ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1344

ال�سن ــة التا�سع ـ ــة والأربع ــون

الأحــد � 15شـ ـ ـ ـ ـ ــوال 1441هـ

املـوافـ ـ ــق  7يونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2020م

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة
مر�ســوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2020/59ب�إن�ش ــاء املكتــب اخلــا�ص .
مر�ســوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2020/60بتعييــن رئيــ�س للمكتــب اخلــا�ص .
مر�ســوم �سـلطان ــي رق ـ ــم  2020/61ب�إن�شــاء جه ــاز اال�ستثم ــار العمان ــي .
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة
وزارة الإ�سكــان
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/292صادر فــي  2020/6/4ب�إ�صــدار الالئح ــة التنفـيذي ــة
لقانــون حظــر متلك غي ــر العمانيني للأرا�ضــي
والعقارات فـي بع�ض الأماكن .
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
			
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/134صادر فــي  2020/6/1بحظر ت�صدير بع�ض ال�سالالت
العمانية من املاعز وال�ض�أن �إلى خارج ال�سلطنة .

رقم
ال�صفحة

5
8
9

13

21

�شرطــة عمــان ال�سلطانيــة

رقم
ال�صفحة

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/157صادر ف ــي  2020/5/31بتعدي ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الالئحـة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب .

22

جهــاز ال�ضرائـب
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/27صادر ف ــي  2020/5/18ب�ش�أن العمل بنظام البطاقة
ال�ضريبية ور�سوم �إ�صدارها .

23

الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/98صادر ف ــي  2020/3/18ب�شـ�أن تنظيـم تـداول
بعـ�ض منتجـات التجميـل .

24

�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة
وزارة القـــوى العاملـــة
�إع ـ ــالن ب�ش ـ�أن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .

27

وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع .

28

�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

33

�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعـ ـ ـ ـ ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال الرمل الوطنية  -ت�ضامنية .

39

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/59
ب�إن�شـــاء المكتــب الخــا�ص
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 91/128
وعلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/86
وعلى القانون اخلا�ص بنظام املوظفـني بديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 97/97
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين� أش� مكتب ي�سمى " املكت ــب اخلــا�ص "  ،يتبع جاللة ال�سلطان مبا�شرة  ،وي�صدر باعتماد
هيكله التنظيمي مر�سوم �سلطاين .
املــادة الثانيــــة
حتدد اخت�صا�صات املكتب اخلا�ص وفقا للملحق املرفق .
املــادة الثالثـــة
يكون للمكتب اخلا�ص رئي�س ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين  ،يعاونه عدد كاف من املوظفـني
من خمتلف التخ�ص�صات ذات ال�صلة بعمل املكتب .
-5-
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املــادة الرابعـــة
ت�سري على املكتب اخلا�ص وموظفـيه �أحكام القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط
ال�سلطاين  ،وقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين
العمانيني  ،والقانــون اخلــا�ص بنظـام املوظفـني بديوان البالط ال�سلطاين امل�شار �إليها ،
ويكون لرئي�س املكتب اخلا�ص �صالحيات الوزير املن�صو�ص عليها فـي هذه القوانني .
املــادة الخام�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  11 :من �شـــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  3 :من يونيـــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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ملحـــق
اخت�صا�صـــات املكتـــب اخلـــا�ص
 �إعداد وحت�ضري ملفات العمل اليومي جلاللة ال�سلطان . التوا�صل مع جمل�س الوزراء واملجال�س احلكومية املختلفة حول املوا�ضيع التي ي�أمرب�ش�أنها جاللة ال�سلطان .
 توثيق املوا�ضيع املرفوعة �إلى جاللة ال�سلطان �أو التي ي�أمر بتوفـري بيانات عنها �أو ت�صدرتوجيهات ب�ش�أنها .
� -إطالع جاللة ال�سلطان على �سري برامج العمل املنبثقة عن ر�ؤية عمان 2040م .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/60
بتعييــن رئيــ�س للمكتــب الخــا�ص
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/59ب�إن�شاء املكتب اخلا�ص ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الدكتور حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي رئي�سا للمكتب اخلا�ص بــذات مرتبتــه
وخم�ص�صاته املالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  11 :من �شـــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  3 :من يونيـــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/61
ب�إن�شاء جهاز اال�ستثمار العماني
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/1ب�إن�شاء �صندوق االحتياطي العام للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/39بتحديد اخت�صا�صات وزارة املالية  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/14ب�إن�شاء ال�صندوق العماين لال�ستثمار  ،و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين� أش� جهاز ي�سمى "جهاز اال�ستثمار العماين "  ،تكون له ال�شخ�صية االعتبارية  ،ويتمتع
باال�ستقالل املايل والإداري  ،ويتبع جمل�س الوزراء .
املــادة الثانيــــة
يكون جلهاز اال�ستثمار العماين جمل�س �إدارة ي�شكل ب�أمر من جاللة ال�سلطان .
املــادة الثالثــــة
ي�صدر بنظام جهاز اال�ستثمار العماين مر�سوم �سلطاين .
املــادة الرابعـــة
ت�ؤول �إلى جهاز اال�ستثمار العماين كافة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واحلقوق وااللتزامات
وال�سجالت واملوجودات والأ�صول واال�ستثمارات املتعلقة ب�صندوق االحتياطي العام للدولة ،
وال�صندوق العماين لال�ستثمار  ،واملديرية العامة لال�ستثمارات فـي وزارة املالية  ،كما ينقل
�إلى جهاز اال�ستثمار العماين جميع موظفـي �صندوق االحتياطي العام للدولة  ،وال�صندوق
العماين لال�ستثمار  ،بذات �أو�ضاعهم الوظيفـية  ،وخم�ص�صاتهم املالية .
ويكون نقل موظفـي املديرية العامة لال�ستثمارات فـي وزارة املالية �إلى جهاز اال�ستثمار
العماين وفقا ملا يتم االتفاق عليه بني وزارة املالية  ،وجهاز اال�ستثمار العماين .
-9-
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املــادة الخام�ســـة
تنقل �إلى جهاز اال�ستثمار العماين من وزارة املالية ملكية كافة ال�شركات واال�ستثمارات
احلكومية  ،وي�ستثنى من ذلك �شركة تنمية نفط عمان  ،وم�ساهمات احلكومة فـي امل�ؤ�س�سات
الدولية  ،وال�شركات التي ي�صدر ب�ش�أنها �أمر من جاللة ال�سلطان .
املــادة ال�ساد�ســـة
ت�ستبدل بعبارتي " �صندوق االحتياطي العام للدولة " و " ال�صندوق العماين لال�ستثمار "
�أينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارة "جهاز اال�ستثمار العماين " .
املــادة ال�سابعـــة
يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما  ، 80/1و 2006/14امل�شار �إليهما  ،كما يلغى كل ما يخالف
هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  12 :من �شـــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  4 :من يونيـــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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وزارة الإ�سكـان
قــرار وزاري
رقــم 2020/292
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنفـيذيــــة
لقانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات فـي بع�ض الأماكن
ا�ستنادا �إلى قانــون حظــر متلك غــري العمانيني للأرا�ضــي والعقارات ف ــي بعــ�ض الأماكــن
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2018/29
و�إلى موافقة اجلهات املخت�صة ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات
فـي بع�ض الأماكن  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :من �شــــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  4 :من يونيــــــــــو 2020م
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الالئحة التنفـيذية لقانون حظر متلك غري العمانيني
للأرا�ضــي والعقــارات فــي بعــ�ض الأماكــن
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الوزارة :
وزارة الإ�سكـان .
 - 2الوزيـــر :
وزيـر الإ�سكـان .
 - 3القانـــون :
قانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات فـي بع�ض الأماكن امل�شار �إليه .
 - 4غيــر العمانــي :
كل �شخ�ص ال يحمل اجلن�سية العمانية � ,أو فقد اجلن�سية العمانية �أو �أ�سقطت عنه
�أو �سحبت منه وفقا لأحكام قانون اجلن�سية العمانية .
� - 5أماكــن احلظــر :
املحافظات والواليات واجلبال واجلزر  ,و�إحرامات الق�صور ومقار اجلهات الأمنية
والع�سكرية  ,املحددة وفقا حلكم املادة ( )1من القانون واملادتني ( )3( , )2من هذه
الالئحة  ,وكذلك احلارات الأثرية والقدمية املحددة من وزارة الرتاث والثقافة ,
املحظـ ــور فـي ــها عل ــى غـ ــري العماني ــني مت ــلك الأرا�ض ــي والعقارات املبنية بجميع
ا�ستعماالتها .
املــادة ( ) 2
حتدد م�سافة (1000م) �ألف مرت حرما �آمنا من جميع االجتاهات املحيطة بالق�صور
ال�سلطانية و(500م) خم�سمائة مرت ملقار اجلهات الأمنية والع�سكرية وغريها من الوحدات
النظامية ذات الطابع الأمني �أو الع�سكري .
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املــادة ( ) 3
حتدد الأرا�ضي والعقارات املبنية املحظور على غري العمانيني متلكها و�أماكنها فـي ال�سلطنة ,
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون على النحو الآتي :
 - 1الأرا�ضي الزراعية فـي جميع املحافظات .
 - 2الأرا�ضي الأخرى والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها فـي املحافظات والواليات
واجلبال املحددة فـي املادة ( )1من القانون  ,وكذلك الكائنة فـي جميع اجلزر
بال�سلطنة  ,وفـي �إحرامات الق�صور ومقار اجلهات الأمنية والع�سكرية املحددة
مبوجب ن�ص املادة ( )2من هذه الالئحة  ,وفـي احلارات الأثرية والقدمية
املحددة من وزارة الرتاث والثقافة  ,وال ي�شمل ذلك الأرا�ضي والعقارات الكائنة
فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة .
املــادة ( ) 4
على �أمانة ال�سج ــل العق ــاري فـ ــي ال ــوزارة  -بالتن�سيـ ــق م ــع املديريـ ــات العامـ ــة للإ�سك ــان
فـي املحافظات � -إعداد �سج ــل خ ــا�ص للأرا�ض ــي والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها
اململوكة لغري عمانيني فـي تاريخ العمل بالقانون  ,يت�ضمن الآتي :
� - 1أ�سماء املالك  ,وبياناتهم ال�شخ�صية الأخرى ال�سيما جن�سياتهم احلالية .
 - 2بيان ــات قطعـ ــة الأر�ض �أو العقار املبني  ,وب�صفة خا�صة رقم القطعة  ,وامل�ساحة ,
واملربع  ,والوالية  ,ونوع اال�ستعمال .
 - 3طبيعة العقار من حيث كونه �أر�ضا زراعية � ,أو �أر�ضا ف�ضاء � ,أو عقارا مبنيا .
� - 4سبب امللك  ,وما �إذا كان ال�شراء �أو املنح �أو الهبة �أو املرياث �أو الو�صية � ,أو غري ذلك
من �أ�سباب ك�سب امللكية .
 - 5بيان موقع قطعة الأر�ض �أو العقار املبني وما �إذا كان كائنا فـي �أماكن احلظر من عدمه .
� - 6أي بيانات �أخرى ترى الوزارة �أهمية لها فـي �إطار عملية التنظيم .
املــادة ( ) 5
على املديرية العامة لتخطيط املدن وامل�ساحة فـي الوزارة  -بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة -
�إعداد خرائط م�ساحية لأماكن احلظر فـي جميع �أنحاء ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 6
تقوم الوزارة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية ملوافاتها بقوائم �أ�سماء كل من فقد اجلن�سية
العمانية � ،أو �أ�سقطت عنه � ،أو �سحبت منه  ،مبينا فيها الرقم املدين ال�سابق  ،واجلن�سية
احلالية  ،وتاريخ فقد اجلن�سية �أو �إ�سقاطها �أو �سحبها .
املــادة ( ) 7
على �أمانة ال�سجل العقاري فـي الوزارة وفروعها االمتناع عن ت�سجيل الت�صرفات التي
يجريها غري العمانيني على الأرا�ضي والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها الكائنة فـي
�أماكن احلظر  ,وذلك اعتب ــارا م ــن تاريخ العمل بالقانون  ,متى كان مو�ضوعها حق امللكية
�أو غي ــره مـ ــن احلق ــوق العينية الأ�صلية �أو التبعية وكان الت�صرف فـيها لغري العمانيني ,
وال ي�شمل ذلك الأيلولة بطريق املرياث �أو الت�صرف بطريق الو�صية �أو الهبة .
وال ي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على ت�سجيل الأحكام الق�ضائية وقرارات جلان �إثبات
وت�سجيل امللك التي يكون مو�ضوعها �أيا من احلقوق امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 8
على �أمانة ال�سجل العقاري وفروعها  ,فـي حال �أيلولة ملكية �أر�ض �أو عقار مبن ــي كائـ ــن
فـي �أماكن احلظر بعد تاريخ العمل بالقانون عن طريق الإرث �أو الو�صية �أو الهبة �إلى غري
العمانيني  ,و�إ�صدار �سند ملكية جديد لهم بناء على ذلك  ,االلت ــزام ب�إ�ضاف ــة مالحظ ــة
فـي هذا ال�سند تفـيد التزامهم بالت�صرف فـي الأر�ض �أو العق ــار املب ــني خالل (� )2سنتني
من تاريخ انتقال امللكية �إليهم .
املــادة ( ) 9
على املديريات العامة للإ�سكان فـي املحافظات االمتناع عن قبول طلبات جديدة من ذوي
ال�ش�أن �أو اتخاذ �إجراءات من �ش�أنها �إحداث تغيري فـي طبيعة الأرا�ضي �أو العقارات اململوكة
لغري العمانيني فـي �أماكن احلظر  ,كاالمتداد �أو التق�سي ــم والف ــرز � ,أو تغيي ــر اال�ستع ــمال
�أو تعديل فـي �شكل القطعة �أو ارتفاعها  ,كما تلتزم بوقف �أي �إجراءات تكون بد�أت قبل
العمل بالقانون ومل تنته بعد  ,وذلك متى كان من �ش�أنها �أو الغر�ض منها �إحداث �شيء مما
�سبق ذكره .
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املــادة ( ) 10
يكون متديد املهلة املحددة قانونا للت�صرف فـي الأرا�ضي والعقارات املبنية الكائنة فـي
�أماكن احلظر اململوكة لغري العمانيني  ,بطلب يقدم من ذوي ال�ش�أن �أو وكالئهم �إلى الوزير
قبل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل من التاريخ املحدد النتهاء تلك املهلة على النموذج الذي
تعده الوزارة لهذا الغر�ض مرفقا به الآتي :
� - 1صورة �ضوئية من جواز ال�سفر .
� - 2صورة �ضوئية من البطاقة ال�شخ�صية .
� - 3صورة �ضوئية من �سند امللكية .
� - 4صورة �ضوئية من الر�سم امل�ساحي .
 - 5ما يفـيد �سداد ر�سم ومقداره ( )100مائة ريال عماين .
املــادة ( ) 11
على الوزارة البت فـي طلب التمديد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )10من هذه الالئحة
باملوافقة �أو الرف�ض  ,وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه بعد التن�سيق مع
اجلهات املخت�صة  ,ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت فـي الطلب قرارا بالرف�ض  ,وفـي
حال املوافقة على التمديد حت�سب مدته اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ انتهاء مهلة ()2
ال�سنتني املحددة قانونا .
املــادة ( ) 12
على غري العمانيني املخاطبني ب�أحكام القانون وهذه الالئحة موافاة الوزارة مبا يفـيد
الت�صرف فـي الأرا�ضي والعقارات املبنية اململوكة لهم والكائنة فـي �أماكن احلظر  ,ت�صرفا
ناقال للملكية لعمانيني  ,فـي موعد غايته �أ�سبوع من تاريخ �إبرام الت�صرف  ,وذلك خالل
عامني من تاريخ �صدور القانون �أو من تاريخ حتقق الواقعة الناقلة للملكية بالن�سبة حلق
املرياث .
وعلى �أمانة ال�سجل العقاري فـي الوزارة التن�سيق مع مديريات الإ�سكان فـي املحافظات
ملتابعة حالة املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفـني
حلكمها ببيع الأرا�ضي والعقارات املبنية امل�شار �إليها جربا عن �أ�صحابها من خالل املحكمة
املخت�صة وفقا لأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية  ,وذلك بناء على طلب الوزير .
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املــادة ( ) 13
يحظر على غري العمانيني اعتبارا من تاريخ العمل بهذه الالئحة االنتفاع بالأرا�ضي
والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها الكائنة فـي �أماكن احلظر .
املــادة ( ) 14
على غري العمانيني �أ�صحاب حق االنتفاع بالأرا�ضي والعقارات املبنية الكائنة فـي �أماكن
احلظر فـي تاريخ العمل بالقانون  ,الت�صرف فـي هذا احلق لعمانيني خالل عامني من
تاريخ العمل بهذه الالئحة قابلة للتمديد لعام واحد  ,وي�سري على هذا الت�صرف �أحكام
املواد ( )11 , 10 , 7من هذه الالئحة واملادة ( 12منها عدا الفقرة الثانية) مبا ال يتعار�ض
مع طبيعة حق االنتفاع .
وفـي حال عدم قيام املذكورين ب�إجراء هذا الت�صرف خالل الفرتة املحددة  ,تتولى الوزارة
�إجراءه نياب ــة عنه ــم وي ـ ـ�ؤول ثمـ ــن الت�صـرف �إليهم  ,وت�سري على العالقة فـيما بينهما -
فـي هذا اخل�صو�ص � -أحكام عقد الوكالة  ,وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
دون الإخالل بحكم الفقرة الأولى من املادة ( )14من ه ــذه الالئحـ ــة  ,يكـ ــون الت�ص ــرف
فـي حق االنتفاع بالأرا�ضي احلكومية وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1موافقة الوزارة .
� - 2أال يكون املت�صرف �إليه قد �سبق له االنتفاع ب�أرا�ض حكومية خم�ص�صة لال�ستعمال
ذاته �أو ا�ستئجارها .
� - 3إذا كانت الأر�ض م�شغولة  ,فـيجب �أن يكون امل�شروع قائما  ,وفـي تلك احلالة ي�سري
على الت�صرف حكم الفقرة الثانية من املادة ( )14من هذه الالئحة � ,أما �إذا كانت
تلك الأر�ض ف�ضاء فتقوم الوزارة با�سرتدادها وت�سوية م�ستحقات �صاحب ال�ش�أن .
املــادة ( ) 16
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )19من هذه الالئحة  ,ف�إنه ا�ستثناء من حكم املادة ()13
منها  ,يجوز لل�شركات التي ميلك العمانيون ن�سبة ال تقل عن (� )٪٦٠ستني باملائة من ر�أ�س
مالها  ,االنتفاع بالأرا�ضي والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها  ,عدا الأرا�ضي الزراعية ,
وفقا لل�شروط الآتية :
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� - 1أن يكون امل�شروع املراد �إقامته على الأر�ض �أو فـي العقار املبني من امل�شاريع التي
تخدم �أغرا�ض التنمية فـي ال�سلطنة  ,وفقا ملا تقدره اجلهات املخت�صة .
 - 2موافقة اجلهات املعنية على امل�شروع .
� - 3أال تقل مدة عقد االنتفاع عن �سنة واحدة  ,وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات .
ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير بناء على طلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن على النموذج
الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض  ,ويتعني على الوزارة البت فـيه خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ تقدميه بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ,ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت
فـي الطلب قرارا بالقبول  ,وفـي حالة �صدور قرار بالرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
املــادة ( ) 17
يكون جتديد عقود االنتفاع بالأرا�ضي والعقارات املبنية بجميع ا�ستعماالتها املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )16من هذه الالئحة فـي حدود اجلزء امل�ستغل من الأر�ض �أو العقار املبني
ملدد مماثلة  ,بذات الإجراءات ووفقا لل�شروط والإجراءات الآتية :
� - 1أن يكون امل�شروع قائما وم�ستغال من قبل املنتفع  ,وغري م�ؤجر للغري .
� - 2أن يكون عقد االنتفاع م�سجال فـي ال�سجل العقاري .
املــادة ( ) 18
يجوز لغري العمانيني ا�ستئجار العقارات املبنية املخ�ص ــ�صة لال�ستعمـ ــاالت ال�سكنيـ ــة ,
�أو التجارية �أو ال�سكنية التجارية �أو ال�صناعية الكائنة فـي �أماكن احلظر  ,وذلك وفقا
لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون املبنى قائما .
� - 2أن يكون الغر�ض من اال�ستئجار ال�سكن � ,أو ممار�سة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية
فقط .
� - 3أن تكون مدة عقد الإيجار �سنة واحدة .
� - 4إخطار الوزارة قبل �إبرام العقد  ,مع �إرفاق امل�ستندات الدالة على ا�ستيفاء تلك
ال�شروط  ,وال يجوز ت�سجيل عقد الإيجار �إال بعد تقدمي �شهادة للجهة املخت�صة
�صادرة من الوزارة بعدم املمانعة .
 - 5ت�سجيل عقد الإيجار لدى البلدية املخت�صة .
ويجوز جتديد عقد الإيجار ملدد مماثلة بذات ال�شروط .
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املــادة ( ) 19
ا�ستثناء من حكم املادة ( )13من هذه الالئحة  ,يجوز لغري العمانيني االنتفاع بالأرا�ضي
الزراعي ــة فـ ــي جمي ــع املحافظ ــات �أو ا�ستئجارها لغر�ض �إقامة م�شروعات تخدم التنمية
فـي ال�سلطنة  ,وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون املنتفع �أو امل�ست�أجر �شركة �أو م�ؤ�س�سة ميلك العمانيون فـيها ن�سبة ال تقل
عن (� )%٦٠ستني باملائة من ر�أ�س مالها .
� - 2أال تقل مدة االنتفاع �أو الإيجار عن �سنة واحدة  ,وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات
قابلة للتجديد ح�سب طبيعة امل�شروع .
ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير  ,بناء على طلب يقدم من ذي ال�ش�أن على النموذج الذي
تعده الوزارة لهذا الغر�ض مرفقا به املوافقات املبدئية للجهات املعنية على �إقامة امل�شروع ,
ودرا�س ــة جــدوى اقت�صادية للم�شروع  ,ويجب على الوزارة البت فـي الطلب خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ تقدميه  -بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة  -ويعترب م�ضي هذه
املدة دون البت فـيه قرارا بالرف�ض .
ويكون جتديد عقد االنتفاع �أو الإيجار بالأر�ض الزراعية ملدد مماثلة بذات ال�شروط
والإجراءات عدا تقدمي درا�سة اجلدوى االقت�صادية .
املــادة ( ) 20
على �أطراف عقود االنتفاع والإيجار املربمة قبل العمل بالقانون وال تزال �سارية  ,والتي
يكون مو�ضوعها �أرا�ضي �أو عقارات مبنية كائنة فـي �أماكن احلظر  ,توفـيق �أو�ضاعهم وفقا
لأحكام هذه الالئحة وذلك خالل (� )2سنتني من تاريخ العمل بالقانون  ,وبانتهاء تلك
الفرتة دون توفـيق �أو�ضاعهم  ,تعترب تلك العقود منتهية وال يعتد بها �أمام الدولة ممثلة
فـي وحدات اجلهاز الإداري  ,وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ,و�أمام الغري ,
وذلك دون الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية لأطرافها وفقا للقانون .
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
قـرار وزاري
رقــم 2020/134
بحظر ت�صدير بع�ض ال�سالالت العمانية من املاعز وال�ض�أن �إلى خارج ال�سلطنة
ا�ستنادا �إلى قانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/8
و�إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون املراعي و�إدارة الرثوة احليوانية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2005/12
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إلى القرار الوزاري رقم  2000/1بحظر ت�صدير ال�سالالت العمانية من �إناث املاعز وال�ض�أن
�إلى خارج ال�سلطنة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظ ــر ت�صديـ ــر ال�سـ ــالالت العمانيـ ــة م ــن �إنـ ــاث املاعـ ــز وال�ض ـ�أن والذكــور غيــر املخ�صيــة
�إلى خارج ال�سلطنة .
املــادة الثانيــــة
مع عدم الإخالل ب�شروط الت�صدير املن�صو�ص عليها فـي قانون احلجر البيطري  ،والئحته
التنفـيذي ــة امل�ش ــار �إليهم ــا  ،ي�شت ــرط لت�صدي ــر ذكـور املاعز وال�ض�أن من ال�ساللة العمانية
�أن تكون خم�صية  ،و�أال تقل �أعمارها عن (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة الثالـثــــة
يلغــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2000/1امل�ش ــار �إلي ــه  ،كمــا يلغ ــى كــل مــا يخالف هذا القرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد (� )7سبعة �أيام من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/ 10 / 9 :هـ
املـوافــــق 2020/ 6 / 1 :م

د  .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ـ ــر الزراع ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ـ ـ ــة
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�شرطــة عمــان ال�سلطانيــة
قــرار
رقـــم 2020/157
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب
ا�ستنادا �إلى قانون �إقامة الأجانب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 95/16
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب ال�صادرة بالقرار رقم , 96/63
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )24من الالئحة التنفيذيــة لقانــون �إقامــة الأجانــب امل�شــار �إليهــا ,
الن�ص الآتي :
" يجوز نقل �إقامة الأجنبي من �صاحب عمل �إلى �آخر لديه ترخي�ص با�ستقدام عمال ,
�شريط ــة تقدي ــم ما يثب ــت انته ــاء عق ــد العمــل �أو ف�سخه �أو �إنهاءه  ,وتقدمي ما يفيد
موافقة اجلهة احلكومية املخت�صة على تعاقد �صاحب العمــل الثانــي مــع الأجنبــي ,
ووفقا لل�ضوابط التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
ويرتتب على نقل �إقامة الأجنبي نقل �إقامة �أفراد �أ�سرته امللتحقني به �إلى �صاحب
العمل الثاين متى ما توافرت ال�شروط الالزمة لإقامتهم  ,و�إلى �أن تتم �إجراءات نقل
الإقامة تبقى م�س�ؤولية �صاحب العمل الأول قائمة فـي كل ما يتعلق ب�إقامة الأجنبي " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من الأول من يناير 2021م .
�صـدر فـي  8 :من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  31 :من مايــــــــــــو 2020م

الفريق /ح�ســـن بـن حم�ســن ال�شريقــي
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
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جهــاز ال�ضرائـب
قــرار
رقــــم 2020/27
ب�ش�أن العمل بنظام البطاقة ال�ضريبية ور�سوم �إ�صدارها
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/42ب�إ�صدار نظام جهاز ال�ضرائب واعتماد هيكله التنظيمي ،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �ضريبة الدخل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل بنظام البطاقة ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـي البند ( )1من املادة ( )11من قانون
�ضريبــة الدخــل امل�شــار �إليــه اعتبــارا مــن الأول مــن يوليــو 2020م  ،على �أن يفر�ض ر�سم
مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية مقابل �إ�صدار البطاقة ال�ضريبية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .
�صــدر فـي 1441/ 9 / 24 :هـ
املـوافـــــق 2020 / 5 / 18 :م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
رئي ـ ـ ــ�س جه ـ ـ ـ ــاز ال�ضرائـ ـ ـ ــب
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الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك
قــرار
رقــم 2020/98
ب�شـ�أن تنظيـم تـداول بعـ�ض منتجـات التجميـل
ا�ستنادا �إلى نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إلى قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر تداول منتجات التجميل فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا احت ـ ــوت عل ــى م ــادة الهيدروكينـ ــون (� ، )Hydroqinoneإال بعـ ــد احل�ص ــول
على موافقة وزارة ال�صحة .
� - 2إذا احتــوت عل ــى م ــادة الزئبـ ــق (� ، )Mercuryإال بعـ ــد احل�صـ ــول عل ــى موافق ــة
وزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�شار
�إليه  ،تفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذا القرار غرامة �إدارية ال تقل عن ( )50خم�سني
رياال عمانيا  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  23 :مـن رجـــــــــــــب 1441هـ
املوافــــق  18 :مـن مـــــــــــــار�س 2020م
د� .سعيـد بن خمي�س بن جمعـة الكعـبـي
رئي ــ�س جمل�س �إدارة
الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك
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وزارة القـوى العاملـة
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا �إلى القرار الـوزاري رقم  2018/500ب�ش�أن نظام ت�شكيـل
وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
�أن ع ــمال �شركـة ( برتوفاك اي اند �سي عمان �ش.م.م ) تقدمـوا �إلى املديريـة العامة للرعاية
العماليــة بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة  ،ولكــل مت�ضــرر احلـق ف ــي االعت ـ ــرا�ض
على هـذا الطلـب  ,على �أن يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات
امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا الغ ــر�ض  ,وذلك خ ــالل ثالثي ــن يوم ــا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن .
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وزارة التجـارة وال�صناعـة
�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 30354 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003/4/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  791 :فـي 2005/5/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :باول انرتنا�شيونال ا�س ايه
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :كول تريندز لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  71 :ر.ب  136 :والية بو�شر  ،حمافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2015/2/9 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/4 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 108700 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/10/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1205 :فـي 2017/8/6م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :مقهى ب�سطة �ش.م.م
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :بيت بيان لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1307 :ر.ب  130 :والية بو�شر  ،حمافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/2/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 130747 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/8/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1314 :فـي 2019/10/20م
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�شرتا�س  6340 ، 12بار � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/1/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/18 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 26900 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2005/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  778 :فـي 2005/1/11م
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�شرتا�س  6340 ، 12بار � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/1/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/18 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 865120 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر 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�شرتا�س  6340 ، 12بار � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/1/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/18 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 1385190 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر 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�شرتا�س  6340 ، 12بار � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/1/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/18 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 790391 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر 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�شرتا�س  6340 ، 12بار � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/1/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/18 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 1362665 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر 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�شرتا�س  6340 ، 12بار � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/1/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/18 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 3941 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1996/6/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر 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�شرتا�س  6340 ، 12بار � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/1/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/18 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 126285 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/2/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1287 :فـي 2019/3/31م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :مطعم دياي �أمي
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة حازم خوار العاملية و�شريكه للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/2/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/3/3 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة ( )19مـن قانـون (نظـام) العالمـات التجاريــة
لدول جمل ــ�س التع ــاون لدول اخللي ــج العربيـة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقـ ــم ، 2017/33
أ�نــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :
م رقم
العالمة
22223 1

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

�شي�سيدو كومباين ليمتد

التجارة وال�صناعة

تاريخ
الت�سجيل
2020/4/9

62550 2

بلو داميوند غروورز

التجارة وال�صناعة

2020/5/1

62551 3

بلو داميوند غروورز

التجارة وال�صناعة

2020/5/1

62552 4

بلو داميوند غروورز

التجارة وال�صناعة

2020/5/1

62553 5

بلو داميوند غروورز

التجارة وال�صناعة

2020/5/1

22361 6

جينريال موتورز ال ال �سي

التجارة وال�صناعة 2020/4/22

22363 7

جينريال موتورز ال ال �سي

التجارة وال�صناعة 2020/4/22

67505 8

�سلجني كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2021/3/20

اكور

التجارة وال�صناعة 2020/5/28

9

4332

20464 10

تاتا �صنز ليمتد

التجارة وال�صناعة

2019/7/3

20465 11

تاتا �صنز ليمتد

التجارة وال�صناعة

2019/7/3

49183 12

�شركة البيادر للتجارة

التجارة وال�صناعة

2018/3/3

 61733 13دي�سكفري كوميونيكي�شينز  ,ال ال �سي التجارة وال�صناعة

2020/3/9

التجارة وال�صناعة

2020/3/9

61732 14

جي بي فوودز �أفريقا جلوبال
تريدينغ ا�س ال يو
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م رقم
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

تاريخ
الت�سجيل

61731 15

جي بي فوودز �أفريقا جلوبال
تريدينغ ا�س ال يو

التجارة وال�صناعة

2020/3/9

64149 16

والتون انرتن�شيونال ليميتد

التجارة وال�صناعة 2020/8/10

64309 17

والتون انرتن�شيونال ليميتد

التجارة وال�صناعة 2020/8/18

3947 18

والتون انرتن�شيونال ليميتد

التجارة وال�صناعة 2020/2/27

67379 19

والتون انرتن�شيونال ليميتد

التجارة وال�صناعة 2021/3/12

62104 20

والتون انرتن�شيونال ليميتد

التجارة وال�صناعة

2020/4/3

62987 21

والتون انرتن�شيونال ليميتد

التجارة وال�صناعة 2020/5/23

62988 22

تيتان وود ليمتد

التجارة وال�صناعة 2020/5/23

4011 23

تيتان وود ليمتد

التجارة وال�صناعة 2020/3/17

61715 24

تيتان وود ليمتد

2020/3/7

62498 25

�أ�أل�ست �شوكوليت بي تي اي ،
ال.تي.دي

61717 26

جمريا الدولية ذ.م.م

التجارة وال�صناعة

24338 27

جمريا الدولية ذ.م.م

التجارة وال�صناعة 2020/12/10

62103 28

اوفـي�سني بانراي ايه جي

التجارة وال�صناعة

62512 29

اوفـي�سني بانراي ايه جي

التجارة وال�صناعة 2020/4/27

التجارة وال�صناعة

التجارة وال�صناعة 2020/4/26
2020/3/7
2020/4/3

التجارة وال�صناعة 2020/4/27
اوفـي�سني بانراي ايه جي
62513 30
 48236 31ال�شركة العاملية الدارة الفنادق �ش.ع.ع التجارة وال�صناعة 2017/12/9
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م
32
33
34
35
36
37
38
39
40

رقم
العالمة
4449
22124
61630
61631
4502
62163
24611
66315
66314

65628 41
65672 42
65671 43
44
45
46
47
48
49
50

3975
61857
22443
22442
22462
22463
22464

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

دافـيدوف اند �سي ا�س  .ايه
ذا جيليت كومبانى ال ال �سي
هيلتون وورلدوايد هولدينغ �أل �أل بي
هيلتون وورلدوايد هولدينغ �أل �أل بي
رايكر �شوه جي ام بي ات�ش
باير كان�سيومري كري ايه جي.
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
�شريوتي 1881
�شركة اودا�سي املحدودة
جاك دانييلز بروبريتي�س انك
جاك دانييلز بروبريتي�س انك
�سينجينتا بار تي�سيبي�شنز أ�  .جي
�سينجينتا بار تي�سيبي�شنز أ�  .جي
�سينجينتا بار تي�سيبي�شنز أ�  .جي

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
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تاريخ
الت�سجيل
2020/7/15
2020/3/21
2020/3/2
2020/3/2
2020/8/11
2020/4/6
2021/1/15
2021/1/9
2021/1/9

التجارة وال�صناعة 2020/11/24
التجارة وال�صناعة 2020/11/27
التجارة وال�صناعة 2020/11/27
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2020/3/7
2020/3/20
2020/5/10
2020/5/10
2020/5/14
2020/5/14
2020/5/14
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م
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

رقم
العالمة
22465
55358
22841
22767
23126
63204
63203
23547
63114
63113
63112
63111
63110
63109
63517
63518
4353
4352
4351
22627
22626

ا�ســــم ال�شركـــــــة

املهنــــة

�سينجينتا بار تي�سيبي�شنز �أ  .جي
�شركة داون فوود
فريزر اند نيف ليمتد
كنور  -برمي�س ايه جي
اوت�سوكا فارما�سيتيكال كومباين ليمتد
اوت�سوكا فارما�سيوتيكال كو ليمتد
اوت�سوكا فارما�سيوتيكال كو ليمتد
ان بي ايه بروبرتيز انك
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ان بي ايه بروبرتيز  ,انك
ان بي ايه بروبرتيز  ,انك
انفـينتيو ايه جي
انفـينتيو ايه جي
انفـينتيو ايه جي
انفـينتيو ايه جي
انفـينتيو ايه جي

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
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تاريخ
الت�سجيل
2020/5/14
2019/1/10
2020/6/11
2020/6/3
2020/7/18
2020/6/8
2020/6/8
2020/9/5
2020/6/6
2020/6/6
2020/6/6
2020/6/6
2020/6/6
2020/6/6
2020/6/27
2020/6/27
2020/6/5
2020/6/5
2020/6/5
2020/5/23
2020/5/23
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م رقم
العالمة
22625 72
62408 73
64501 74
64700 75
63702 76
63701 77
63700 78
63699 79
64062 80
64063 81
64311 82
62720 83
62721 84
62719 85

ا�ســــم ال�شركـــــــة
انفـينتيو ايه جي
�سينجينتا بارتي�سيبي�شنز �إ جي
نغو ت�شو هونغ ابديل اويل برايفت
ليمتد
نغو ت�شو هونغ ايديل اويل برايفت
ليمتد
�أر �أن ايه انتيليك�شوال بروبرتي
ليمتد
�أر �أن ايه انتيليك�شوال بروبرتي
ليمتد
�أر �أن ايه انتيليك�شوال بروبرتي
ليمتد
�أر �أن ايه انتيليك�شوال بروبرتي
ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
ريتيل ورلد ليمتد
�ستاروود هوتيلز �أند ريزورت�س
وورلدوايد  ،ال ال �سي
�ستاروود هوتيلز �أند ريزورت�س
وورلدوايد  ،ال ال �سي
�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان
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تاريخ
املهنــــة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 2020/5/23
التجارة وال�صناعة 2020/4/21
التجارة وال�صناعة

2020/9/4

التجارة وال�صناعة 2020/9/22
التجارة وال�صناعة 2020/7/11
التجارة وال�صناعة 2020/7/11
التجارة وال�صناعة 2020/7/11
التجارة وال�صناعة 2020/7/11
التجارة وال�صناعة 2020/8/4
التجارة وال�صناعة 2020/8/4
التجارة وال�صناعة 2020/8/18
التجارة وال�صناعة

2020/5/5

التجارة وال�صناعة

2020/5/5

التجارة وال�صناعة

2020/5/5
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تاريخ
الت�سجيل

م رقم
العالمة

ا�ســــم ال�شركـــــــة

24259 86

الفا الفال كوربوريت ا  .بي

التجارة وال�صناعة 2020/12/4

24260 87

الفا الفال كوربوريت ا  .بي

التجارة وال�صناعة 2020/12/4

24261 88

الفا الفال كوربوريت ا  .بي

التجارة وال�صناعة 2020/12/4

24262 89

الفا الفال كوربوريت ا  .بي

التجارة وال�صناعة 2020/12/4

24263 90

الفا الفال كوربوريت ا  .بي

التجارة وال�صناعة 2020/12/4

24264 91

الفا الفال كوربوريت ا  .بي

التجارة وال�صناعة 2020/12/4

24303 92

الفا الفال كوربوريت ا  .بي

التجارة وال�صناعة 2020/12/4

4061 93

دي�سو هولدنغ بي فـي

التجارة وال�صناعة 2020/3/31

60304 94

�شركة انو�ش التجارية
(ذات م�سئولية حمدودة)

املهنــــة

التجارة وال�صناعة 2019/5/12

48603 95

باك�سرت انرتنا�شيونال انك

التجارة وال�صناعة 2018/1/19

48602 96

باك�سرت انرتنا�شيونال انك

التجارة وال�صناعة 2018/1/19

48604 97

باك�سرت انرتنا�شيونال انك

التجارة وال�صناعة 2018/1/19
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حممد بن �سليمان بن حممد اليعقوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال الرمل الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سليمان بن حممد اليعقوبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة جبال الرمل الوطنية -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ، 1190338عـن انتهـ ــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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