
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٥٣(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
�ســــــادر فـــــي 2022/٨/2 بتعديـــل بعــــ�ض اأحكــــام  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم ١6٤/2022 

الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري.
اإعالنــــــــــــــات ر�سميـــــــــــــــــــة

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

ا�ستدراك.
  االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات

اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي 2٤ و2022/2٥.
اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2022/26.

اإعالن عن طرح املناق�سات اأرقام 2٨ و2٩ و2022/٣0 و202١/2٥ "اإعادة طرح".

رقم 
ال�سفحة

 الأحد ٩ حمـــــــرم ١٤٤٤هـ                                                             املوافـــــق ٧ اأغ�سط�ض 2022م
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1453(

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

رقــم 2022/164

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري، امل�سار اإليها.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 4 /1 / 1444هـ

املوافـــــق: 2 / 8 / 2022م                     

د. �سعـــود بن حمـــود بن اأحمـــد احلب�ســــي

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري

املــادة ) 1 (

التنفـيذية لقانون  املادة )1( من الالئحة  الوارد فـي  املعتمدة"  املنافذ   " ي�ستبدل بتعريف 

احلجر البيطري امل�سار اإليها، التعريف الآتي:

املنافذ املعتمدة: املنافـــذ احلدوديـــة التــي يوجــد بها مكاتب للحجر البيطري، وي�سدر 
بتحديدها قرار من الوزير.

املــادة ) 2 (

ت�ستبدل بن�سو�ض البنود اأرقام )البند 2من ثانيا من املادة 15(، و)البنــد 4 مــن املــادة 17( 

من الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري امل�سار اإليها، الن�سو�ض الآتية:

البند )2( من ثانيا من املادة )15(

اأن يتم حت�سينهم بوا�سطة لقاح تتوفر فـيه املعايري املحددة فـي الد�ستور الدويل حليوانات 

الياب�سة ال�سادر من املنظمة العاملية لل�سحة احليوانية مبا ل يقل عن )3( ثالثة اأ�سهر، 

ول يزيد على )12( اثني ع�سر �سهرا قبل ال�سحن، واأل تقل نتيجة الفح�ض عن )0.5( 

وحدة دولية/مل.

البند )4( من املادة )17( 

اأن تكون قد مت حت�سريها وجتهيزها وتعبئتها فـي م�سانع تتوفر فـيها متطلبات نظام 

و�سالمة  اجلودة  اإدارة  ونظام   ،)HACCP( املخاطر  لتحليل  احلرجة  التحكم  نقاط 

الأغذية )ISO 22000( وحتت اإ�سراف ال�سلطات ال�سحية البيطرية فـي بلد الت�سدير.

املــادة ) 3 (

اإليها بنود جديدة باأرقام  ت�ساف اإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري امل�سار 

البـــند )4( مـــن ثامنـــا مـــن املـــادة )15(، والبــــند )5( مـــن رابعــا من املادة )16(، البند )8( 

من املادة )17(، وذلك على النحو الآتي: 
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البند )4( من ثامنا من املادة )15(

.)Catch Certificate( 4 - اأن تكون الإر�سالية م�سحوبة ب�سهادة م�سيد

البند )5( من رابعا من املادة )16(

.)Catch Certificate( 5 - اأن تكون الإر�سالية م�سحوبة ب�سهادة م�سيد

البند )8( من املادة )17(

8 - ا�ستيفاء ال�سروط والإجراءات املن�سو�ض عليها فـي البند احلادي ع�سر من املادة )15( 

اخلا�سة بامل�ستح�سرات الطبية البيطرية من هذه الالئحة.

املــادة ) 4 (

يلغى البند )4( من اأول من املادة )16( من الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري 

امل�سار اإليها.

-7-
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 
قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥3٨0٨
فـي الفئة 3٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجميل  وم�ستح�سرات  للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  ال�سلع  عر�س 
الأك�ساك  فـي  بالتجزئة  والأحذية  وامللبو�سات  املن�سوجات  بيع  والبخور،  الزينة  و�سابون 
البيع  وال�سيــــل،  الن�سائيـــة  للعبايـــات  املتخ�س�ســـة  املتاجـــر  فـي  بالتجزئة  البيع  والأ�سواق، 
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سةللحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر، البيع بالتجزئة 
فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي ال�سطناعية، البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج �سحم احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب :311 ر.ب: 123، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143944
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، كرمية الزبدة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، 
�سرائح �سمك  �سوربات، خيار خملل، خ�سروات جمففة، جبنة، حليب،  زيت لفت للطعام، 

طرية فـيليه، فواكه مطبوخة، حلوم، �سمك غري حي، زيت �سم�سم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإحتاد للتجارة احلرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥473٥

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقـــل )النقـــل البـــري بال�ساحنــات للب�سائع واملعدات ) جمدول وغري جمدول ((، النقل 

اللوجي�ستي، النقل بال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان للبناء والتعمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٥/٨/2022

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥4743

فـي الفئة 3٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اللحوم املربدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اآفاق العاملية للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 9/٥/2022
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥4749
فـي الفئة 3٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإر�سال الر�سائل، خدمات برقية،  الت�سالت عرب التلغراف، خدمات التلفونات، الت�سالت 
نقل  احلا�سوبية،  الطرفــــيات  عبـــر  الت�ســـالت  اخللوي،  بالتلفون  الت�سالت  التلفونية، 
الر�سائــل وال�سور عرب احلا�سوب، خدمات لوحات الن�سرات الإلكرتونية خدمات ات�سالت، 

الجتماعات عن بعد، نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية املالية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 9/٥/2022

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥4970
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرثاء الأبي�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 16/٥/2022
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥4977

فـي الفئة 2٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيالت للمالب�س، جالبيات مالب�س، عباءات ن�سائية، ف�ساتني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بركة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 16/٥/2022

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥4979

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

.GPS اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للم�سارات والأنظمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 16/٥/2022
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥49٨٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سدف العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 16/٥/2022

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٥٥129

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النقاط احلرة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 19/٥/2022
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154716

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع / اخلدمات:

مدار�س احل�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براعم الهاليل املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/8
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ا�ستــدراك

مـــادي عنــــد  وقــــع خطـــاأ  قـــد  �أنـــــه  �إلى  �لتجــارة و�ل�سناعــة وترويج �ال�ستثمار  تنـــوه وز�رة 
ن�ســـر �إعـــــالن بـــدء �أعمـــال �لت�سفيـــــة ل�سركــــة �لعزم �ل�سامخ للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية، 
�ملن�ســـــور فـــي �جلريـــــدة �لر�سميـــة �لعـــــدد )1450(، �ل�سادر بتاريــخ 18 ذو �حلجـــة 1443هـ، 

�ملو�فق 1٧ يوليو ٢0٢٢م، �إذ ورد كاالآتي:
في�سل بن �سعيد بن حممد العامري

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزم ال�سامخ للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن في�سل بن �سعيد بن حممد �لعامري ب�سفـتــه �مل�سفي ل�سركـة �لعزم �ل�سامخ للتجارة 
و�ملقاوالت - تو�سية، و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1٧1٧05٧، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

وال�سحيــــــح هـــــــو:

في�سل بن �سعيد بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزم ال�سامخ للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن في�سل بن �سعيد بن حممد �لعامري �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لعزم �ل�سامخ للتجارة 
�أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1٧1٧05٧، وللم�سفي  و�ملقاوالت - تو�سية، و�مل�سجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٧٩٩٢١٧

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
اإعـــالن

تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صتني �ملذكورتني �أدناه:

رقم 
ا�صم املناق�صةاملناق�صة

ال�صركات 
التي يحـق

لهـا ال�صرتاك

قيمة 
امل�صتند

اآخر موعد 
لتوزيع 

امل�صتندات

موعد 
تقدمي 

العطاءات

2022/24

توريد �أجهزة حا�صب 
�آيل للمد�ر�س  
�لتابعة لوز�رة 

�لرتبية و�لتعليم 
و�لأمانة �لعامة 
ملجل�س �ملناق�صات

�ل�صركات �ملتخ�ص�صة فـي 
توريد �أجهزة �لت�صالت 

وتقنية �ملعلومات وملحقاتها 
و�مل�صجلة لدى �لأمانة 
�لعامة ملجل�س �ملناق�صات

)=/١٥0 ر.ع(
مائـــة 

وخم�صون 
ريال عمانيا

2022/٨/٣0م2022/٨/٩م

2022/2٥

ت�صميم وتنفيذ 
�لأجز�ء �ملتبقية 

من طريق �لباطنة 
�ل�صاحلي

 )�ملرحلة �لأولى( 
مبحافظتي جنوب 

و�صمال �لباطنة

�ل�صركات �ملتخ�ص�صة فـي 
مقاولت �لطرق �لرئي�صية 

و�ل�صو�رع و�صق �لطرق 
�لرت�بية و�لت�صوية  �مل�صجلة 
لدى �لأمانة �لعامة ملجل�س 
�ملناق�صات بالدرجة �ملمتازة

)=/١٥00 ر.ع(
�ألــــــــــــف 

وخم�صمائة 
ريال عماين

2022/١0/١٧م2022/٨/١١م

�ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  و�ملو��صفــات  �ل�صروط  م�صتنـد�ت  علـى  �حل�صــول  ميكـن 
�لإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى �لتاريخ �ملذكور باجلدول �أعـاله، 

على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع �لإلكرتوين على �ملوقع.
علــى جميــع �ل�صركــات �أن ترفــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـــي �صــورة �صمــان م�صرفـــي من 
�أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�صلطنة ل يقل عن )١%( من قيمة �لعطاء معنونا با�صم �صعادة �لأمني 
�لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )٩0( يوما للمناق�صة رقم )2022/24(، و)١20(يوما 
للمناق�صة رقم )2022/2٥( من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت 
�ملطلوب لن ينظر فـيه، على �أن يتم تقدمي �ل�صمان �مل�صرفـي فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة 

�إ�صناد(.
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يجــب تقدمي �لعطــاء�ت عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبـل 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�أكبــر  �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى  �ملوؤ�ص�صــات  �أو  �صتعطى �لأف�صلية فـي �لإ�صناد لل�صركات 

ن�صبة تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�إعـــالن
تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة �أدناه:

رقم 
��صم �ملناق�صة�ملناق�صة

�ل�صركات 
�لتي يحـق

لهـا �ال�صرت�ك

قيمة 
�مل�صتند

�آخر موعد 
لتوزيع 

�مل�صتند�ت

موعد 
تقدمي 

�لعطاء�ت

2022/26

�خلدمات �ل�صت�صارية 
للإ�صر�ف على تنفيذ 

طريق �إ�صفلتي ذو 
م�صار و�حد بني 

خ�صب ودبا و�لطريق 
�لر�بط �إلى ليما فـي 

حمافظة م�صندم

�ل�صركات �ملتخ�ص�صة فـي 
��صت�صار�ت هند�صة �ملدن 
و�لتخطيط �لعمر�ين 
و�حل�صري و��صت�صار�ت 

�لهند�صة �ملدنية وخدمات 
م�صح �لكميات و��صت�صار�ت 

�إد�رة �مل�صاريع و�مل�صجلة 
لدى �لأمانة �لعامة ملجل�س 
�ملناق�صات بالدرجة �لأولى

)=/١٥0 ر.ع(
مائـــة 

وخم�صون 
ريال عمانيا

2022/٨/2٥م2022/٨/١١م

�ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  و�ملو��صفــات  �ل�صروط  م�صتنـد�ت  علـى  �حل�صــول  ميكـن 
�لإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى �لتاريخ �ملذكور باجلدول �أعـله، 

على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع �لإلكرتوين على �ملوقع.
م�صرفـــي  �صمــان  �صــورة  فـــي  موؤقتــا  تاأميــنا  عطاء�تهــا  مــع  ترفــق  �أن  �ل�صركــات  جميــع  علــى 
من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�صلطنة ل يقل عن )١%( من قيمة �لعطاء معنونا با�صم �صعادة 
�لأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )١20( يوما من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل 
عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، على �أن يتم تقدمي �ل�صمان �مل�صرفـي 

فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.
قبـل  �أعله  �ملذكور  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  �لعطــاء�ت  تقدمي  يجــب 
�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة بعد 

هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 
�صتعطى �لأف�صلية فـي �لإ�صناد لل�صركات �أو �ملوؤ�ص�صــات �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى �أكبــر ن�صبة 

تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 
�الأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات
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�إعـــالن
تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صات �ملذكورة �أدناه:

رقم 
��صم �ملناق�صة�ملناق�صة

�ل�صركات 
�لتي يحـق

لهـا �ال�صرت�ك

قيمة 
�مل�صتند

�آخر موعد 
لتوزيع 

�مل�صتند�ت

موعد 
تقدمي 

�لعطاء�ت

2022/28

�إن�صاء �زدو�جية �صارع 
�ل�صلطان تيمور 

فـي مدينــة �صاللــة 
مبحافظـــة ظفـــار

�ل�صركــــــــات �ملتخ�ص�صـــــة 
فـي مقـاولت �لطرق 
�لرئي�صية و�ل�صو�رع 

�مل�صجلـــــة لـــدى �لأمانــة 
�لعــــامة ملجل�س �ملناق�صات 

بالدرجة �ملمتازة

)=/500 ر.ع(
خم�صمائـــة 
ريـال عمانــي

2022/9/12م2022/8/18م

2022/29

�إن�صــاء �زدو�جيــــة 
�صــارع �لفـــاروق فـي 

مدينــة �صاللــة 
مبحافظـــة ظفـــار

�ل�صركــــــــات �ملتخ�ص�صـــــة 
فـي مقـاولت �لطرق 
�لرئي�صية و�ل�صو�رع 

�مل�صجلـــــة لـــدى �لأمانــة 
�لعــــامة ملجل�س �ملناق�صات 

بالدرجة �ملمتازة

)=/400 ر.ع(
�أربعمائــــــة 
ريـال عمانــي

2022/9/12م2022/8/18م

2022/30

�إن�صاء نفق تقاطع �أتني 
مع �صارع 18 نوفمرب 
فـي مدينة �صاللة 

مبحافظة ظفار

�ل�صركــات �ملتخ�ص�صـة فـي 
مقاولت �لطرق �لرئي�صية 
و�ل�صو�رع �مل�صجلـــــة لـــدى 
�لأمانــة �لعــــامة ملجل�س 

�ملناق�صات بالدرجة �ملمتازة

)=/750 ر.ع(
�صبعمائة 
وخم�صون 

ريـال عمانيـا
2022/9/12م2022/8/18م

2021/25

"�إعادة طرح"

�صيانة �لطــرق 
�ل�صفلتيــة مبحافظـة 

�صمال �لباطنة ملدة 
خمــ�س �صنـو�ت

�ل�صركــــــــات �ملتخ�ص�صـــــة 
فـي مقـاولت �لطرق 

�لرئي�صية و�ل�صو�رع و�صـــق 
�لطــرق �لرت�بيـــة و�لت�صوية 

�مل�صجلـــــة لــدى �لأمانــة 
�لعــــامة ملجلـ�س �ملناق�صات 

بالدرجــة �لأولى

)=/450 ر.ع(
�أربعمائة 
وخم�صون 

ريال عمانيـا
2022/9/12م2022/8/18م
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ميكـن احل�ســول علـى م�ستنـدات ال�سروط واملوا�سفــات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع 

باجلدول  املذكور  التاريخ  الإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى 

اأعـاله، على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين على املوقع.

علــى جميــع ال�سركــات اأن ترفــق مــع عطاءاتهــا تاأميــنا موؤقتــا فـي �ســورة �سمــان م�سرفـي من 

اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة العطاء معنونا با�سم �سعادة الأمني 

العام ملجل�س املناق�سات و�ساري املفعول ملدة )9٠( يوما للمناق�سات اأرقام )٢8 و٢9 و3٠/٢٠٢٢(، 

و)1٢٠( يوما للمناق�سة رقم )٢٠٢٢/٢٥( من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�ستوفـي 

املوقع  امل�سرفـي فـي  ال�سمان  اأن يتم تقدمي  فـيه، على  املطلوب لن ينظر  املوؤقت  التاأمني 

الإلكرتوين )خدمة اإ�سناد(.

يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور اأعاله قبـل 

ال�ساعــة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات، ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري. 

اأكبــر  التــي ي�ستمــل عطاوؤهــا علــى  املوؤ�س�ســات  اأو  �ستعطى الأف�سلية فـي الإ�سناد لل�سركات 

ن�سبة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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