
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1344(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باإن�ســـاء املكتــب اخلــا�ص . مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/59 

بتعييــن رئيــ�ص للمكتــب اخلــا�ص . مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/60 

باإن�ســاء جهـــاز ال�ستثمـــار العمانـــي . مر�ســوم �سـلطانـــي رقـــــم 2020/61 

قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

           وزارة الإ�سكــان

قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/292    �سادر فــي 2020/6/4 باإ�ســدار الالئحـــة التنفـيذيـــة 

لقانــون حظــر متلك غيـــر العمانيني لالأرا�ســي 

والعقارات فـي بع�ص الأماكن .

        وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

�سادر فــي 2020/6/1 بحظر ت�سدير بع�ص ال�ساللت  قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/134 

العمانية من املاعز وال�ساأن اإلى خارج ال�سلطنة .

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 15 �ســــــــــــوال 1441هـ                                                     املـوافــــــق 7 يونيــــــــــــــــو 2020م
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                               �سرطــة عمــان ال�سلطانيــة

اأحكـــام  بعـــ�ص  بتعديـــل   2020/5/31 فـــي  �سادر  قــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2020/157 

الالئحـة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب .

       جهــاز ال�سرائـب

�سادر فـــي 2020/5/18 ب�ساأن العمل بنظام البطاقة  قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/27 

ال�سريبية ور�سوم اإ�سدارها . 

                                           الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك

تـداول  تنظيـم  ب�سـاأن   2020/3/18 فـــي  �سادر  قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/98 

بعـ�ص منتجـات التجميـل .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة      

                         وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .                        

                                   وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص بالنتفاع .

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعــــــــــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الرمل الوطنية - ت�سامنية .



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1344(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/59

باإن�ســـاء المكتــب الخــا�ص 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 91/128 ,

وعلى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/86 ,

وعلى القانون اخلا�ص بنظام املوظفـني بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 97/97 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ين�ساأ مكتب ي�سمى " املكتـــب اخلــا�ص " ، يتبع جاللة ال�سلطان مبا�سرة ، وي�سدر باعتماد 

هيكله التنظيمي مر�سوم �سلطاين .

املــادة الثانيــــة 

حتدد اخت�سا�سات املكتب اخلا�ص وفقا للملحق املرفق .

املــادة الثالثـــة 

يكون للمكتب اخلا�ص رئي�ص ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين ، يعاونه عدد كاف من املوظفـني 

من خمتلف التخ�س�سات ذات ال�سلة بعمل املكتب .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1344(

املــادة الرابعـــة 

ت�سري على املكتب اخلا�ص وموظفـيه اأحكام القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط 

ال�سلطاين ، وقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين 

 ، اإليها  ، والقانــون اخلــا�ص بنظـام املوظفـني بديوان البالط ال�سلطاين امل�سار  العمانيني 

ويكون لرئي�ص املكتب اخلا�ص �سالحيات الوزير املن�سو�ص عليها فـي هذه القوانني .

املــادة الخام�ســة 

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

�سـدر فـي : 11 من �ســـــــــوال �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  3   من يونيـــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1344(

ملحـــق 

اخت�سا�ســـات املكتـــب اخلـــا�ص

- اإعداد وحت�سري ملفات العمل اليومي جلاللة ال�سلطان .

ياأمر  التي  املوا�سيع  حول  املختلفة  احلكومية  واملجال�ص  الوزراء  جمل�ص  مع  التوا�سل   -

ب�ساأنها جاللة ال�سلطان .

- توثيق املوا�سيع املرفوعة اإلى جاللة ال�سلطان اأو التي ياأمر بتوفـري بيانات عنها اأو ت�سدر 

توجيهات ب�ساأنها .

- اإطالع جاللة ال�سلطان على �سري برامج العمل املنبثقة عن روؤية عمان 2040م .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1344(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/60

بتعييــن رئيــ�ص للمكتــب الخــا�ص

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/59 باإن�ساء املكتب اخلا�ص ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

بــذات مرتبتــه  يعني الدكتور حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي رئي�سا للمكتب اخلا�ص 

وخم�س�ساته املالية .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 11 من �ســـــــــوال �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  3   من يونيـــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1344(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/61

باإن�ساء جهاز اال�ستثمار العماني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 80/1 باإن�ساء �سندوق الحتياطي العام للدولة ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 96/39 بتحديد اخت�سا�سات وزارة املالية ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/14 باإن�ساء ال�سندوق العماين لال�ستثمار ، واإ�سدار نظامه ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى  
، ويتمتع  ال�سخ�سية العتبارية  ، تكون له   " العماين  "جهاز ال�ستثمار  ين�ساأ جهاز ي�سمى 

بال�ستقالل املايل والإداري ، ويتبع جمل�س الوزراء .

املــادة الثانيــــة 

يكون جلهاز ال�ستثمار العماين جمل�س اإدارة ي�سكل باأمر من جاللة ال�سلطان .

املــادة الثالثــــة 

ي�سدر بنظام جهاز ال�ستثمار العماين مر�سوم �سلطاين .

املــادة الرابعـــة 

توؤول اإلى جهاز ال�ستثمار العماين كافة الخت�سا�سات واملخ�س�سات واحلقوق واللتزامات 
وال�سجالت واملوجودات والأ�سول وال�ستثمارات املتعلقة ب�سندوق الحتياطي العام للدولة ، 
وال�سندوق العماين لال�ستثمار ، واملديرية العامة لال�ستثمارات فـي وزارة املالية ، كما ينقل 
اإلى جهاز ال�ستثمار العماين جميع موظفـي �سندوق الحتياطي العام للدولة ، وال�سندوق 

العماين لال�ستثمار ، بذات اأو�ساعهم الوظيفـية ، وخم�س�ساتهم املالية .
ال�ستثمار  اإلى جهاز  املالية  وزارة  فـي  العامة لال�ستثمارات  املديرية  نقل موظفـي  ويكون 

العماين وفقا ملا يتم التفاق عليه بني وزارة املالية ، وجهاز ال�ستثمار العماين .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1344(

املــادة الخام�ســـة 

وال�ستثمارات  ال�سركات  كافة  ملكية  املالية  وزارة  العماين من  ال�ستثمار  اإلى جهاز  تنقل 

احلكومية ، وي�ستثنى من ذلك �سركة تنمية نفط عمان ، وم�ساهمات احلكومة فـي املوؤ�س�سات 

الدولية ، وال�سركات التي ي�سدر ب�ساأنها اأمر من جاللة ال�سلطان . 

املــادة ال�ساد�ســـة 

ت�ستبدل بعبارتي " �سندوق الحتياطي العام للدولة " و " ال�سندوق العماين لال�ستثمار " 

اأينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ، عبارة "جهاز ال�ستثمار العماين " .

املــادة ال�سابعـــة 

يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما 80/1 ، و2006/14 امل�سار اإليهما ، كما يلغى كل ما يخالف 

هذا املر�سوم ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثامنـــة 

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

�سـدر فـي : 12 من �ســـــــــوال �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  4   من يونيـــــــــو �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1344(

وزارة الإ�سكـان

قــرار وزاري

رقــم  2020/292 

باإ�ســـدار الالئحـــة التنفـيذيــــة 

لقانون حظر متلك غري العمانيني لالأرا�سي والعقارات فـي بع�ض الأماكن

ا�ستنادا اإلى قانــون حظــر متلك غــري العمانيني للأرا�ســي والعقارات فـــي بعــ�ض الأماكــن 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/29 ,

واإلى موافقة اجلهات املخت�سة ,
واإلى موافقة وزارة املالية ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام اللئحة التنفـيذية لقانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�سي والعقارات 
فـي بع�ض الأماكن , املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف اللئحة املرفقة , اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 12 من �ســــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق :  4 من يونيــــــــــو 2020م

                                          �سيف بن حممد بن �سيف ال�سبيبي
                                                                            وزيــــــــــــر الإ�سكـــــــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1344(

الالئحة التنفـيذية لقانون حظر متلك غري العمانيني

لالأرا�ضــي والعقــارات فــي بعــ�ض الأماكــن

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها , 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

1 - الوزارة : 
وزارة الإ�سكـان .

2 - الوزيـــر : 
وزيـر الإ�سكـان .

3 - القانـــون : 
قانون حظر متلك غري العمانيني لالأرا�سي والعقارات فـي بع�ص الأماكن امل�سار اإليه .

4 - غيــر العمانــي : 
كل �سخ�ص ل يحمل اجلن�سية العمانية , اأو فقد اجلن�سية العمانية اأو اأ�سقطت عنه 

اأو �سحبت منه وفقا لأحكام قانون اجلن�سية العمانية .

5 - اأماكــن احلظــر : 
املحافظات والوليات واجلبال واجلزر , واإحرامات الق�سور ومقار اجلهات الأمنية 
والع�سكرية , املحددة وفقا حلكم املادة )1( من القانون واملادتني )2( , )3( من هذه 
الالئحة , وكذلك احلارات الأثرية والقدمية املحددة من وزارة الرتاث والثقافة , 
املبنية بجميع  والعقارات  الأرا�ســـي  العمانيـــني متـــلك  غــــري  علـــى  فـيـــها  املحظــــور 

ا�ستعمالتها .

املــادة ) 2 (

بالق�سور  املحيطة  الجتاهات  جميع  من  اآمنا  حرما  مرت  األف  )1000م(  م�سافة  حتدد 
ال�سلطانية و)500م( خم�سمائة مرت ملقار اجلهات الأمنية والع�سكرية وغريها من الوحدات 

النظامية ذات الطابع الأمني اأو الع�سكري . 
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املــادة ) 3 (

حتدد الأرا�سي والعقارات املبنية املحظور على غري العمانيني متلكها واأماكنها فـي ال�سلطنة , 
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون على النحو الآتي :

1 - الأرا�سي الزراعية فـي جميع املحافظات .

2 - الأرا�سي الأخرى والعقارات املبنية بجميع ا�ستعمالتها فـي املحافظات والوليات 
اجلزر  جميع  فـي  الكائنة  وكذلك   , القانون  من   )1( املادة  فـي  املحددة  واجلبال 
املحددة  والع�سكرية  الأمنية  اجلهات  ومقار  الق�سور  اإحرامات  وفـي   , بال�سلطنة 
والقدمية  الأثرية  احلارات  وفـي   , الالئحة  هذه  من   )2( املادة  ن�ص  مبوجب 
املحددة من وزارة الرتاث والثقافة , ول ي�سمل ذلك الأرا�سي والعقارات الكائنة 

فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة .

املــادة ) 4 (

على اأمانة ال�سجـــل العقـــاري فــــي الـــوزارة - بالتن�سيــــق مـــع املديريــــات العامــــة لالإ�سكـــان 
ا�ستعمالتها  بجميع  املبنية  والعقارات  لالأرا�ســـي  خـــا�ص  �سجـــل  اإعداد   - املحافظات  فـي 

اململوكة لغري عمانيني فـي تاريخ العمل بالقانون , يت�سمن الآتي : 
1 - اأ�سماء املالك , وبياناتهم ال�سخ�سية الأخرى ل�سيما جن�سياتهم احلالية .

2 - بيانـــات قطعــــة الأر�ص اأو العقار املبني , وب�سفة خا�سة رقم القطعة , وامل�ساحة , 
واملربع , والولية , ونوع ال�ستعمال .

3 - طبيعة العقار من حيث كونه اأر�سا زراعية , اأو اأر�سا ف�ساء , اأو عقارا مبنيا .

4 - �سبب امللك , وما اإذا كان ال�سراء اأو املنح اأو الهبة اأو املرياث اأو الو�سية , اأو غري ذلك 
من اأ�سباب ك�سب امللكية .

5 - بيان موقع قطعة الأر�ص اأو العقار املبني وما اإذا كان كائنا فـي اأماكن احلظر من عدمه .

6 - اأي بيانات اأخرى ترى الوزارة اأهمية لها فـي اإطار عملية التنظيم . 

املــادة ) 5 (

على املديرية العامة لتخطيط املدن وامل�ساحة فـي الوزارة - بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة - 
اإعداد خرائط م�ساحية لأماكن احلظر فـي جميع اأنحاء ال�سلطنة . 
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املــادة ) 6 (

اأ�سماء كل من فقد اجلن�سية  الداخلية ملوافاتها بقوائم  بالتن�سيق مع وزارة  الوزارة  تقوم 
العمانية ، اأو اأ�سقطت عنه ، اأو �سحبت منه ، مبينا فيها الرقم املدين ال�سابق ، واجلن�سية 

احلالية ، وتاريخ فقد اجلن�سية اأو اإ�سقاطها اأو �سحبها .  

املــادة ) 7 (

التي  الت�سرفات  ت�سجيل  عن  االمتناع  وفروعها  الوزارة  فـي  العقاري  ال�سجل  اأمانة  على 
فـي  الكائنة  ا�ستعماالتها  املبنية بجميع  والعقارات  االأرا�سي  العمانيني على  يجريها غري 
اأماكن احلظر ، وذلك اعتبـــارا مـــن تاريخ العمل بالقانون ، متى كان مو�سوعها حق امللكية 
اأو غيـــره مــــن احلقـــوق العينية االأ�سلية اأو التبعية وكان الت�سرف فـيها لغري العمانيني ، 

وال ي�سمل ذلك االأيلولة بطريق املرياث اأو الت�سرف بطريق الو�سية اأو الهبة . 
اإثبات  جلان  وقرارات  الق�سائية  االأحكام  ت�سجيل  على  ال�سابقة  الفقرة  حكم  ي�سري  وال 

وت�سجيل امللك التي يكون مو�سوعها اأيا من احلقوق امل�سار اإليها . 

املــادة ) 8 (

على اأمانة ال�سجل العقاري وفروعها ، فـي حال اأيلولة ملكية اأر�ض اأو عقار مبنـــي كائــــن 
فـي اأماكن احلظر بعد تاريخ العمل بالقانون عن طريق االإرث اأو الو�سية اأو الهبة اإلى غري 
العمانيني ، واإ�سدار �سند ملكية جديد لهم بناء على ذلك ، االلتـــزام باإ�سافـــة مالحظـــة 
فـي هذا ال�سند تفـيد التزامهم بالت�سرف فـي االأر�ض اأو العقـــار املبـــني خالل )2( �سنتني 

من تاريخ انتقال امللكية اإليهم . 
املــادة ) 9 (

على املديريات العامة لالإ�سكان فـي املحافظات االمتناع عن قبول طلبات جديدة من ذوي 
ال�ساأن اأو اتخاذ اإجراءات من �ساأنها اإحداث تغيري فـي طبيعة االأرا�سي اأو العقارات اململوكة 
لغري العمانيني فـي اأماكن احلظر ، كاالمتداد اأو التق�سيـــم والفـــرز ، اأو تغييـــر اال�ستعـــمال 
قبل  بداأت  تكون  اإجراءات  اأي  بوقف  تلتزم  كما   ، ارتفاعها  اأو  القطعة  �سكل  فـي  تعديل  اأو 
العمل بالقانون ومل تنته بعد ، وذلك متى كان من �ساأنها اأو الغر�ض منها اإحداث �سيء مما 

�سبق ذكره .
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املــادة ) 10 (

فـي  الكائنة  املبنية  والعقارات  الأرا�سي  فـي  للت�سرف  قانونا  املحددة  املهلة  متديد  يكون 
اأماكن احلظر اململوكة لغري العمانيني , بطلب يقدم من ذوي ال�ساأن اأو وكلئهم اإلى الوزير 
قبل )3( ثلثة اأ�سهر على الأقل من التاريخ املحدد لنتهاء تلك املهلة على النموذج الذي 

تعده الوزارة لهذا الغر�ض مرفقا به الآتي : 
1 - �سورة �سوئية من جواز ال�سفر .

2 - �سورة �سوئية من البطاقة ال�سخ�سية .

3 - �سورة �سوئية من �سند امللكية .

4 - �سورة �سوئية من الر�سم امل�ساحي . 

5 - ما يفـيد �سداد ر�سم ومقداره )100( مائة ريال عماين .

املــادة ) 11 (

اللئحة  هذه  من   )10( املادة  فـي  عليه  املن�سو�ض  التمديد  طلب  فـي  البت  الوزارة  على 
اأو الرف�ض , وذلك خلل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدميه بعد التن�سيق مع  باملوافقة 
وفـي   , بالرف�ض  الطلب قرارا  فـي  البت  دون  املدة  , ويعترب م�سي هذه  املخت�سة  اجلهات 
حال املوافقة على التمديد حت�سب مدته اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ انتهاء مهلة )2( 

ال�سنتني املحددة قانونا . 
املــادة ) 12 (

يفـيد  الوزارة مبا  اللئحة موافاة  القانون وهذه  باأحكام  املخاطبني  العمانيني  على غري 
الت�سرف فـي الأرا�سي والعقارات املبنية اململوكة لهم والكائنة فـي اأماكن احلظر , ت�سرفا 
ناقل للملكية لعمانيني , فـي موعد غايته اأ�سبوع من تاريخ اإبرام الت�سرف , وذلك خلل 
عامني من تاريخ �سدور القانون اأو من تاريخ حتقق الواقعة الناقلة للملكية بالن�سبة حلق 

املرياث .
املحافظات  فـي  الإ�سكان  مديريات  مع  التن�سيق  الوزارة  فـي  العقاري  ال�سجل  اأمانة  وعلى 
ملتابعة حالة املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفـني 
حلكمها ببيع الأرا�سي والعقارات املبنية امل�سار اإليها جربا عن اأ�سحابها من خلل املحكمة 

املخت�سة وفقا لأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية , وذلك بناء على طلب الوزير .
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املــادة ) 13 (

بالأرا�سي  النتفاع  اللئحة  بهذه  العمل  تاريخ  من  اعتبارا  العمانيني  غري  على  يحظر 
والعقارات املبنية بجميع ا�ستعمالتها الكائنة فـي اأماكن احلظر .

املــادة ) 14 (

اأماكن  اأ�سحاب حق النتفاع بالأرا�سي والعقارات املبنية الكائنة فـي  على غري العمانيني 
الت�سرف فـي هذا احلق لعمانيني خلل عامني من   , بالقانون  العمل  تاريخ  احلظر فـي 
تاريخ العمل بهذه اللئحة قابلة للتمديد لعام واحد , وي�سري على هذا الت�سرف اأحكام 
املواد )7 , 10 , 11( من هذه اللئحة واملادة )12 منها عدا الفقرة الثانية( مبا ل يتعار�ض 

مع طبيعة حق النتفاع .
وفـي حال عدم قيام املذكورين باإجراء هذا الت�سرف خلل الفرتة املحددة , تتولى الوزارة 
اإجراءه نيابـــة عنهـــم ويــــوؤول ثمــــن الت�سـرف اإليهم , وت�سري على العلقة فـيما بينهما - 
فـي هذا اخل�سو�ض - اأحكام عقد الوكالة , وذلك مبا ل يتعار�ض مع اأحكام هذه اللئحة . 

املــادة ) 15 (

دون الإخلل بحكم الفقرة الأولى من املادة )14( من هـــذه اللئحــــة , يكــــون الت�ســـرف 
فـي حق النتفاع بالأرا�شي احلكومية وفقا لل�شروط الآتية :

1 - موافقة الوزارة .

2 - األ يكون املت�سرف اإليه قد �سبق له النتفاع باأرا�ض حكومية خم�س�سة لل�ستعمال 
ذاته اأو ا�ستئجارها .

3 - اإذا كانت الأر�ض م�سغولة , فـيجب اأن يكون امل�سروع قائما , وفـي تلك احلالة ي�سري 
على الت�سرف حكم الفقرة الثانية من املادة )14( من هذه اللئحة , اأما اإذا كانت 
تلك الأر�ض ف�ساء فتقوم الوزارة با�سرتدادها وت�سوية م�ستحقات �ساحب ال�ساأن .

املــادة ) 16 (

مع عدم الإخلل بحكم املادة )19( من هذه اللئحة , فاإنه ا�ستثناء من حكم املادة )13( 
منها , يجوز لل�سركات التي ميلك العمانيون ن�سبة ل تقل عن )60٪( �ستني باملائة من راأ�ض 
مالها , النتفاع بالأرا�سي والعقارات املبنية بجميع ا�ستعمالتها , عدا الأرا�سي الزراعية , 

وفقا لل�شروط الآتية :
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1 - اأن يكون امل�سروع املراد اإقامته على الأر�ض اأو فـي العقار املبني من امل�ساريع التي 
تخدم اأغرا�ض التنمية فـي ال�سلطنة , وفقا ملا تقدره اجلهات املخت�سة .

2 - موافقة اجلهات املعنية على امل�سروع .
3 - األ تقل مدة عقد النتفاع عن �سنة واحدة , ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات . 

ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير بناء على طلب يقدم من �ساحب ال�ساأن على النموذج 
الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض , ويتعني على الوزارة البت فـيه خلل )60( �ستني يوما 
من تاريخ تقدميه بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة , ويعترب م�سي هذه املدة دون البت 
فـي الطلب قرارا بالقبول , وفـي حالة �سدور قرار بالرف�ض يجب اأن يكون القرار م�سببا .

املــادة ) 17 (

املن�سو�ض  ا�ستعمالتها  بجميع  املبنية  والعقارات  بالأرا�سي  النتفاع  عقود  جتديد  يكون 
عليها فـي املادة )16( من هذه اللئحة فـي حدود اجلزء امل�ستغل من الأر�ض اأو العقار املبني 

ملدد مماثلة , بذات الإجراءات ووفقا لل�شروط والإجراءات الآتية : 
1 - اأن يكون امل�سروع قائما وم�ستغل من قبل املنتفع , وغري موؤجر للغري .

2 - اأن يكون عقد النتفاع م�سجل فـي ال�سجل العقاري .

املــادة ) 18 (

 , ال�سكنيــــة  لل�ستعمــــالت  املخ�ســـ�سة  املبنية  العقارات  ا�ستئجار  العمانيني  لغري  يجوز 
وفقا  وذلك   , احلظر  اأماكن  فـي  الكائنة  ال�سناعية  اأو  التجارية  ال�سكنية  اأو  التجارية  اأو 

لل�شروط الآتية :
1 - اأن يكون املبنى قائما .

2 - اأن يكون الغر�ض من ال�ستئجار ال�سكن , اأو ممار�سة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية 
فقط .

3 - اأن تكون مدة عقد الإيجار �سنة واحدة .
ا�ستيفاء تلك  الدالة على  امل�ستندات  اإرفاق  , مع  العقد  اإبرام  الوزارة قبل  اإخطار   - 4
ال�شروط , ول يجوز ت�شجيل عقد الإيجار اإل بعد تقدمي �شهادة للجهة املخت�شة 

�سادرة من الوزارة بعدم املمانعة .
5 - ت�سجيل عقد الإيجار لدى البلدية املخت�سة .

ويجوز جتديد عقد الإيجار ملدد مماثلة بذات ال�شروط .
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املــادة ) 19 (

ا�ستثناء من حكم املادة )13( من هذه الالئحة , يجوز لغري العمانيني النتفاع بالأرا�سي 
التنمية  اإقامة م�سروعات تخدم  ا�ستئجارها لغر�ض  اأو  املحافظـــات  فــــي جميـــع  الزراعيـــة 

فـي ال�شلطنة , وفقا لل�شروط الآتية :
1 - اأن يكون املنتفع اأو امل�شتاأجر �شركة اأو موؤ�ش�شة ميلك العمانيون فـيها ن�شبة ل تقل 

عن )٦٠%( �شتني باملائة من راأ�س مالها .

2 - األ تقل مدة النتفاع اأو الإيجار عن �شنة واحدة , ول تزيد على )1٠( ع�سر �سنوات 
قابلة للتجديد ح�شب طبيعة امل�شروع .

ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير , بناء على طلب يقدم من ذي ال�شاأن على النموذج الذي 
تعده الوزارة لهذا الغر�س مرفقا به املوافقات املبدئية للجهات املعنية على اإقامة امل�شروع , 
الطلب خالل )٦٠(  فـي  البت  الوزارة  , ويجب على  للم�شروع  اقت�شادية  ودرا�شـــة جــدوى 
�شتني يوما من تاريخ تقدميه - بعد التن�شيق مع اجلهات املخت�شة - ويعترب م�شي هذه 

املدة دون البت فـيه قرارا بالرف�س .
ال�شروط  بذات  مماثلة  ملدد  الزراعية  بالأر�س  الإيجار  اأو  النتفاع  عقد  جتديد  ويكون 

والإجراءات عدا تقدمي درا�شة اجلدوى القت�شادية .

املــادة ) 20 (

على اأطراف عقود النتفاع والإيجار املربمة قبل العمل بالقانون ول تزال �شارية , والتي 
يكون مو�شوعها اأرا�شي اأو عقارات مبنية كائنة فـي اأماكن احلظر , توفـيق اأو�شاعهم وفقا 
لأحكام هذه الالئحة وذلك خالل )2( �شنتني من تاريخ العمل بالقانون , وبانتهاء تلك 
الفرتة دون توفـيق اأو�شاعهم , تعترب تلك العقود منتهية ول يعتد بها اأمام الدولة ممثلة 
 , الغري  واأمام   , العامة  العتبارية  الأ�شخا�س  من  وغريها   , الإداري  اجلهاز  وحدات  فـي 

وذلك دون الإخالل بامل�شوؤولية اجلزائية لأطرافها وفقا للقانون .
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

 قـرار وزاري
 رقــم 2020/134

بحظر ت�سدير بع�ض ال�سالالت العمانية من املاعز وال�ساأن اإلى خارج ال�سلطنة

ا�ستنادا اإلى قانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/8 ،
واإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون املراعي واإدارة الرثوة احليوانية ال�سادرة بالقرار الوزاري 
رقم 2005/12 ،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،
واإلى القرار الوزاري رقم 2000/1 بحظر ت�سدير ال�سالالت العمانية من اإناث املاعز وال�ساأن 

اإلى خارج ال�سلطنة ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

يحظـــر ت�سديــــر ال�ســــالالت العمانيــــة مـــن اإنــــاث املاعــــز وال�ســاأن والذكــور غيــر املخ�سيــة 
اإلى خارج ال�سلطنة .

املــادة الثانيــــة
مع عدم االإخالل ب�صروط الت�صدير املن�صو�ص عليها فـي قانون احلجر البيطري ، والئحته 
التنفـيذيـــة امل�صـــار اإليهمـــا ، ي�صتـــرط لت�صديـــر ذكـور املاعز وال�صاأن من ال�صاللة العمانية 

اأن تكون خم�سية ، واأال تقل اأعمارها عن )6( �ستة اأ�سهر .

املــادة الثالـثــــة
يلغــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2000/1 امل�صـــار اإليـــه ، كمــا يلغـــى كــل مــا يخالف هذا القرار ، 

اأو يتعار�ص مع اأحكامه .
املــادة الرابعـــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به بعد )7( �صبعة اأيام من تاريخ ن�صره .

�سـدر فـي : 9 / 10 /1441هـ
املـوافــــق :  1 /  6  /2020م

 د . حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
 وزيـــــــر الزراعـــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــــــة
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�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة

قــرار 

 رقـــم 2020/157

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب

ا�ستنادا اإلى قانون اإقامة الأجانب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/16 , 
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب ال�سادرة بالقرار رقم 96/63 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة )24( من الالئحة التنفيذيــة لقانــون اإقامــة الأجانــب امل�ســار اإليهــا ,  
الن�ص الآتي :

" يجوز نقل اإقامة الأجنبي من �ساحب عمل اإلى اآخر لديه ترخي�ص با�ستقدام عمال , 
�سريطـــة تقديـــم ما يثبـــت انتهـــاء عقـــد العمــل اأو ف�سخه اأو اإنهاءه , وتقدمي ما يفيد 
  , الثانــي مــع الأجنبــي  العمــل  موافقة اجلهة احلكومية املخت�سة على تعاقد �ساحب 

ووفقا لل�سوابط التي حتددها ال�سلطة املخت�سة .
اإلى �ساحب  به  امللتحقني  اأ�سرته  اأفراد  اإقامة  نقل  الأجنبي  اإقامة  نقل  ويرتتب على 
العمل الثاين متى ما توافرت ال�شروط الالزمة لإقامتهم , واإلى اأن تتم اإجراءات نقل 

الإقامة تبقى م�سوؤولية �ساحب العمل الأول قائمة فـي كل ما يتعلق باإقامة الأجنبي " .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار , اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من الأول من يناير 2021م .

�سـدر فـي :   8  من �ســـــــــوال 1441هـ
املـوافــــق : 31 من مايــــــــــــو 2020م

                                                                          الفريق /ح�ســـن بـن حم�ســن ال�سريقــي
                                                                                            املفت�ص العام لل�سرطة واجلمارك
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جهــاز ال�ضرائـب

قــرار

رقــــم 2020/27

ب�ضاأن العمل بنظام البطاقة ال�ضريبية ور�ضوم اإ�ضدارها 

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

واإلى قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/28 ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/42 باإ�سدار نظام جهاز ال�سرائب واعتماد هيكله التنظيمي ،

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون �سريبة الدخل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/30 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل بنظام البطاقة ال�سريبية املن�سو�ص عليها فـي البند )1( من املادة )11( من قانون 

اأن يفر�ص ر�سم  اإليــه اعتبــارا مــن الأول مــن يوليــو 2020م ، على  �سريبــة الدخــل امل�ســار 

مقداره )10( ع�سرة ريالت عمانية مقابل اإ�سدار البطاقة ال�سريبية .  

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .

�ضــدر فـي : 24 / 9 /1441هـ
املـوافـــــق : 18 / 5 / 2020م

�ضلطان بن �ضامل بن �ضعيد احلب�ضي
                                                                                رئيـــــــ�ص جهـــــــــاز ال�سرائــــــــب
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الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك
قــرار

رقــم 2020/98
ب�سـاأن تنظيـم تـداول بعـ�ض منتجـات التجميـل   

ا�ستنادا اإلى نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ،
واإلى قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66 ،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى
يحظر تداول منتجات التجميل فـي احلالت الآتية :

اإل بعــــد احل�ســـول   ،  )Hydroqinone( اإذا احتـــــوت علـــى مـــادة الهيدروكينــــون  - 1
على موافقة وزارة ال�سحة .

2 - اإذا احتــوت علـــى مـــادة الزئبــــق )Mercury( ، اإل بعــــد احل�ســــول علـــى موافقـــة 
وزارة التجارة وال�سناعة .

املــادة الثانيــــة 
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�سو�س عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�سار 
اإليه ، تفر�س على كل من يخالف اأحكام هذا القرار غرامة اإدارية ل تقل عن )50( خم�سني 
ريال عمانيا ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�س غرامة اإدارية مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفي ريال عماين . 

املــادة الثالثــــة 
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

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

�سدر فـي : 23 مـن رجـــــــــــــب 1441هـ
املوافــــق : 18 مـن مـــــــــــــار�ض 2020م

د. �سعيـد بن خمي�ض بن جمعـة الكعـبـي
                                                                     رئيـــ�س جمل�س اإدارة

                                                                         الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك  
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1344(

وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2018/500 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 

وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 

اأن عـــمال �سركـة ) برتوفاك اي اند �سي عمان �ش.م.م ( تقدمـوا اإلى املديريـة العامة للرعاية 

العماليــة بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة ، ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـــــرا�ش 

على هـذا الطلـب ، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات 

امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ش ، وذلك خـــالل ثالثيـــن يومـــا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .
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وزارة التجـارة وال�صناعـة

اإعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 30354
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�صجيــــــــــــــل : 2003/4/13م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�صهر بها الت�صجيل : 791 فـي 2005/5/15م

ا�صــــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : باول انرتنا�سيونال ا�ص ايه
ا�صـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : كول تريندز لال�ستثمار �ص.م.م

اجلن�صيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 71 ر.ب : 136 ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط

جهــة م�صـــروع اال�صتغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2015/2/9م
تاريــخ التاأ�صيــر بال�صجــــــل : 2020/3/4م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 108700
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�صجيــــــــــــــل : 2017/10/15م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�صهر بها الت�صجيل : 1205 فـي 2017/8/6م

ا�صــــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : مقهى ب�سطة �ص.م.م
ا�صـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : بيت بيان لال�ستثمار �ص.م.م

اجلن�صيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1307 ر.ب : 130 ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط

جهــة م�صـــروع اال�صتغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/2/27م

تاريــخ التاأ�صيــر بال�صجــــــل : 2020/3/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 130747

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/8/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1314 فـي 2019/10/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : موفينيك هولدينغ اي جي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ام بي انف�ست ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اوبرنوهوف�سرتا�ص 12 ، 6340 بار ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/1/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 26900

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 778 فـي 2005/1/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : موفينيك هولدينغ اي جي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ام بي انف�ست ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اوبرنوهوف�سرتا�ص 12 ، 6340 بار ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/1/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/18م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 865120

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2017/29 فـي 2017/8/3م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : موفينيك هولدينغ اي جي

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ام بي انف�ست ايه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اوبرنوهوف�سرتا�س 12 ، 6340 بار ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/1/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/18م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 1385190

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2018/2 فـي 2018/1/25م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : موفينيك هولدينغ اي جي

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ام بي انف�ست ايه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اوبرنوهوف�سرتا�س 12 ، 6340 بار ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/1/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/18م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 790391

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2013/49 فـي 2013/12/26م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : موفينيك هولدينغ اي جي

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ام بي انف�ست ايه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اوبرنوهوف�سرتا�س 12 ، 6340 بار ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/1/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/18م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 1362665

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2017/34 فـي 2017/9/7م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : موفينيك هولدينغ اي جي

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ام بي انف�ست ايه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اوبرنوهوف�سرتا�س 12 ، 6340 بار ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/1/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/18م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 3941

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 1996/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 571 فـي 1996/3/16م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : موفينيك هولدينغ اي جي

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ام بي انف�ست ايه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اوبرنوهوف�سرتا�س 12 ، 6340 بار ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/1/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/18م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 126285

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2019/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1287 فـي 2019/3/31م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : مطعم دياي اأمي

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة حازم خوار العاملية و�سريكه للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : والية �ساللة ، حمافظة ظفار

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/23م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/3/3م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2017/33 ، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

رقم م
تاريخ �ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

�لت�شجيل

2020/4/9التجارة وال�سناعة�سي�سيدو كومباين ليمتد122223

2020/5/1التجارة وال�سناعةبلو داميوند غروورز   262550

2020/5/1التجارة وال�سناعةبلو داميوند غروورز362551

2020/5/1التجارة وال�سناعةبلو داميوند غروورز462552

2020/5/1التجارة وال�سناعةبلو داميوند غروورز   562553

2020/4/22التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي622361

2020/4/22التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي722363

2021/3/20التجارة وال�سناعة�سلجني كوربوري�سن   867505

2020/5/28التجارة وال�سناعةاكور  94332

2019/7/3التجارة وال�سناعةتاتا �سنز ليمتد  1020464

2019/7/3التجارة وال�سناعةتاتا �سنز ليمتد1120465

2018/3/3  التجارة وال�سناعة�سركة البيادر للتجارة1249183

2020/3/9التجارة وال�سناعةدي�سكفري كوميونيكي�سينز ، ال ال �سي1361733

1461732
جي بي فوودز اأفريقا جلوبال 

تريدينغ ا�س ال يو 
2020/3/9التجارة وال�سناعة
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رقم م
تاريخ �ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

�لت�شجيل

1561731
جي بي فوودز اأفريقا جلوبال 

تريدينغ ا�س ال يو   
2020/3/9التجارة وال�سناعة

2020/8/10التجارة وال�سناعةوالتون انرتن�سيونال ليميتد1664149

2020/8/18التجارة وال�سناعةوالتون انرتن�سيونال ليميتد1764309

2020/2/27التجارة وال�سناعةوالتون انرتن�سيونال ليميتد183947

2021/3/12التجارة وال�سناعةوالتون انرتن�سيونال ليميتد1967379

2020/4/3التجارة وال�سناعةوالتون انرتن�سيونال ليميتد2062104

2020/5/23التجارة وال�سناعةوالتون انرتن�سيونال ليميتد2162987

2020/5/23التجارة وال�سناعةتيتان وود ليمتد2262988

2020/3/17التجارة وال�سناعةتيتان وود ليمتد234011

2020/3/7التجارة وال�سناعةتيتان وود ليمتد2461715

2562498
اأاأل�ست �سوكوليت بي تي اي ، 

ال.تي.دي
2020/4/26التجارة وال�سناعة

  2020/3/7  التجارة وال�سناعةجمريا الدولية ذ.م.م2661717

2020/12/10التجارة وال�سناعةجمريا الدولية ذ.م.م2724338

2020/4/3التجارة وال�سناعةاوفـي�سني بانراي ايه جي2862103

2020/4/27التجارة وال�سناعةاوفـي�سني بانراي ايه جي2962512

2020/4/27التجارة وال�سناعةاوفـي�سني بانراي ايه جي3062513

2017/12/9التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية لدارة الفنادق �س.ع.ع3148236
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رقم م
تاريخ �ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

�لت�شجيل

2020/7/15التجارة وال�سناعةدافـيدوف اند �سي ا�س . ايه324449

2020/3/21التجارة وال�سناعةذا جيليت كومبانى ال ال �سي3322124

2020/3/2التجارة وال�سناعةهيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي  3461630

2020/3/2التجارة وال�سناعةهيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي  3561631

2020/8/11التجارة وال�سناعةرايكر �سوه جي ام بي ات�س   364502

2020/4/6التجارة وال�سناعةباير كان�سيومري كري ايه جي.3762163

2021/1/15التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية3824611

2021/1/9التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية3966315

2021/1/9التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية4066314

4165628
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن (
2020/11/24التجارة وال�سناعة

4265672
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 
) تويوتا موتور كوربوري�سن (  

2020/11/27التجارة وال�سناعة

4365671
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن (
2020/11/27التجارة وال�سناعة

2020/3/7التجارة وال�سناعة�سريوتي 4439751881

2020/3/20التجارة وال�سناعة�سركة اودا�سي املحدودة4561857

2020/5/10التجارة وال�سناعةجاك دانييلز بروبريتي�س انك4622443

2020/5/10التجارة وال�سناعةجاك دانييلز بروبريتي�س انك4722442

2020/5/14التجارة وال�سناعة�سينجينتا بار تي�سيبي�سنز اأ . جي4822462

  2020/5/14التجارة وال�سناعة�سينجينتا بار تي�سيبي�سنز اأ . جي  4922463

2020/5/14التجارة وال�سناعة�سينجينتا بار تي�سيبي�سنز اأ . جي  5022464
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رقم م
تاريخ �ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

�لت�شجيل

2020/5/14التجارة وال�سناعة�سينجينتا بار تي�سيبي�سنز اأ . جي5122465

2019/1/10التجارة وال�سناعة�سركة داون فوود5255358

2020/6/11التجارة وال�سناعةفريزر اند نيف ليمتد   5322841

2020/6/3التجارة وال�سناعةكنور - برمي�س ايه جي5422767

2020/7/18التجارة وال�سناعةاوت�سوكا فارما�سيتيكال كومباين ليمتد5523126

2020/6/8التجارة وال�سناعةاوت�سوكا فارما�سيوتيكال كو ليمتد5663204

2020/6/8التجارة وال�سناعةاوت�سوكا فارما�سيوتيكال كو ليمتد5763203

2020/9/5التجارة وال�سناعةان بي ايه بروبرتيز انك5823547

2020/6/6التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد5963114

2020/6/6التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد6063113

2020/6/6التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد6163112

2020/6/6التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد6263111

2020/6/6التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد6363110

2020/6/6التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد6463109

2020/6/27التجارة وال�سناعةان بي ايه بروبرتيز ، انك6563517

2020/6/27التجارة وال�سناعةان بي ايه بروبرتيز ، انك   6663518

2020/6/5التجارة وال�سناعةانفـينتيو ايه جي674353

2020/6/5التجارة وال�سناعةانفـينتيو ايه جي684352

2020/6/5التجارة وال�سناعةانفـينتيو ايه جي694351

2020/5/23التجارة وال�سناعةانفـينتيو ايه جي7022627

2020/5/23التجارة وال�سناعةانفـينتيو ايه جي  7122626
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رقم م
تاريخ �ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

�لت�شجيل

2020/5/23التجارة وال�سناعةانفـينتيو ايه جي7222625

2020/4/21التجارة وال�سناعة�سينجينتا بارتي�سيبي�سنز اإ جي7362408

7464501
نغو ت�سو هونغ ابديل اويل برايفت 

ليمتد  
2020/9/4التجارة وال�سناعة

7564700
نغو ت�سو هونغ ايديل اويل برايفت 

ليمتد
2020/9/22التجارة وال�سناعة

7663702
اأر اأن ايه انتيليك�سوال بروبرتي 

ليمتد
2020/7/11التجارة وال�سناعة

7763701
اأر اأن ايه انتيليك�سوال بروبرتي 

ليمتد
2020/7/11التجارة وال�سناعة

7863700
اأر اأن ايه انتيليك�سوال بروبرتي 

ليمتد   
2020/7/11التجارة وال�سناعة

7963699
اأر اأن ايه انتيليك�سوال بروبرتي 

ليمتد
2020/7/11التجارة وال�سناعة

2020/8/4التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد8064062

2020/8/4التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد8164063

2020/8/18التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد8264311

8362720
�ستاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد ، ال ال �سي
2020/5/5التجارة وال�سناعة

8462721
�ستاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد ، ال ال �سي
2020/5/5التجارة وال�سناعة

2020/5/5التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان   8562719
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رقم م
تاريخ �ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

�لت�شجيل

2020/12/4التجارة وال�سناعةالفا لفال كوربوريت ا . بي8624259

2020/12/4التجارة وال�سناعةالفا لفال كوربوريت ا . بي8724260

2020/12/4التجارة وال�سناعةالفا لفال كوربوريت ا . بي  8824261

2020/12/4التجارة وال�سناعةالفا لفال كوربوريت ا . بي  8924262

2020/12/4التجارة وال�سناعةالفا لفال كوربوريت ا . بي9024263

2020/12/4التجارة وال�سناعةالفا لفال كوربوريت ا . بي9124264

2020/12/4التجارة وال�سناعةالفا لفال كوربوريت ا . بي9224303

2020/3/31التجارة وال�سناعةدي�سو هولدنغ بي فـي934061

9460304
�سركة انو�س التجارية 

)ذات م�سئولية حمدودة(
2019/5/12التجارة وال�سناعة

2018/1/19التجارة وال�سناعةباك�سرت انرتنا�سيونال انك9548603

2018/1/19التجارة وال�سناعةباك�سرت انرتنا�سيونال انك9648602

2018/1/19التجارة وال�سناعةباك�سرت انرتنا�سيونال انك9748604
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حممد بن �سليمان بن حممد اليعقوبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الرمل الوطنية - ت�سامنية

يعلـن حممد بن �سليمان بن حممد اليعقوبي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركــة جبال الرمل الوطنية - 

ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1190338 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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