
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد 1003                                                                              ال�سنــــة الثانيــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيــــــــــم �ســلــطانيـــــــــة  

الأعلــــى  املجلــ�س  نظـــام  اأحكــام  بعــــ�س  بتعديـــــل  مر�ســـــــوم �سلطـانـــــي رقــــم 2013/11 

للتخطيط .

الأعلـــى  املجلــــــ�س  عــــام  لأمــــــني  نائـــــب  بتعييـــــن  مر�ســـــوم �سلطـانـــــي رقــــــم 2013/12 

للتخطيط .

باإن�سـاء �سفـارات ل�سلطنـة عمـان . مر�ســـــوم �سلطـانـــــي رقـــــــم 2013/13 

قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــــة 

                                                          وزارة القــوى العاملـــة

�سادر فــي 2013/2/17 بتحديد اإجراءات و�سوابط  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــــــم 2013/90 

التعامــل مـــع من�ســاآت القطاع اخلــا�س املخالفـــة 

لأحكام قانون العمل والقرارات املنظمة له .

رقم 

ال�سفحة

 ال�سبت 19 ربيع الثاين 1434هـ                                                  املـوافـــــق 2 مــــــــــــار�س 2013م
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رقم 

ال�سفحة

                                                          وزارة املاليـــــة

ت�سنيــف  دليــل  بتعديـــل   2013/2/2 فـــــي  �ســــادر  من�ســـــــــــور مالـــــــــــــي رقـــــــــــــم 2013/1 

امليزانيــة العامــة للدولــة ال�سادر باملن�سـور املالـي 

رقم 87/8 .

اإعالنــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــــة

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركــة جــودي لال�ستثمــــار �س.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1003(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/11

بتعديل بع�س اأحكام نظام املجل�س الأعلى للتخطيط 

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/30 باإن�ساء املجل�س الأعلى للتخطيط واإ�سدار نظامه ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ت�ســاف اإلــى نظــام املجلــ�س الأعلــى للتخطيــط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانــي رقــم 2012/30 

امل�سار اإليه مادة جديدة برقم ) 11 مكررا ( ن�سها الآتي :

" املادة 11 مكررا : يكون لالأمني العام نائب ي�سدر بتعيينه مر�سوم  �سلطاين ، وي�سدر 

بتحديد اخت�سا�ساته قرار من املجل�س ".

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 16 من ربيع الثاين �سنة 1434هـ

املـوافــــق :27 من فربايــــــــــــر �سنة 2013م
  قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1003(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/12

بتعيني نائب لأمني عام املجل�س الأعلى للتخطيط

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/30 باإن�ساء املجل�س الأعلى للتخطيط واإ�سدار نظامه ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعــني طـــالل بن �سليمـــان بن حبيـــب الرحبــي نائبا لأمــني عــــام املجلــــ�س الأعلـــى للتخطيــط 

بالدرجة اخلا�سة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 16 من ربيع الثاين �سنة 1434هـ

املـوافــــق :27 من فربايــــــــــــر �سنة 2013م
  قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1003(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/13

باإن�سـاء �سفـارات ل�سلطنـة عمـان  

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

تن�ساأ �سفارة ل�سلطنة عمان فـي كل من :

1 - جمهورية �سريالنكا الدميوقراطية ال�سرتاكية .

2 - جمهورية كينيا .

3 - جمهورية الفلبني .

4 - جمهورية قرب�س .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 16 من ربيع الثاين �سنة 1434هـ

املـوافــــق :27 من فربايــــــــــــر �سنة 2013م
  قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1003(

وزارة القـوى العاملـة

قـرار وزاري

رقم 90/ 2013

بتحديد اإجراءات و�ضوابط التعامل 

مع من�ضاآت القطاع اخلا�ص املخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات املنظمة له

ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ،

واإىل املر�سـوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يلتـزم اأ�سحاب العمل مبن�ساآت القطاع اخلا�ص بتطبيق اأحكام قانون العمل والقرارات املنظمة 

له ، وفـي حالة ثبوت خمالفة اأي من تلك الأحكام يتم اإيقاف تقدمي اخلدمات الآتية :

1 - منح تراخي�ص عمل للقوى العاملة غري العمانية .

2 - الت�سريح بنقل خدمات القوى العاملة غري العمانية .

3 - ا�ستخراج وجتديد بطاقة العمل .

4 - تعديل بيـانـــات املنـــ�ساأة .

5 - تعديل بيانات بطاقة العمل .

املــادة الثانيــــة 

يعد املوظف املخت�ص مذكرة تت�سمن ثبوت املخالفة ، ويتم اعتماد اإيقاف تقدمي اخلدمات 

من املدير العام املخت�ص .

املــادة الثالـثــــة 

يتـــم رفع الإيقـــاف بعــــد زوال املخالفــة و�ســـداد ر�ســوم املخالفـــات اإن وجـــدت ، وذلك بقــــرار 

من املدير العام املخت�ص .

املــادة الرابعـــة

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

�ضـدر فـي :  6  من ربيع الثاين 1434هـ

املـوافــــق : 17 من فربايـــــــــر 2013م
عبداللـه بن نا�ضر بن عبداللـه البكري

                                                                         وزيـــــــــــــــــر القـــــــــوى العاملــــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1003(

وزارة املاليـــــة

من�شـــور مالــي

رقم 2013/1 

بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة

ال�صادر باملن�صور املايل رقم 87/8

ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،

واإىل قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/111 ،

2013/1 بالت�سديـــق على امليزانيـــة العامـة للدولــة لل�سنــة  واإىل املر�ســوم ال�سلطانـــي رقــم 

املالية 2013 ،

واإىل دليل ت�سنيف امليزانية العامة للدولة ال�سادر باملن�سور املايل رقم 87/8 ،

واإىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2011/408 بتعديل تاريخ العمل بامللحق رقم )1( املرفق بالالئحة 

التنفيذية للقانون املايل ,  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املـــادة الأولـــــى 

 100 رقم  الف�سل  من   ) واملخ�س�سات  ال�سناديق  اإىل  حتويل   (  31 رقم  البند  اإىل  ي�ساف 

)اإيرادات م�سادر الطاقة الطبيعية( من الباب الأول )الإيرادات( من دليل ت�سنيف امليزانية 

العامة للدولة امل�سار اإليه مادة جديدة بعنوان " حتويل الفوائ�ض املالية املحققة من �سنوات 

�سابقة" وذلك على النحو الآتي :

رقم احل�صــــــاب

بابف�صلبندمادة

06311001
حتويل الفوائ�ض املالية املحققة 

من �سنوات �سابقة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1003(

 املـــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا املن�سور .

 املـــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املن�سور فـي اجلريدة الر�سمية .

�صـدر فـي :  21/ 3 / 1434هـ

املـوافــــق :   2  / 2 / 2013م

دروي�ش بن اإ�صماعيل بن علي البلو�صي

                                                                            الوزيــــــر الم�ســـــوؤول عن ال�ســــوؤون الماليـــــة

�صــرح احل�صـــاب

رقم 11003106 

حتويل الفوائ�ش املالية املحققة 

من �صنوات �صابقة

يخ�س�ض هذا احل�ساب لتحويل الفوائ�ض املالية املحققة من الإيرادات النفطية فـي �سنوات 

�سابقة ل�ستخدامه كاإحدى و�سائل التمويل لتغطية عجز املوازنة العامة للدولة .
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�إعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1003(

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركــة جــودي لال�ستثمــــار �ش.م.م

جــــــودي  �شركـــة  بت�شفيــــة  يقــــوم  �أنــــه   - قانونيـــون  �لإقليمــي - حما�شبــون  �ملكتــــب  يعلــــن 

لال�شتثمار �ش.م.م , و�مل�شجلة لــدى �أمانــة �ل�شجل �لتجاري بالرقـــم 1026698 وفقــا لقر�ر 

�أمام  2013/1/5م , وللم�شفــي وحــده حــــق متثيل �ل�شركــــة فـي �لت�شفيــة  �ملــــوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغري , وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافة �لأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركة على 

�لعنو�ن �لتايل :

اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف : 24484107  - فاك�ش : 24484726

�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 

�مل�شار �إليه .

امل�سفــــــــــي
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