
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1055(                                                                          ال�سنــــة الثالثــــة والأربعـــون 

            

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 

                                الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك

قــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم  2014/246    �سـادر فــــي 2014/4/16 ب�س�أن حظر بيع وت�سويق 

وعر�ض وتوزيع الإط�رات امل�ستعملة .

                        الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

�سـادر فــــي 2014/4/6 ب�لرتخي�ض ل�سركة تك�فل  قــــــــــــــــرار اإداري رقــــــــــــم خ/2014/15 

عمــــ�ن للت�أميـــــن )�ض.م.ع.ع( ملزاولــــــــة اأعمــــــــ�ل 

الت�أمـــني التك�فلـــي .

بيانـــــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــــة

                  وزارة التجارة وال�سناعة

                  دائرة امللكيـــة الفكريــــة

بيـ�ن عـن امل�سنفـ�ت التـي تـم اإيداعهـ� لـدى دائـرة امللكيـة الفكريـة .

رقم 

ال�سفحة

 الأحــــد 20 جم�دى الث�نية 1435هـ                                            املـوافــــــق 20 ابريــــل  2014م
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رقم 

ال�سفحة

اإعـــــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــــة

وزارة القــــوى العاملـــــة

اإعــالن ب�ســـ�أن طلـــب ت�سجيـــل نق�بــة عم�ليــــة . 

جملـــ�س املناق�ســـــات  

اإعالن عن طرح املن�ق�سـة رقـم 2014/10 .

البنـك املركـزي العمانـي

اإعالن ب�س�أن القيمة الإجم�لية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإىل نه�ية �سهر م�ر�ض 2014م .

اإعالن ب�سـ�أن امليزانيــة العموميــة ربــع ال�سنويــة للفتـرة املنتهيـة فـي 2014/3/31م .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

مكتب �سحر ع�سقالن للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

اإعــالن عن بـدء اأعمـــــ�ل الت�سفيـــــة ل�سـركـــــة اأنهـــ�م اخلليـج لإدارة وت�سغيـــل املخـــ�زن 

وامل�ستودع�ت الع�مة �ض.م.م .

مكتب مايزة احل�سرمي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

اإعــالن عن بـدء اأعمـ�ل الت�سفــية ل�سركــة اأبو الف�روق �ض.م.م .

مكتــب بيكـر تلـي اأم كـي اأم )عمـان( 

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفية ل�سركة اأجود احللوي�ت �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعم�ل الت�سفية ل�سركة اأجود الرخـــــــ�م �ض.م.م .

مكتب �سهيل زعبنوت للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفية ل�سركة ليت ه�و�ض اأر اآند دي �ض.م.م .

املكتب االأهلي لتدقيق احل�سابات

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�سفية ل�سركة بيت اخلربة لال�ست�س�رات الهند�سية �ض.م.م .

18

19

20

21

22

22

23

23

24

24



قـــــــــــــــــــــرارات





اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك

قـــــرار

رقم 246/ 2014 

ب�ساأن حظر بيع وت�سويق وعر�ض وتوزيع الإطارات امل�ستعملة 

ا�ستنادا اإىل قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/81 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،

واإىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/49 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحظر بيع ، وت�سويق ، وعر�ض ، وتوزيع الإطارات امل�ستعملة بجميع اأنواعها واأحجامها . 

املــادة الثانيــــة 

يحظــر بيع ، وت�سويــق ، وعــر�ض ، وتوزيــع الإطــارات غري امل�ستعملة التــي م�سـى علــى تاريخ 

 ، واحلافالت   ، الركوب  �سيارات  لإطارات  بالن�سبة   ، �سهرا  وع�سرون  اأربعة   )24( اإنتاجها 

وال�ساحنات اخلفيفة ، و)30( ثالثون �سهرا لل�ساحنات الثقيلة .

املــادة الثالثــــة 

يجــب علــى املـــزود اإعطــاء امل�ستهلك وثيقـــة �سمــان لالإطــار ل تقـــل مـــدة �سريانهـــا عــــن )1( 

�سنة واحدة من تاريخ البيع ، وي�سري ال�سمان على الإطارات امللحقة بال�سيارات اجلديدة 

وامل�ستعملة املعرو�سة للبيع .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

املــادة الرابعــة 

يجب اأن تت�سمن فاتورة �سراء الإطارات البيانات الآتية :

1 - بلد ال�سنع ، وتاريخ الإنتاج .

2 - نوع الإطار ، ودرجة حتمله للحرارة ، والوزن .

3 - قيا�ض الإطار ، وقيا�ض الهواء املنا�سب له .

4 - ال�سرعة املنا�سبة ل�ستعمال الإطار ، اأو ال�سرعة الق�سوى لتحمله .

املــادة اخلام�ســة 

يلتـزم املــزود بالتخلـــ�ض من الإطـــارات امل�ستعملــــة ، ونقلهــا اإىل املواقــع املخ�س�ســة لذلك ، 

واملحددة من قبل اجلهات املعنية .

املــادة ال�ساد�ســة 

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار وفقا حلكم املادة )21( من قانون حماية امل�ستهلك 

امل�سار اإليه .

املــادة ال�سابعـــة 

ين�ســـر هـــذا القــرار فـي اجلريــدة الر�سميــة ، ويعمــل بــه بعــد )60( �ستــني يومــا مــن اليـــوم 

التالــي لتاريــخ ن�ســره . 

�سدر فـي : 16 من جمادى الثانيــة 1435هـ

املـوافـــق : 16 من ابـــــريــــــــــــــــــل 2014م 

د . �سعيد بن خمي�ض بن جمعة الكعبي

رئيـ�ض الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
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اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

 الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

قــرار اإداري

رقــم خ/2014/15

بالرتخي�ش ل�سركة تكافل عمان للتاأمني )�ش.م.ع.ع( 

ملزاولــــة اأعمــــال التاأمـــني التكافلـــي

ا�ستنادا اإىل قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ،

واإىل قانون تاأمني املركبات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/34 ،

واإىل املر�ســـوم ال�سلطانــــي رقــــم 2004/90 بنقـــل اخت�سا�ســات التاأمــني من وزارة التجــــارة 

وال�سناعة اإىل الهيئة العامة ل�سوق املال ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5 ،

واإىل القرار رقم خ/2007/31 ب�ساأن تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة اأعمال التاأمني ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يرخــ�ص ل�سركـــة تكافــل عمــان للتاأمني )�ص.م.ع.ع( ملزاولـة اأعمــال التاأمـني التكافلــي العـــام 

وتاأمني التكافل العائلي .

املــادة الثانيــــة

يتم قيد ال�سركة املذكورة فـي �سجل �سركات التاأمني ملدة خم�ص �سنوات .

املــادة الثالثــــة

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

�سدر فـي : 6 من جمادى الثانية 1435هـ

املوافـــق  : 6 من ابريــــــــــــــــــــل 2014م

  عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي                                                   

                                                                          الرئيــــــــــــــــ�ص التنفيــــــــــــــــذي 
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

اجلن�سية النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف النـــ�ع ا�شــــم الـــم�شنــــف الرقم

عمانية
مرمي بنت حممد 

بن اأحمد الرواحية 

قر�ص 

مدمج
علمني الفي�س بوك  2238

عمانية
مرمي بنت حممد 

بن اأحمد الرواحية 

قر�ص 

مدمج

عبارات جوهرية 

من اأعماق وجدانية
2239

عماين
عبدالعزيز بن علي بن 

عامر الريامي
قر�ص م�سخن ومربد املاء 2243

عماين

يو�سف بن حممد بن 

خمي�س ال�سيابي- حممد 

بن خلفان بن نا�سر 

الكندي - اأحمد بن 

عبدالرحمن بن را�سد 

البادي - علي بن �سليمان 

بن علي العجمي - 

عبدالعزيز بن �سعود بن 

حممد الهنائي

قر�ص م�سروع الإنذار املبكر 2245

موؤ�س�سة 

حكومية

�سندوق الزمالة ملوظفي 

وزارة اخلدمة املدنية 

قر�ص + 

كتيب

بطاقة امتيازاتي ملوظفي

 وزارة اخلدمة املدنية
2246

وزارة التجــــارة وال�شناعـــة

دائرة امللكية الفكريــة

بيـــــــــان

ك�سف بامل�سنفات الأدبية والعلمية والفنية املودعة وذلك تنفيذا لأحكام املادة ) 34 ( من قانون 

حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/65 . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

اجلن�سية النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف النـــ�ع ا�شــــم الـــم�شنــــف الرقم

موؤ�س�سة 

خا�سة

�سركة البتكار 

للماأكولت �س م م 
قر�ص

�سندوي�سات ال�سواء العماين 

وال�سل�سات اخلا�سة وفطرية 

احللوى العمانية وبرجر 

ال�سواء العماين

2247

عماين
طالل بن عبداملجيد 

بن اإبرهيم البلو�سي
قر�ص

الر�سم بال�سموع والإ�ساءة 

للنماذج واخلرائط 
2248

عماين
جعفر بن باقر بن علي 

العجمي
قر�ص واحــات ت�سويق املنتجات  2249

عماين
�سامل بن حمد بن �سامل 

بن حميد اجل�سا�سي
كتيب فريق ب�سنا حوادث 2250

عمانية
كاملة بنت علي بن نا�سر 

العوفية
قر�ص منتجع و�سوق تراثي 2251

عمانية
�سناء بنت �سعيد 

بن عبدالـله احلميدية
كتيب فن عمان  2252

عمانية
عائ�سة بنت علي بن 

�سعيد العلوية
قر�ص

 Inner Lights Through
Tajweed

2253

عماين
عبدالـله بن نا�سر

 بن �سعيد ال�سعيدي
قر�ص الدوائر الكهربائية املب�سطة  2254

اأمريكية
جا�سمني يا�سمني جنار 

جون�سون 
قر�ص

برنامج تلفزيوين �سياحي 

 عقاري ترويجي

 )الدار دارك( 

2255

عماين
طحنون بن علي بن 

را�سد املكتومي
م�سل�سل اأيام الورد 2256
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اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

اجلن�سية النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف النــ�ع ا�شــــم الـــم�شنـــف الرقم

عماين
�سعيد بن حممد

 بن �سعيد املجيني
قر�ص اأثاث منيور الباطنة  2257

عماين

حمري بن عبدالـله 

البو�سعيدي - �سحي 

بن جمال بن هالل 

الربواين

قر�ص
مكنة حلام 

تعمل بوا�سطة املاء فقط
2258

عماين
�سحي بن جمال 

بن هالل الربواين
قر�ص

جهاز ت�سغيل حمركات 

ال�سيارات واجلرنيرتات 

والبو�سرتات لتقليل ن�سبة 

الوقود 50% ويتم ت�سغيله عن 

طريق املاء فقط

2259

عماين

يعقوب بن حمد بن 

�سنان ال�سليماين - 

�سنان بن حمد بن �سنان 

ال�سليماين

قر�ص
قفول بطابع اخلناجر 

العمانية بال�سلطنة 
2260

موؤ�س�سة 

خا�سة

موؤ�س�سة مفتاح اخليال 

للت�سميم
قر�ص My Hero My Sultan 2261

عراقي
�سيف جالل قا�سم 

العزاوي
قر�ص مادة الفيزياء 2262

عمانية
وفاء بنت �سعيد بن 

مر�سد الفار�سية

قر�ص 

م�سغوط
خيوط اليا�سمني     2263

عماين
نا�سر بن خمي�س 

بن جمعة ال�سحي 

قر�ص 

م�سغوط

 DALTA )SMART
 PHONE APP AND

WEBSITE(

2264
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اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

اجلن�سية النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف النــ�ع ا�شــــم الـــم�شنــــــف الرقم

عماين
هود بن عبدالـله بن 

م�سلم املحروقي

قر�ص 

م�سغوط

م�سروع اأحب لأخيك ما حتبه 

لنف�سك
2265

عماين
هود بن عبدالـله بن 

م�سلم املحروقي

قر�ص 

م�سغوط
م�سروع بطاقات اخلري 2266

عماين
نبهان بن �سهيل بن را�سد 

املقر�سي

قر�ص 

م�سغوط
عمان اأمان 2267

عماين
عمر بن عامر بن خلفان 

املفرجي

قر�ص 

م�سغوط

م�سروع مقرتح لبناء ج�سر 

م�ساة لدوار برج ال�سحوة 

واملرافق التابعة له

2268

عماين
حممد بن عو�س 

بن حممد ال�ساعدي

قر�ص 

م�سغوط

موؤ�س�س ملتقى املواهب 

الطالبية بتقنية عربي
2269

عماين
�سامل بن را�سد بن �سعيد 

البو�سافـي

قر�ص 

م�سغوط

ال�سيخ حمود بن حميد 

ال�سوافـي مدر�سة نف�سية - 

تربوية - اجتماعية 

2270

عماين
اإبراهيم بن �سيف 

بن �سلطان الغافري

قر�ص 

م�سغوط
الري القت�سادية املريحة  2271

تون�سي ، 

مغربي

�سمري �سو القمودي 

وخالد بو جرده

قر�ص 

م�سغوط
برنامج مدر�سي اإلكرتوين 2272

عماين
هــالل بن عبدالـله بن 

عــزيـــز الـــرقـــــــادي
قر�ص

الأ�ســـا�س القـــانــــــــوين لـــمــد 

الــــجـــرف القـــــاري العــــــــماين
2273

عماين
هالل بن مرهون بن 

�سامل املعويل

قر�ص 

م�سغوط

ت�ساميم وحدات اإنارة 

م�ستوحاة من )املجمر 

واملبخرة(

2274
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اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

اجلن�سية النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف النـــ�ع ا�شــــم الـــم�شنــــف الرقم

عماين
�سمري بن اإبراهيم 

بن عبيد

قر�ص 

م�سغوط

 MAFIA CAN CHANGE

 THINGS
2275

عماين
�سمري بن اإبراهيم 

بن عبيد 
كتيب

�سل�سلة ن�سو�س وف�سو�س مع 

بالغ اخل�سو�س
2276

م�سري
د. لوؤي حممد قبي�سي 

علي
كتيب

م�ساحف القراء املتواترين 

)من نافع اإىل خلف العا�سر 

ورواتهم(

2277

عماين
�سيف بن عبدالـله 

بن �سعيد ال�سناين
كتيب

اأثر العوملة وعالقتها 

باجلرمية القت�سادية
2278

عماين
طالل بن �سعيد بن 

نا�سر املحاربي 
كتيب

الندب للتحقيق

 )درا�سة مقارنة(
2279

عماين
حممد بن �سالح 

بن حبيب الكيومي
كتيب

الدعاوى النا�سئة عن التاأمني 

الإجباري 
2280

عماين
يا�سر بن �سامل بن را�سد 

امل�سايخي
كتيب

دور اخلدمة الجتماعية فـي 

مواجهة الآثار الجتماعية 

للحوادث املرورية 

2281

عمانية
اأمل بنت عبدالـله 

بن خلفان اأولد ثاين
كتيب

كرا�سة الر�سم والتلوين 

للمكفوفني - اأقرا�س التعزيز 

للمكفوفني - الطاولة دفرتي 

- احلقيبة الذكية للمكفوفني 

2282

عماين
اأحمد بن م�ستهيل  

حممد �سفرار ال�سحري
قر�ص الــعــــواد 2283
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اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

اجلن�سية النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف النـــ�ع ا�شــــم الـــم�شنــــف الرقم

موؤ�س�سة 

خا�سة

�سركة اجلبال ال�ساخمة 

احلديثة �س.م.م
قر�ص

برنامج ور�سة ال�سيانة 

للحا�سب الآيل
2284

عمانية
زوينة بنت �سامل بن 

حميد ال�سليمانية 
كتيب اأنوثــــة حـــــذاء  2285

عماين

�سعادة ال�سيخ /عبدالـله 

حممد خريحممد 

البلو�سي - �سامل 

بن حممد بن �سيف 

اخلنب�سي 

كتيب الدليل الت�سويقي ل�سغل الدار  2286

عماين

�سعادة ال�سيخ /عبدالـله 

حممد خريحممد 

البلو�سي - �سامل 

بن حممد بن �سيف 

اخلنب�سي

كتيب دليل القيم املجتمعية العمانية  2287

عماين

خالد بن را�سد بن 

عبدالـله الكلباين - 

خالد بن �سيف بن حمد 

بن �سيف التميمي 

كتيب
فريق الظاهرة

 لهواة الطريان الال�سلكي 
2288

موؤ�س�سة 

حكومية

نادي ال�سم 

مبحافظة الربميي
كتيب

القامو�س الإ�ساري املروري 

لل�سم 
2289

عماين
هالل بن مرهون 

بن �سامل املعمري
كتيب م�سبحة الربكة  2290
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اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

اجلن�سية النا�شــر/الـــمـ�ؤلــف النـــ�ع ا�شــــم الـــم�شنــــف الرقم

عماين

جمال بن عبدالـله بن 

علي الرئي�سي - يعقوب 

بن يو�سف بن حممد 

البلو�سي

كتيب �سركة طائرات عمودية 2291

عماين

فهد بن را�سد 

بن حمدان الدرعي

كتيب

ب�سمة وطن 

نلون علمنا املفدى 

2292

عمانية

فتحية بنت حممد 

بن خلفان العمريية

قر�ص معر�س الت�سويرال�سوئي 2293

عمانية

فتحية بنت حممد 

بن خلفان العمريية

قر�ص مهرجان جبال عمان 2294

عمانية

فتحية بنت حممد 

بن خلفان العمريية

قر�ص عر�س الأزياء 2295

�سعودية

خ�سراء بنت اأحمد 

حممد اآل مبارك 

قر�ص

م�سابقة �سيدة جمال الأخالق 

فـي بر الوالدين

2296
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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 

للرعايــة  العامــة  املديريــة  اإىل  تقدمــوا  النفطيــة  للخدمــات  ال�شحــاري  �شركــة  عـــمال  اأن 

العماليـــة بالــــوزارة بطلـب ت�شجيــل نقابـة عمالية ، ولكـــــل مت�شــــرر احلـق فـــي االعتـــرا�ض 

علــــى هــــذا 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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جملـ�س املناق�صـات

   م�صـروع  حت�صينات املجمع ال�صكني بامل�صت�صفى ال�صلطاين 

يعلن جمل�س املناق�صات عن طرح املناق�صة رقم 2014/10 ب�سـاأن م�سـروع حت�سينات املجمع 

ال�صكني بامل�صت�صفى ال�صلطاين .

ميكن لل�صركات املتخ�ص�صة فـي اأعمال املباين وامل�صجلة لدى جمل�س املناق�صات بالدرجـة 

املمتازة احل�صول على م�صتندات ال�صروط واملوا�صفات من مبنى املجل�س باخلوير اعتبارا 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعـــالن وحتــى تاريـــخ 2014/5/15م ، مقابــل )=/1٫750 ر.ع( األـــف 

و�صبعمائة وخم�صني ريال عمانيا .

على كل �صركة ترغب ال�صرتاك فـي هذه املناق�صة اأن ترفق مع عطائها تاأمينا موؤقتا فـي 

يقل  ل  ال�صلطنة  فـي  العاملـة  البنوك  اأحـد  من  م�صدق  �صيك  اأو  م�صرفـي  �صمان  �صورة 

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 املعد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معنونة  الأحمر  بال�صمع  خمتومة  مظاريف  فـي  له  املرافق 

املناق�صــات مكتــوب عليهــا مــن اخلــارج )املناقــ�سة رقــم2014/10 ب�ســاأن م�ســروع حت�سينــات 

املجمــــع ال�صكنــــي بامل�صت�صفـــى ال�صلطانــي( ، واأل يكتــب علــى املظـــروف ا�صــم �صاحــب العطــــاء 

اأو مــا ي�صيــر اإليــه .

ال�صاعة  من  ابتداء  باخلوير  املجل�س  مببنى  املناق�صـات  ب�صندوق  العطـاءات  و�صـع  يجـب 

ال�صابعة والن�صف حتى ال�صاعـة العا�صـرة من �صباح يـوم الإثنني املوافق 2014/6/2م ، هذا 

و�صوف لن يتم قبول اأي عطاء يرد اإىل املجل�س بعد املوعـد الآنف الذكـر ، كما يجب ح�صور 

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

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

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

�صباحا .
 

تعمني  ن�صبة  اأكرب  على  عطاوؤها  ي�صتمل  التي  لل�صركات  الإ�صناد  فـي  الأف�صلية  �صتعطى 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
 

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

الأمني العام ملجل�س املناق�صات

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

البنـك املركـزي العمانـي

�إعـــــــــالن

ا�ستنـــــادا اإلــــى املــــــادة رقــــــم )48( مـــــن القانــــون امل�سرفــــي ال�ســـــادر باملــر�ســــــوم ال�سلطانـــــي

رقـــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــزي العمانــي بـــاأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتـــداول 

فــــي ال�سلطنــــة حتى نهايــــة �سهــر مــار�س 2014م قــــد بلغــــت : 1٫425٫289٫143٫485 ريــــال 

عمانـــي )مليــارا واأربــعمائـــة وخم�ســـة وع�سريـــن مليونـــا ومائتـيــن وت�سعـــة وثمانيـــن األفــا 

ومائــة وثالثــة واأربعيــن ريــال عمانيــا واأربــعمائــة وخم�ســا وثمانيــن بي�ســة فقــط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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املوجودات )الأ�صول( :

ريال عماين 

)بالألـف(

2014/3/31م

ريال عماين 

)بالألـف(

2013/3/31م

ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب  والف�سة 

املوجودات الأجنبية :

اأ - اأر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج

ب - احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 

ج - الأوراق املالية الأجنبية

امل�صتحقات من احلكومة

امل�صتحقات من البنوك املحلية

ح�صة ال�صلطنة لدى �صندوق النقد الدويل

املوجودات الثابتة ) �صافـي (

املوجودات الأخرى

1٫468٫801

153٫524

5٫370٫531

472

6٫992٫856

-

605

91٫471

35٫814

59٫080

615

6٫354٫970

-

20٫552

93٫335

29٫734

43٫128

7.180.298املجمـــــوع
========

6.542.334
========

املطلوبات )اخل�صوم( :

النقد امل�صدر

امل�صتحقات للحكومة

امل�صتحقات للبنوك املحلية :

اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�صالمية

املطلوبات الأجنبية

املطلوبات الأخرى

ح�صاب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين 

القيمة ال�صافية :

اأ - راأ�س املال

ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

3٫415٫037

55٫715

500٫000

455٫637

389٫687

1٫425٫289

727٫586

3٫470٫752

-

119٫852

91٫495

1٫345٫324

1٫235٫773

1٫010٫316

2٫743٫253

-

112٫070

93٫358

1٫347٫564

7.180.298املجمـــــوع
=========

6.542.334
=========

البنك املركزي العماين

اإعـــــــالن

 ،  2000/114 اأ ( من القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم   ( 17 اإىل املادة  ا�صتنادا 

يعلــن البنـــك املركـــزي العمانــــي بــــاأن امليزانيــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2014/3/31م 

كانت كما يلي  :
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مكتب �شحر ع�شقالن للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة اأنهام اخلليج الإدارة وت�شغيل املخازن وامل�شتودعات العامة �ش.م.م

�أنــه يقــوم بت�شفيــــة �شركـــة  يعلــن مكتب �شحر ع�شقالن للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية 

�أمانة  لــدى  و�مل�شجلـة   , �ش.م.م  �لعامة  و�مل�شتودعات  �ملخازن  وت�شغيل  الإد�رة  �خلليج  �أنهام 

�ل�شجل �لتجاري بالرقــم 1178416, وفقـــا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2014/2/13م , وللم�شفــي 

وحــده حــــق متثيــــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــــة �أمــــام �لغيــر , وعلــى �جلميــــع مر�جعـــة �مل�شفـــي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �لتايل :

�شاطئ القرم - بناية االأفق - الطابق االأول - مكتب رقم )12(

بالقرب من فندق جراند حياة -  �ش.ب : 780 ر.ب :115

هاتف رقم :24699905- فاك�ش رقم : 24693034

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�شفــــــــــي

مكتب مايزة احل�شرمي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبو الفاروق �ش.م.م

يعلــن مكتب مايزة �حل�شرمي للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �أنــه يقــوم بت�شفيــــة �شركـــة 

�أبو �لفاروق �ش.م.م , و�مل�شجلـة لــدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقــم 1015539, وفقـــا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2014/3/12م , وللم�شفــي وحــده حــــق متثيــــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــــة �أمــــام 

�لغيــر , وعلــى �جلميــــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركة على 

�لعنو�ن �لتايل :

الغبـــــرة  - م�شقـــط    

هاتف رقم : 98808999 تيليفاك�ش رقم : 24495712

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�شفــــــــــي
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مكتــب بيكـر تلـي اأم كـي اأم )عمـان( 

اإعــــــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأجود احللويات �ش.م.م

يعلن مكتب بيكر تلي �أم كي �أم )عمان( �أنه يقوم بت�شفيـة �شركـة �أجود �حللويات �ش.م.م , 

و�مل�شجلة لــدى �أمانــة �ل�شجل �لتجـــاري بالرقـــم 1733966 , وفقــا التفــاق �ل�شركـــاء �ملـــوؤرخ 

2011/11/15م , وللم�شفــي وحــده حـــق متثيـــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــة �أمــام �لغيـر, وعلى 

�ل�شركــــــة علــــــى  باأعمــــــال  تتعلــــــق  �لتي  �الأمـــــور  فــي كافــــة  �مل�شفـــــــي  �جلميــــــــع مر�جعــــــة 

�لعنو�ن �لتايل :

روي - بناية م�شندم - جناح )ب( - فوق مكتب طريان اخلليج 

 �شكة رقم : 3106 - مبنى رقم : 255 - الطابق الثاين - مكتب رقم : 201

�ش.ب : 994 ر.ب : 100 م�شقط

هاتف رقم : 24797441 - 24787148 - 24787144 

فاك�ش رقم : 24796660

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  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� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�شفــــــــــي 

اإعــــــــــــالن 

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأجود الرخام �ش.م.م

 , �ش.م.م  �لرخـــام  �أجــود  �شركــة  بت�شفيـة  يقوم  �أنــه  �أم )عمــان(  كي  �أم  تلـي  بيكر  يعلن مكتب 

و�مل�شجلة لــدى �أمانــة �ل�شجل �لتجـــاري بالرقـــم 1733974 , وفقــا التفــاق �ل�شركـــاء �ملــــوؤرخ 

2011/11/15م , وللم�شفــي وحــده حــــق متثيل �ل�شركــــة فـي �لت�شفيــة �أمــــام �لغيـــر , وعلى 

�جلميـــــــع مر�جعــــة �مل�شفــــــي فـــــي كافــــة �الأمـــــور �لتــــي تتعلـــــق باأعمـــــال �ل�شركـــــــة علــــــى 

�لعنو�ن �لتايل :

روي - بناية م�شندم - جناح )ب( - فوق مكتب طريان اخلليج 

 �شكة رقم : 3106 - مبنى رقم : 255 - الطابق الثاين - مكتب رقم : 201

�ش.ب : 994 ر.ب : 100 م�شقط

هاتف رقم : 24797441 - 24787148 - 24787144 

فاك�ش رقم : 24796660

�ل�شركة  �شد  بادعاء�تهم  للتقدم  �ل�شركة  د�ئني  �الإعالن  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� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�شفــــــــــي 

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

مكتب �شهيل زعبنوت للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اليت هاو�ش اأر اآند دي �ش.م.م

�شركـــة  بت�شفيــــة  يقــوم  �أنــه  �لقانونية  �شهيل زعبنوت للمحاماة و�ال�شت�شار�ت  يعلــن مكتب 

اليت هاو�ش �أر �آند دي �ش.م.م , و�مل�شجلـة لــدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقــم 1045976, 

وفقا لقر�ر �ل�شركاء �ملوؤرخ 2014/2/6م , وللم�شفـي وحده حــق متثيل �ل�شركـــة فــي �لت�شفية 

�أمــــام �لغيــر , وعلــى �جلميــــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركة 

على �لعنو�ن �لتايل :

مكتب �شهيل زعبنوت للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�شفــــــــــي

املكتب االأهلي لتدقيق احل�شابات

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بيت اخلربة لال�شت�شارات الهند�شية �ش.م.م

يعلــن �ملكتب �الأهلي لتدقيق �حل�شابات �أنــه يقــوم بت�شفيــــة �شركـــة بيت �خلربة لال�شت�شار�ت 

�لهند�شية �ش.م.م , و�مل�شجلـة لــدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقــم 1016884 , بناء على حكم 

2012/10/20م , وللم�شفـي وحده حــق متثيل �ل�شركـــة  �ملحكمة �البتد�ئية مب�شقط �ملوؤرخ 

فــي �لت�شفية �أمــــام �لغيــر , وعلــى �جلميــــع مر�جعـــة �مل�شفـــي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق 

باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �لتايل :

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

�ش.ب : 375 ر.ب : 131  

هاتف رقم :24795882 فاك�ش رقم : 24795880

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�شفــــــــــي
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