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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1008(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/23

بالت�سديق على امللحق االإ�سافـي لتعديل االتفاقية 

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب اأفريقيا لتجنب االزدواج 

ال�سريبـي ومنـع التهـرب ال�سريبـي بالن�سبـة لل�سرائـب على الدخـل مع ملحقهـا

�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 املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/92 بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان 

ال�سريبي  التهرب  ومنع  ال�سريبي  الزدواج  لتجنب  اأفريقيا  جنوب  جمهورية  وحكومة 

بالن�سبة لل�سرائب على الدخل املوقعة فـي م�سقط بتاريخ 2002/10/9م ، 

جمهورية  وحكومة  عمان  �سلطنة  حكومة  بني  التفاقية  لتعديل  الإ�سافـي  امللحق  وعلى 

جنوب اأفريقيا لتجنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على 

الدخل مع ملحقها املوقع فـي م�سقط بتاريخ 19 ذي احلجة 1432هـ املوافق 15 نوفمرب 2011م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديق على امللحق الإ�سافـي امل�سار اإليه ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

 املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 27 من جمادى االأوىل �سنة 1434هـ

املـوافــــق :   8  من ابـــريـــــــــــــــــل �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1008(

امللحق االإ�سافـي لتعديل االتفاقية

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب اأفريقيا 

 لتجنب االزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي

بالن�سبة لل�سرائب على الدخل مع ملحقها 

اإن حكومــة �سلطنـــة عمـــان وحكومـــة جمهوريــة جنــوب اأفريقيــا ، رغبــة منهمــا فـي تعديل 

اتفاقية جتنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل 

مع ملحقهــا واملوقعــان فـــي م�سقـط ، �سلطنــة عمـان بتاريــخ 9 اأكتوبــر 2002م )ي�ســار اإليهمــا 

فـي هذا امللحق بعبارة " التفاقية " ( قد اتفقتا على الآتي : 

املــادة االأولـــى

ي�ستبدل بالفقرة الفرعية )اأ( من الفقرة )3( من املادة الثانية من التفاقية الفقرة الآتية :

    " )اأ(  فـي �سلطنة عمان : 

                 �سريبة الدخل .

                ) وي�سار اإليها فـيما بعد بـ " ال�سريبة العمانية " ( ."

املــادة الثانيـــة

املادة )8( من التفاقية فـيما يتعلق بالدخل الذي  اأحكام الفقرة )6( من  يتوقف �سريان 

حت�سل عليه �سركة طريان اخلليج اعتبارا من ال�ساد�س من �سهر نوفمرب 2007م .

املــادة الثالثـــة

تلغى املادة العا�سرة من التفاقية وي�ستبدل بها الن�س الآتي :

" املــادة العا�ســـرة  

اأربـــاح االأ�سهـــم

اأي �سركة مقيمة فـي دولة متعاقدة اإىل مقيم فـي الدولة  1 - اأرباح الأ�سهم التي تدفعها 

املتعاقدة الأخرىيجوز اأن تفر�س عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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الدولة  فـي  اإليها  امل�سار  الأ�سهم  اأرباح  على  اأي�سا  ال�سريبة  فر�س  يجوز  ذلك  - ومع   2

الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني هذه  اأرباح  التي دفعت  ال�سركة  فـيها  التي تقيم  املتعاقدة 

الدولة املتعاقدة ولكن اإذا كان املالك امل�ستفـيد من الأرباح مقيما فـي الدولة املتعاقدة 

الأخرى فـيجب اأن ل تزيد ال�سريبة املفرو�سة على هذا النحو عن الن�سب التالية : 

اأ - )5%( من اإجمايل مبلغ اأرباح الأ�سهم اإذا كان املالك امل�ستفـيد منها هو �سركة متلك 

ن�سبة )10%( على الأقل من راأ�سمال ال�سركة التي تدفع اأرباح الأ�سهم . 

ب - اأو )10%( من اإجمايل اأرباح الأ�سهم فـي جميع احلالت الأخرى.

وتتوىل ال�سلطتان املخت�ستان فـي الدولتني املتعاقدتني التو�سل اإىل طريقة تطبيق 

هذه احلدود بالتفاق املتبادل بينهما .

ول توؤثـــر هـــذه الفقــــرة فـي فــر�س ال�سريبــــة على ال�سركـــــة فـيمــا يتعلـــــق بالأربـــاح 

التي تدفع منها اأرباح الأ�سهم .

3 - على الرغــم من الأحكـــــام الــواردة بالفقــرة رقـــم )2( تعفــى اأربـــاح الأ�سهــم التـي تدفعهـــا 

اأي �سركة مقيمة فـي الدولة املتعاقدة اإىل حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى من ال�سريبة 

فـي الدولة املذكورة اأول .

4 - لأغرا�س الفقرة )3( اأعاله ، ت�سمل كلمة " احلكومة " ما يلي :

اأ - بالن�سبة ل�سلطنة عمان :

1 - البنك املركزي العماين .

2 - �سندوق الحتياطي العام للدولة .

3 - ال�سندوق العماين لال�ستثمار .

بالكامل حلكومة  اأو موؤ�س�سة مملوكة  العام  القانون  اأ�سخا�س  اأي �سخ�س من   -  4

�سلطنة عمـــان بح�سبمــــا يتـــم التفاق عليـــه مـــن وقــــت لآخــــر بــــني ال�سلطتـــني 

املخت�ستــــني فـي الدولتني املتعاقدتني .

ب - بالن�سبة جلنوب اأفريقيا :

1 - بنك الحتياطي جلنوب اأفريقيا .
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2 - اأي �سخــــ�س مــن اأ�سخـــا�س القانــــون العــــام اأو موؤ�س�ســـة مملوكــــة بالكامـــل حلكومــــة 

جمهورية جنوب اأفريقيا بح�سبما يتم التفاق عليه من وقت لآخر بني ال�سلطتني 

املخت�ستني فـي الدولتني املتعاقدتني .

5 - يق�ســد بعبــارة " اأرباح الأ�سهـــم " امل�ســـار اإليهــا فــي هذه املــادة الدخـــــل الــذي يتحقــــق 

من الأ�سهم اأو احلقوق الأخرى للم�ساركة فـي الأرباح التي ل تعترب من قبيل الديون ، 

وت�سمل اأي�سا الدخل من احلقوق الأخرىلل�سركات والتي تخ�سع للمعاملة ال�سريبية 

ذاتها املقررة للدخل من الأ�سهم وفقا لقوانني الدولة املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�سركة 

التي توزع الأرباح .

6 - ل ت�ســري اأحكــــام الفقرتيـــن رقمي )1( و )2( من هــذه املــادة اإذا كــان املالك امل�ستفـــيد 

من اأربــاح الأ�سهــم مقيمــا بدولة متعاقـدة ويبا�ســر فـي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى التي 

 ، التي توزع الأرباح ن�ساطا عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فـيها  ال�سركة  تقيم فـيها 

وكانت ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�سفة فعلية بتلك املن�ساأة امل�ستقرة ، 

وتطبق فـي هذه احلالة اأحكام املادة )7( .

7 - اإذا حققت �سركة مقيمة بدولة متعاقدة اأرباحا اأو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ، 

فال يجوز لهذه الدولة الأخرى اأن تفر�س اأية �سريبة على اأرباح الأ�سهم التي توزعها 

ال�سركة ما مل تكن هذه الأرباح قد دفعت اإىل مقيم فـي هذه الدولة الأخرى اأو كانت 

ملكية الأ�سهــم التي تدفــع عنـها الأرباح ترتبــط ب�سفــة فعلية مبن�ســـاأة م�ستقــرة كائنــة 

فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى ، ول يجوز كذلك اأن تفر�س على اأرباح ال�سركة غري 

اأرباح  كانت  لو  حتى  املوزعة  غري  ال�سركات  اأرباح  على  ت�سري  التي  ال�سريبة  املوزعة 

الأ�سهــم املوزعــة اأو الأربــاح غيــر املوزعــة تتكــون كليــا اأو جزئيـــا مـــن اأربــــاح اأو دخـــل ن�ســاأ 

فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .

8 - ل ت�ســــري اأحكــــام هــــذه املـــــادة اإذا كــــان الغـــر�س الرئي�ســـــي اأو اأحــــــد الأغــرا�س الرئي�سيــة 

لأي �سخ�س يخت�س باإن�ساء اأو حوالة الأ�سهم اأو احلقوق الأخرى التي دفعت عنها اأرباح 

الأ�سهم هو ال�ستفادة من هذه املادة عن طريق هذا الإن�ساء اأو احلوالة . "
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املــادة الرابعـــة

يلغى البند )2( من الفقرة )3( من ملحق التفاقية .

املــادة اخلام�ســـة

1 - تخطر كل من الدولتني املتعاقدتني الدولة املتعاقدة الأخرى كتابة من خالل القنوات 

امللحق  هذا  اأحكام  لنفاذ  قانونها  يتطلبها  التي  الإجراءات  با�ستكمال  الدبلوما�سية 

الإ�سافـي  امللحق  . وي�سري هذا  التفاقية  الإ�سافـي والذي يعترب جزءا ل يتجزاأ من 

اعتبارا من تاريخ ا�ستالم اآخر هذين الإخطارين .

2 - ) اأ ( مع مراعاة اأحكام البند )ب( تكون اأحكام امللحق الإ�سافـي نافذة ابتداء من اليوم 

امللحق  هذا  فـيها  ي�سري  التي  ال�سنة  مبا�سرة  يلي  الذي  يناير  �سهر  من  الأول 

الإ�سافـي .

)ب( وت�سري حينئذ اأحكام املادتني )2( و )3( من امللحق الإ�سافـي ابتداء من التاريخ 

الـــذي يطبـــق فـيــه نظـــام �سريبــة اأرباح الأ�سهــم املعلنــة علــى م�ستــوى امل�ساهمـــني 

فـي جنوب اأفريقيا .

املــادة ال�ساد�ســـة

يظـل هذا امللحـق الإ�سافــي نافـذ املفعـول طاملـا كانـت التفاقيـة نافـذة املفعـول . 

اإثباتــا ملــا تقــدم قام املوقعان اأدناه مبوجــب ال�سلطــات املخولــة لهمــا من قبــل حكومتيهمـــا 

بالتوقيع على هذا امللحق الإ�سافـي .

حرر فـي مدينة م�سقط فـي يوم 19 ذو احلجة 1432هـ املوافق  15 نوفمرب 2011م من ن�سختني 

اأ�سليتـــني متطابقتـــني باللغــة العربيــة وباللغـة الإجنليزيــة ولكــل منهمــا حجيــة مت�ساويــــة 

وفـي حالة الختالف فـي تف�سري الن�سو�س يعتد بالن�س الوارد باللغة الإجنليزية .

           

عـن

حكومة جمهورية جنوب اأفريقيا

عـن

حكومة �سلطنـة عمـان 
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SUPPLEMENTARY PROTOCOL

AMENDING THE AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
 

  OF SOUTH AFRICA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

AND

THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

 WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME,

WITH PROTOCOL
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2 

 

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

Africa, desiring to amend the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the 

Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, with Protocol, signed at 

Muscat, Oman on 9 October 2002 (in this Protocol referred to as “the Agreement”), 

 

 

HAVE AGREED as follows: 

 

Article 1 

 
Sub-paragraph (b) of paragraph (3) of Article 2 of the Agreement shall be replaced by the 

following: 

 
“(b) in the case of the Sultanate of Oman:   

the income tax;  

(hereinafter referred to as "Omani tax");” 

 
Article 2 

 
Paragraph 6 of Article 8 of the Agreement shall cease to be effective in respect of the 

income derived by Gulf Air on or after 6
 
November 2007. 

 
Article 3 

 
Article 10 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following: 

 
“Article 10 

 
Dividends 

 
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident 

of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 

 
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the 

company paying the dividends is a resident and according to the laws of that 

Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the 

other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: 
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3 

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a 

company which holds at least 10 per cent of the capital of the company 

paying the dividends; or 

 

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.  

 
 The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement 

settle the mode of application of these limitations. 

 
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the 

profits out of which the dividends are paid. 

 
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, dividends paid by a company which 

is a resident of a Contracting State to the Government of the other Contracting State 

shall be exempt from tax in the first-mentioned State. 

 
4. For the purposes of paragraph 3, the term “Government” shall include: 

 
(a)  in the case of the Sultanate of Oman: 

 
(i) the Central Bank of Oman; 

(ii) the State General Reserve Fund; 

(iii) the Omani Investment Fund; and 

(v)  any other statutory body or institution wholly owned by the 

Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to 

time between the competent authorities of the Contracting States. 

 
(b) in the case of South Africa: 

 
(i) the South African Reserve Bank; and 

(ii)  any other statutory body or institution wholly owned by the 

Government of the Republic of South Africa, as may be agreed from 

time to time between the competent authorities of the Contracting 

States. 

 
5. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other 

rights participating in profits (not being debt-claims), as well as income from other 

corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from 

shares by the laws of the Contracting State of which the company making the 

distribution is a resident. 
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4 

 

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial 

owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business 

in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a 

resident, through a permanent establishment situated therein and the holding in 

respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent 

establishment.  In such case the provisions of Article 7 shall apply. 

 
7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or 

income from the other Contracting State, that other Contracting State may not 

impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such 

dividends are paid to a resident of that other Contracting State or in so far as the 

holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a 

permanent establishment situated in that other Contracting State, nor subject the 

company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the 

dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or 

income arising in such other Contracting State. 

 
8. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of 

the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the 

shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of 

this Article by means of that creation or assignment.” 

 
Article 4 

 
Subparagraph (ii) of paragraph 3 of the Protocol to the Agreement shall be deleted 

 
Article 5 

 

1.     Each of the Contracting States shall notify to the other in writing, through the 

diplomatic channel, of the completion of the procedures required by its law for the 

bringing into force of this Supplementary Protocol, which shall form an integral part 

of the Agreement. The Supplementary Protocol shall enter into force on the date of 

receipt of the later of these notifications. 

 

2.         (a) Subject to subparagraph (b), the provisions of the Supplementary Protocol shall 

thereupon have effect beginning on the first day of January next following the 

year in which the Supplementary Protocol enters into force. 

 

            (b) Articles 2 and 3 of the Supplementary Protocol shall thereupon have effect 

beginning on the date on which a system of taxation at shareholder level of 

dividends declared enters into force in South Africa. 
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Article 6 

 

This Supplementary Protocol shall remain in force for as long as the Agreement remains in 

force. 

 

 

 

 

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

Governments, have signed this Supplementary Protocol.  

 

 

DONE at Muscat on this 19 day of Dhul-Hijja 1432 H  corresponding to the 15 day of 

November 2011 in two identical originals in the Arabic and English languages, both texts 

being equally authoritative. In case of divergence of interpretation between the texts,  the 

English text shall prevail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 

SULTANATE OF OMAN 

 

 
FOR THE GOVERNMENT OF THE  

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 2013/45

بفـر�ض ر�صـم خدمـات اإداريـة

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

واإىل قرار جمل�س الوزراء ال�سادر بجل�سته رقـم 2013/8 بتاريـخ 22 من جمـادى الأولــى 1434هـ 

املوافق 3 من ابريل 2013م ، 

واإلـــى موافقــــــة وزارة املاليــــــة بكتابهــــــا رقــــــم : ماليــــــــة - ت )3608(/م.ت.د/2013/3/6م 

بتاريخ 1434/5/21هـ املوافق 2013/4/2م ،

واإلــى كتـــاب جهـــــاز الرقابــــــة املاليــــــة والإداريــــــة للدولــــــة رقــــــــم : ج ر م اأ د/ر/762/10901 

بتاريخ 19 من جمادى الأوىل 1434هـ املوافق 31 مار�س 2013م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامــة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يفـــر�س ر�ســــم خدمــات اإداريـــــة علــى ال�ساحنـــات املحملــــة مبنتجـــات الك�ســــارات واملحاجــــر 

التي تعرب املنافذ احلدودية الربية لل�سلطنة مقداره )40( اأربعون ريال عمانيا .

املــادة الثانيــــة

يتم حت�سيـل الر�سـم امل�سار اإليـه فـي املادة الأولـى من هذا القــرار من قبل اجلهة املخت�سة 

بوزارة التجارة وال�سناعة .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من 15 ابريل 2013م .

�صـــدر فـي : 28 من جمادى الأوىل 1434هـ

املوافــــــــق :  9  من ابريــــــــــــــــــــل 2013م

د . علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة
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وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة

قـــرار وزاري

رقم 2013/53

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم ا�صت�صدار موافقات 

م�صاريع اآلية التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو

��ستناد� �إىل �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 94/119 باملو�فقة على �ن�سمام �سلطنة عمان �إىل بع�ض 

�التفاقيات �لدولية ، 

و�إىل قانون حماية �لبيئة و مكافحة �لتلوث �ل�سادر باملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2001/114 ،

و �إىل �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2004/107 بالت�سديق على بروتوكول كيوتو �مللحق باتفاقية 

�الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ ،

و�إىل �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2008/18 بتحديد �خت�سا�سات وز�رة �لبيئة و�ل�سوؤون �ملناخية 

و�عتماد هيكلها �لتنظيمي ،

و�إىل الئحة تنظيم ��ست�سد�ر مو�فقات م�ساريع �آلية �لتنمية �لنظيفة حتت مظلة بروتوكول 

كيوتو �ل�سادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2010/30 ،

و�إىل مو�فقة وز�رة �ملالية ، 

و بناء على ما تقت�سيه �مل�سلحة �لعامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

جتــرى �لتعديـــالت �ملرفقــة علــى الئحـــة تنظيـــم ��ست�ســد�ر مو�فقــات م�ساريــع �آليــة �لتنمية 

�لنظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو �مل�سار �إليها  .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذ� �لقر�ر �أو يتعار�ض مع �أحكامه .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�سمية ، و يعمل به من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�سره .

�صـــدر فـي : 26 من جمادى االأوىل 1434هـ

املوافــــــــق :  7  من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
حممد بن �صامل بن �صعيد التوبي

وزيـــــر �لبيئــــة و�ل�ســـــــــوؤون �ملناخـيـــــــة
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تعديالت على بع�ض اأحكام 

 الئحـة تنظيـم ا�صت�صـدار موافقـات 

م�صاريع اآلية التنميةالنظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو

اأوال : ي�ستبدل بن�سي �ملادتني )9( و )10( من الئحة تنظيم ��ست�سد�ر مو�فقات م�ساريع �آلية 

�لتنمية �لنظيفة حتت مظلة بروتوكول كـيوتو �لن�سان �الآتيان :

املـــادة ) 9 (

يلتزم مالك �أو مطور �مل�سروع بعد ت�سجيل م�سروعه لدى �ملجل�ض �لتنفـيذي الآلية �لتنمية 

�لنظيفــــة حتــــت مظلــــة بروتوكــــول كيوتــــو ، مبو�فـــاة �ملديرية �ملخت�ســة بالــوز�رة بالتقاريــر 

و�ملعلومات �لالزمة فـي هذ� �ل�ساأن ، ومنها ن�سخة من �سهادة ت�سجيل �مل�سروع لدى �ملجل�ض 

�لتنفـيذي �مل�سار �إليه ون�سخ من �سهاد�ت تخفـي�ض �نبعاثات غاز�ت �لدفـيئة )CER( للم�سروع 

ب�سكل �سنوي طو�ل مدة �سريانه ، وتقدمي �لفو�تري و�لوثائق و�مل�ستند�ت �ملعتمدة �لد�لة 

على �إجمايل �إير�د�ت بيع �سهاد�ت تخفـي�ض �نبعاثات غاز�ت �لدفـيئة )CER( باليورو لكل 

طن فـي �ل�سوق �لعاملي للمديرية �ملخت�سة بالوز�رة .

املـــادة ) 10 (

يح�سل ر�سم مايل �سنوي نظري �إ�سد�ر ر�سالة �عتماد لتنفـيذ �مل�سروع يح�سب على �أ�سا�ض 

ح�سب  �ل�سلطنة  فـي  كيوتو  بروتوكول  مظلة  حتت  �لنظيفة  �لتنمية  �آلية  م�ساريع  تنفـيذ 

�جلدول �الآتي :
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البيـــــانم

ن�صبة الر�صم املايل ال�صنوي على 

اإجمايل اإيرادات بيع �صهادات 

تخفـي�ض انبعاث غازات الدفـيئة 

) CER( باليورو

1

�أ - �مل�ساريــــع �لكبيـــرة �لتـــي تقـــوم بتخفـيـــ�ض 

�ملتو�ســــــط �ل�سنـــــوي النبعاثاتهــا مبقـــــد�ر 

)150( مائة وخم�سني �ألف طن �أو �أكرث . 

% 17

2

ب - �مل�ساريع �ل�سغيــرة �لتــي تقـــوم بتخفـيــــ�ض 

�ملتو�ســط �ل�سنـــوي النبعاثاتهـــا مبقـــــد�ر 

�أقل من )150( مائة وخم�سني �ألف طن . 

% 15

3

ج - �مل�ساريع ذ�ت �الأولويــــة �ملتعلقــــة بتطويـــر 

و��ستخــد�م م�ســـادر �لطاقـــة �ملتجـــددة ، 

و��سرتجــاع   ، �لطاقــــة  كفــــاءة  وحت�ســني 

و�إعادة و��ستخد�م غاز �مليثان من مو�قع 

�لطمر �ل�سحي للنفايات .

% 3

وفـي حالة عدم متكن مالك �أومطور �مل�سروع من ت�سجيل م�سروعه لدى �ملجل�ض �لتنفـيذي 

الآلية �لتنمية �لنظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو يتقدم �إىل �ملديرية �ملخت�سة بالوز�رة 

بطلب �إلغـــاء ر�سالـــة �العتمـــاد �ل�ســـادرة للم�ســروع مرفقــا بـــه �لوثائــق و�مل�ستنــــد�ت �لد�لـــة 

�إلغاء  ثم  �ملعلومات  تلك  بالتحقق من �سحة  بالوز�رة  �ملخت�سة  �ملديرية  وتقوم   ، ذلك  على 

ر�سالة �عتماد �مل�سروع دون �سد�د �أي ر�سم مايل ، مع �إخطار �جلهات �ملخت�سة . 

ثانيا : ت�ساف �إىل الئحة تنظيم ��ست�سد�ر مو�فقات م�ساريـــع �آلية �لتنمية �لنظيفة حتت 

مظلة بروتوكول كيوتو �مل�سار �إليها �لن�سو�ض �الآتية : 

املـــادة ) 11 (

تتخذ �ملديرية �ملخت�سة بالوز�رة �الأ�س�ض و�الإجر�ء�ت �لتالية لتح�سيل �لر�سم �ملايل �ل�سنوي 

�مل�سار �إليه فـي �ملادة )10( من هذه �لالئحة : 
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تطلب �ملديرية �ملخت�سة بالوز�رة من �جلهة �حلكومية �ملالكة لهذه �لنوعية من  �أ - 

�مل�ساريع تقدمي خطاب ح�سن نـية )Letter of Intent( توؤكد فـيه �لتز�مها ب�سد�د 

ح�ساب  فـي  وذلك   ، �سريانه  مدة  طو�ل  �سنوي  ب�سكل  �مل�سروع  على  �ملايل  الر�سم 

خا�ض مب�ساريع �آلية �لتنمية �لنظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو لدى �لوز�رة .

ب - تطلب �ملديرية �ملخت�سة بالوز�رة من �ل�سركات �حلكومية و�سركات �لقطاع �خلا�ض 

 )Bank Guarantee( ملالكة لهذه �لنوعية من �مل�ساريع تقدمي �سمان بنكي �سنوي�

قيمته خم�سة �آالف ريال عماين جلميع �مل�ساريع ، ويجدد �سنويا طو�ل مدة �سريان 

طو�ل  �مل�سروع  �ل�سنوي على  �ملايل  �لر�سم  ب�سد�د  كتابي  تعهد  وتقدمي   ، �مل�سروع 

مدة �سريانه ، وذلك فـي ح�ساب خا�ض مب�ساريع �آلية �لتنمية �لنظيفة حتت مظلة 

بروتوكول كيوتو لدى �لوز�رة .

املـــادة ) 12 (

يلتزم مالك �أو مطور �مل�سروع ببيع �سهاد�ت تخفـي�ض �نبعاث غاز�ت �لدفـيئة )CER( باأعلى 

�سعر ممكن فـي �ل�سوق �لعاملي وبتوريد الر�سم �ملايل وفقا للمادة ) 10 ( من هذه �لالئحة 

فـي ح�ساب خا�ض بهذه �لنوعية من �مل�ساريع لدى �لوز�رة خالل مدة ال تتجاوز )45( خم�سة 

و�أربعني يوما من تاريخ بيع تلك �ل�سهاد�ت .

املـــادة ) 13 (

فـي حالة خمالفة مالك �أو مطور �مل�سروع الأحكام �ملو�د )9( و )10( و )11( و )12( من هذه 

�لالئحـــة ، �أو تقدميــــه معلومـــات خاطئـــة �أو م�سللـــة �إلــى �لـــوز�رة ، تقــوم �لوز�رة بالتن�سيـق 

مع �جلهات �ملخت�سة التخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة فـي هذ� �ل�ساأن ، مبا فـيها حت�سيل �لفرق 

غاز�ت  �نبعاث  تخفـي�ض  �سهاد�ت  لبيع  �حلقيقي  لل�سعر  وفقا  للم�سروع  �ملايل  �لر�سم  فـي 

�لدفـيئـــة فـي �ل�ســـوق �لعاملـــي ، مع فــر�ض غر�مـــة �إد�ريــــة ال تزيـــد على �ألفـي ريال عمانــي ، 

وت�ساعف �لغر�مة فـي حالة تكر�ر �ملخالفة .

املـــادة ) 14 (

مع عدم �الإخالل باأي عقوبة �أ�سد ين�ض عليها قانون حماية �لبيئة ومكافحة �لتلوث �مل�سار 

�إليه �أو �أي قانون �آخر ، يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه �لالئحة بغر�مة مالية ال تزيد 

على خم�سة �آالف ريال عماين .
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جهـاز الرقابــة املاليــة والإداريــة للدولــة

قــــــــرار

 رقـــم 2013/13

 باإ�صـــدار الالئحـــة التنفـيذيـــة 

لقانـون الرقابـة املاليـة والإداريـة للدولـة

ا�ستنـادا اإىل قانـــــون الرقابـــــة املاليـــــة والإداريـــــة للدولـــــــة ال�ســــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقـــم 2011/111 ،

وبنــــاء علـــى مـــا تقت�سـيه امل�سلحـة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة املرفقة .

املــادة الثانيـــة

تلغى الالئحة التنفـيذية لقانون الرقابة املالية للدولة ال�سادرة بالقرار رقم 2003/10 ، 

كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلـريدة الر�ســمية ، ويعمل به مــــن اليــوم التايل لتاريخ ن�ســــره .

�صدر فـي : 22 من جمادى الأوىل 1434هـ

املوافــــق :  3   من ابريــــــــــــــــــــل 2013م

   نا�صـــر بـن هــــالل بــن نا�صـــر املعولـــــي

 رئي�ض جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
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الالئحة التنفـيذية 

لقانون الرقابة املالية والإدارية للدولة

الف�صل الأول

تعريفات واأحكـام عامــة

املـــادة ) 1 (

يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فـي هــذه الالئحــة ذات املعنــى املبيــن فـي قانـون الرقابــة 

املاليــة والإداريــة للدولــة امل�سـار اإليــه ، كما يكــون للكلمـات والعبـارات التاليـة املعنـى املو�ســح 

قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

القــانـــون : قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة .

الوثـائــق : املحررات وامل�ستندات وم�سوداتها �سواء املكتوبة اأو املطبوعة اأواملختزلة اأو اأي 

اأ�سرطة ت�سجيل اأو اأجهزة حا�سب اآيل اأو اأقرا�ض رقمية اأو اأفالم اأو خمططات 

اأو ر�سوم اأو خرائط اأو اأي مواد اأخرى ميكن ال�ستعانة بها فـي تدوين اأو نقل 

املعلومات اأو البيانات .

املـــادة ) 2 (

ميار�ض اجلهاز اخت�سا�ساته بطريقة العينة اأو الفح�ض ال�سامل وفقا لحتياجات العمل ، 

وفــي �سـوء مــا ي�سفـر عنه فحـــ�ض الأنظمــــة واإجــراءات الرقابـــــة الداخليـــة حمــــل الفحـــ�ض 

والتحفظ  الأدلة  وتوثيق  فـي �سبط  الخت�سا�ض  ال�ستعانة بجهات  وللجهاز   ، نتائج  من 

عليها و�سبط املتهمني ، وكذا ال�ستعانة باجلهات الر�سمية الأخرى اإذا تطلب الأمر الوقوف 

على بع�ض امل�سائل الفنية اأو التخ�س�سية .

املـــادة ) 3 (

يبا�ســر اجلهاز الرقابة الوقائية خالل قيام اجلهات اخلا�سعة لرقابته بالأداء ، ويتدخل 

فـي التوقيت املنا�سب لت�سويب امل�سار وتفادي الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها .

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1008(

املـــادة ) 4 (

يعتمــد الرئيــ�ض خطــة الفحــ�ض ال�سنويــة للجهـاز قبـل بداية ال�سنة املالية ، ويجوز تنفـيذ 

اأي مهام اأو اأعمال اأخرى خارج نطاق اخلطة كلما اقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، وي�سدر 

نائب الرئي�ض املخت�ض اأو من يفو�سه اأمر تكليف مبهام الفح�ض .

املـــادة ) 5 (

على اجلهــات اخلا�سعــة لرقابــة اجلهــاز موافاته باأوامر وتوجيهات جاللة ال�سلطان فور 

�سدورهـــا والإجــراءات التـي اتخذتهـــا ب�ساأنهــا ، ويقــوم اجلهــاز مبراجعــة هــذه الإجــراءات 

ومتابعة التنفـيذ .

املـــادة ) 6 (

على اجلهـات اخلا�سعـــة لرقابـــة اجلهــاز تخ�سيــ�ض الأماكـــن والتجهيــزات املكتبيــة الالزمـــة 

والربط الآيل باأنظمتها وتذليل كافة ال�سعوبات لأع�ساء اجلهاز لتاأدية مهامهم .

املـــادة ) 7 (

لع�ســـو اجلهــاز اأن يدعــم مالحظاتــه باأدلــة الإثبــات املختلفــة ، كالو�سائــل املرئيــة والتقنيـــة 

والأقرا�ض املمغنطة والت�سوير املرئي وال�سوئي وغريها من الو�سائل املتاحة .

املـــادة ) 8 (

للجهاز ال�ستعانة باخلرباء والفنيني ومراقبي احل�سابات لأداء اأعمال حمددة ، عن طريق 

اخلربة  وبيوت  الأكادميية  واملوؤ�س�سات  املتخ�س�سة  وال�سركات  املكاتب  مع  املبا�سر  التعاقد 

وغريها ، كما يجوز للجهاز ال�ستعانة باأي فرد لأداء هذه الأعمال وفقا لل�سروط الآتية :

1 - اأن يكون حممود ال�سرية ، ح�سن ال�سمعة وال�سلوك .

2 - األ يكون قد �سدر �سده حكم نهائي بال�سجن فـي جناية اأو بعقوبة فـي جرمية 

خملة بال�سرف اأو الأمانة ، ولو كان قد رد اإليه اعتباره .

3 - اأن يكون حا�سال على موؤهل وخربة تتنا�سب مع طبيعة العمل .

      ويتم حتديد الأتعاب وفقا للعقود التي تربم معهم .
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املـــادة ) 9 (

يلتزم اخلرباء والفنيون ومراقبو احل�سابات والأفراد امل�سار اإليهم فـي املادة )8( من هذه 

الالئحة قبل مبا�سرتهم لالأعمال املوكلة اإليهم بالآتي :

1 - اأداء اليمني التالية اأمام الرئي�ض " اأق�سم باللـه العظيم اأن اأوؤدي عملي بال�سدق 

وال�سرف والأمانة ، واأن اأحافظ على �سرية الأعمال " .

2 - الإف�ســـاح عـن اأي م�سلــحـة تتعلـــق بهـــم اأو باأزواجهـــم اأو باأقاربهـــم حتى الدرجـــة 

الرابعة فـي الأعمال املوكلة اإليهم .

املـــادة ) 10 (

تكـــون املعلومــــات والبيانـــــات التـي يح�ســل عليهــا اخلبـــراء والفنيــــون ومراقبـــو احل�سابـــات 

، ويحظــر عليهــم  للجهــاز  الالئحــة ملكـــا  املـــادة )8( من هذه  فـي  اإليهــم  امل�سـار  والأفراد 

، وكل من يخالف ذلك  التعاقدية  العالقة  انتهاء  بعد  �سريتها حتى  اإف�ساء  اأو  ا�ستغاللها 

يتعر�ض للم�ساءلة القانونية .

الف�صل الثاين

الخت�صــا�صــــات

املـــادة ) 11 (

ميــار�ض اجلهـــاز اخت�سا�ساتـــه املن�ســـو�ض عليهـــا فــــي القانـــــون وفــــــق مقت�سيــــات العمـــل ، 

وله فـي �سبيل ذلك :

ذات  للقوانني  الهيكلة  واإعادة  اخل�سخ�سة  اإجراءات  مطابقة  مدى  من  التحقق   - اأ 

العالقة على النحو الآتي :

1 - مراجعة الدرا�سات املتعلقة بتقييم امل�ساريع املراد خ�سخ�ستها . 

2 - درا�سة م�سروعات العقود اأو التفاقيات املقرر اإبرامها بخ�سخ�سة تلك امل�ساريع . 

3 - التحقق من مدى اللتزام بالربنامج الزمني لعملية اخل�سخ�سة .

4 - متابعة مراحل اخل�سخ�سة وتقييم نتائجها .
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ب - مراجعــة ح�سابـــات الأمانـــات والعهـــد واحل�سابــات البنكيـــة وال�سمانـــات والتثبــــت 

من �سحة العمليات اخلا�سة بها .

ج - متابعة تنفـيذ اخلطط التنمويــة وتقييــم اأداء اجلهـــات اخلا�سعــة لرقابــة اجلهــاز 

وتقييم اأداء امل�سروعات بالتكاليف املقدرة لها طبقا للتوقيت الزمني املحدد ، وتتبع 

اقت�سادية  بطريقة  ا�ستخدامها  يتم  املوارد  اأن  من  والتحقق  وتقييمها  النتائج 

وبكفاءة وفاعلية ، وذلك من خالل ما ياأتي :

1 - مراجعة تنفـيذ اخلطة التنموية ومدى حتقيق الأهداف .

2 - متابعة تنفــيذ امل�سروعــات الإمنائيــة والتحقــق من اللتــزام بالتكاليــف املقدرة 

لها طبقا للتوقيت الزمني املحدد .

3 - مراجعة القدرة الإنتاجية وحتديد الطاقات غري امل�ستغلة لتلك امل�سروعات .

4 - مراجعة تنمية املوارد وتر�سيد النفقات .

5 - متابعة التغري فـي ال�ستهالك والدخار والدخل القومي .

6 - متابعة مدى جنــاح اخلطـــة فـي حتقيــق التــوازن القت�ســادي بيــن القطاعــات 

املختلفة ، وحتديد مواطن الق�سور التي حتول دون تنفـيذ اخلطة وحتقيق 

الأهداف واقرتاح احللول املنا�سبة .

7 - متابعــــــة وتقييـــــم القـرو�ض املحلــيــــــة واخلارجيــــــة والت�سهــــيــــالت الئتمانيــــة 

واملنح املربمة بني احلكومة وحكومات الدول واملنظمات الدولية والإقليمية 

والبنوك املحلية واخلارجية وغريها من اجلهات .

8 - التاأكــد من مدى اقت�ساديـــة وكفــاءة وفعالـيــة اخلدمــات املقدمــة من اجلهـــات 

اخلا�سعة لرقابة اجلهاز .

9 - تقييــم ومتابعــة اأداء ا�ستثمـــارات اجلهـــات اخلا�سعـة لرقابــة اجلهــــاز املحليـــة 

واخلارجية وتتبع نتائجها وقيا�ض مدى حتقيقها لالأهداف املر�سومة لها .
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د - التحقـــق من اأن القيــود املحا�سبيــة والقوائــم املاليـــة تت�سمــن كل ما تنــ�ض عليـــه 

امليزانية تعرب  اأن  ، والتحقق من  الدولية  القوانني واللوائح والأنظمة واملعايري 

بو�ســوح عن املركــز املالـي فـي ختــام ال�سنة املاليــة ، والتحقــق من اأن احل�سابـــات 

اخلتامية تعرب - على الوجه ال�سحيح - عن الإيرادات وامل�سروفات عن تلك املدة .

والقيود  العمليات  املحا�سبي و�سالمة توجيه  النظام  التحقق من مدى مالءمة   - هـ 

املحا�سبية بالدفاتر ، و�سالمة الت�سرفات و�سحة الإيرادات وامل�سروفات واإثبات 

�سحة  على  والوقوف  واإهالكها  قيمتها  وحقيقة  وال�سجالت  بالدفاتر  الأ�سول 

اللتزامات الواردة بالدفاتر وفقا للنظم املعمول بها .

و - القيام باجلرد الفجائي للخزائن واملخازن وال�سلف والعهد جزئيا اأو كليا بح�سب 

الأحوال ومتطلبات الفح�ض .

ز - حتديد ما وقع فـي اأثناء ال�سنة املالية من خمالفات لأحكام القوانني والأنظمة 

على مركزها  اأو  اجلهة  ن�ساط  على  يوؤثر  الذي  الوجه  على  والقرارات  واللوائح 

املايل اأو اأرباحها مع بيان ما اتخذ فـي �ساأنها من اإجراءات .

ح - الك�سف عن حالت �سوء ا�ستعمال ال�سلطة وت�سارب امل�سالح واملحاباة واملخالفات 

املالية والإدارية وطلب حتديد امل�سوؤولية واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها . 

ط - متابعة املعامالت الإدارية للجهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز والتحقق من �سحة 

�سري العمل وفق اخلطط والربامج ب�سكل تكاملي مبا يحقق الأهداف املرجوة .

ي - الك�سف عن حالت عدم امل�ساواة فـي تقدمي اخلدمات احلكومية وحتديد امل�سوؤولية 

ب�ساأنها . 

 ك - التحقق من اأن جرد وتقييم الأ�سول مت وفقا لالأ�سول والإجراءات املعمول بها ، 

       والوقوف على اأي تغيري يطراأ على اأ�س�ض وطرق اجلرد اأو التقييم ، ودرا�سة مربرات 

ذلك .

ل - فحــ�ض الإقـــرارات وامللفـــات ال�سريبيــة ، وا�ستيفــاء ما يلزم ب�ساأنهـــا من وثائق ، 

وعلى اجلهة اخلا�سعة لرقابة اجلهاز طلب تلك الوثائق من اجلهات اخلا�سعة 

لل�سريبة فـي حال عدم توفرها بامللف ال�سريبي متى ما راأى اجلهاز ذلك .
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م - فح�ض تقارير مراقبي احل�سابات وبحث حتفظاتهم ، ورد اجلهات عليها ومتابعة 

ما يجب اتخاذه حيالها .

ن - متابعة تنفـيذ اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز للقرارات التي ي�سدرها جمل�ض 

الوزراء .

 �ض - متابعــــة تنفـــيذ اجلهــات اخلا�سعــة لرقابـــة اجلهــاز لقــرارات  وتو�ســيات  املوؤمتــرات 

والندوات التي تنظمها .

الف�صل الثالث

قواعد واإجراءات ال�صبطية الق�صائية

املـــادة ) 12 (

الق�سائي وفقا لأحكام  ال�سبط  ملاأموري  املخولة  ال�سالحيات  اأع�ساء اجلهاز كافة  يبا�سر 

قانون الإجراءات اجلزائية ، ولهم فـي �سبيل ذلك :

 اأ  - الدخول - ودون اإخطار م�سبق - اإىل اأي موقع من املواقع التابعة للجهات اخلا�سعة 

لرقابة اجلهاز ، اأو تلك التي لها �سلة مبو�سوع ال�سبطية ، ودون التقيد ب�ساعات 

العمل الر�سمية .

ب - الطالع على كافة الوثائق باجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز مهما كان ت�سنيفها ، 

واحل�سول على �سورة منها ، والتحفظ على امللفات وم�سادر املعلومات الأخرى 

كاأجهزة احلا�سب الآيل وو�سائط التخزين وغريها .

ج - تكليـف من يرى �سمــاع اأقوالهــم باحلــ�سور فـي املكـــان والزمـــان املحدديــن باأمــــر 

التكليــف ، فاإذا تخلــف عن احل�ســور بدون عـــذر وجـــب خماطبــة الدعـــاء العـــام 

ل�ست�سدار اأمر ب�سبطه واإح�ساره ل�سماع اأقواله من قبل ع�سو اجلهاز .

د - حترير حم�سر �سوؤال لإثبات اأقوال املكلف باحل�سور .

هـ - اإجــراء التحريــات الالزمــة للك�ســف عن املالحظـــات واملخالفــات املاليـــة والإداريـــة 

وطلب حتديد امل�سوؤولني عنها .

و - جمع ال�ستدللت عن اجلرائم الواقعة على املال العام و�سبط املتهمني واإحالتهم 

اإىل الدعاء العام .
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ز - اتخــاذ الإجـــراءات التحفظيــة على املكاتـب واملخــازن واخلزائــن واأجهــزة ومعدات 

احلا�سب الآيل واأي اأ�سول اأو ممتلكات اأخرى مبا فـي ذلك ت�سميعها اإىل اأن يتم 

فتحها وجردها مبعرفة ع�سو اجلهاز واملعنيني باجلهة حمل الفح�ض ، واإثبات 

ذلك فـي حم�سر ال�سبط .

ويجوز لأي ع�سو ا�ستكمال اأي اإجراءات قام بها ع�سو اآخر مبوجب �سفة ال�سبطية 

الق�سائية .

املـــادة ) 13 (

يحرر الع�سو - عند مبا�سرته مهام ال�سبطية الق�سائية - حم�سر �سبط يثبت فـيه تاريخ 

و�ساعة ومكان فتح املح�سر ، والبيانات املتوفرة عن الواقعة حمل ال�سبط واملعلومات التي 

الأمر  اإذا تطلب  وال�سهود  املت�سببني  اأقوال  اتخذها و�سماع  التي  اإليها والإجراءات  تو�سل 

وتوقيعهم على اأقوالهم ، وتدوين واإرفاق كافة الوثائق ، واإقفال املح�سر والتوقيع عليه . 

املـــادة ) 14 (

اإذا راأى الع�ســـو - عنـد مبا�سرتــــه مهـــام ال�سبطيـــة الق�سائيـــة - اأن هنـــاك �ســرورة لإجــراء 

تفتي�ض م�سكن اأو �سخ�ض معني للح�سول على دليل اإثبات ، يتعني عليه اأن يقوم با�ست�سدار 

اإذن تفتـيــ�ض مـن الدعــــاء العــــام املختــــ�ض ، على اأن يتــــم تنفـيــــذه خـــــالل )7( �سبعــــة اأيـــــام 

من تاريخ �سدوره ، واأن يقت�سر التفتي�ض على الآثار والوثائق والأ�سياء التي �سدر ب�ساأنها 

اإذن التفتي�ض .

الف�صل الرابع

قواعد واإجراءات بحث ال�صكاوى والبالغات

املـــادة ) 15 (

يبا�ســر اجلهــاز بحــث ودرا�ســة ال�سكــاوى والبالغـــات املتعلقـــة مبخالفـــة اجلهــات اخلا�سعـــة 

فـي  التق�سري  اأو  الإهمال  اأو  بها  املعمول  واللوائح والقرارات  لرقابته للقوانني والأنظمة 

اأداء واجبات الوظيفة العامة اأو امل�سا�ض باملال العام ، مبا ل يتعار�ض مع  اخت�سا�ض اجلهات 

الق�سائية وغريها من اجلهات الأخرى ذات العالقة .
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املـــادة ) 16 (

يتلقـى اجلهـــاز ال�سكــــاوى والبالغــــات عن طريـــــق الت�سليــــــم املبا�ســــــر اأو الربيـــــد العـــــادي 

اأو الإلكرتوين اأو عن طريق نافذة البالغات اأو اأي و�سيلة اأخرى ، مع مراعاة الآتي :

 اأ - فرز  وقيد ال�سكاوى والبالغات فـي ال�سجل املخ�س�ض لهذا الغر�ض .

ب - بحث ودرا�سة ال�سكاوى والبالغات ولو كانت جمهولة امل�سدر ب�سرط توفر الوثائق .

ج - بحــث ودرا�ســـة ما يتـــم ن�ســـره فـي و�سائـــل الإعـــالم املختلفـــة و�سبكـــات التوا�ســـل 

الجتماعي ، من �سكاوى اأو حتقيقات �سحفـية اأو مقالت تتناول نواحي الإهمال 

اأو التق�سري اأو ا�ستغالل الوظيفة العامة اأو امل�سا�ض باملال العام .

املـــادة ) 17 (

يتوىل اجلهاز فح�ض ال�سكاوى والبالغات الواردة اإليه بح�سب الأهمية املو�سوعية وطبقا 

لالأولوية التي يقدرها ، ووفقا خلطة الفح�ض املعتمدة .

املـــادة ) 18 (

للجهاز اإحالة بع�ض ال�سكاوى والبالغات الواردة اإليه اإىل اجلهات املعنية لبحثها ودرا�ستها ، 

وتلتزم تلك اجلهات بالرد خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الإحالة .  

املـــادة ) 19 (

للجهاز الرد على مقدم ال�سكوى اأو املبلغ  بالطرق التي يراها مالئمة متى ما تعلقت بحق 

من حقوقه .

املـــادة ) 20 (

للجهاز اأن يبلغ نتيجة فح�ض ال�سكاوى والبالغات الواردة اإليه للمخت�سني باجلهات حمل 

ال�سكوى اأو البالغ ويتابع تنفـيذ تو�سياته طبقا لالآلية املتبعة ، ول يجوز اإطالع غري ذوي 

الخت�سا�ض على هذه النتائج والتو�سيات ، كما ل يجوز الإف�ساح عن ا�سم مقدم ال�سكوى 

اأو املبلغ اإل اإذا كانت ال�سكوى اأو البالغ يتعلق  بحق من حقوقه .
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املـــادة ) 21 (

على اجلهاز حفظ ال�سكوى اأو البالغ فـي اأي من احلالت الآتية :

1 - �سبق فح�سها من قبل اجلهاز .

2 - �سبق الف�سل فـيها من قبل الق�ساء .

3 - اإذا كانت منظورة اأمام الق�ساء .

4 - لعدم �سحتها اأو لعدم الأهمية اأو لعدم وجود وقائع حمددة .

وللجهاز حفظ ال�سكوى اأو البالغ لأي �سبب اآخر ح�سبما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ويجوز للجهاز تاأجيل النظر فـي ال�سكوى اأو البالغ ح�سب مقت�سيات العمل .

الف�صل اخلام�س

�صالحيات وواجبات الأع�صاء

املـــادة ) 22 (

يحـــق لالأع�ســـاء احل�ســـول على كافـــة الوثائـــق واملعلومـــات الالزمـــة لقيامهــم باأعمالهم 

على الوجه الأكمل ، ولهم فـي �سبيل ذلك :

والفروع  املن�ساآت  وكافة  وامل�سانع  واملخازن   ، واملباين  املكاتب  اإىل جميع  الدخول   - اأ 

التابعـــــة للجهـــات اخلا�سعــــة لرقابـــــة اجلهـــــاز مبجـــرد اإبـــــراز البطاقــــــة الـــــدالة 

على ع�سويتهم .

ب - الت�سال املبا�سر بجميع املخت�سني من موظفـي اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز 

وتوجيه ال�ستف�سارات ال�سفوية اأو الكتابية وتلقي الإجابات .

ج - الطـــالع على اأي وثائـــــق اأو حما�ســـر اأو اأدوات اأو اأ�ســـول وغريهــــا مـن الأ�سيــــاء 

التي يرون لزوم الطالع عليها وفح�سها ون�سخها كلما تطلب الأمر ذلك .

د - الوقوف على اأي خمالفة اأو جتاوز اأو اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة واتخاذ الإجراءات 

الالزمة ب�ساأنها .

 هـ - اإجــراء املراجعـــة امليدانيــة للك�ســف عن اأوجــه اخللل والق�ســور فـي اأنظمــة الرقابــة 

الداخليـــــة والإجـــــراءات واأ�ساليــــب العمـــــل املتبعــــــة واملوؤثـــــرة علــى �سالمــــــة الأداء 

وبيئة العمل والتو�سية بو�سائل تالفـيها .
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و - القيام بالزيارات امليدانية ملواقع تاأدية اخلدمات وتنفـيذ امل�ساريع وغريها .

ز - الدخول اإىل اأجهزة واأنظمة اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز .

املـــادة ) 23 (

يقوم اجلهاز بفح�ض اجلهات اخلا�سعة لرقابته من خالل جمموعات فح�ض ، يرتاأ�ض كل 

، كما يقوم  الكمي والنوعي  الأع�ساء  واإنتاج  اأعمالها  منها رئي�ض جمموعة يقوم مبتابعة 

بالفح�ض امليداين .

م�سلحة  اقت�ست  اإذا  فح�ض  جمموعة  من  اأكرث  مبتابعة  املجموعة  رئي�ض  تكليف  ويجوز 

العمل ذلك .

املـــادة ) 24 (

يقوم الأع�ساء بالفح�ض وفقا للقوانني واللوائح والأنظمة املطبقة واأدلة املراجعة ، وعليهم 

درا�سة اأنظمة الرقابة الداخلية للجهة حمل الفح�ض لبيان مدى �سالمتها وتغطية كافة 

جمالت العمل الرقابي .

املـــادة ) 25 (

يلـتزم الأع�سـاء ببــذل العنايـــة املهنيـــة الالزمـــة وفقــا للمعاييــر املهنيــة الدوليــة للمراجعـــة 

واملحا�سبــة ، ومنهــا الك�ســـف عن الوقائـع التي يعلمون بها فـي اأثناء تاأديــة مهــام الفحــ�ض 

متى كان الك�سف عنها �سروريا ، وعن النق�ض اأو التحريف بها ، اأو اأي وقائع اأخرى يكون 

من �ساأنها امل�سا�ض باملال العام اأو الوظيفة العامة .

الف�صل ال�صاد�س

التقاريـــر

املـــادة ) 26 (

يتم اإعـــداد التقاريــر الرقابيــة وفقا للمعاييــر الدوليـــة والإر�ســادات ال�ســادرة عن املنظمــات 

الدولية ذات العالقة مبا ل يتعار�ض مع القوانني واللوائح والأنظمة ال�سارية .
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املـــادة ) 27 (

يقوم اجلهاز باإعداد التقارير الآتية :

 اأ - التقرير بنتيجة الفح�ض : 

التقرير الذي يحتوي  على ما تو�سل اإليه اجلهاز خالل فح�سه لأعمال اجلهة 

اخلا�سعة لرقابته .

نتيجة  اكت�سافها  مت  التي  اجلهاز  مالحظات  على  التقرير  ي�ستمل  اأن  ويجب 

الالزمة  والتو�سيات   ، اجلهة  بهذه  املتعلقة  والإدارية  املالية  الأعمال  مراجعة 

امل�سوؤول املخت�ض فـي اجلهة حمل  اإىل  التقرير  ، وير�سل  ب�ساأن هذه املالحظات 

الفح�ض كما ير�سل ن�سخا منه اإىل اجلهات ذات ال�سلة اإذا ارتاأى اجلهاز �سرورة 

لذلك ، وتلتـــزم اجلهـــــة بالـــرد على التقريـــر امل�ســـــار اإليـــه خـــــالل الأجـــل املحـــدد 

فـي القانون .

ب - التقارير اخلا�سة وت�سمل :

1 - التقاريــر التي يرفعهــا الرئيــ�ض اإىل جاللــة ال�سلطـان باملو�سوعات والأمور 

تنفـيذها اجلهات اخلا�سعة  اإىل  ت�ستجب  والتي مل   ، الأهمية اخلا�سة  ذات 

لرقابة اجلهاز وال�سعوبات التي يواجهها اجلهاز فـي اأداء مهامه .

، بناء على طلب من بع�ض اجلهات  2 - التقارير بنتيجة فح�ض املهام اخلا�سة 

غري اخلا�سعة لرقابة اجلهاز .

ج - التقرير ال�سنوي :

التقرير املجمع بنتائج اأعمال اجلهاز خالل ال�سنة املالية ، ويتم رفعه اإىل جاللة 

ال�سلطان ، ون�سخا منه اإىل جمل�ض الوزراء وجمل�سي ال�سورى والدولة قبل نهاية 

ال�سنة املالية التالية . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1008(

�سرطـة عمـان ال�سلطانيـة

قــــرار 

رقم 2013/99

بفـر�ص ر�سـم تخليـ�ص جمركـي

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

واإىل قرار جمل�س الوزراء فـي جل�سته رقـم 2013/8 بتاريـخ 22 من جمـادى الأولــى 1434هـ 

املوافق 3 من ابريل 2013م ، 

واإلـــى موافقــــــة وزارة املاليــــــة بكتابهــــــا رقــــــم : ماليــــــــة - ت )3607(/م.ت.د/2013/3/6م 

املـوؤرخ 1434/5/21هـ املوافق 2013/4/2م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامــة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يفـر�س ر�ســــم تخلي�س جمركـي علـى ال�ساحنـــات املحملــــة مبنتجـــات الك�ســارات واملحاجــر 

التي تعرب املنافذ احلدودية الربية لل�سلطنة مقداره )15( خم�سة ع�سر ريال عمانيا .

املــادة الثانيــــة

اإليـه فـي املادة الأولـى من هذا القــرار من قبل الإدارة العامة  يتم حت�سيـل الر�سـم امل�سار 

للجمارك .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من 15 ابريل 2013م .

�ســـدر فـي : 27 من جمادى الأوىل 1434هـ

املوافــــــــق :  8  من ابريــــــــــــــــــــل 2013م

الفريق ح�سن بن مـح�سن ال�سريقـي

املفتــــ�س العــــــام لل�سرطــــــــــة واجلمــــــارك
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1008(

وزارة العــــــــدل

قــــرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/2/27

باإعـالن حـل �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

واإىل القــرار الـــوزاري رقم 99/70 ب�ســـاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركــات 

املدنية للمحاماة ،

2010/2/67 بتاأ�سي�س �سركة / عبداللـه فا�سل و�سعيد  واإىل قرار جلنة قبول املحامني رقم 

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

واإىل خطاب ال�سريكني املوؤرخ فـي 2013/1/20م املت�سمن حل ال�سركة ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/2 بتاريخ 2013/4/1م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

حــــــل �سركــــــــة/عبداللــــــه فا�ســـــل و�سعيـــــــد املع�سنــــــي للمحامــــــاة وال�ستــ�ســـــــارات القانونيــــــة 

) �سركة مدنية للمحاماة ( من �سجل قيد ال�سركات .

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي : 20 / 5 / 1434هـ 

الموافــق :   1  / 4 / 2013م
عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                      وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة 

                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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حم�شر اجتماع جمعية ال�شركاء

عبداللـه  ب�سركة  ال�سركاء  اجتماع جمعية  2013/1/20م مت عقد  املوافق  الأحد  يوم  فـي  اإنه 

ال�سركاء  جميع  بح�سور  وذلك   ، القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  املع�سني  و�سعيد  فا�سل 

وهم : 

1 - عبداللـه بن حامـــد بن عمـــر فا�ســــــل .

2 - �سعيد بن م�سلم بن  حممـــد املع�سنــي .

بح�سور املحامني :

1 - �سعيد بن م�سعود بن اأحمد احل�سـري .

2 - اأحمــــــــــــــــد بن عمـــــــــــــــــــــــر الكثيـــــــــــــــــري .

للنظر فـي جدول الأعمال املعرو�س واملتمثل فـي : 

مناق�ســة مو�ســوع حــل �سركـــة عبداللـه فا�ســل و�سعيــد املع�سنــي للمحامـــاة وال�ست�ســــــارات   -

القانونية وتوزيع الأرباح واخل�سائر ونقل اأعمال وق�سايا ال�سركة اإىل مكتب اآخر ل�ستكمال 

ما تبقى فيها من اأعمال . 

القـــــــــرار 

وافــق املجتمعــون على حل �سركة عبداللـه فا�سـل و�سعيـد املع�سنــي للمحامــاة وال�ست�ســارات   -

القانونية اعتبارا من تاريخ 2013/1/20م ، وقد بلغت اأرباح املكتب مبلغ )2000 ر.ع( األفي 

ريال عماين مت التفاق على توزيعها منا�سفة بني الطرفني بن�سبة )50%( لكل �سريك ، 

ومل ت�سجل اأي خ�سائر على ال�سركة حتى تاريخ احلل . 

للمحاماة  فا�سل  عبداللـه  مكتب  اإىل  ال�سركة  وق�سايا  اأعمال  نقل  على  التفاق  مت  كما   -

وال�ست�سارات القانونية وفقا للك�سف املرفق اعتبارا من التاريخ املحدد . 

وقد اأغلق الجتماع عقب موافقة ال�سركاء ومت اإثبات ما تقدم فـي تاريخه .   -

1 -  عبدالـله بـن حـامـد بن عمـر فا�شـل                               التوقيـــــع   

2 -   �شعيــد بن م�شلـم بن حممد املع�شنــي                                التوقيـــــع

 3 - �شعيد بن م�شعود بن اأحمد احل�شري                                التوقيـــــع

4 - اأحمــــــــــد بن عمـــــــــــر الكثيــــــــري                                 التوقيـــــع
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2013/2/28

باإعـالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

واإىل القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيــ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة ،

واإىل قــرار جلنة قبول املحامني رقــم 2006/7/40 بتاأ�سي�س �سركة/ ح�سني احل�سني و�سريكه 

) �سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2013/2 بتاريخ 2013/4/1م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جتـــــــرى التعديــــــالت املرفقـــــة علـى عـقـــــد تاأ�سيـــــ�س �سركـــــة / ح�سيــــن احل�سيـــــن و�سريكـــــه 

) �سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر في : 20/ 5/ 1434هـ 

الموافــق :  1 /  4/ 2013م
عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة

                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن

-41-



اجلريدة الر�سمية العدد )1008(

حم�شر اجتماع جمعية ال�شركاء

ال�سركاء مبكتب ح�سني  اجتماع جمعية  املوافق 2013/1/27م مت عقد  الأحد  يوم  فـي  اإنه 

احل�سني و�سريكه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية : 

1 - ح�سيـن بن حممـد بن علـي اللواتـي          �سريك

2 - اأحمد بن جعفر بن جواد اخلابوري          �سريك

وبعد الطالع على حم�سر الجتماع اتفق ال�سركاء :

ح�سني بن حممد بن علي اللواتي باع واأ�سقط ح�سته من مكتب ح�سني احل�سني  اأول : 

و�سريكــه للمحامـــاة وال�ست�ســـارات القانونيــة ) �سركــة مدنيـة للمحامـاة ( اإىل كمال 

ابن حممد بن علي اللواتي .

للمحاماة  و�سريكه  اللواتي  كمال   " اإىل  ال�سركة  ا�سم  تغيري  على  ال�سركاء  اتفق   : ثانيا 

وال�ست�سارات القانونية " ) �سركة مدنية للمحاماة ( .

اإدارة ال�سركة ال�سريك / كمال بن حممد بن علي اللواتي وت�سيري اأعمال  ثالثا : يتوىل 

ال�سركة وفقــا لهــذا العقــد وقانـــون املحامــــاة والقــرارات الوزاريـــة ذات العالقــــــة 

والنظـــام الداخلــي لل�سركة ويعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة ويكون له فـي 

�سبيل ذلك تقدمي املقرتحات والتو�سيات لل�سركة وامليزانيات واحل�سابات واإ�سدار 

القواعـــد  وتنظيــم  املعتمــدة  وامليزانيــات  الربامج  اإطار  فـي  وذلك  ال�سراء  اأوامر 

الإداري  واجلهاز  وامل�ست�سارين  املحاميــن  من  العامليــن  �ســوؤون  بتنظيــم  املتعلقــة 

لل�سركة ، واختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفي ال�سركة وذلك ح�سب مقت�سيات 

العمل .

رابعا : تبقى باقي بنود ال�سركة كما هي .

توقيع ال�شركاء :

 1 - ح�شيـن بن حممـد بن علـي اللواتـي              التوقيع

 2 - اأحمد بن جعفر بن جواد اخلابوري             التوقيع
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القوى العاملة ا�شتنــادا اإلــى القرار الوزاري رقــم 2012/570 ب�شــاأن نظـام ت�شكيـل 

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

اأن عمال �شركة بنون خلدمات النفط تقدمـوا اإلـى املديريـة العامـة للرعايـة العماليـة بالــوزارة 

بطلـــب ت�شجيـــل نقابـة عماليــة , ولكــل مت�شــرر احلــــق فـي االعتـرا�ض علــى هــذا الطلــب , 

على اأن يكون 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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م
رقــم 

العالمة
املـهنــــةا�شــم ال�شــركة

تاريخ 

الت�سجيل

1990/1/24التجارة وال�سناعةال ار �سي برودكت�س ليمتد13748

1990/4/18التجارة وال�سناعةكوجليت - بلموليف كومبني24136

1991/2/10التجارة وال�سناعة�سك�س كونتينييت�س هوتل�س , انك35203

1991/2/10التجارة وال�سناعة�سك�س كونتينييت�س هوتل�س , انك45205

1991/7/9التجارة وال�سناعةويليام ران�سوم اند �سن بي ال �سي55778

66337
ميليتا هو�سلت�سربودكت جي ام بي 

ات�س اآند كو . كومانديتجزل�سافت
1991/12/8التجارة وال�سناعة

76338
ميليتا هو�سلت�سربودكت جي ام بي 

ات�س اآند كو . كومانديتجزل�سافت
1991/12/8التجارة وال�سناعة

1992/8/18التجارة وال�سناعةلوريال87317

1992/8/31التجارة وال�سناعةفيدرال اك�سرب�س كوربوري�سن97369

1992/8/31التجارة وال�سناعةفيدرال اك�سرب�س كوربوري�سن107370

1992/9/1التجارة وال�سناعة�سيكتور غروب اأ�س . اأ117380

1992/9/16التجارة وال�سناعةذا بولو / لورين كومباين ال . بي127419

1992/9/23التجارة وال�سناعةبار فيومز غي الرو�س137473

1992/10/7التجارة وال�سناعةلورييال147532

وزارة التجــارة وال�سناعــة

دائرة امللكيـــة الفكريــــة

اإعــــــــــــالن

ال�سناعية  امللكية  حقوق  قانون  من   )41( املادة  الأحكام  وفقا  الفكرية  امللكية  دائرة  تعلن 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة 

االآتية :
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م
رقــم 

العالمة
املـهنــــةا�شــم ال�شــركة

تاريخ 

الت�سجيل

1992/10/18التجارة وال�سناعةا�سرتا   اكتيبوالغ157563

167629

بايري�س موتورين ويرك اأكتنجز 

ل�سافت

1992/11/8التجارة وال�سناعة

177630

بايري�س موتورين ويرك اأكتنجز 

ل�سافت

1992/11/8التجارة وال�سناعة

187631

بايري�س موتورين ويرك اأكتنجز 

ل�سافت

1992/11/8التجارة وال�سناعة

197632

بايري�س موتورين ويرك اأكتنجز 

ل�سافت

1992/11/8التجارة وال�سناعة

1992/11/11التجارة وال�سناعةبوتني207654

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن217957

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن227958

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن237959

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن247960

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن257961

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن267962

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن277963

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن287964

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن297965

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن307966

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن317967

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن327968

1993/1/24التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي337969
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تاريخ 

الت�سجيل

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفني كلني تريد مارك تر�ست348066

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفني كلني تريد مارك تر�ست358067

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفني كلني تريد مارك تر�ست368068

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفني كلني تريد مارك تر�ست378069

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفني كلني تريد مارك تر�ست388070

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفني كلني تريد مارك تر�ست398071

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفني كلني تريد مارك تر�ست408072

1993/2/15التجارة وال�سناعةكالفني كلني تريد مارك تر�ست418073

1993/2/15التجارة وال�سناعةاأي دبليو بي ) يو كي( ليمتد428074

1993/2/28التجارة وال�سناعة�سوبارد انرتنا�سونال ظظاأ�س . اأ438133

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن448318

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن458319

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن468320

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن478321

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن488322

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن498323

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن508324

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن518325

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن528326

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن538327

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن548328
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1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن558329

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن568330

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن578331

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن588332

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن598333

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن608334

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن618335

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن628336

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن638337

1993/3/30التجارة وال�سناعةفرييرو اأو ديني�س اأ�س  . اأ648338

658482

كابو�سيكي كاي�سا مياكي دزاين 

جيمو�سو ) مياكي دزاين �ستديو ( 

1993/5/11التجارة وال�سناعة

668483

كابو�سيكي كاي�سا مياكي دزاين 

جيمو�سو ) مياكي دزاين �ستديو(

1993/5/11التجارة وال�سناعة

1993/6/19التجارة وال�سناعةزيبارت انرتنا�سيونال678583

6825992

اي�سايي اآر اند دي مانيجمنت كو 

ليمتد

2001/7/25التجارة وال�سناعة

2002/3/19التجارة وال�سناعةاوتوموبيلز �سيرتوين6927527

2002/3/19التجارة وال�سناعةاوتوموبيلز �سيرتوين7027528

2002/3/19التجارة وال�سناعةاوتوموبيلز �سيرتوين7127529

2002/3/19التجارة وال�سناعةاوتوموبيلز �سيرتوين7227530
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2002/7/23التجارة وال�سناعةحلويات جريارد7328584

2002/7/31التجارة وال�سناعةديادورا ا�س . بي . ا7428658

2002/7/31التجارة وال�سناعةديادورا ا�س . بي . ا7528659

2002/7/31التجارة وال�سناعةديادورا ا�س . بي . ا7628660

2002/7/31التجارة وال�سناعةديادورا ا�س . بي . ا7728661

2002/7/31التجارة وال�سناعةديادورا ا�س . بي . ا7828662

2002/7/31التجارة وال�سناعةديادورا ا�س . بي . ا7928663

2002/9/1التجارة وال�سناعةفوك�س برتوليوب اأ . جي8028861

2002/7/31التجارة وال�سناعةفوك�س برتوليوب اأ . جي8128863

2002/9/10التجارة وال�سناعةانكو ازول اأ�س .األ8228932

2002/9/15التجارة وال�سناعةلوريال8328989

8429140

اأكي هابارا اليكرتيك كوربوري�سن 

بي تي اي ليمتد

2002/10/12التجارة وال�سناعة

8529141

اأكي هابارا اليكرتيك كوربوري�سن 

بي تي اي ليمتد

2002/10/12التجارة وال�سناعة

8629142
اأكي هابارا اليكرتيك كوربوري�سن 

بي تي اي ليمتد
2002/10/12التجارة وال�سناعة

8729143
اأكي هابارا اليكرتيك كوربوري�سن 

بي تي اي ليمتد
2002/10/12التجارة وال�سناعة
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2002/10/14التجارة وال�سناعةلوريـــــال8829165

2002/10/23التجارة وال�سناعةلوريـــــال8929236

2002/10/26التجارة وال�سناعةايف �سان لوران بارفيومز9029254

2002/11/11التجارة وال�سناعةبوما اأ�س اإي9129361

2002/11/11التجارة وال�سناعةبوما اأ�س اإي9229362

2003/1/4التجارة وال�سناعةفوجي اليكرتيك  كو , ليمتد9329731

2003/1/4التجارة وال�سناعةفوجي اليكرتيك  كو , ليمتد9429732

2003/1/4التجارة وال�سناعةفوجي اليكرتيك  كو , ليمتد9529733

9629785
ذا يوكو هاما

رابر كو , ليمتد
2003/1/4التجارة وال�سناعة

2003/1/27التجارة وال�سناعةوايدك�س ايه ا�س9729843

9830148
مولهينز جي ام بي ات�س اند كو  

كيه جي
2003/3/22التجارة وال�سناعة

9930149
مولهينز جي ام بي ات�س اند كو  

كيه جي
2003/3/22التجارة وال�سناعة

10030150
مولهينز جي ام بي ات�س اند كو  

كيه جي
2003/3/22التجارة وال�سناعة

10130157
هاليبورتون ايرنجي �سريفي�سز , 

انك
2003/3/22التجارة وال�سناعة
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10230158
هاليبورتون ايرنجي �سريفي�سز, 

انك
2003/3/22التجارة وال�سناعة

10330159

هاليبورتون ايرنجي �سريفي�سز, 

انك

2003/3/22التجارة وال�سناعة

10430160

هاليبورتون ايرنجي �سريفي�سز, 

انك

2003/3/22التجارة وال�سناعة

10530161

هاليبورتون ايرنجي �سريفي�سز, 

انك

2003/3/22التجارة وال�سناعة

10630162

هاليبورتون ايرنجي �سريفي�سز, 

انك

2003/3/22التجارة وال�سناعة

2003/3/24التجارة وال�سناعةال باجاجريي ا�س اأيه10730191

2003/6/2التجارة وال�سناعةالبوراتوري ات�س ار ا فارما10830665

2003/6/2التجارة وال�سناعةالبوراتوري ات�س ار ا فارما10930666

2003/6/2التجارة وال�سناعةالبوراتوري ات�س ار ا فارما11030667

2003/6/2التجارة وال�سناعةالبوراتوري ات�س ار ا فارما11130668

11230672

�سركة ال�سرق االأدنى ملنتجات 

الزيتون

2003/6/2التجارة وال�سناعة
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14741
ال�سركة الوطنية ل�سناعة الب�سكويت 

واحللويات ) الب�سكويت الوطني (
1990/9/19التجارة وال�سناعة

1991/7/9التجارة وال�سناعةهرتز �سي�ستم ، انك25759

37073
بلو - نوك�س كون�سرتاك�سن اكويبمنت 

كوربوري�سني
1992/6/20التجارة وال�سناعة

1992/7/8التجارة وال�سناعةبو�س بوك األني ليمتد47150

1992/7/14التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر57164

1992/7/14التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر67165

1992/7/14التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر77166

1992/7/14التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر87167

1992/8/3التجارة وال�سناعةهارد روك ليمتد97244

1992/8/5التجارة وال�سناعةلورييال107275

1992/8/16التجارة وال�سناعةم�سنع الزامل للمكيفات117300

1992/8/26التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دى مونرتبول بيكوت اأ�س.اأ127340

1992/8/29التجارة وال�سناعةذا بولو / لورين كومباين ال . بي137353

1992/8/30التجارة وال�سناعةكاى - �سوي�س انك147357

1992/9/20التجارة وال�سناعة�سواروفي�سكي اأكتنجزل�سافت157425

1992/9/22التجارة وال�سناعةجورجيو بيفريل هيلز ، انك167464

1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال177494

1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال187495

1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال197496

1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال207497
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1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال217498

1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال227499

1992/10/24التجارة وال�سناعةاتالنتيك اند�سرتيز237575

1992/10/25التجارة وال�سناعة)كاو كابو�سيكي كاي�سا( كاو كوربوري�سن247581

257774
�سوات�س اأجى )�سوات�س ا�س اأ( )�سوات�س 

ليمتد(
1992/12/16التجارة وال�سناعة

1992/12/19التجارة وال�سناعةجمريغور نينجن داني�س ديرى بورد267779

1992/12/26التجارة وال�سناعةكونوبكو ، انك277854

1992/12/26التجارة وال�سناعةكونوبكو ، انك287855

1993/2/3التجارة وال�سناعة�سركة م�سانع الدهانات الوطنية298038

1993/2/17التجارة وال�سناعةالبوراتويري ال برايبه ا�س ا308088

1993/2/17التجارة وال�سناعةالبوراتويري ال برايبه ا�س ا318089

328123
�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات 

املحدودة
1993/2/24التجارة وال�سناعة

338124
�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات 

املحدودة
1993/2/24التجارة وال�سناعة

348125
�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات 

املحدودة
1993/2/24التجارة وال�سناعة

358126
�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات 

املحدودة
1993/2/24التجارة وال�سناعة

368127
�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات 

املحدودة
1993/2/24التجارة وال�سناعة

378128
�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات 

املحدودة
1993/2/24التجارة وال�سناعة

1993/10/3التجارة وال�سناعةفروماجريي بل388195
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1993/3/14التجارة وال�سناعة�سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه398259

1993/3/14التجارة وال�سناعة�سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه408260

1993/3/14التجارة وال�سناعة�سركة عمر قا�سم العي�سائي و�سركاه418262

1993/3/20التجارة وال�سناعةبريزدورف ايه . جي428273

1993/3/20التجارة وال�سناعةبريزدورف ايه . جي438274

1993/3/20التجارة وال�سناعةتوتا ا�س ا448343

1993/4/7التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليمتد 458363

1993/4/7التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليمتد 468364

1993/4/7التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليمتد 478365

1993/4/20التجارة وال�سناعةكريو باوين ا�س.بي.ا488401

1993/5/10 التجارة وال�سناعةوينديز انرتنا�سيونال ، انك498479

1993/5/10التجارة وال�سناعةوينديز انرتنا�سيونال ، انك508480

1993/5/23التجارة وال�سناعة�سركة الن�سار التجارية518508

1998/9/26التجارة وال�سناعة�سميثكالين بي�سام ليمتد5218724

2001/2/28التجارة وال�سناعةكوتللي ا�س.ايه5325013

2001/2/28التجارة وال�سناعةدي�سكامب�س ا�س.ايه5425034

2001/2/28التجارة وال�سناعةدي�سكامب�س ا�س.ايه5525035

2001/2/28التجارة وال�سناعةدي�سكامب�س ا�س.ايه5625036

2001/2/28التجارة وال�سناعةدي�سكامب�س ا�س.ايه5725037

-53-



اجلريدة الر�سمية العدد )1008(

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شــــم ال�شركـــــــة

2001/2/28التجارة وال�سناعةدي�سكامب�س ا�س.ايه5825038

2001/2/28التجارة وال�سناعةدي�سكامب�س ا�س.ايه5925039

2001/2/28التجارة وال�سناعةدي�سكامب�س ا�س.ايه6025040

2001/4/15التجارة وال�سناعةبي بي جي كوتينجز نيدر الند بي.فـي6125338

2001/4/15التجارة وال�سناعةبي بي جي كوتينجز نيدر الند بي.فـي6225339

2001/11/19التجارة وال�سناعةات�س.ال.ال.كونراد اأي.بي6326755

2002/1/14التجارة وال�سناعةبي بي جي اند�سرتيرز اوهايو ، انك6427101

2002/1/14التجارة وال�سناعةبي بي جي اند�سرتيرز اوهايو ، انك 6527102

6628014
�سركة الو�سيط انرتنا�سونال للن�سر 

والتوزيع �س.م.ك.م
2001/4/28التجارة وال�سناعة

2002/5/14التجارة وال�سناعةايه بي نينا�س برتوليوم6728127

2002/5/14التجارة وال�سناعةايه بي نينا�س برتوليوم6828128

2002/7/16التجارة وال�سناعةديون هولدنغز ليمتد6928551

2002/8/5التجارة وال�سناعةالبوراتوي غارنيري اند �سي7028704

2002/8/17التجارة وال�سناعةكراي�سلر غروب ال ال �سي7128770

2002/8/20التجارة وال�سناعةاوت�سوكا فارما�سوتيكال كو . ليمتد7228803

2002/8/24التجارة وال�سناعةبلو �سكوب �ستيل ليمتد 7328806

2002/9/8التجارة وال�سناعةبي بي جي اند�سرتيرز اوهايو ، انك 7428896

2002/9/8التجارة وال�سناعةبي بي جي اند�سرتيرز اوهايو ، انك 7528933

7628934
ا�س جي ا�س �سو�ستية جرنال دو 

�سورفيليان�س ا�س. اأ
2002/9/10التجارة وال�سناعة

7728935
ا�س جي ا�س �سو�ستية جرنال دو 

�سورفيليان�س ا�س. اأ
2002/9/10التجارة وال�سناعة
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7828936
ا�س جي ا�س �سو�ستية جرنال دو 

�سورفيليان�س ا�س. اأ
2002/9/10التجارة وال�سناعة

7928937
ا�س جي ا�س �سو�ستية جرنال دو 

�سورفيليان�س ا�س. اأ
2002/9/10التجارة وال�سناعة

8028938
ا�س جي ا�س �سو�ستية جرنال دو 

�سورفيليان�س ا�س. اأ
2002/9/10التجارة وال�سناعة

2002/9/11التجارة وال�سناعةوليد دعبول واخوانه 8128957

2002/9/11التجارة وال�سناعةوليد دعبول واخوانه8228958

2002/9/22التجارة وال�سناعةفرمياوك�س8329027

2002/9/22التجارة وال�سناعةفرمياوك�س8429028

2002/9/22التجارة وال�سناعةفرمياوك�س8529029

2002/10/6التجارة وال�سناعةجتكت كوربوري�سن 8629115

2002/10/6التجارة وال�سناعةجتكت كوربوري�سن 8729116

8829127
بري�سي�سن دريلنج تكنولوجي 

�سريفيزز جروب انك
2002/10/7التجارة وال�سناعة

8929128
بري�سي�سن دريلنج تكنولوجي 

�سريفيزز جروب انك
2002/10/7التجارة وال�سناعة

2002/10/7التجارة وال�سناعةاوت�سوكا فارما�سوتيكال كو . ليمتد 9029129

2002/10/13التجارة وال�سناعةاأكزوتيكا �س م ل 9129152

2002/10/23التجارة وال�سناعةذا يوكوهاما رابر كو ، ليمتد 9229240

2002/10/28التجارة وال�سناعةتي بي ال جلف انرتنا�سيونال ليمتد 9329270

2002/10/28التجارة وال�سناعةتي بي ال جلف انرتنا�سيونال ليمتد9429271

9529408
)كاو كابو�سيكي كاي�سا( كاو 

كوربوري�سن 
2002/11/20التجارة وال�سناعة

2002/11/25التجارة وال�سناعةنوفارتيز  اإ . جي 9629428
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2002/11/27التجارة وال�سناعةجيولرتا ليمتد 9729484

2002/11/27التجارة وال�سناعةجيولرتا ليمتد9829485

2002/11/27التجارة وال�سناعةجيولرتا ليمتد9929486

2002/11/27التجارة وال�سناعةجيولرتا ليمتد10029487

2002/12/20التجارة وال�سناعةميدا ايه بي10129517

2002/12/2التجارة وال�سناعةجيولرتا ليمتد10229523

2002/12/2التجارة وال�سناعةجيولرتا ليمتد10329524

2002/12/16التجارة وال�سناعةالبريتو - كلفر كومباين 10429570

10529646
كابو�سيكي كاي�سا اك�سيدي 

) اأك�سيدي كوربوري�سن (
2002/12/25التجارة وال�سناعة

10629844
كرافت فود�س �س�سويز هولدينغ جي 

اأم بي ات�س
2003/1/27التجارة وال�سناعة

10729845
كرافت فود�س �س�سويز هولدينغ جي 

اأم بي ات�س
2003/1/27التجارة وال�سناعة

2003/2/8التجارة وال�سناعةدبليو ام ريغلي جاي ار كومبني 10829942

2003/2/18التجارة وال�سناعةجمعية اأبوظبي التعاونية 10929976

2003/2/19التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن 11029987

2003/2/19التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن11129988

11230022
كرافت فود�س �س�سويز هولدينغ جي 

اأم بي ات�س
2003/2/23التجارة وال�سناعة

2003/3/15التجارة وال�سناعةنيكاي جلف �س م ح11330104

2003/3/15التجارة وال�سناعةرا�سد بن حممد �سفيع اهلل11430105

2003/3/15التجارة وال�سناعةرا�سد بن حممد �سفيع اهلل 11530106

2003/3/15التجارة وال�سناعةاو �سي �سي اي�ستابلي�سمينت 11630116
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2003/3/16التجارة وال�سناعةدي�سانغ انرتن�سونال11730122

2003/3/16التجارة وال�سناعةاو�سوت�سباكو ، ليمتد 11830129

2003/4/7التجارة وال�سناعة�سركة البان اخلليج وال�سفا ذ م م11930297

2003/4/7التجارة وال�سناعة�سركة البان اخلليج وال�سفا ذ م م12030305

2003/4/7التجارة وال�سناعة�سركة البان اخلليج وال�سفا ذ م م12130307

12230367
كرافت فود�س �س�سويز هولينغ جي اأم 

بي ات�س
2003/4/16التجارة وال�سناعة

12330368
كرافت فود�س �س�سويز هولينغ جي اأم 

بي ات�س
2003/4/16التجارة وال�سناعة

12430369
كرافت فود�س �س�سويز هولينغ جي اأم 

بي ات�س
2003/4/16التجارة وال�سناعة

12530370
كرافت فود�س �س�سويز هولينغ جي اأم 

بي ات�س
2003/4/16التجارة وال�سناعة

12630371
كرافت فود�س �س�سويز هولينغ جي اأم 

بي ات�س
2003/4/16التجارة وال�سناعة

12730680
كرافت فوودز غلوبال براندز ال ال 

�سي
2003/6/4التجارة وال�سناعة

12830811
كرافت فوودز غلوبال براندز ال ال 

�سي
2003/6/23التجارة وال�سناعة

2003/6/30التجارة وال�سناعةانرت جلف لالأغذية املحدودة 12930853

2003/6/30التجارة وال�سناعةكادبوري يوكي ليمتد 13030872

2003/6/30التجارة وال�سناعةكادبوري يوكي ليمتد 13130873

2003/7/28التجارة وال�سناعةاي �سي اي ماجنمنت انك13231008

2003/7/28التجارة وال�سناعةاي �سي اي ماجنمنت انك13331009

2003/7/28التجارة وال�سناعةاي �سي اي ماجنمنت انك13431010
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جمل�س املناق�صات

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/5/27 2013/5/1

)=/ 425 ر.ع(

اأربعمائـــة 

وخم�سة 

وع�سرون 

ريـاال عمانيـا

ال�سركـات العامليـــة 

املتخ�ص�صـة فـي الأعمال 

املذكــورة واملكاتـب 

ال�صت�صاريـة املحليــة 

امل�صجلـة لدى جملـ�س 

املناق�صات بالفئة الأوىل

م�صـروع تقديـم 

اخلدمات ال�صت�صارية 

لإدارة م�صـروع ازدواجيـة 

طريــق بدبد - �صور 

للمرحلتني الأوىل 

والثانية

2013/25

"دولية"

2013/6/3 2013/5/1

)=/844 ر.ع(

ثمامنائــــة 

واأربعة 

واأربعـون 

ريـاال عمانيــا

ال�صركات املتخ�ص�صة فـي 

الأعمال الكهربائية ح�صب 

اجلهد املذكور وامل�صجلة 

لدى جمل�س املناق�صـات 

ولـدى اجلهة املخت�صة 

بـاإدارة لئحة التوزيـع

م�صـروع تو�صعـة 

حمطـة حمـولت 

كهربـاء اخلويــر 

اجلنوبيـــة "3"جهـــــــــد 

)11/33 ك.ف( 

من )2×20م.ف.اأ( 

اإىل )3×20م.ف.اأ( 

مبحافظـــــة م�صقــــــــط

2013/26

2013/6/3 2013/5/1

)=/1٫072 ر.ع(

األف واثنان 

و�سبعون 

ريــاال عمانيــا

ال�صركات املتخ�ص�صة فـي 

الأعمال الكهربائية ح�صب 

اجلهد املذكور وامل�صجلة 

لدى جمل�س املناق�صـات 

ولـدى اجلهة املخت�صة 

بـاإدارة لئحة التوزيـع

م�صــروع اإن�صـاء حمطـة 

حمـولت كهربـاء 

مرتفعـات املطــار"4" 

جهد )11/33ك.ف( 

�سعـة )2×20 م.ف.اأ( 

مبحافظـــــة م�صقـــــــط

2013/27

2013/6/3 2013/5/1

)=/1٫527 ر.ع(

األـف 

وخم�سمائـة 

و�سبعة 

وع�سـرون  

ريــاال عمانيــا

ال�صركات املتخ�ص�صة فـي 

الأعمال الكهربائية ح�صب 

اجلهد املذكور وامل�صجلة 

لدى جمل�س املناق�صـات 

ولـدى اجلهة املخت�صة 

بـاإدارة لئحة التوزيـع

م�صروع اإن�صاء حمطـة 

حمولت كهرباء امل�صفـاة  

"4" جهـد )33/11 ك.ف( 

�سعـة )2×20م.ف.اأ( 

مبحافظة م�صقط

2013/28

2013/6/3 2013/5/1

)=/1٫057 ر.ع(

األــف و�صبعــة 

وخم�سـون 

ريــاال عمانيـــــــا

ال�صركات املتخ�ص�صة فـي 

الأعمال الكهربائية ح�صب 

اجلهد املذكور وامل�صجلة 

لدى جمل�س املناق�صـات 

ولـدى اجلهة املخت�صة 

بـاإدارة لئحة التوزيـع

م�صروع تو�صعة حمطة 

حمولت كهرباء 

اخلوير ال�صمالية "1" 

)احلي الدبلوما�صي( 

جهد)11/33ك.ف( 

من)2×16م.ف.اأ( 

اإلـى)2×20م.ف.اأ( 

مبحافظة م�صقـط

2013/29
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موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/6/3 2013/5/1

)=/3٫000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�صركـات املتخ�ص�صـة فـي 

الأعمـال الكهربائية ح�صـب 

اجلهد املذكـور وامل�صجلة 

لدى جملـ�س املناق�صات 

ولدى ال�صركة العمانية 

لنقل الكهربـاء

م�صـروع اإن�صــاء حمطـة 

اإبــراء اجلديــدة جهــد 

)33/132 ك.ف( وخـط 

النقــل امل�صاحــب لهـــا

2013/30

ميكــــن احل�صــــول على م�صتنــــدات ال�صـــروط واملوا�صفـات مــن مبنــى املجلـــ�س باخلويـــر اعتبــارا 

من تاريـخ ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك 

م�صدق عليه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا 

با�صم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�صاري املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ تقدمي العطاءات 

وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات املرافق 

له فـي مظاريف خمتومة بال�صمع الأحمـر معنونـة با�صـم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات مكتوب 

عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�صــم املناق�صـة فقـط واأن ل يكتـب على املظـروف ا�صـم �صاحـب العطــاء 

اأو ما ي�صري اإليه .

ال�صاعـــة  من  ابتـــداء  باخلويـــر  املجلـــ�س  مببنــى  املناق�صـــات  ب�صنـــدوق  العطـاءات  و�صـــع  يجب 

، هذا  اأعـــاله  باجلـــدول  املحـــدد  اليـــوم  العا�صـــرة من �صبـــاح  ال�صاعـــة  والن�صـــف حتى  ال�صابعة 

يجـــب  كما   ، الذكــر  الآنــف  املوعــد  بعـــد  املجلـــ�س  اإىل  يــرد  عطـــاء  اأي  قبـــول  يتــم  لن  و�صـــوف 

ح�صــور ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما باأنه 

العاملية  املعلومات  املناق�صات فـي �صبكـة  �صيتم بث هذه الإجراءات مبا�صرة على موقع جمل�س 

ع�سرة  احلادية  ال�صاعة  من  ابتداء   )http://www.tenderboard.gov.om( )الإنرتنـت( 

�صباحا .

�صتعطـــى الأف�صليـــة فـي الإ�صنــاد لل�صركــات التي ي�صتمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�صبــة تعمني ون�سبة 

�صراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صة التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�صركـات التي يحـق

لها اال�صتــراك
ا�ســــــم املناق�ســة

رقـم 

املناق�سـة

2013/5/20 2013/5/1

)=/175ر.ع(

مائـة وخم�صـة 

و�سبعون 

ريـاال عمانيـا

ال�صركات املتخ�ص�صـة 

فـي الأعمـال املذكورة 

وامل�صجلــة لــدى جملـ�س 

املناق�سـات 

 توريـد وقـود الديـزل

 ملحطـة اإنتـاج الكهرباء

 وحتليـة املياه بوليـة

 م�صرية مبحافظـــة

 جنـــوب ال�صرقيـــة

2013/31

املناق�صات  جمل�س  موقـع  من  واملوا�صفـات  ال�صـروط  م�صتنـدات  علـى  احل�صـول  ميكـن 

تاريخ  من  اعتبارا   ،  )E-Tendering Portal()العاملية )الإنرتنت املعلومـات  �صبكـة  على 

2013/4/9م وحتى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله ، على اأن يكون دفع قيمة امل�صتند عرب 

بوابة الدفع الإلكرتوين باملوقع . 

علــى جميع ال�صركـــات اأن ترفـــق مع عطاءاتها تاأمينــا موؤقــتا فـي �صــورة �صمــان م�صرفـي 

اأحد البنوك العاملة فـي ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  اأو �صيك م�صدق عليه من 

العطاء معنونا با�صم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�صاري املفعول ملدة )90( يوما من 

تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فيه ،

على اأن يتم ت�صليم اأ�صل ال�صمان امل�صرفـي للمخت�صني مبجل�س املناق�صات قبل موعد فتح 

املظاريف .

يجــب تقديــم العطــاءات عــن طريــق موقــع املناق�صــات الإلكرتونيــة ملجلــ�س املناق�صــات قبــل 

ال�صاعــة العا�صــرة مــن �صبــاح اليــوم املحــدد لتقديــم العطــاءات ، و�صــوف ل يعتــد بالعطــاءات 

املظاريـــف  فتـــح  اإجـراءات  �صتكـــون   ، التاأخيــر  اأ�صبــاب  كانــت  اأيــا  امليعــاد  هــذا  بعـد  املقدمــة 

العامليـــة)الإنرتنــت( املعلومـــات  �صبكـــة  فـي  املناق�صــات  جملــ�س  مبا�صـــرة علــى موقــع 

)https://etendering.tenderboard.gov.om( ابتــــداء مــــن ال�صاعـــــة احلاديــة ع�صــرة 

�صباحــا .

�صتعطى الأف�صلية فـي الإ�صناد لل�صركات اأو املوؤ�ص�صات التي ي�صتمل عطاوؤها على اأكرب ن�صبة 

تعمني ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

جملــ�س املناق�صــــات

-60-

https://etendering.tenderboard.gov.om
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عادل دفع اللـه بالل 

مدير تفلي�صة طارق بن عبد الرحيم ال�صابري

اإعـــــــــالن

�صهر الإفال�س ودعوة الدائنني

املحكمــة  املنعقـــدة مبقــر  العلنيـــة  2012/5/22م وباجلل�ســــة  املوافق  1433/6/29هـ  بتاريــخ 

االبتدائيـــة ب�سحار ، اأ�سدرت الدائرة التجارية حكمها ب�سهر اإفال�س طارق بن عبد الرحيم 

الهند�سية  لالإن�ساءات  الدائرة  موؤ�س�سة  با�سم  املعروفة  وموؤ�س�سته  ال�سابري  �سليمان  ابن 

وال�سناعية �سجل جتاري رقم : 3239080 فـي دعوى االإفال�س رقم )1/ت/ث/2010( واأمرت 

بو�سع االأختام على حمال املفل�س ومكاتبه وخمازنه ودفاتره واأوراقه وعقاراته ومنقوالته . 

لذا يعلن عادل دفع اللـه بالل ب�سفته مدير التفلي�سة املعني مبوجب كتاب التكليف ال�سادر 

من املحكمة االبتدائية ب�سحار بتاريخ 2013/3/30م اأن له وحده حق متثيل املحكوم عليه 

اأمــام الغــري ، وعلــى اجلميــع مراجعتــه فـــي كافــة االأمــور املتعلقــة باأعمـــال املحكــــوم عليـــه 

وموؤ�س�سته على العنوان التايل :

الوطية - بناية الرميلة )106( - من خالل مدخل معر�س �صوزوكي

الطابق الثالث - مكتب رقم )32(

�س.ب :57 جممع احلارثي - ر.ب :118

هاتف رقم : 24571321/24571320 - فاك�س 24571324 

بادعاءاتهم  للتقدم  عليه  املحكوم  دائني  االإعالن  هـذا  مبوجب  التفلي�ســة  مديــر  يدعــو  كمــا 

اإليه اأعاله خالل  املذكــور وموؤ�س�ستــه مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتية على العنوان امل�سار  �ســد 

مــدة اأق�ســاها ع�سرة اأيـــام للدائنني داخـــل ال�سلطنـة و�سهــر واحــد للدائنني املقيمني خارج 

الدين  قيد  يفيد  ما  على  ح�سولهم  مقابل  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا  ال�سلطنة 

اأو موؤ�س�سته تاأديتهــا مبا�ســرة ملديـر التفلي�سـة  وعلـى كــل مـن علـيه حقـوق للمحكـــوم عليه 

وحل�سابهـــا . 

مدير التفلي�صة
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جند ملا وراء البحار �ش.م.م

يعلن املكتب الإقليمــي - حما�شبون قانونيون - اأنه يقوم بت�شفية �شركة جند ملا وراء البحار 

اأ�شحاب  لقرار  وفقــا   1051514 بالرقـــم  التجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلة   , �ش.م.م 

من  اعتبارا  ال�شركة  وت�شفية  بحل  2013/3/10م  املــــوؤرخ  اجتماعهم  فـي  املال  راأ�ش  ح�ش�ش 

, وعلى  الغري  اأمام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــــة  حــــق متثيل  , وللم�شفــي وحــده  2013/3/11م 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان التايل :

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

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف : 24484107  - فاك�ش : 24484726

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  مبوجب  امل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�سفــــــــــي

مكتب عبد احل�سني الر�سيد لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأماين املا�سية �ش.م.م

يعلـن مكتـــب عبــد احل�شــني الر�شيـد لتدقيـق احل�شابات اأنه يقــوم بت�شفيــة �شــركـة الأمانــي 

املا�شية �ش.م.م , وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل التجاري بالرقم 1118142 وفقــا لقرار ال�شركاء 

 , اأمام الغري  , وللم�شفي وحــده حــــق متثيل ال�شركــــة فــي الت�شفيــة  2013/3/13م  املــوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان 

التايل :

مبنى رقم : 1043 - �سكة رقم : 3233 - جممع :  132 مطرح الكربى

�ش.ب : 82 ر.ب : 131 احلمرية

هاتف وفاك�ش : 24700214

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  مبوجب  امل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�سفــــــــــي

-62-



اجلريدة الر�سمية العدد )1008(

املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة انكو الدولية للمقاولت �ش.م.م

الدولية للمقاولت  انكو  �شركة  بت�شفية  اأنه يقوم  الأهلي لتدقيق احل�شابات  املكتب  يعلن 

اأ�شحاب  لقرار  وفقــا   1104389 بالرقـــم  التجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلة   , �ش.م.م 

من  اعتبارا  ال�شركة  وت�شفية  بحل  2013/2/26م  املــــوؤرخ  اجتماعهم  فـي  املال  راأ�ش  ح�ش�ش 

وعلى   , الغري  اأمام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــــة  متثيل  حــــق  وحــده  وللم�شفــي   , 2013/3/1م 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان التايل :

مركز عمان التجاري - الطابق اخلام�ش - مكتب رقم : 506

�ش.ب : 375 ر.ب : 131

هاتف : 24795882  / 24795884 - فاك�ش : 24795880

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  مبوجب  امل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�سفــــــــــي

حممد بن نا�سر بن عدي املعمري

اإعــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبل ال�سبلة للتجارة - ت�سامنية

ال�شبلــــة  يقــــوم بت�شفيــــة �شركــة جبــــل  اأنـــه  املعمـــري  عـــدي  بـــن  نا�شــــر  يعلــن حممـــد بن 

للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلة لــدى اأمانــة ال�شجل التجاري بالرقـــم 1096377 وفقــا لقرار 

ال�شركـــاء املــوؤرخ 2013/3/9م , وللم�شفــي وحــده حــــق متثيل ال�شركــــة فـي الت�شفيــة اأمام 

الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على 

العنوان التايل :

حمافظة جنوب ال�سرقية - ولية الكامل والوافـي  -الكامل

هاتف رقم : 92295752  

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  مبوجب  امل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�سفــــــــــي 
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مكتب اأحمد العجمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اإعــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة براري الفلج للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلــن مكتــب اأحمــد العجمــي للمحامــاة وال�شت�شــارات القانونيــة اأنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة 

براري الفلج للتجارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�شجلة لــدى اأمانــة ال�شجل التجاري بالرقـــم 

3226450 , وللم�شفــي وحــده حــــق متثيل ال�شركــــة فـي الت�شفيــة اأمام الغري , وعلى اجلميع 

مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان التايل :

 �سحـــار - الهمبـــــار

�ش.ب : 33 ر.ب : 325

هاتف : 99852444  / 26846653 - فاك�ش : 26843322

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  مبوجب  امل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�سفــــــــــي 

مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رباعية جمان للتجارة - ت�سامنية

يعلــن مكتــب العمانية الدولية لتدقيق احل�شابات اأنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة رباعية جمان 

وفقــا   1020260 بالرقـــم  التجاري  ال�شجل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلة   , ت�شامنية   - للتجارة 

اأمام  ال�شركــــة فـي الت�شفيــة  , وللم�شفــي وحــده حــــق متثيل  2012/6/26م  املــوؤرخ  للحكم 

الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على 

العنوان التايل :

 اخلوير - بناية بنك ظفار - الدور ال�ساد�ش - �سقة : 604

هاتف : 24482264 - فاك�ش : 24486450

نقال : 97015555 - 96138640

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  مبوجب  امل�شفي  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�سفــــــــــي 
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مكتب احلمدانـي لتدقيـق احل�سابـات

اإعــــــــالن 

عن انتهــاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة م�ساريع اأبو فرا�ش و�سريكه �ش.م.م

يعلــن مكتــب احلمدانــي لتدقيــق احل�شابــات ب�شفتـــه امل�شفــي ل�شركــة م�شاريــع اأبـــو فــرا�ش 

و�شريكه �ش.م.م وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل التجاري بالرقـم 1693166 عن انتهاء اأعمال 

ال�شركات  قانون  من   )27( املادة  لأحكام  وفقـا  لل�شركة  القانونـي  الكيان  وزوال  الت�شفية 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــــــــي 

اإعــــــــالن 

عن انتهــاء اأعمال الت�سفية 

لل�سركة العمانية الفرن�سية لتقنية املعلومات �ش.م.م

يعلــن مكتــب احلمدانــي لتدقـــيق احل�شابــات ب�شفتـــه امل�شفــي لل�شركــة العمانيــة الفرن�شيـــة 

لتقنيــة املعلومــات �ش.م.م وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل التجــاري بالرقم 1814672 عــن 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة وفقـا لأحكام املادة )27( من قانون 

ال�شركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــــــــــي 

اإعــــــــالن 

عن انتهــاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة النخلة لال�ستثمار العقاري �ش.م.م

لال�شتثمار  النخلة  ل�شركــة  امل�شفــي  ب�شفتـــه  احل�شابــات  لتدقيق  احلمدانــي  مكتــب  يعلن 

انتهاء  عــن   1018543 بالرقم  التجــاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلــة  �ش.م.م  العقاري 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة وفقـا لأحكام املادة )27( من قانون ال�شركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــــــــــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1008(

اإعــــــــالن 

عن انتهــاء اأعمال الت�سفية 

لل�سركة العاملية للت�سميم وتنفيذ الديكور �ش.م.م

يعلن مكتب احلمداين لتدقيق احل�شابات ب�شفته امل�شفي لل�شركة العاملية للت�شميم وتنفيذ 

الديكور �ش.م.م وامل�شجلــة لدى اأمانــة ال�شجل التجــاري بالرقم 1007468 عن انتهاء اأعمال 

ال�شركات  قانون  من   )27( املادة  لأحكام  وفقـا  لل�شركة  القانونـي  الكيان  وزوال  الت�شفية 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــــــــــي 

مكتب املرهوبي والعلوي لتدقيق احل�سابــات 

اإعــــــــالن 

عن انتهــاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركـة عطـاء العادلــي للتجــارة �ش.م.م

يعلن مكتــب املرهوبي والعلوي لتدقيــق احل�شابــات ب�شفتــه امل�شفــي ل�شركة عطاء العاديل 

للتجــارة �ش.م.م وامل�شجلـــــة لــدى اأمانــــة ال�شجــــل التجــاري بالرقــــم 1093556 عــــن انتهـــاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة وفقـا لأحكام املادة )27( من قانون ال�شركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــــــــــي 
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