملخت�سر

71ا�سم طالب �لرب�ءة

72ا�سم �ملخرتع

73ا�سم �ملمنوح له �حلق فـي �مللكية

74ا�سم �لوكيل
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

�صلطنــــــة عمــــــــــان

وزارة التجـــارة وال�صناعـــة

 املديريـة العامــة للتجـــــارة

دائــرة امللكيـــة الفكريــــة

)22( 3/ May/2003

)21(OM/P/2003/00004

)44(

4/ May/ 2014

�جلريدة �لر�سمية رقم : 1057

)45(

)11(000003

B21C 37/06,37/30 & B21H 1/00Int. Cl.(51)

)71(

ريجينت تكنولوجيز �إل تي دي. )كند�(1

2

3

)72(

�سالك ، ماوري�س ، ويليام )كند�(1

2

3

)73(

1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(
1 - كند� حتت رقم : 2,324,730           بتاريخ : 26/10/2000

بتاريخ : 23/10/2001  PCT/CA2001/001489 : 2 - طلب �لرب�ءة �لدولية رقم

بـــــــر�ءة �ختـــــــــــــــر�ع)12(

)54( طريقة لتقليل �ت�ساع �ل�سقوق فـي �لبطانات �الأنبوبية �مل�سققة .

 تبد�أ �حلماية من تاريخ 2001/10/23م وتنتهي بتاريخ 2021/10/22م
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)57( يتعــلق �الختـــر�ع �حلايل بطريقة لتقليل �ت�ســـاع �ل�ســقوق فـي �لبطانات �الأنبوبيـــة 

و�سطح   )3( د�خلي  �سطح  على   )1( �مل�سققة  �الأنبوبية  �لبطانة  . وحتتوي  �مل�سققة 

خارجي )2( وجمموعة من �ل�سقوق )4( �لتي متتد بني �ل�سطح �لد�خلي و�ل�سطح 

�خلارجي . وتزود �لبطانة بو�حدة �أو �أكرث من �أدو�ت �لت�سكيل �ل�سلبـــة ذ�ت �الأطر�ف 

�ل�سطح  من  �أي  على  �ل�سغط  توجيه  بها  يتم  وهذه   ،  )7( �لكنتورية  �خلارجيـــة 

�لد�خلي )3( �أو �ل�سطح �خلارجـي )2( للبطانة �الأنبوبية �مل�سققة )1( . وتتم بعد 

ذلك �إز�لة �أد�ة �لت�سكيل �ل�سلبة ذ�ت �الأحـرف �خلارجية �لكنتورية )7( بطريقة �مل�سح 

�الأنبوبية  �ل�سطح �خلارجي للبطانة  �أو  �لد�خلي  �ل�سطح  بالتقاطع مع  �أو �جلرف 

�مل�سققـــــة �إلــــى �أن تقـــــوم �لكتلـــة �لبال�ستيكيـــة �مل�سوهــــة بت�سييــــق �ت�ســــاع جمموعـــــة 

�ل�سقوق )4( و�سوال �إىل درجات �لتحمل �ملطلوبة . �إن هذه �لطريقة ال تتطلب نف�س 

�لدقة لتحديد �ملو�قع مثلما هو �حلال بالن�سبة للطرق �ملعروفة �ل�سابقة ، كما �أنها 

جتمع بني زيادة �ملخرجات و�نخفا�س �لتكلفة .
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Patent/English Abstract
 3/ May/200(22)

Sultanate of Oman
Ministry of Commerce & 

Industry
Directorate General of 

Commerce
Intellectual Property 

Department

OM/P/2003/00004(21)

 4/ May/ 2014
Official Gazette
 No : 1057

(44)

(45)

000003(11)

B21C 37/06,37/30 & B21H 1/00Int. Cl.(51)

REGENT TECHNOLOGIES LTD. [CA]1

(71) 2

3

SLACK, Maurice, William [CA]1

(72) 2

3

1
(73)

2

ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY1

(74) 2

3

2,324,730     26/10/2000   CA   

PCT/CA2001/001489 23/10/2001
(30)

Patent(12)

(54) METHOD OF REDUCING SLOT WIDTH IN SLOTTED TUBULAR LINERS.

Protection starting from October 23/2001 up to October 22/2021
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(57) A method of reducing slot width in slotted tubular liners. A slotted tubular 

liner (1) is provided having an interior surface (3), an exterior surface (2) 

and a plurality of slots (4) extending between the interior surface and the 

exterior surface. One or more contoured rigid forming tools (7) are provided. 

Pressure is applied to either the interior surface (3) or the exterior surface(2) 

of the slotted tubular liner (1) with the contoured rigid forming tools (7). The 

contoured rigid forming tools are then moved in a sweep pattern traversing 

either the interior surface or the exterior surface of the slotted tubular liner, 

until plastic deformation narrows the width of the plurality of slots (4) to 

within desired tolerances. The method does not require the same precise 

positioning of previously known methods and, as such, provides a combination 

of increased output and lower cost.
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

�صلطنــــــة عمــــــــــان

وزارة التجـــارة وال�صناعـــة

 املديريـة العامــة للتجـــــارة

دائــرة امللكيـــة الفكريــــة

)22( 4/ June/2003

)21(OM/P/2003/00007

)44(
 25/ May/2014

�جلريدة �لر�سمية رقم : 1058

)45(

)11(000004

C07C 273/04Int. Cl.)51(

)71(

دي ��س �م �آي بي �أ�سيت�س بي. فـي. )هولند�(1

2

3

)72(

مي�سني ، جوزيف ، هوبريت )هولند�(1

جونكرز ، كي�س )هولند�(2

3

)73(
�ستاميكاربون بي. فـي. )هولند�( 1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(
1 - هولند� حتت رقم : 1016797           بتاريخ : 5/12/2000 

2 - طلب �لرب�ءة �لدولية رقم : PCT/NL 2001/000854 بتاريخ : 23/11/2001

بر�ءة �خرت�ع )12(

)54( عمليــة لتح�صيــر اليوريـــــا

 تبد�أ �حلماية من تاريخ 23 /2001/11م وتنتهي بتاريخ 2021/11/22م

)57(  يتعلق �الخرت�ع �حلايل بعملية لتح�سري �ليوريا من �الأمونيا وثاين �أك�سيد �لكربون ، 

وفـيها يتم �ن�سغاط �لغاز�ت �ملبددة �لتي تتحرر فـي �ل�سغط �جلوي �لفعلي بو��سطة 

قاذف يعمل بالغاز �ملبدد فـي وحدة �ليوريا ، وذلك من وحدة للتخليق حتت �ل�سغط 

�لعايل الإمد�دهـــا �إىل و�سيلــة �المت�ســا�س حتت �سغط متو�ســـط . ويتز�يـــد �سغـــط 

�لغاز�ت �ملبددة بو�قع 0.15 - 1 ميجا با�سكال .
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 4/ June/2003(22)Sultanate of Oman
Ministry of Commerce & 

Industry
Directorate General of 

Commerce
Intellectual Property 

Department

OM/P/2003/00007(21)

 25/May/2014
Official Gazette

 No: 1058
(44)

(45)
000004(11)

C07C 273/04 Int. Cl.(51)

DSM IP ASSETS B.V. [NL]1
(71) 2

3
MEESSEN, Jozef, Hubert [NL]1

(72) JONCKERS, Kees [NL]2
3

Stamicarbon B.V. [NL]1
(73)

2
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY1

(74) 2
3

1016797     5/12/2000    NL
PCT/NL 2001/000854 23/11/2001(30)

Patent(12)
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION OF UREA.

 Protection starting from November 23/2001 up to November 22/2021
(57) Process for the preparation of urea ammonia and carbon dioxide, wherein 

the waste gases released at virtually atmospheric pressure in a urea plant 
are compressed by an ejector driven by the waste gas from the high-
pressure synthesis and are supplied to a medium-pressure absorber. The 
pressure of the waste gases is increased by 0.15-1 MPa.

Patent/English Abstract
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�صلطنــــــة عمــــــــــان

وزارة التجـــارة وال�صناعـــة

 املديريـة العامــة للتجـــــارة

دائــرة امللكيـــة الفكريــــة

)22(1/July/2003
)21(OM/P/2003/00013

)44(
20/July/ 2014

�جلريدة �لر�سمية رقم : 1064

)45(

)11(000005

B01J 2/16Int. Cl.)51(

)71(

دي ��س �م �آي بي �أ�سيت�س بي . فـي . )هولند�(1

2

3

)72(

مينني ، جوهان�س ، هيرنيكو�س )هولند�(1

2

3

)73(
�ستاميكاربون بي . فـي . )هولند�( 1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(
1 - هولند� حتت رقم : 1017130           بتاريخ : 17/1/2001 

2 - طلب �لرب�ءة �لدولية رقم : PCT/NL 2001/000910 بتاريخ : 14/12/2001

)12(

)54( عمليـــة لتح�صيـــر حبيبــــات 

تبد�أ �حلماية من تاريخ 2001/12/14م وتنتهي بتاريخ 2021/12/13م

)57( يتعلــــق �الختـــــر�ع بتح�سيــــر حبيبــــات من تركيبة �سائلــــة بـــر�س �لرتكيبـــة �ل�سائلـــة 

فـي منطقــة �لتحبيـــب جلهــــاز حتبيـــب علـــى �أو فــــوق �جل�سيمات �ل�سلبة �ملوجــــودة 

فـي منطقة �لتحبيب و�لتي يتم �حلفاظ عليها فـي حالة حركة ، وكنتيجة لذلك ، 

فـاإن هذه �جل�سيمــات تنمو ، وت�سحـــب تيار� من �جل�سيمـــات من منطقة �لتحبيــب ، 

مما ينتــج عنه تيـار� من �جل�سيمات باحلجم �ملطلوب ، حيــث يتم �إرجــــاع جزء مـــن 

تدفق �لهو�ء �خلارج من جهاز �لتحبيب �أثناء �لتحبيب �إىل جهاز �لتحبيب . وبهذه 

�لطريقة ، تقت�سي �ل�سرورة تنقية جزء �سغري فقط من تدفق �لهو�ء من مو�د �لبدء .

الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع
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1/July/2003(22)Sultanate of Oman
Ministry of Commerce & 

Industry
Directorate General of 

Commerce
Intellectual Property 

Department

OM/P/2003/00013(21)

20/July/2014
Official Gazette

 No:1064

(44)

(45)

000005(11)

B01J 2/16 Int. Cl.(51)

DSM IP ASSETS B.V. [NL]1
(71) 2

3

MENNEN, Johannes, Henricus [NL/NL]1
(72) 2

3
Stamicarbon B.V. [NL]1

(73)
2

ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY1
(74) 2

3

1017130   17/1/2001  NL
PCT/NL2001/000910 14/12/2001

(30)

Patent(12)
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION OF GRANULES.

 Protection starting from 14/12/2001 to 13/12/2021
(57) Process for the preparation of granules from a liquid composition by 

spraying the liquid composition in the granulation zone of a granulating 
device onto or over solid particles present in the granulation zone that 
are being kept in motion, as a result of which these particles grow, and 
withdrawing a stream of particles from the granulation zone, yielding 
a stream of particles of the desired size, with a part of the air flow 
leaving the granulating device during granulation being returned to the 
granulating device. In this way only a small part of the air flow needs to 
be purified of the starting materials.

Patent/English Abstract
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�إعـــــــالن

تعلـن دائـرة امللكيـة الفكريــة وفقـا لأحكــام املــادة )41( مــن قانـون حقـوق امللكـية ال�صناعيـة 

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

الآتية :

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1993/7/17التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأ جي18693

1993/10/31التجارة وال�صناعةجيورجيو بيفريل هيلز , انك29073

1993/12/29التجارة وال�صناعة�صبارو انك39320

1994/1/23التجارة وال�صناعةكورلوف ا�س . ايه49446

1994/3/1التجارة وال�صناعةباير اكتنجزل�صافت59555

1994/4/9التجارة وال�صناعةجورجيو بيفريل هيلز , انك .69709

1994/4/9التجارة وال�صناعةجورجيو بيفريل هيلز , انك .79710

1994/4/9التجارة وال�صناعةجورجيو بيفريل هيلز , انك .89711

1994/4/9التجارة وال�صناعةجورجيو بيفريل هيلز , انك .99712

1994/5/4التجارة وال�صناعةبوت�صريون هولدينج109791

119829
حممد �صالح النافع 

)موؤ�ص�صة النافع التجارية(
1994/5/10التجارة وال�صناعة

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين129872

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين139873

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين149874

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين159875

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين169876
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين179877

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين189878

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين199879

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين209880

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين219881

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين229882

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين239883

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين249884

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين259885

1994/5/30التجارة وال�صناعةات�س . جيه . هاينز كومباين269886

279941
هينو جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا

)هينو موتورز , ليمتد(
1994/6/8التجارة وال�صناعة

1994/6/12التجارة وال�صناعةكيكرز انرتنا�صيونال بي فـي289955

1994/7/9التجارة وال�صناعةبوارون2910106

1994/7/11التجارة وال�صناعةهيتا�صي الوكا ميديكال , ليمتد3010126

1994/12/12التجارة وال�صناعةجرنال ميديا انرتنا�صيونال انك3110815

1998/8/15التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3219051

2000/7/18التجارة وال�صناعةذا جيليت كومباين3323124

2002/3/23التجارة وال�صناعة�صل براندز انرتنا�صيونال اأ جي3427556

2002/6/8التجارة وال�صناعةامانري�صورت�س ليمتد3528271

2002/10/6التجارة وال�صناعةبلقاري ا�س بي ايه3629118
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2003/7/29التجارة وال�صناعةنيكو ميد جي اأم بي ات�س3731024

2003/7/29التجارة وال�صناعةتاكيدا جي اأم بي ات�س3831025

2003/9/9التجارة وال�صناعة�صينتوكور اورثو بيوتك انك3931293

2003/10/7التجارة وال�صناعة�صركة تعبئة املياه ال�صحية املحدودة4031616

4132080
ال�صركة الوطنية ل�صناعة معدات 

مكافحة احلريق املحدودة
2003/12/15التجارة وال�صناعة

2003/12/21التجارة وال�صناعةايتو�صو كوربوري�صن4232157

4332262
ا�س . ا�س . تايرز ان�صر تارمي 

كوبريتيفايري بريليجي
2004/1/3التجارة وال�صناعة

4432263
ا�س . ا�س . تايرز ان�صر تارمي 

كوبريتيفايري بريليجي
2004/1/3التجارة وال�صناعة

2004/1/3التجارة وال�صناعةهريتز اون فـري كومباين4532272

2004/1/3التجارة وال�صناعةهريتز اون فـري كومباين4632273

2004/1/10التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه4732339

4832475
فراج كومري�صيو

 انرتنا�صيونال , ا�س ال
2004/1/26التجارة وال�صناعة

4932481
�صوميتومو كيميكال 

كومباين ليمتد
2004/1/27التجارة وال�صناعة

5032499
اوميجا فارما اينوفا�صني اند 

ديفـيلومبنت ان فـي
2004/1/28التجارة وال�صناعة

2004/1/28التجارة وال�صناعةاأوراكل اأمريكا , انك5132503

2004/1/28التجارة وال�صناعةاأوراكل اأمريكا , انك5232504
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2004/1/28التجارة وال�صناعةاأوراكل اأمريكا , انك5332505

2004/2/15التجارة وال�صناعةمطعم الأرنب اجلائع5432567

2004/2/15التجارة وال�صناعةام ات�س �صي ا�س5532574

2004/2/15التجارة وال�صناعةام ات�س �صي ا�س5632577

2004/2/18التجارة وال�صناعةايتون كوربوري�صن5732629

2004/2/18التجارة وال�صناعةايتون كوربوري�صن5832630

2004/2/14التجارة وال�صناعةوي�صتالند كا�صبي�صياليتيتني بي.فـي5932647

2004/2/24التجارة وال�صناعةوي�صتالند كا�صبي�صياليتيتني بي.فـي6032648

6132720
�صركة مطاحن الدقيق واخلبز 

الكويتية �س.م.ك
2004/3/11التجارة وال�صناعة

6232721
�صركة مطاحن الدقيق واخلبز 

الكويتية �س.م.ك
2004/3/11التجارة وال�صناعة

2004/3/16التجارة وال�صناعةواجاماما ليمتد6332840

2004/3/24التجارة وال�صناعةام ار اف ليمتد6432918

2004/3/24التجارة وال�صناعةدو بري�س �صينتناري ايه جي6532919

2004/3/24التجارة وال�صناعةدو بري�س �صينتناري ايه جي6632920

2004/3/29التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه6732955

2004/3/29التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه6832957

6932988
�صانبوي كومري�صيو دي برودكت�صنز 

الأمينيتيكوي�س ا�س . األ
2004/3/30التجارة وال�صناعة

7032989
�صانبوي كومري�صيو دي برودكت�صنز 

الأمينيتيكوي�س ا�س . األ
2004/3/30التجارة وال�صناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

7132990
�صانبوي كومري�صيو دي برودكت�صنز 

الأمينيتيكوي�س ا�س . األ
2004/3/30التجارة وال�صناعة

2004/4/5التجارة وال�صناعةليغراند اليكرتيك ليمتد7233022

2004/4/5التجارة وال�صناعة جينريال موتورز ال ال �صي7333029

2004/4/11التجارة وال�صناعةبي تي . جوريندو ماجو انداه7433067

7533068
�صينت - جوبن بريفورمن�س 

بال�صتك�س �صينوك�س ا�س ايه.
2004/4/11التجارة وال�صناعة

2004/4/18التجارة وال�صناعةبروديوتز اليمنرتيز ماركال7633123

2004/4/26التجارة وال�صناعة�صانغيونغ موتور كومباين7733161

2004/5/3التجارة وال�صناعةاي�صدين , ا�س .ايه7833184

2004/5/3التجارة وال�صناعةاي�صدين , ا�س .ايه7933185

2004/5/3التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال . ال .�صي8033186

2004/5/3التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال . ال .�صي8133187

2004/5/3التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال . ال .�صي8233188

2004/5/3التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال . ال .�صي8333189

2004/5/3التجارة وال�صناعةاك�صيوم تيليكوم ال . ال .�صي8433191

2004/5/5التجارة وال�صناعةايرثتيكنيكا كو , ليمتد8533205

2004/5/24التجارة وال�صناعةكامرب ا�س ال8633367

2004/5/26التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه8733386
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2004/5/25التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه8833387

2004/5/25التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه8933388

2004/5/26التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه9033390

2004/6/5التجارة وال�صناعةماروت�صي �صتيل تيوب ليمتد9133432

2004/6/7التجارة وال�صناعةبيلكو تيكنولوجيز كوربوري�صن9233455

2004/6/14التجارة وال�صناعةنيناه بيرب , انك.9333539

2004/6/14التجارة وال�صناعة�صكودا اوتو ايه . ا�س9433540

2004/6/14التجارة وال�صناعةهاجنز هو هونغ�صهي اليكرتيكال9533541

2004/6/14التجارة وال�صناعة�صاندي�صك كوربوري�صن9633546

2004/6/16التجارة وال�صناعةفري�صكال �صيميكو ندوكتور , انك9733556

2004/6/16التجارة وال�صناعةفري�صكال �صيميكو ندوكتور , انك9833557

9933682
تيوينتيت �صينت�صري 

فوك�س فـيلم كوربوري�صن
2004/6/27التجارة وال�صناعة

10033683
تيوينتيت �صينت�صري 

فوك�س فـيلم كوربوري�صن
2004/6/29التجارة وال�صناعة

2004/6/29التجارة وال�صناعةجون غاليانو اإ�س.ايه10133706

2004/6/29التجارة وال�صناعةجون غاليانو اإ�س.ايه10233707

2004/6/29التجارة وال�صناعةجون غاليانو اإ�س.ايه10333708

2004/6/29التجارة وال�صناعةجون غاليانو اإ�س.ايه10433709
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2004/6/30التجارة وال�صناعةبايوجني ايديك ام ايه انك10533724

2004/6/30التجارة وال�صناعةبايوجني ايديك ام ايه انك10633725

2004/6/30التجارة وال�صناعةبايوجني ايديك ام ايه انك10733726

2004/6/30التجارة وال�صناعةبايوجني ايديك ام ايه انك10833727

2004/6/30التجارة وال�صناعةبايوجني ايديك ام ايه انك10933728

2004/6/30التجارة وال�صناعةبايوجني ايديك ام ايه انك11033729

2004/6/30التجارة وال�صناعةبايوجني ايديك ام ايه انك11133730

2004/7/4التجارة وال�صناعةهائل �صعيد اأنعم و�صركاه11233774

2004/7/6التجارة وال�صناعةال�صركة العربية للعود11333805

2004/7/6التجارة وال�صناعةال�صركة العربية للعود11433806

2004/7/17التجارة وال�صناعةدياغو براندز بي . فـي11533905

2004/7/28التجارة وال�صناعةفـينا كارمن ا�س . ايه11633972

2004/7/31التجارة وال�صناعةوات�صون انرتبراي�صز ليمتد11734003

2004/8/23التجارة وال�صناعةجي ا�س يوا�صا كوربوري�صن11834193

2004/5/25التجارة وال�صناعةجاك دانييلز بروبريتيز , انك11934210

2004/10/25التجارة وال�صناعةار اند ايه بايلي اند كو12034739

2004/10/25التجارة وال�صناعةدياجو براندز ب . فـي12134742

2004/11/21التجارة وال�صناعةدياجو براندز ب . فـي12234872

12335840
فـيزا انرتنا�صيونال �صريفـي�س 

ا�صو�صيي�صن
2005/3/12التجارة وال�صناعة
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1995/1/17التجارة وال�صناعةتامي انك111003

1995/1/17التجارة وال�صناعةتامي انك211004

1995/1/17التجارة وال�صناعةتامي انك311005

1995/9/3التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون412148

1995/9/3التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون512149

1995/9/9التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون612162

1995/9/9التجارة وال�صناعةماكنيل نيوتري�صينالز ال ال �صي712163

1995/9/9التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون812165

1995/9/9التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون912166

1995/10/18التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون1012389

1995/4/18التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون1112390

1995/11/21التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون1212595

1335192
�صركة اأبوظبي الوطنية 

للمواد الغذائية )فودكو(
2004/12/21التجارة وال�صناعة

2005/2/15التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون1435585

2005/2/20التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون1535671

2005/2/27التجارة وال�صناعةهايونداي موتور كومباين1635729
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1735745
باير انتيليكت�صوال بروبرتي 

جي ام بي ات�س
2005/2/27التجارة وال�صناعة

1835746
باير انتيليكت�صوال بروبرتي 

جي ام بي ات�س
2005/2/27التجارة وال�صناعة

2005/3/27التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون1935982

2005/3/27التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون2035983

2005/3/27التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون2135984

2005/3/27التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون2235985

2005/4/4التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون2336039

2005/4/20التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون2436177

2005/5/4التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون2536361

2005/5/4التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون2636362

2005/5/10التجارة وال�صناعةكا�صرتول ليمتد2736389

2005/5/31التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون2836597

2005/7/23التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون2937095

2005/9/6التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون3037448

2005/9/10التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون3137520
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2005/9/10التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون3237521

2005/10/8التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون3337735

2005/10/19التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون3437857

2005/10/29التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون3537945

2005/10/29التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون3637946

2005/10/29التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون3737947

2005/11/20التجارة وال�صناعةكا�صرتول ليمتد3838204

2005/11/20التجارة وال�صناعةكا�صرتول ليمتد3938205

2005/11/20التجارة وال�صناعةنيرتوجينا كوربوري�صن4038206

2005/11/20التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون4138213

2005/11/26التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون4238287

2005/11/26التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون4338288

2005/11/26التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون4438289

2005/11/30التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون4538375

2005/12/17التجارة وال�صناعةجون�صون اآند جون�صون4638468

2005/12/24التجارة وال�صناعةنيرتوجينا كوربوري�صن4738577
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1994/11/19التجارة وال�صناعةان تي ان كوربوري�صن110716

1994/11/19التجارة وال�صناعةان تي ان كوربوري�صن210717

1994/11/22التجارة وال�صناعة كومباك تريدمارك بي فـي310733

1994/12/12التجارة وال�صناعةاركيمــــــــــــــــــــا410812

511049
اى.اآى . دو بون دو نومور اند 

كومبني
1995/1/31التجارة وال�صناعة

611124
موتورول تريد مارك هولدينغز ,

 األ األ �صي
1995/2/18التجارة وال�صناعة

1995/3/15التجارة وال�صناعةبوت�صريون هولدينغ711263

1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن811289

1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن911290

1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن1011291

1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن1111292

1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن1211293

1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن1311295

1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن1411296

1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن1511297

1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن1611298
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1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن1711299

1995/3/22التجارة وال�صناعةري�صو كاقاكو كوربوري�صن1811300

1995/8/6التجارة وال�صناعةرينبو فارمز )بروبريرتى( ليمتد1911993

1995/8/6التجارة وال�صناعةرينبو فارمز )بروبريرتى( ليمتد2011994

1995/7/10التجارة وال�صناعةكومبي انرتنا�صيونال ليمتد2112313

2004/6/29التجارة وال�صناعةيونايتد �صبرييتز ليمتد2233713

2004/11/7التجارة وال�صناعةجات�صو جريل ليمتد2334836

2004/11/7التجارة وال�صناعة�صركة ديزاينز �صيك انكوربوريتد2434841

2004/11/24التجارة وال�صناعةكورنينج انكوربوريتيد2534952

2634962
�صكاندينافـي�صكا 

فارجين�صتيتيوت ايه ب
2004/11/24التجارة وال�صناعة

2734992
غالمور �صيكريت�س

 لي�صن�صينج كوربوري�صن
2004/11/27التجارة وال�صناعة

2835019
تكويال دون جوليو , ا�س .اية . دي 

�صي . فـي
2004/11/30التجارة وال�صناعة

2004/11/30التجارة وال�صناعةتران�صبورت فور لندن2935022

2004/11/30التجارة وال�صناعةتران�صبورت فور لندن3035023

2004/11/30التجارة وال�صناعةتران�صبورت فور لندن3135024

3235067
غالمور �صيكريت�س

 لي�صن�صينج كوربوري�صن
2004/12/7التجارة وال�صناعة

-73-



اجلريدة الر�سمية العدد )1088(

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2004/12/13التجارة وال�صناعة�صركة كيولرام واأولده ذ.م.م3335135

2004/12/21التجارة وال�صناعةتاكيدا نايكوميد ايه ا�س3435205

2004/12/21التجارة وال�صناعةتاكيدا نايكوميد ايه ا�س3535206

3635214
جمموعة بون للمواد الغذائية 

واإدارة املطاعم
2004/12/26التجارة وال�صناعة

3735216
ليزو تريدينغ هانديلز - 

جي ام بي ات�س
2004/12/26التجارة وال�صناعة

3835454
باير انتيليكت�صوال 

بروبرتي جي ام بي ات�س
2005/1/31التجارة وال�صناعة

3935455
باير انتيليكت�صوال

 بروبرتي جي ام بي ات�س
2005/1/31التجارة وال�صناعة

2005/2/13التجارة وال�صناعةذا بروكرت اند غامبل كومبني4035561

2005/2/13التجارة وال�صناعةذا بروكرت اند غامبل كومبني4135562

2005/3/2التجارة وال�صناعةذا جيليت كومباين4235755

2005/4/10التجارة وال�صناعةبيكي فوتون موتور كومباين , ليمتد4336098

2005/4/10التجارة وال�صناعةبيكي فوتون موتور كومباين , ليمتد4436102

2005/4/25التجارة وال�صناعةجاك دانييلز بروبريتيز , انك4536214

2005/6/15التجارة وال�صناعةداي�صو اند�صرتيز كو , ليمتد4636732
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1992/9/23التجارة وال�صناعةا�صغرو �صيد كومباين17470

1992/9/23التجارة وال�صناعةمون�صانتو تكنولوجي األ األ �صي27471

1994/9/28التجارة وال�صناعةنيبون كاياكو كو , ليمتد310518

1994/10/11التجارة وال�صناعةلوريــــــــــــال410541

1994/10/12التجارة وال�صناعةكونفاتيك انك510577

1994/11/23التجارة وال�صناعةثريمو�س ال ال �صي610738

1994/12/3التجارة وال�صناعةبول هارمتان ايه جي710763

1994/12/3التجارة وال�صناعةبول هارمتان ايه جي810764

1994/12/26التجارة وال�صناعةبانا�صونيك كوربوري�صن910923

1994/12/26التجارة وال�صناعةبانا�صونيك كوربوري�صن1010924

1994/12/26التجارة وال�صناعةبانا�صونيك كوربوري�صن1110940

1994/12/26التجارة وال�صناعةبانا�صونيك كوربوري�صن1210941

2001/2/28التجارة وال�صناعةجاردانت , انك1324997

1428282
�صي . هجري اند �صنز هينج 

مانيوفاكتورينغ كومباين
2002/6/8التجارة وال�صناعة

2004/1/3التجارة وال�صناعةاكبانك تورك اأ . ا�س1532260

2004/1/3التجارة وال�صناعةاكبانك تورك اأ . ا�س1632261
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1733144
�صيغافريدو زانيتي

 وورلد وايد ا�س . ايه
2004/4/24التجارة وال�صناعة

1833145
�صيغافريدو زانيتي 

وورلد وايد ا�س . ايه
2004/4/24التجارة وال�صناعة

1933146
�صيغافريدو زانيتي 

وورلد وايد ا�س . ايه
2004/4/24التجارة وال�صناعة

2033288
�صركة الرباعيات لل�صناعة

 والتجارة املحدودة
2004/5/16التجارة وال�صناعة

2133289
�صركة الرباعيات لل�صناعة

 والتجارة املحدودة
2004/5/16التجارة وال�صناعة

2234120
يوين - ت�صارم كابو�صيكي كاي�صا 

)يوين - ت�صارم كوربوري�صن(
2004/8/15التجارة وال�صناعة

2334121
يوين - ت�صارم كابو�صيكي كاي�صا 

)يوين - ت�صارم كوربوري�صن(
2004/8/15التجارة وال�صناعة

2004/9/26التجارة وال�صناعةا�صا ابلوى اأ ب2434465

2004/9/26التجارة وال�صناعةا�صا ابلوى اأ ب2534466

2004/10/9التجارة وال�صناعةهمبل اية / ا�س2634565

2004/10/9التجارة وال�صناعةهمبل اية / ا�س2734566

2004/10/9التجارة وال�صناعةهمبل اية / ا�س2834567

2004/10/9التجارة وال�صناعةهمبل اية / ا�س2934568
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2004/10/9التجارة وال�صناعةهمبل اية / ا�س3034569

2004/10/9التجارة وال�صناعةهمبل اية / ا�س3134570

2004/10/11التجارة وال�صناعةلوريال3234599

2004/10/19التجارة وال�صناعةدوليو , ا�س ايه3334669

2004/10/23التجارة وال�صناعةبيجوت ا�س ايه3434712

2004/10/24التجارة وال�صناعةايف �صان لوران بارفـيومز3534741

3634759
بي اإيه اإت�س �صويتزرلند 

جي اإم بي اإت�س
2004/10/27التجارة وال�صناعة

2004/11/6التجارة وال�صناعةويذر فورد / لمب انك3734828

2004/11/27التجارة وال�صناعةبفايزر برودكت�س انك .3834998

3935100
ميت�صوبي�صي جيدو�صا كوجيو 

كابو�صيكي كاي�صا
2004/12/7التجارة وال�صناعة

2004/11/27التجارة وال�صناعةاكزو نوبل كيميكالز بي . فـي4035285

2004/11/27التجارة وال�صناعةاكزو نوبل كيميكالز بي . فـي4135286

2005/1/26التجارة وال�صناعةبوليبايب ليمتد4235422

2005/1/26التجارة وال�صناعةبوليبايب ليمتد4335424

2005/1/26التجارة وال�صناعةبوليبايب ليمتد4435425
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1994/12/28التجارة وال�صناعةفـياك�ص�س110956

1994/12/28التجارة وال�صناعةفـياك�ص�س210957

1994/12/28التجارة وال�صناعةفـياك�ص�س310958

1995/1/10التجارة وال�صناعة�صركة الإمارات للزيوت املحدودة410985

1995/2/8التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي511094

1995/3/13التجارة وال�صناعةجي 2000 )اباريل( ليمتد611249

1995/3/13التجارة وال�صناعةجي 2000 )اباريل( ليمتد711250

1995/3/27التجارة وال�صناعةذي يونايتد �صتيت�س �صو كوربوري�صن811319

1995/4/8التجارة وال�صناعة�صركة �صبارتن الكيماوية �س م م911378

1995/5/17التجارة وال�صناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني1011582

1995/9/9التجارة وال�صناعةاي�صر انكوربوريتد1112164

1995/10/1التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية1212303

1995/11/11التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية1312536

2004/11/21التجارة وال�صناعة�صبرييت�س انرتنا�صيونال بي فـي1434884

2004/11/21التجارة وال�صناعة�صبرييت�س انرتنا�صيونال بي فـي1534885

2004/11/21التجارة وال�صناعة�صبرييت�س انرتنا�صيونال بي فـي1634886

2004/11/21التجارة وال�صناعة�صبرييت�س انرتنا�صيونال بي فـي1734887
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2004/12/6التجارة وال�صناعةمان اكتنجز ل�صافت1835056

2004/12/21التجارة وال�صناعةفـرييرو ا�س . بي .اآ.1935203

2004/12/22التجارة وال�صناعة�صبرييت�س انرتنا�صيونال بي فـي2035210

2004/12/22التجارة وال�صناعة�صبرييت�س انرتنا�صيونال بي فـي2135211

2004/12/26التجارة وال�صناعةهاميو الدولية م.م.ح2235215

2005/1/5التجارة وال�صناعةجوكو كوننفـي�س ا�س . ايه2335330

2005/1/9التجارة وال�صناعةام ايه بي تريدينغ ليمتد2435347

2005/1/9التجارة وال�صناعةوات�صون انرتبراي�صز ليمتد2535348

2635602
فـرييرو او ات�س جي ام بي ات�س - 

�صركة حمدودة
2005/2/15التجارة وال�صناعة

2735603
فـرييرو او ات�س جي ام بي ات�س - 

�صركة حمدودة
2005/2/15التجارة وال�صناعة

2835604
فـرييرو او ات�س جي ام بي ات�س - 

�صركة حمدودة
2005/2/15التجارة وال�صناعة

2935605
فـرييرو او ات�س جي ام بي ات�س - 

�صركة حمدودة
2005/2/15التجارة وال�صناعة

3035606
فـرييرو او ات�س جي ام بي ات�س - 

�صركة حمدودة
2005/2/15التجارة وال�صناعة
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3135607
فـرييرو او ات�س جي ام بي ات�س - 

�صركة حمدودة
2005/2/15التجارة وال�صناعة

3235608
فـرييرو او ات�س جي ام بي ات�س - 

�صركة حمدودة
2005/2/15التجارة وال�صناعة

3335813
ذي بودي �صوب 

انرتنا�صيونال بي ال �صي
2005/3/7التجارة وال�صناعة

3435814
ذي بودي �صوب 

انرتنا�صيونال بي ال �صي
2005/3/7التجارة وال�صناعة

2005/5/16التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3536446

2005/6/11التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3636692

2005/7/16التجارة وال�صناعةكامبل �صوب كومباين3737042

2005/7/23التجارة وال�صناعة�صركة الزامل لال�صتثمار ال�صناعي3837097

3937189

مانوفاكت�صر ات فايريك دو مونرت 

ات كرونومرت يولي�صي ناردين لو 

لوكال ا�س اأ

2005/8/1التجارة وال�صناعة

2005/9/10التجارة وال�صناعةوات�صون انرتبراي�صز ليمتد4037525

2005/9/10التجارة وال�صناعةوات�صون انرتبراي�صز ليمتد4137526
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1994/11/22التجارة وال�صناعةاإف دي ماجنمينت , انك 110731

1994/12/13التجارة وال�صناعةميوراتا كيكايا كابو�صيكي كاي�صا210832

1994/12/17التجارة وال�صناعةيوتيل�صات ا�س .ايه310848

1995/4/8التجارة وال�صناعة�صركة �صبارتن الكيماوية �س م م411379

1995/7/30التجارة وال�صناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني511944

1995/12/2التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي612621

2004/3/10التجارة وال�صناعةم�صنع نبيل للمنتجات الغذائية732804

835136
م�صنع اخلليج لالأ�صباغ 

واملواد الال�صقة
2004/12/13التجارة وال�صناعة

935178
�صويد�س اورفان بايوفـيرتم 

ابي )بابل(
2005/12/21التجارة وال�صناعة

1035325
بنك عوده �س م ال - 

جمموعة عوده �صرادار
2005/1/2التجارة وال�صناعة

2005/1/16التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي1135378

2005/2/26التجارة وال�صناعةاركيمــــــــــــا1235723

2005/2/26التجارة وال�صناعةاركيمــــــــــــا1335724

2005/2/26التجارة وال�صناعةاركيمــــــــــــا1435725

2005/2/27التجارة وال�صناعة�صبرييت�س انرتنا�صيونال بي فـي1535727
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2005/2/27التجارة وال�صناعة�صبرييت�س انرتنا�صيونال بي فـي1635728

2005/4/6التجارة وال�صناعةذي بروكرت اند غامبل كومبني1736062

2005/4/6التجارة وال�صناعةذي بروكرت اند غامبل كومبني1836063

2005/4/6التجارة وال�صناعةذي بروكرت اند غامبل كومبني1936064

2005/4/6التجارة وال�صناعةذي بروكرت اند غامبل كومبني2036065

2005/4/6التجارة وال�صناعةذي بروكرت اند غامبل كومبني2136066

2005/4/6التجارة وال�صناعةذي بروكرت اند غامبل كومبني2236067

2005/7/23التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي2337109

2005/7/23التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي2437111

2005/9/6التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي2537450

2005/9/6التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي2637451

2005/9/14التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي2737553

2005/9/14التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي2837554

2005/11/14التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي2938149

2005/11/14التجارة وال�صناعةنوفارتيز اأ جي3038150
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 جملـ�س املناق�صـات

م�صروع اإن�صاء طريق امل�صيبي - احلبي - وطريق خميلة مبحافظة الداخلية 

يعلـــن جملــــ�س �ملناق�شـــات عن طـــرح �ملناق�شـــــة رقم 2015/6 ب�شـــاأن م�شـــروع �إن�شـاء طريـــق 

�مل�شيبي - �حلبي - وطريق خميلة مبحافظة �لد�خلية .

ميكن لل�شركـات �ملتخ�ش�شة فـي  �أعمـال �لطرق و�مل�شجلـة لدى جملـ�س �ملناق�شـات بالدرجـة 

�ملمتازة �حل�شول على م�شتند�ت �ل�شروط و�ملو��شفات من مبنى �ملجل�س باخلوير �عتبار� 

من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن وحتى تاريخ 2015/2/12م ، مقابل )=/3٫000 ر.ع( ثالثة �آالف 

ريال عماين للن�شخة �لو�حدة ال ترد .

علـــى كـــل �شركــة ترغــب �ال�شتــر�ك فـي هذه �ملناق�شة �أن ترفق مع عطائها تاأمينا موؤقتا 

فـي �شورة �شمان م�شرفـي �أو �شيك م�شدق من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�شلطنة ال يقل 

عن )1%( من قيمة �لعطاء معنونا با�شم معايل رئي�س جمل�س �ملناق�شات و�شاري �ملفعول 

ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء ال ي�شتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب 

�شوف لن ينظر فيه .

تقدم �لعطاء�ت موقعة وخمتومة على �لنموذج �الأ�شلي �ملعد لذلك وعلى جدول �لفئات 

�ملر�فق له فـي مظاريـــف خمتومـــة بال�شمــع �الأحمـــر معنونـــة با�شـــم معايل رئيـــ�س جمل�س 

�إن�شـاء طريق  2015/6 ب�شاأن م�شروع  �ملناق�شات مكتوب عليها من �خلارج ) �ملناق�شة رقم 

�مل�شيبي - �حلبي - وطريق خميلة مبحافظة �لد�خلية ( ، و�أال يكتـــب على �ملظروف ��شم 

�شاحب �لعطاء �أو ما ي�شري �إليه .

�ل�شاعــة  مــن  �بتــد�ء  باخلويــر  �ملجل�س  �ملناق�شــات مببنى  ب�شندوق  �لعطاء�ت  يجب و�شع 

�ل�شابعة و�لن�شف حتى �ل�شاعة �لعا�شرة من �شباح يوم �الإثنني �ملو�فق 2015/3/30م ، هذ� 

و�شوف لن يتم قبول �أي عطاء يرد �إىل �ملجل�س بعد �ملوعـد �الآنف �لذكر ، كما يجب ح�شور 

باأنه  ، علما  �ملظاريف  فتح  �إجر�ء�ت  �ملناق�شة عند  فـي  تقدم عطاءها  �لتي  لل�شركة  ممثل 

�شيتم بث هذه �الإجر�ء�ت مبا�شرة على موقع جمل�س �ملناق�شات فـي �شبكة �ملعلومات �لعاملية 

)�الإنرتنت( )http://www.tenderboard.gov.om( �بتد�ء مــن �ل�شاعــة �حلاديــة ع�شرة 

�شباحا .

�أكبــر ن�شبــة تعمني  �شتعطى �الأف�شلية فـي �الإ�شنـاد لل�شركـات �لتي ي�شتمـل عطاوؤهــا علــى 

ون�شبة �شر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية .

جمل�س �ملناق�شات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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م�صروع اإن�صاء �صبكة وحمطة ال�صرف ال�صحي 

بواليــــة ال�صويـــق مبحافظـــة �صمــــال الباطنـــة 

يعلن جمل�س �ملناق�شات عن طرح �ملناق�شـة رقم 2015/7 ب�شاأن م�شروع �إن�شـاء �شبكـة وحمطـة 

�ل�شـرف �ل�شحـي بواليـة �ل�شويـق مبحافظـة �شمـال �لباطنـة . 

ميكن لل�شركـات �ملتخ�ش�شة فـي �الأعمـال �ملدنيـة و�مل�شجلـة لدى جملـ�س �ملناق�شـات بالدرجـة 

�ملمتازة �حل�شول على م�شتند�ت �ل�شروط و�ملو��شفات من مبنى �ملجل�س باخلوير �عتبار� 

من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن وحتى تاريخ 2015/2/19م ، مقابل )=/3٫000 ر.ع( ثالثة �آالف 

ريال عماين للن�شخة �لو�حدة ال ترد .

علـــى كـــل �شركــة ترغــب �ال�شتــر�ك فـي هذه �ملناق�شة �أن ترفق مع عطائها تاأمينا موؤقتا 

فـي �شورة �شمان م�شرفـي �أو �شيك م�شدق من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�شلطنة ال يقل 

عن )1%( من قيمة �لعطاء معنونا با�شم معايل رئي�س جمل�س �ملناق�شات و�شاري �ملفعول 

ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء ال ي�شتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب 

�شوف لن ينظر فيه .

تقدم �لعطاء�ت موقعة وخمتومة على �لنموذج �الأ�شلي �ملعد لذلك وعلى جدول �لفئات 

�ملر�فق له فـي مظاريـــف خمتومـــة بال�شمــع �الأحمـــر معنونـــة با�شـــم معايل رئيـــ�س جمل�س 

�ملناق�شات مكتوب عليها من �خلارج ) �ملناق�شـة رقــم 2015/7 ب�شــاأن م�شــروع �إن�شـــاء �شبكــة 

وحمطـــــة �ل�شـــرف �ل�شحـــي بواليــــة �ل�شويــــــق مبحافظـــــة �شمــــال �لباطنــــة ( ، و�أال يكتــــب 

على �ملظروف ��شم �شاحب �لعطاء �أو ما ي�شري �إليه .

�ل�شاعــة  مــن  �بتــد�ء  باخلويــر  �ملجل�س  �ملناق�شــات مببنى  ب�شندوق  �لعطاء�ت  يجب و�شع 

�ل�شابعة و�لن�شف حتى �ل�شاعة �لعا�شرة من �شباح يوم �الإثنني �ملو�فق 2015/3/30م ، هذ� 

و�شوف لن يتم قبول �أي عطاء يرد �إىل �ملجل�س بعد �ملوعـد �الآنف �لذكر ، كما يجب ح�شور 

باأنه  ، علما  �ملظاريف  فتح  �إجر�ء�ت  �ملناق�شة عند  فـي  تقدم عطاءها  �لتي  لل�شركة  ممثل 

�شيتم بث هذه �الإجر�ء�ت مبا�شرة على موقع جمل�س �ملناق�شات فـي �شبكة �ملعلومات �لعاملية 

)�الإنرتنت( )http://www.tenderboard.gov.om( �بتد�ء مــن �ل�شاعــة �حلاديــة ع�شرة 

�شباحا .

�أكبــر ن�شبــة تعمني  �شتعطى �الأف�شلية فـي �الإ�شنـاد لل�شركـات �لتي ي�شتمـل عطاوؤهــا علــى 

ون�شبة �شر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية .

جمل�س �ملناق�شات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�سلطـان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي

ونا�سر بن خمي�س بن علي اجل�سمي

اإعــــالن 

عن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة ميناء �سحار خلدمات اإر�ساد ال�سفن �س.م.م

يعلن �شلطان بن �شامل بن �شعيد �حلب�شي ونا�شر بن خميـ�س بن علي �جل�شمي �أنهما يقومان 

بت�شفيـــة �شركة ميناء �شحار خلدمات �إر�شاد �ل�شفن �س.م.م , و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل 

�لتجاري بالرقم 1118041 , وللم�شفي وحده حق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفية �أمام �لغري , 

وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافة �لأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �لتايل :

حمافظة م�سقط - مطرح - مركز الوالية

�س.ب : 9 ر.ب : 327 

هاتف رقـم : 99367243  

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �لإعالن  هذ�  مبوجب  �مل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

امل�سفــــــــي �مل�شار �إليه .

مكتب اأحمــد حممـــود اأحمــد و�سريكــه 

اإعــــالن 

عن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة اأبو رائد الرا�سبي للتجارة �س.م.م

يعلـــن مكتــب �أحمــد حممـود �أحمـد و�شريكــــه �أنـــه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة �أبـــو ر�ئـــد �لر��شبي 

للتجـــارة �س.م.م , و�مل�شجلـــة لدى �أمــانــــة �ل�شجل �لتجــــاري بالرقم 1004078 , وفقا لقر�ر 

�أمام  �لت�شفية  فـــي  �ل�شركة  , وللم�شفي وحده حق متثيـل  2014/11/30م  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغيـر , وعلى �جلميـــــع مر�جعــــة �مل�شفــــي فــي كافــــة �لأمـــور �لتـي تتعلــق باأعمـال �ل�شركــة 

علـى �لعنـو�ن �لتالــي :

واليـــة بو�ســــر

�س.ب : 1492 ر.ب : 133 اخلوير 

هاتف رقـم : 22066100 فاك�س رقم : 24587276  

كما يدعــو �مل�شفي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئني �ل�شركة للتقـــدم بادعاء�تهــم �شــد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

امل�سفــــــــي�مل�شار �إليه .
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املكتـب االأهلــي لتدقيــق احل�سابــات

اإعــــالن 

عن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركة خمتبـرات العلـوم والتكنولوجيـا �س.م.م

يعلن �ملكتـب �لأهلــي لتدقيق �حل�شابات �أنه يقـوم بت�شفية �شركة خمترب�ت �لعلوم و�لتكنولوجيا 

�س.م.م , و�مل�شجلـــة لدى �أمــانة �ل�شجــــل �لتجــــاري بالرقــــم 1019069 , وفقا للقر�ر �ل�شادر 

من �أ�شحــاب ح�شــ�س ر�أ�س �ملـــال باجتماعهـــم �ملـــوؤرخ 2014/8/20م بحــل وت�شفيــة �ل�شركــــة 

�عتبار� من 2014/9/1م , وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة �أمام �لغيـــر , 

وعلــــى �جلميــــــــع مر�جعــــــة �مل�شفــــي فــي كافــــــة �لأمـــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعمــــــال �ل�شركــــــــة 

علــى �لعنـــو�ن �لتالـــي :

مركز عمان التجاري - الطابق اخلام�س - مكتب رقم : 506

�س.ب : 375 ر.ب : 131 

هاتف رقـم : 24795882-24795884 فاك�س رقم : 24795880  

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئني �ل�شركـــة للتقدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�سفــــــــي

عـادل بن �سعيـد بن �سليمـان اللمكـي 

اإعــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة زهرة املرجي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عــادل بن �شعيــد بن �شليمــان �للمكي �أنه يقـوم بت�شفية �شركــة زهــرة �ملرجــي للتجـــارة 

1037353 , وفقا  �أمــانة �ل�شجل �لتجاري بالرقـم  و�ملقاولت - ت�شامنية , و�مل�شجلـــة لدى 

لتفاق �ل�شركاء �ملـــوؤرخ 2014/8/28م , وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركة فـــي �لت�شفيـــة 

�أمام �لغيـر , وعلى �جلميــع مر�جعــة �مل�شفي فــي كافــة �لأمـــور �لتـي تتعلـق باأعمـال �ل�شركـــــة 

علــى �لعنـــو�ن �لتالـــي :

�س.ب : 215 ر.ب : 318 الر�ستـاق

هاتف رقـم : 96680727 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئني �ل�شركـــة للتقدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�سفــــــــي 
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اأحمـد بن عبداللـه بن علـي املجينـي

اإعــــالن 

عن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة

 ل�سركـــة اللـــون الربونـــزي للتجــارة - ت�سامنية 

يعلـن �أحمــــد بن عبد�للـــه بــن علــي �ملجينــي ب�شفتــــه �مل�شفـــي ل�شركــــــة �للـــون �لربونـــــزي 

للتجــــارة - ت�شامنيـــــة , و�مل�شجلــــــة لــــــدى �أمانــــة �ل�شجــــــــل �لتجـــــاري بالرقــــــــــم 1002342 , 

عـــن �نتهــاء �أعمـــال �لت�شفيــــة وزو�ل �لكيــــان �لقانونـي لل�شركــة وفقــــا لأحكـــام �ملـــادة )27( 

مـــن قانـــون �ل�شركـــات �لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�سفــــــــي 

مكتــب طـــالل اأبــو غزالـــة و�سركاه 

اإعـــــــــالن

عــن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة

 لل�سركـــــة العربيــــة لالإعمــــار �س.م.م

يعلـــن مكتــب طالل �أبـو غز�لـة و�شركاه  ب�شفته �مل�شفـي لل�شركـــة �لعربية لالإعمــار �س.م.م , 

و�مل�شجلــــــة لــــدى �أمانــــة �ل�شجل �لتجاري بالرقـــــم 1003771 , عـــن �نتهــاء �أعمـــال �لت�شفيــــة 

وزو�ل �لكيــــان �لقانونـي لل�شركــة وفقــــا لأحكـــام �ملـــادة )27( مـــن قانـــون �ل�شركـــات �لتجاريـــة 

رقم 74/4 .

امل�سفــــــــي
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مكتــب هـــوروث مــاك والغزالـــي

اإعـــــــــالن

عـن انتهــاء اأعمـال الت�سفيـة

ل�سركــة جافــ�س خلدمـــات املعلومـــات �س.م.م

يعلن مكتب هــــوروث مـــاك و�لغز�لـــي ب�شفتـــه �مل�شفــي ل�شركة جافـــ�س خلدمــــات �ملعلومات 

�أعمـــال  1719726 , عـــن �نتهــاء  �أمانــة �ل�شجــل �لتجاري بالرقم  �س.م.م , و�مل�شجلـــة لـــدى 

�لت�شفيــــة وزو�ل �لكيــــان �لقانونـي لل�شركــة وفقــــا لأحكـــام �ملـــادة )27( مـــن قانـــون �ل�شركـــات 

�لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�سفــــــــي

عـزان بن حممــد بن حمــود ال�سكيلــي 

اإعـــــــــالن

عــن انتهــاء اأعمـال الت�سفيـــة

ل�سركــة �سلطــان بن حممــد و�سركــاه -تو�سية

يعــلن عــز�ن بن حممد بن حمــــود �ل�شكيلــي ب�شفتــه �مل�شفـــي ل�شركـــة �شلطــــان بن حممــــد 

و�شركاه - تو�شية , و�مل�شجلــــة لدى �أمانـة �ل�شجل �لتجــــاري بالرقــــم 1271776 , عـــن �نتهــاء 

�أعمـــال �لت�شفيــــة وزو�ل �لكيــــان �لقانونـي لل�شركــة وفقــــا لأحكـــام �ملـــادة )27( مـــن قانـــون 

�ل�شركـــات �لتجاريـــة رقـــم 74/4 .

امل�سفــــــــي
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