
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1075(                                                                         ال�سنـــــة الثالثـــة والأربعــــون 

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

                                                          �سرطــة عمــان ال�سلطانيــة

قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2014/137   �ســادر فــــي 2014/10/22 بتعديـل بعــ�ض �أحكــام 

�لالئحة �لتنفيذيــة لقانــون �إقامـة �لأجانـب .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                   وزارة التجارة وال�سناعة

                   دائرة امللكيـــة الفكريــــة

�إعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

                                                          البنـك املركـزي العمانـي

�إعالن ب�ساأن �لقيمة �لإجمالية للنقد �ملتد�ول فـي �ل�سلطنة �إىل نهاية �سهر �سبتمرب 2014م .

�إعالن ب�ساأن �مليز�نيــة �لعموميــة للفتــــرة �ملنتهيـــــة فـــي 2014/9/30م .

رقم 

ال�سفحة

 الإثنني 3 حمــــرم 1436هـ                                                         �ملـو�فـــق 27 �أكتوبــــــر 2014م  
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اجلريدة الر�سمية العدد )1075(

�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

قــــرار 

رقــــم 2014/137

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب

ا�ستنادا اإىل قانون اإقامة الأجانب ال�ســادر باملــر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 95/16 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجـــانـب ال�ســـادرة بالقــرار رقــــم 96/63 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

اإقامــــــــــة الأجانــــــب  جتــــرى التعديــــــالت املرفقـــــة علــــى الالئحــــــــة التنفـيذيـــــــة لقانـــــــون 

امل�ســــار اإليهـــا .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

ين�ســـر هــــذا القـــرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة ، ويعمـــل بـــه بعـــد م�ســـي )30( ثالثيــن يومــــا 

مــن تاريــخ ن�ســره .

�سدر فـي : 28 من ذي احلجــة  1435هـ

املوافــــق : 22 من اأكتوبـــــــــــــر 2014م

الفريق ح�سن بن حم�سن ال�سريقي

املفتــــــ�ض العــــــام لل�سرطــــة واجلمــــــارك
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اجلريدة الر�سمية العدد )1075(

تعديالت على بع�ض اأحكام

 الالئحة التنفـيذية لقانــــون اإقامــــة الأجانب

ي�ستبـــدل بن�ســـي البنديـــن رقمــي )2 ، 3( مــن املـــادة )2( مــن الالئحـــة التنفـيذيـــة  اأول : 

لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها الن�سان الآتيان  :

  ، �ساع  وادي   ، الدارة   ، الوجاجة   ، اجلزي   ، الربيــــة : خطمـة مالحة  املنافذ   -  2

�سرفـيـــت ، الربــع اخلالـــي ، حما�ســـة ، �سعـــراء ، الأ�ســود ، 

حفـيت ، املزيونة ، الرو�سة ، الربميي .

3 - املنافذ البحرية : ميناء ال�سلطان قابو�ض ، ميناء الفحل ، ميناء �ساللة ، 

مينــاء خــــ�سب ، مينــاء �ســحــار ، مينــاء م�سيــرة ، مينـــاء 

قلهــات ، مينــاء الدقــم ، �ســور )ميناء ال�سيد( .

ي�ستبــدل بن�ســو�ض البنــود )4/هـ ، 6 ، 9 ،10 ، 11( مــن املـــادة )10( مــن الالئحـــة  ثانيا : 

التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها الن�سو�ض الآتية :

4/هـ : زيــارة الأقــارب والأ�سدقاء :

طلبه  على  بناء  العماين  واأ�سدقاء  لأقارب  املخت�سة  ال�سلطة  متنحها 

وحتت كفالته كما متنح لأقارب الأجنبي املقيم فـي البالد بناء على طلب 

الكفـيل وحتـــت م�سوؤوليـــته ويجوز منحها لأقارب مالك الوحدة ال�سكنية 

بناء على طلبه وحتت م�سوؤوليته .

وتخول التاأ�سرية حلاملها الإقامة فـي البالد ملدة )3( ثالثة اأ�سهر ، قابلة 

للتمديد ملدة ل تزيد على )1( �سهر واحد ، ويجب ا�ستخدامها خالل )3( 

ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدارها ، ولرحلة واحدة  .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1075(

6 - التاأ�سيــرة ال�سريعــة : 

متنحهـــا ال�سلطـــة املختـــ�سة لرجـــال الأعمـــال الأجانــب ممــن تتطلــب طبيــعة 

عملهم زيـــارة البــالد ملهمــة جتاريـــة ، كمـــا متنــح لأ�سحــاب املهن العليا النادرة 

بناء على طلب كفـيل حملي وحتت م�سوؤوليته ، على اأن يبداأ ا�ستخدامها خالل 

 ، ملرة واحدة  البالد  التاأ�سرية حاملها دخول  اإ�سدارها وتخول  تاريخ  �سهر من 

ملدة )1(  للتمديد  قابلة  اأ�سابيع   تزيد على )3( ثالثة  ملدة ل  فـيها  والإقامة 

اأ�سبوع .

9 - تاأ�سيــرة م�ستثمــر :

متنــح لالأجنبــي الــذي ل يقــل �سنـــه عــن )21( اإحــدى وع�ســرين �سنــة ، ويرغــب 

اأمواله فـي البالد ، بناء على �سهادة �سادرة من اجلهة املخت�سة  فـي ا�ستثمار 

تفـيد ذلك ، وت�ستخدم التاأ�سرية خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدارها .

10- تاأ�سيــرة اللتحــاق :

متنــح بنــاء علــى طلــب كفـيــل حملــي وحتــت م�سوؤوليتــه لــزوج الأجنبـي العامل 

فـي البالد ولأولده الذين مل تتجاوز اأعمارهم )21( اإحدى وع�سرين �سنة .

كما متنح التاأ�سرية لزوجة العماين الأجنبية بناء على طلبه ، وب�سهادة �سادرة 

من اجلهة املخت�سة تثبت هذا الزواج .

وفـــي جميـــع الأحــــوال يجــــب ا�ستخــــدام التاأ�سيـــرة خــــالل )3( ثالثـــة اأ�سهـــر 

مــن تاريخ اإ�سدارها .

11- التاأ�سيــرة العائليــة :

 متنحها ال�سلطة املخت�سة لالأجنبي  وفقا لتقديرها ، وبناء على طلب كفـيل 

حملـــي وحتـــت م�سوؤوليتــــه ، وت�ستخــــدم التاأ�سيــــرة خــــالل )3( ثالثــــة اأ�سهـــر 

مــن تاريـــخ اإ�سدارهــا .
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12 - تاأ�سيــرة �سائقــي ال�ساحنــات اأو احلافــالت :

وفقـــا   ، وم�ساعديهــم  احلافــالت  اأو  ال�ساحنــات  �سائقــي  مــن  لالأجانــب  متنــح 

لل�سوابط املحددة لذلك من قبل ال�سلطة املخت�سة ، وت�سمح حلاملها بدخول 

البالد اأكرث من مــرة ، وتكون �ساحلــة ملدة )60( �ستني يومــا ، علــى اأن يبــداأ 

يزيد  األ  �سريطة   ، اإ�سدارها  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة   )3( خالل  ا�ستخدامها 

امل�ساعد على �سخ�ض واحد .

وت�سمح التاأ�سرية حلاملها الدخول خالل فرتة �سالحيتها ، والبقاء فـي البالد 

ملــدة ل تزيـــد علـــى )1( �سهــر واحــد فـــي كــل مــرة فـــي حالـــة تفريـــغ الب�سائــع 

اأيام من تاريخ الدخول فـي حالة  فـي البالد ، وملدة ل تزيد على )5( خم�سة 

العبور بال�ساحنة اأو احلافلة اإىل دولة جماورة  ، ويجوز متديد مدة التاأ�سرية 

عند ال�سرورة وملدة مماثلة .

ثالثا : ت�ســـاف اإىل الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانون اإقامــة الأجانــب امل�سار اإليــها مادة جديــدة   

برقم )13 مكررا( ن�سها الآتي :

املــادة )13 مكــررا (

يجوز للكفـيل اأن يتقدم بطلب ا�ستبدال التاأ�سرية ال�سادرة ملكفوله وفقا لل�سوابط 

التي حتددها ال�سلطة املخت�سة .

رابعا : ي�ستبـــدل بنــــ�ض املـــادة )14( مــن الالئحـــــة التنفـيذيـــــة لقانــــون اإقامــــة الأجانــــب 

امل�ســــار اإليها الن�ض الآتي :

املــادة  )14( 

ي�سرتط فـي الكفـيل �سواء كان �سخ�سا طبيعيا اأم معنويا ، ما ياأتي :

1 - اأن يكون عمانيا ، اأو اأحد مواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

العربية ، اأو اأن يكون اأجنبيا حائزا على ترخي�ض �سادر من اجلهة 

املخت�سة با�ستثمار اأمواله فـي البالد ، اأو مالكا لوحدة مبنية باأحد 

املجمعات ال�سياحية املتكاملة بالبالد .
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2 - اأن يكون موؤهال لتحمل تبعات الكفالة التي يفر�سها قانون اإقامة 

الأجانب واللوائح  والقرارات املنفذة له .

3 - اأن يلتـــزم بــاأن يعمــل الأجنبــي فـي منطقــــة عمـــله ، وحتـــت اإ�سرافـــه 

اإذا كان قادما للعمل .

4 - اأن يلتزم باإح�سار الأجنبي ، اأو الإر�ساد عن حمل اإقامته متى طلب 

منه ذلك .

5 - اأن يلتزم مبغادرة الأجنبي عند انتهاء اإقامته وجميع امللتحقني معه 

اأو عندما تطلب منه ال�سلطة املخت�سة ذلك .

خام�سا : ي�ستبــــدل بنـــ�ض الفقـــرة الأخرية من املادة )18( من الالئحة التنفـيذية لقانون 

اإقامة الأجانب امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي :

يفـيد ذلك  الأجنبي مبا  �سفر  التاأ�سري على جواز  الت�سجيل  فـي حكم  ) ويعترب 

عند دخوله ال�سلطنة ( .

�ساد�سا : ي�ستبدل بن�ض الفقرة الأخرية من املادة )20( من الالئحة التنفـيذية لقانون 

اإقامة الأجانب امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي : 

) وللمدير العام اأو م�ساعده اأن ي�ستثني الأجنبي من احل�سور لتجديد الإقامة 

فـي احلالت الطارئة ، اأو لظروف اإن�سانية يقدرها ( .

�سابعا : ي�ستبدل الت�سل�سل اأرقام )4 ، 5 ، 6 ، 7( من تاأ�سريات الدخول  الواردة فـي )اأول( 

مــن املــــادة )29( من الالئحــــة التنفـيذيـــة لقانــــون اإقامـــة الأجانـــب امل�ســـار اإليهـــا 

وفقــا لالآتــي  :
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اأول : تاأ�سيــرات الدخــول :

نــوع التاأ�سيــرةت
الر�سوم امل�ستحقة بالريال 

العماين

)50(تاأ�سرية م�ستثمـــــــــــــــر4

)30(تاأ�سرية التحـــــــــــــــــــاق5

)30(تاأ�سرية عائليــــــــــــــــــــــة6

)30(تاأ�سرية درا�سيــــــــــــــــــة7

ثامنا : ي�ساف ت�سل�سل جديد للمادة )29( من الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب  

امل�سار اإليها ، ن�سه الآتي :

ثانيا : ر�ســوم جتديــد الإقامــة :

نــوع التاأ�سيــرةت
الر�سوم امل�ستحقة بالريال 

العماين

)50(اإقامة م�ستثمـــــــــــــــــــــر1

)30(اإقامة اللتحاق العائلي2

)30(الإقامة العائليـــــــــــــة3

)30(اإقامة درا�سيـــــــــــــــــــــة4

)50(اإقامة الــمـــــالـــــــــــــــــك5

)50(اإقامة التحاق مبـالـك6
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وزارة التجـارة وال�صناعـة

دائـرة امللكيـة الفكريـة

اإعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة )41( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�سادر 

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

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

14288
ال�صركة الوطنية العمانية ملنتجات 

الألبان املحدودة )�ش.م.ع.ع(
1990/5/20التجارة وال�صناعة

26143
ال�صركة الوطنية العمانية ملنتجات 

الألبان املحدودة )�ش.م.ع.ع(
1991/10/16التجارة وال�صناعة

1994/7/19التجارة وال�صناعةفيدول انرتنا�صيونال ليمتد310172

1994/7/23التجارة وال�صناعةا بي بي ا�صيا براون بوفريى ليمتد410209

1994/7/23التجارة وال�صناعةا بي بي ا�صيا براون بوفريى ليمتد510211

1994/8/22التجارة وال�صناعةبراورى بيك جي اأم بي اأت�ش اآندكو610364

1994/9/4التجارة وال�صناعةكيللوغ كومبني710424

1994/9/6التجارة وال�صناعةا�صكوب اند�صتريز ليمتد810434

1994/9/28التجارة وال�صناعةجيوفرى اأي اأن �صي910524

1994/10/12التجارة وال�صناعةالتيكور انك1010579

1994/11/12التجارة وال�صناعةباك�صرت انرتنا�صونال انك1110685
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اجلريدة الر�سمية العدد )1075(

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

1994/11/28التجارة وال�صناعةابن النعماين للتجارة1210760

1995/1/2التجارة وال�صناعةوير بول بروبرتيز , انك1310963

1995/1/2التجارة وال�صناعةوير بول بروبرتيز , انك1410964

1995/1/2التجارة وال�صناعةوير بول بروبرتيز , انك1510965

1995/1/14التجارة وال�صناعة�صركة املطاحن العمانية )�ش.م.ع.ع(1610990

1995/1/14التجارة وال�صناعة�صركة املطاحن العمانية )�ش.م.ع.ع(1710991

1812607
�صركة ات�صالت التجارة واخلدمات 

�ش.م.م
1995/11/25التجارة وال�صناعة

1996/5/13التجارة وال�صناعةموؤ�ص�صة ال�صقور الذهبية للتجارة1913494

2001/6/6التجارة وال�صناعة�صركة نظارات ح�صن2025599

2003/10/18التجارة وال�صناعةجمموعة زبري لل�صيارات �ش.م.م2131679

2003/10/18التجارة وال�صناعةال�صركة العامة لل�صيارات �ش.م.م2231680

2004/3/20التجارة وال�صناعةاإيرتاولري2332882

2004/4/26التجارة وال�صناعةكاردينال هيلث تيكنولوجيز , انك2433158

2004/8/15التجارة وال�صناعةزيد تي اأيه التعاونية2534123

2004/8/15التجارة وال�صناعةزيد تي اأيه التعاونية2634124
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اجلريدة الر�سمية العدد )1075(

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

2004/9/1التجارة وال�صناعة�صركة نقل اأخوان ذ.م.م2734302

2004/9/1التجارة وال�صناعة�صركة نقل اأخوان ذ.م.م2834303

2004/9/14التجارة وال�صناعةا�صحق م�صطفى ازحيمان2934354

2004/9/14التجارة وال�صناعةا�صحق م�صطفى ازحيمان3034355

2004/9/15التجارة وال�صناعةميفا جي اأم بي اأت�ش3134375

2004/9/15التجارة وال�صناعةميفا جي اأم بي اأت�ش3234376

2004/9/15التجارة وال�صناعةميفا جي اأم بي اأت�ش3334378

2004/10/3التجارة وال�صناعةت�صارلز اآند كيا�ش3434539

2004/10/3التجارة وال�صناعةت�صارلز اآند كيا�ش3534540

2004/10/11التجارة وال�صناعةانفي�صتكورب اأ�ش اأيه3634589

2004/10/13التجارة وال�صناعة�صالزينجر ليمتد3734622

2004/10/13التجارة وال�صناعة�صالزينجر ليمتد3834623

2004/10/13التجارة وال�صناعة�صالزينجر ليمتد3934624

2004/10/13التجارة وال�صناعة�صالزينجر ليمتد4034625

2004/10/13التجارة وال�صناعة�صالزينجر ليمتد4134626
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اجلريدة الر�سمية العدد )1075(

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�صــــم ال�صركـــــــة

2004/10/13التجارة وال�صناعة�صالزينجر ليمتد4234627

2004/10/13التجارة وال�صناعة�صالزينجر ليمتد4334628

2004/10/18التجارة وال�صناعةداما�ش جولريي ال ال �صي4434652

2004/10/18التجارة وال�صناعةليونرباو ايه جي4534661

2004/10/18التجارة وال�صناعةليونرباو ايه جي4634662

4734754
�صركة ب�صتان للمعكرونة والنودلز 

�ش.ذ.م.م 
2004/10/26التجارة وال�صناعة

2004/11/1التجارة وال�صناعةدبندابل جلوبال , انك4834789

2004/11/24التجارة وال�صناعةدومينا برا�صريي�ش فاكتوري ليمتد4934973

2004/11/27التجارة وال�صناعةا�ش �صي ايه هايجني برودكت�ش ا�ش . ايه5034991

5135040
�صركة ب�صتان للمعكرونة والنودلز 

�ش.ذ.م.م
2004/12/6التجارة وال�صناعة

5235041
�صركة ب�صتان للمعكرونة والنودلز 

�ش.ذ.م.م
2004/12/6التجارة وال�صناعة

2004/12/15التجارة وال�صناعةال�صيد ح�صان حممد خري حيدر5335150

2004/12/22التجارة وال�صناعة�صركة نقل اأخوان ذ.م.م5435212

2004/12/29التجارة وال�صناعةننتندو كومباين ليمتد5535314

2004/12/29التجارة وال�صناعةننتندو كومباين ليمتد5635315
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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 باأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتـــداول 

فــي ال�سلطنــة حتـى نهايـة �سهــر �سبتمبــر 2014م قــــد بلغــــت : 1٫684٫947٫208/935 ريـــال 

األفـــا  عمانـــي )مليــــارا و�ستمائــــة واأربعــــة وثمانيـــن مليونــــا وت�سعمائــــة و�سبعـــة واأربعيـــن 

ومائتني وثمانية ريــالت عمانيــة وت�سعمائــة وخم�سا وثالثني بي�ســة فقــط( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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املوجودات )الأ�صول( :

ريال عماين 

)بالألـف(

2014/9/30م

ريال عماين 

)بالألـف(

2013/9/30م

ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب و الف�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

861٫538

147٫855

5٫461٫760

439

6٫471٫153

-

482

87٫170

37٫977

63٫876

498

6٫221٫528

-

179

91٫968

31٫050

64٫363

6.661.097املجمـــــوع
========

6.409.586
========

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

2٫874٫706

97٫467

700٫000

355٫637

273٫060

1٫684٫947

480٫179

2٫972٫173

-

107٫908

87٫193

1٫328٫697

1٫307٫966

932٫813

2٫621٫726

-

110٫054

91٫991

1٫345٫036

6.661.097املجمـــــوع
=========

6.409.586
=========

البنك املركزي العماين

اإعـــــــالن

ا�صتنـادا اإلـى املادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�صرفــي ال�صــادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقـــم 2000/114 ، 

يعلــن البنـــك املركـــزي العمانــــي بــــاأن امليزانيـــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2014/9/30م 

كانت كما يلي  :
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