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مـــــرا�ســـيـــــم �ســلــطانيـــــــة
مر�سـوم �سلطـان ــي رق ــم  2015/1بالت�صديـ ــق على امليزانيـ ــة العام ــة للدولـة لل�سنـ ــة
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مر�سـوم �سلطـان ــي رق ــم  2015/2بالت�صدي ـ ــق عل ــى اتفاق ـ ـيـة التع ـ ــاون القانونـ ـ ــي
والق�ضـائ ـ ــي ف ـ ــي امل�سائ ـ ـ ــل اجلزائيـ ــة (اجلنائيـ ــة)
بــني حكومـ ــة �سلطنـ ــة عمــان وحكومـ ــة جمهوري ـ ــة
الهنـ ــد .
مر�سـوم �سلطـان ــي رق ــم  2015/3بتقري ـ ــر �صف ـ ــة املنفعـ ــة العام ـ ـ ــة مل�شـ ـ ــروع تنفيـ ـ ــذ
اجلـ ـ ـ ـ ـ ــزء الأول مـ ـ ـ ـ ــن م�س ـ ـ ـ ــار �سكـ ـ ـ ـ ـ ــة احلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
( حمافظ ــة الربمي ــي  -واليـ ــة �صح ــار ) .
مر�سـوم �سلطـان ــي رق ــم  2015/4بتقريـ ــر �صفـ ــة املنفع ــة العامـ ــة مل�شـ ــروع تطوير
مين ــاء ال�صي ـ ــد البحــري فـي والي ــة دبــا مبحافظــة
م�سن ــدم .
مر�سـوم �سلطـان ــي رق ــم  2015/5بالت�صديق على االتفاقي ــة العربية ملكافحـة جرائم
تقني ــة املعلومـات .
مر�سـوم �سلطـان ــي رق ــم  2015/6بالت�صديق على االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية
املنظمــة عبـر احل ــدود الوطني ــة .
مر�سـوم �سلطـان ــي رق ــم  2015/7بالت�صديـ ــق علـ ــى اتفاقيـة بي ــن حكوم ـ ــة �سلطنـ ــة
عم ــان وحكومــة جمهوريـ ــة كوري ــا ب�شـ ـ�أن الإعفاء
املتـبادل من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات
ال�سفر الدبلوما�سية والر�سميـة واخلا�صة واخلدمة .
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مر�سـوم �سلطاين رقـم  2015/12بتعيي ــن �سفي ــر غي ــر مقي ــم .
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املرا�ســــــيم ال�ســــــلطانيـــــة

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2015/1
بالت�صديـق علـى الميزانيـة العامــة للدولـة لل�سنـة الماليـة 2015م
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى القانون المالي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 98/47
وبعد العر�ض على مجل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2015م ح�سـب اجلداول املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
علـى جميــع الـ ــوزارات والوحـ ــدات الحكوميـ ــة تنفـيــذ �أحكـ ــام هـ ــذا املر�ســوم كـ ــل فـي ح ـ ــدود
اخت�صا�ص ــه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية  ،ويعمـل بـه من �أول يناي ـ ـ ــر 2015م .
�صـدر فـي  10:من ربيـع الأول �سنــة 1436هـ
الموافـق  1 :من ينايـــــــــــــر �سنــة 2015م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1085
ال�صادرة فـي 2015/1/5م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

جــدول رقـــم ()1
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2015م
(مليون ريال عماين)
تقديرات امليزانية

البيـــــــــــــــــان
�أوال :الإيرادات :
(� )1صافـي �إيرادات النفط
(� )2إيرادات الغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
(� )3إيــرادات جاريـ ـ ـ ــة
(� )4إيرادات ر�أ�س ماليــة
( )5ا�سرتدادات ر�أ�س ماليـة
�إجمـــالـــي الإيرادات

11600

ثانيا  :الإنفــاق العـــام :
امل�صروفــات اجلاريـــة :
( )6م�صروفات الدفـاع والأمن
( )7م�صروفـ ــات الـوزارات املدنيــة
( )8م�صروفات �إنتاج النفط
( )9م�صروفات �إنتاج الغ ـ ــاز
( )10فوائـ ــد علــى القرو�ض
جملة امل�صروفات اجلارية

9576

امل�صروفـــات اال�ستثماريــــة :
( )11امل�صروفـات الإمنائيـة
( )12امل�صروفـات الر�أ�س مالية للـوزارات املدنيـة جــدول رق ــم ()4
( )13م�صروفات �إنتاج النفط
( )14م�صروفـات �إنتـاج الغـاز
جملة امل�صروفات اال�ستثمارية

3214

جــدول رق ــم ()2
جــدول رق ــم ()3
جــدول رق ــم ()3

جــدول رق ــم ()4
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7700
1460
2380
25
35

3800
5166
350
210
50

1650
44
780
740

تابع جــدول رقـــم ()1
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2015م
(مليون ريال عماين)
تقديرات امليزانية

البيـــــــــــــــــان
امل�ساهمات ونفقات �أخرى :
( )15دعم فوائد القرو�ض التنموية والإ�سكانية
( )16م�ساهمات فـي م�ؤ�س�سات حملية و�إقليمية ودولية
( )17الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية
( )18دعـ ــم ال�س ــلع الغذائية الأ�ســا�سـية
( )19دع ــم قـط ـ ـ ــاع الكه ـ ـ ـ ــرباء
( )20دع ــم املنتجـ ــات النفطيـ ـ ـ ــة
جملـة امل�ساهمـات والنفقـات الأخـرى
�إجمايل الإنفــاق العــام
العجـــز (�أوال  -ثانيا)
ثالثا  :و�سائــل التمويـــل :

35
200
180
35
280
580

(� )21صافـي املعونات
(� )22صافـي االقرتا�ض اخلارجي :

1310
14100
()2500
200
200

415

 -القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

()215

 القرو�ض املتوقع �سدادها(� )23صافـي االقرتا�ض املحلي :

400
500

 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها القرو�ض املتوقع �سدادها( )24الفوائ�ض املالية املخ�ص�صة لتغطية العجز
( )25متويل من االحتياطيات

700

جملــة و�سائــل التمويــل

2500
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()100
1000

جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

10100
15300
10200
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500

ديوان البـالط ال�سلطانـي
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة
وزارة املالي ــة
وزارة اخلارجيــة
وزارة الداخليــة
وزارة الإع ـ ـ ــالم
وزارة التجارة وال�صناعة
وزارة النفـط والغــاز
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
وزارة العـ ـ ــدل
وزارة ال�صح ـ ــة
وزارة الرتبية والتعليم
وزارة التنمية االجتماعية

11600
11700

وزارة الرتاث والثقافـة
وزارة النق ــل واالت�صاالت

11900

وزارة الإ�سك ـ ـ ـ ـ ــان

35 360

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

13 370
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63 823
1
5
500
526 258
3 984
266
569
42 764
6 701
5 818
413
29 239
2 274
1 353
407
20 772

تابع جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

12200

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

2

12300

مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار

15 086

12400

حمافظة م�سقط

3

12700

جملـ ــ�س املناق�ص ــات

3 702

13000

جملـ�س ال�شــورى

6

13100

وزارة اخلدمة املدنية

8

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي

2 961

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

60

14200

موازنات الفائ�ض والدعم

175 205

15000

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

500

15500

وزارة التعليـم العالـي

857

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

42

15900

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

238

16000

جمل�س الدولة

7

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

6

16200

االدعاء العام

3 170

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

258

16700

وزارة ال�سياحة

11 788

16800

جمل�س البحث العلمي

5

-15-

تابع جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

53

17600

وزارة القوى العاملة

248 060

17800

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

1 086

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

2

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

410

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

2

18600

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

168

18900

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

3

19200

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)

40 82

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

51 976

19500

حمكمة الق�ضاء الإداري

110

20400

وزارة الدفـ ـ ــاع

200

20600

�شرطة عمان ال�سلطانية

507 241

40500

وزارة املالية (متويل م�ؤ�س�سات)

534 079

19000

احتياطـ ــي خم�صـ ــ�ص

64 747

الإجمالـــــــــــــي

2 380 000
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جــدول رقـــم ()1 /2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

( )1قطاع اخلدمات العامة :
15300

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء

1

10200

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

500

10500

وزارة املاليـ ـ ــة

526 258

10600

وزارة اخلارجي ـ ــة

3 984

12200

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

2

12700

جملـ ــ�س املناق�صـ ـ ــات

3 702

13000

جملـ�س ال�ش ــورى

6

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

60

16000

جملــ�س الدول ــة

7

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

6

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

2

جملة قطاع اخلدمات العامة

534 533

( )2قطاع الدفاع :
20400

200

وزارة الدفـ ـ ــاع
جملــة قطـاع الدفـاع

200
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تابع جــدول رقـــم ()1 /2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
( )3قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخليـة
10700
وزارة العـ ـ ــدل
11200
حمافظة م�سقط
12400
االدعاء العــام
16200
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
19200
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)
حمكمة الق�ضاء الإداري
19500
�شرطــة عمـان ال�سلطانيـة
20600
جملة قطاع الأمن والنظام العام
( )4قطـــاع التعليــــم :
11300
وزارة ال�صح ــة
(املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب)
وزارة الرتبية والتعليم
11400
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي
13700
وزارة التعليـم العايل
15500
جمل�س البحث العلمي
16800
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
16900
وزارة القوى العاملة
17600
(قطاع التعليم التقني والتدريب املهني)
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
18500
جملــة قطــاع التعليــم
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الإيرادات املقدرة
266
413
3
3 170
4 082
110
507 241
515 285

10
2 274
2 961
857
5
53
1 300
2
7 462

تابع جــدول رقـــم ()1 /2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
( )5قطاع ال�صحة :
11300
وزارة ال�صح ــة
جملـة قطـاع ال�صحـة
( )6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
11500
وزارة التنمية االجتماعية
13100
وزارة اخلدمة املدنية
17600
وزارة القوى العاملة (قطاع العمل)
18900
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية
( )7قطاع الإ�سكــان :
ديوان البالط ال�سلطاين وي�شمل :
10100
10103
 بلدية م�سقط10107
 بلدية �صحار11900
وزارة الإ�سـ ـ ـ ـ ــكان
من 12101
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
�إىل 12104
(قط ـ ــاع البلدي ـ ــات الإقليمي ـ ــة)
من 12301
�إىل 12306
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
و 12308
12307
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار (بلدية ظفار)
14225
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
17800
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
جملــة قطــاع الإ�سكــان
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الإيرادات املقدرة
29 229
29 229
1 353
8
246 760
3
248 124
55 252
8 571
35 360
13 370
9 075
6 011
66 223
1 086
194 948

تابع جــدول رقـــم ()1 /2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
رقم امليزانية

البيـــــــــــــــــان
( )8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
وزارة الإعـ ـ ـ ــالم

الإيرادات املقدرة
569

10800
11600

وزارة الرتاث والثقافـة

407

15000

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

500

15900

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

238

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

258

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

410

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

2 382

11000

11100

( )9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز

6 701

جملة قطاع الطاقة والوقود

6 701

( )10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

5 818

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

5 818

( )12قطاع النقل واالت�صاالت :
11703
و 11705
و 11711

وزارة النقل واالت�صاالت (قط ـ ــاع النقـ ـ ـ ــل)

20 508

11712

وزارة النقل واالت�صاالت (قطـ ــاع االت�ص ـ ــاالت)

264
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تابع جــدول رقـــم ()1 /2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
رقم امليزانية

البيـــــــــــــــــان

الإيرادات املقدرة

14222

هيئة تنظيم االت�صاالت

108 982

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

51 976

جملة قطاع النقل واالت�صاالت

181 730

10900

(� )13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

42

16700

وزارة ال�سياحـ ـ ـ ــة

11 788

18600

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

168

جملـة �شـ�ؤون اقت�صاديـة �أخـرى

54 762

40501

19000

( )14الأخــــــرى :
وزارة املالية (متويل م�ؤ�س�سات)

42 764

534 079

جملــة قطــاع الأخـرى

534 079

احتياطـــي خم�صــــــ�ص

64 747

الإجـمـــــالـــــــــــي

2 380 000
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جــدول رقـــم ()2/2
تقديرات الإيرادات اجلارية
لل�سنــــة املاليـــــة 2015م (ح�ســـب البنــود)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب
21

101

1

11

103

1

11
41
51
52
53
54
55
56
11

104
104
105
105
105
105
105
105
106

1
1
1
1
1
1
1
1
1

13

108

1

14
16
17

108
108
108

1
1
1

البيـــــــــــــــــان
�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات)

(�ألف ريال عماين)
الإيرادات املقدرة

500 000

ر�سـوم الرتخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 245 000
26 000
ر�سوم البلدية على الإيجارات
30 000
ر�سـوم املعامالت العقاري ــة
15 000
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية
60 000
رخـ�ص و�سائـ ــل النق ـ ـ ــل
25 000
ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى
27 000
ر�ســوم امتياز مرافق
26 000
ر�سوم حملية خمتلفة
50 000
تراخي�ص االت�صاالت
330 000
�ضريبة جمركيـ ـ ــة
جملة �إيرادات ال�ضرائب والر�سوم
ب � -إيرادات غري �ضريبية :
�إيرادات بيـع امليــاه
�إيرادات ميـاه خمتلفـة
�إيرادات املطـ ــارات
�إيرادات املوانـ ــئ
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1 334 000
77 000
515
43 000
354

تابع جــدول رقـــم ()2/2
تقديرات الإيرادات اجلارية
لل�سنة املالية 2015م (ح�سب البنود)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب
1 108 18

البيـــــــــــــــــان

(�ألف ريال عماين)
الإيرادات املقدرة

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت

47 000

21

108

1

فائ�ض الهيئات العامة

13 000

31

108

1

�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية

13 000

41

108

1

�أربـاح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال

523 000

42

108

1

فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة

25 000

11

109

1

ر�ســوم الهجرة واجلــوازات

38 000

12

109

1

ر�سوم و�أتعاب �إداريـة خمتلفـة

43 000

11

110

1

تعوي�ضات وغرامات وجزاءات

77 000

11

112

1

�إيرادات تعدي ـ ــن

15 000

21

112

1

مبيعات مواد غذائيــة

192

22

112

1

�إيرادات زراعية خمتلفة

192

24

112

1

�إيرادات طبيـ ـ ــة

25 000

26

112

1

�إيرادات متنوعـة

35 000

12

100

1

�إيرادات نفطية �أخرى

6 000

جملــة الإيــرادات غيــر ال�ضريبيــة

981 253

ج  -احتياطـي خم�صـ�ص (�إيـراد غيـر مـوزع) 64 747
الإجمالـــــــــي ( أ�  +ب  +ج)
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2 380 000

جــدول رقـــم ()3
تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية واال�سرتدادات الر�أ�س مالية
ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية للوزارات املدنية لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

�إيرادات ر�أ�س مالية :
قطـــاع اخلدمـــات العامــة :
10500

500

وزارة املاليـ ـ ـ ـ ــة
جملة قطاع اخلدمات العامة

500

قطـــاع الإ�سكان :
10107

ديوان البالط ال�سلطاين (بلدي ــة �صحــار)

1 000

11900

وزارة الإ�سك ـ ـ ــان

23 500

جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان
�إجمايل تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية

24 500
25 000

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
الأخـــرى :
40501

وزارة املاليـ ـ ــة  /متوي ــل م�ؤ�س�س ــات

35 000

جملــة قطـــاع الأخـــرى

35 000

�إجمايل تقديرات اال�سرتدادات الر�أ�س مالية

35 000

-24-

جــدول رقـــم ()1 /3
تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية واال�سرتدادات الر�أ�س مالية
لل�سنـــة املاليــــة 2015م (ح�ســب البنــود)
(�ألف ريال عماين)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب
11

213

1

11

215

1

11

430

1

البيـــــــــــــــــان
�إيرادات ر�أ�س مالية :
�إيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية
�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

الإيرادات املقدرة

1 500
23 500

�إجمايل تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية 25 000
ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
ا�سرتدادات قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة
وغريها

35 000

�إجمايل تقديرات اال�سرتدادات الر�أ�س مالية

35 000
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رقم
امليزانية

جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2015م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

10100

دي ــوان الب ــالط ال�سلطانـ ــي

237 757

4 282

242 039

16600

�شـ ـ�ؤون البــالط ال�سلطانـ ــي

313 947

1 518

315 465

10200

الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء

5 596

87

5 683

15300

مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 677

43

1 720

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونيـ ـ ــة

4 413

65

4 478

10500

وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

19 168

164

19 332

10600

وزارة اخلارجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

76 246

351

76 597

10700

وزارة الداخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

39 940

537

40 477

10800

وزارة الإعالم

11 054

62

11 116

10900

وزارة التجــارة وال�صناع ــة

19 157

17

19 174

11000

وزارة النفـ ــط والغ ـ ـ ـ ـ ــاز

5 083

26

5 109

11100

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

58 976

374

59 350

11200

وزارة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

20 766

17

20 783

11300

وزارة ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

692 966

14 934

707 900

11400

وزارة الرتبيـة والتعلي ـ ـ ــم

3 017 1 312 996

11500

وزارة التنمية االجتماعيـة

168 122
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66

1 316 013
168 188

رقم
امليزانية

تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2015م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

11600

وزارة الرتاث والثقاف ــة

12 438

13

12 451

11700

وزارة النق ـ ـ ـ ــل واالت�صاالت

17 273

239

17 512

11900

وزارة الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ــان

45 460

982

46 442

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

106 449

5 548

111 997

12200

اللجنه العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 760

3

763

12300

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظف ــار

96 242

1 913

98 155

12400

حمافظة م�سـقط

4 472

40

4 512

12700

جمل ـ ـ ــ�س املناق�ص ـ ـ ـ ـ ــات

3 012

70

3 082

13000

جمل ـ ـ ــ�س ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى

8 499

9

8 508

13100

وزارة اخلدم ـ ــة املدنيـ ـ ــة

7 261

11

7 272

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 227 586

4 734

232 320

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

18 754

987

19 741

14200

موازنات الفائ�ض والدعم

233 321

0

233 321

15000

وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة

34 232

25

34 257

15200

معهـ ـ ــد الإدارة العامـ ــة

1 286

0

1 286
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تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2015م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

15500

وزارة التعليـ ــم العالـ ــي

15600

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي احلكومة العمانيني 286 150

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

13 240

15800

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

16 490

0

15900

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

93 089

655

93 744

16000

جمل ـ ـ ــ�س الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

10 432

57

10 489

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

19 996

0

19 996

16200

االدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

21 800

24

21 824

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

11 757

67

11 824

16700

وزارة ال�سياحة

13 143

100

13 243

16800

جمل�س البحث العلمي

6 308

0

6 308

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

9 516

576

10 092

17600

وزارة الق ـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة

180 150

1 410

181 560

17700

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 556

42

5 598

17800

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

15 965

234

16 199

67 244
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348

67 592

0

286 150

0

13 240
16 490

رقم
امليزانية

تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنــة املاليـة 2015م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

14 083

200

14 283

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

42 664

31

42 695

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

1 064

10

1 074

18600

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 10 181

0

10 181

18900

الهيئة العامـة ل�سجـل القوى العاملــة

4 750

0

4 750

19200

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)

50 742

19

50 761

19300

م�شروع جامعة عمان (امل�صروفات الت�أ�سي�سية) 1 963

0

1 963

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

25 830

62

25 892

19500

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 518

31

4 549

19600

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 1 722

0

1 722

0

432 738

19000

احتياطـ ــي خم�صـ ـ ـ ـ ــ�ص

432 738

الإجمالــــــــــــــي

44 000 5 166 000

-29-

5 210 000

جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان
( )1قطاع اخلدمات العامة:
ديوان البالط ال�سلطاين

105 330

252

105 582

16600

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

301 427

1 353

302 780

10200

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 596

87

5 683

15300

مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل ــ�س الوزراء 1 677

43

1 720

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

4 413

65

4 478

10500

وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

19 168

164

19 332

10600

وزارة اخلارجي ـ ــة

70 937

344

71 281

12200

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيـد الوطني 760

3

763

12700

جملــ�س املناق�ص ــات

3 012

70

3 082

13000

جمل ــ�س ال�شـ ــورى

8 499

9

8 508

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

18 754

987

19 741

16000

جمل ـ ــ�س الدول ـ ـ ــة

8 490

57

8 547

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

19 996

0

19 996

17700

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 556

42

5 598

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

14 083

200

14 283

جملة قطاع اخلدمات العامة

587 698

3 676

591 374

10100
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تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
19500

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان
( )3قطاع الأمن والنظام العام:
حمكمة الق�ضاء الإداري

4 518

31

4 549

10700

وزارة الداخلية

39 940

537

40 477

11200

وزارة الع ـ ــدل

19 328

17

19 345

12400

حمافظة م�سقط

4 472

40

4 512

16200

االدع ـ ـ ــاء العـ ــام

21 800

24

21 824

19200

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)

50 742

19

50 761

جملة قطاع الأمن والنظام العام

140 800

668

141 468

( )4قطـــاع التعليـــــم :
ديوان البالط ال�سلطاين (جملـ�س التعليم) 3 557

2

3 559

10690

وزارة اخلارجية (املعهد الدبلوما�سي)

150

7

157

11205

وزارة العدل (املعهد العايل للق�ضاء)

1 438

0

1 438

11300

وزارة ال�صحـة (املعاهـ ــد ال�صحي ــة
واملديرية العامة للتعليم والتدريب)

23 320

226

23 546

11400

وزارة الرتبية والتعليم

1 310 039

2 992

1 313 031

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفـى التعليمي 227 586

4 734

232 320

10119
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تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

15200

معهد الإدارة العامــة

1 286

0

1 286

15500

وزارة التعليم العالــي

67 244

348

67 592

15902

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
(كليـ ـ ــة العل ـ ـ ـ ــوم ال�شرعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة)

3 211

12

3 223

16502

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
(مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية)

1 604

39

1 643

16800

جمل�س البحث العلمي

6 308

0

6 308

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

9 516

576

10 092

17600

وزارة القوى العاملة
(قطاع التعليم التقني والتدريب املهني)

137 992

1 064

139 056

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

1 064

10

1 074

م�شـ ــروع جامع ـ ــة عم ـ ـ ــان
(امل�صروفات الت�أ�سي�سية)

1 963

0

1 963

جملة قطاع التعليم

10 010 1 796 278

19300

11300

( )5قطـــاع ال�صحـــة :
وزارة ال�صحـ ـ ــة
جملة قطاع ال�صحة
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1 806 288

669 646

14 708

684 354

669 646

14 708

684 354

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
11500
13100
14214
15600
15800
17600
18900

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

( )6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
168 122
وزارة التنمية االجتماعية
7 261
وزارة اخلدمة املدنية
م�ؤ�س�س ـ ــات �أخـ ـ ــرى
38 800
ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي
286 150
احلكومة العمانيني
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة 16 490
وزارة القوى العاملة(قطاع العمل) 42 158
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 750

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 563 731
10100
10103
10105
10107
10111
11900

( )7قطـــاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين وي�شمل :
 بلديـ ــة م�سق ـ ــط مكتب حفظ البيئة -بلدي ــة �صحـ ـ ــار

94 290
6 666
21 014

 مكت ــب م�ست�شار جاللة ال�سلطانلل�شـ ـ ـ�ؤون البيئي ـ ـ ــة
331
45 460

وزارة الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ــان
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66
11

168 188
7 272

0

38 800

0

286 150

0
346

16 490
42 504

0

4 750

423

564 154

3 966
19
3

98 256
6 685
21 017

6

337

982

46 442

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

البيـــــــــــــــــان

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

من 12101
�إىل 12104

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
(قطاع البلديات الإقليمية)

100 753

5 446

106 199

12107

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
(قطاع موارد املياه)

5 696

102

5 798

من 12301
�إىل 12306
و 12308

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

61 306

999

62 305

12307

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
(بلدي ـ ــة ظف ـ ـ ـ ــار)

34 936

914

35 850

14225
17800

الهيئة العامة للكهرباء واملياه
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

168 777

0

168 777

15 965

234

16 199

جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

10115

555 194

( )8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين :
 مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان2 328
لل�ش�ؤون الثقافـية
12 520
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
11 054
وزارة الإعالم

567 865 12 671

20
165
62

2 348
12 685
11 116

11403

وزارة الرتبي ـ ــة والتعلي ـ ـ ــم
(املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات)

2 957

25

2 982

11600

وزارة الرتاث والثقافة

12 438

13

12 451

16604
10800
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تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
14204

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان

0

2 821

15000

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

34 232

25

34 257

15901

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

89 878

643

90 521

16003

جملـ ــ�س الدول ـ ـ ـ ــة
(اللجنة الوطنية لل�شباب)

1 942

0

1 942

16501

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

10 153

28

10 181

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

42 664

31

42 695

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية 222 987

1 012

223 999

( )9قطاع الطاقة والوقود:
وزارة النفط والغاز

5 083

26

5 109

5 083

26

5 109

11000

م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن 2 821

جملة قطاع الطاقة والوقود
10118
11100

( )10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
3 940
(م�شروع زراعة املليون نخلة)
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

58 976

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية 62 916
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14

3 954

374

59 350

388

63 304

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2015م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
11700
11700
14224
19400

101120
10900
14202
10696
15700
16700
18600
14226
19600
19000

امل�صروفـــــات
جملة
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

البيـــــــــــــــــان
( )12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع النقل)
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع االت�صاالت)
هيئة تقنية املعلومات
الهيئة العامة للطريان املدين
جملة قطاع النقل واالت�صاالت
(� )13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين:
 مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطانل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي
وزارة التجارة وال�صناعة
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي
الهيئ ــة العام ــة لرتويــج اال�ستثم ــار
وتنمية ال�صادرات
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة ال�سياح ـ ـ ــة
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
�صنـ ـ ــدوق الرفـ ـ ـ ـ ــد
الهيئ ــة العامــة لتنميـة امل�ؤ�س�سـ ــات
ال�صغرية واملتو�سطة
جملة �ش�ؤون اقت�صادية �أخرى

301
19 157
1 094

0
17
0

301
19 174
1 094

5 159

0

5 159

13 240
13 143
10 181
799

0
100
0
0

13 240
13 243
10 181
799

1 722

0

1 722

64 796

117

64 913

احتياطــي خم�صــ�ص

432 738

0

432 738

الإجمالـــــــــي

16 250
1 023
21 030
25 830
64 133

234
5
0
62
301

44 000 5 166 000
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16 484
1 028
21 030
25 892
64 434

5 210 000

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/2
بالت�صديق على اتفاقية التعاون القانوين والق�ضائي فـي امل�سائل
اجلزائية (اجلنائية) بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى اتفاقيــة التعــاون القانوين والق�ضائـي فــي امل�سائــل اجلزائيــة (اجلنائيــة) بني حكومـة
�سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند املوقعة فـي مدينة نيودلهي بتاريخ 2014/10/29م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  30 :من ربيـع الأول �سنة 1436هـ
املـوافــــق  21 :من ينايــــــــــــر �سنة 2015م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1088
ال�صادرة فـي 2015/1/26م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

اتفاقيـة التعـاون القانونـي والق�ضائـي
فـي امل�سائــــل اجلزائيـــــة ( اجلنائيـــــة )
بني حكومــة �سلطنـة عمـان وحكومـة جمهورية الهنـد
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند  ( ،وي�شار �إليهما فـيما بعد بالدولتني )
�إدراك ــا منهم ــا للحاجــة لتقديـ ــم �أق�صــى ق ــدر مــن التعــاون فـي �إع ــالن مذكــرات التكلي ــف
باحل�ضور وتنفـيذ الأوامر والإنابات و�سائر امل�ستندات الق�ضائية الأخرى ،
ورغبة منهما فـي تطوير فاعلية البلدين فـي جماالت التحقيق واملالحقة ومنع اجلرمية
مبــا فــي ذلك اجلرائــم املتعلقــة بالإرهــاب وتعقب و�ضبــط �أو م�صــادرة متح�ص ــالت و�أدوات
اجلرمية من خالل التعاون وتبادل امل�ساعدة القانونية فـي امل�سائل اجلزائية ( اجلنائية ) ،
قــد اتفقت ــا علــى مــا يلــي :
املــادة ( ) 1
جمــــال التطبيــــــق
-1
-2

-3

-4

1تق ــدم ك ــل من الدولت ــني مبوجـ ــب �أحكام ه ــذه االتفاقية �إلـ ــى الدول ـ ــة الأخرى �أق�صـ ــى
قدر من امل�ساعدة املتبادلة فـي امل�سائل اجلزائية (اجلنائية) .
2يق�صد بامل�ساعدة القانونية الق�ضائية �أي م�ساعدة تقدم من قبل الدولة املطلوب �إليها
�إىل الدولة الطالبة فـي جمال التحقيق واملالحقة والإجراءات فـي امل�سائل اجلزائية
(اجلنائيـ ــة) ب�ص ــرف النظـ ــر عم ــا �إذا كانــت امل�ساع ــدة ق ــد طلبــت �أو قدمــت مـن املحكمــة
�أو �أي جهة ر�سمية �أخرى .
3ال تخـ ــل هذه االتفاقية بـ ـ�أي التزام ـ ــات بني الدولتني مبوجب اتفاقي ــات �أو ترتيبـ ــات
�أخرى كما ال متنع هذه االتفاقية الدولتني �أو جهات تنفـيذ القانون لديهما من تقدمي
امل�ساعدة لكل منهما طبقا التفاقيات وترتيبات �أخرى .
4تطبق هذه االتفاقية �أي�ضا على �أي طلبات للم�ساعدة متعلقة بفعل �أو امتناع مت ارتكابه
قبل �سريانها .
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املــادة ( ) 2
تعريفــــــــات
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
� / 1أ " 	-امل�سائل اجلزائية (اجلنائية)" تعني  :البحث  ،والتحقيق  ،واملحاكمة �أو �أي �إجراءات
�أخرى ذات �صلة باجلرمية وفقا للقوانني ال�سارية فـي كل من الدولتني .
ب  	-ت�شم ــل امل�سائ ــل اجلزائي ـ ــة (اجلنائية) �أي�ض ــا التحقيق ــات �أو املحا�ض ــر الق�ضائي ـ ــة
املتعلق ــة بجرائ ــم تخ ــ�ص ال�ضرائـ ــب والر�سـ ــوم واجلم ــارك والتحوي ــالت الدوليـ ــة
لر�ؤو�س الأموال �أو املدفوعات .
ج  -ت�شمل امل�ساعدة :
1 -1التعرف على الأ�شخا�ص والأدوات وحتديد �أماكن تواجدها .
2 -2تبليغ امل�ستندات مبا فـي ذلك م�ستندات ا�ستدعاء الأ�شخا�ص .
3 -3تقدمي املعلومات وامل�ستندات واملواد والت�سجيالت .
4 -4التفتي�ش وال�ضبط .
5 -5جمع الأدلة و�أخذ الأقوال .
6 -6ال�سماح بح�ضور �أ�شخا�ص من الدولة الطالبة للم�ساعدة فـي تنفـيذ الطلب .
7 -7ال�سم ـ ـ ــاح مبثـ ـ ـ ــول الأ�شخـ ــا�ص املحتجزي ـ ــن لتقديـ ـ ـ ــم الأدل ـ ـ ـ ــة �أو امل�ساع ـ ـ ــدة
فـي التحقيقات .
8 -8ت�سهيل ح�ضور ال�شهود للم�ساعدة فـي التحقيقات .
9 -9اتخـ ــاذ الإج ــراءات الالزم ــة لتحديد مك ــان عائ ــدات اجلرميـ ـ ــة والتحف ـ ــظ
عليها �أو م�صادرتها .
�10 10أي �شك ـ ــل �آخ ـ ــر من �أ�شكــال امل�ساعدة ال يتعــار�ض مع قانون الدول ــة املطلــوب
�إليها امل�ساعدة .
� / 2أ " -متح�صالت اجلرمية" تعني �أي ممتلكات يح�صل عليها ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة �أي �شخ�ص نتيجة لعمل �إجرامي �أو قيمة هذه املمتلكات .
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ب " 	-املمتلك ــات" تعن ــي املمتلكـ ــات واملوج ـ ـ ــودات �أي ــا ك ــان و�صفه ـ ــا � ،س ـ ــواء كان ــت ماديــة
�أو غري ماديــة  ،منقولة �أو غري منقول ــة  ،ملمو�سـ ــة �أو غري ملمو�س ــة  ،وامل�ستن ــدات
�أو ال�صكــوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود م�صلح ــة فـيه ــا ،
�أو موجودات حت�صل من �أو ت�ستخدم فـي ارتكاب جرمية وت�شمل املمتلكات املح�صلة
من متح�صالت اجلرمية .
ج " 	-امل�صادرة" تعني �أي �إجراء ي�ؤدي �إىل احلرمان من امللكية .
د �" 	-أدوات اجلرميـ ـ ــة" تعنـ ــي �أي �أدوات ا�ستخدم ـ ـ ــت �أو �أعـ ــدت بغـ ــر�ض ا�ستخدامه ــا
فـي ارتكاب اجلرمية .
هـ " 	-التحفـ ــظ على املمتلكـ ــات" يعنــي �أي �إجراء ي�ستهدف منع التعامــل فـي املمتلكــات
�أو نقلها �أو الت�صرف فـيها .
املــادة ( ) 3
ال�سلطـــــات املخت�صــــــة
1 -1تقـ ــدم طلبـ ــات امل�ساعدة القانونية مبوجــب هـ ــذه االتفاقية عرب ال�سلط ـ ــات املخت�صـ ــة
فـي كل من الدولتني .
2 -2تكون �شرطة عمان ال�سلطانية هي ال�سلطة املخت�صة فـي �سلطنة عمان وفـي جمهورية
الهند وزارة ال�ش�ؤون الداخلية .
املــادة ( ) 4
بيانـــات طلــــب امل�ساعـــدة
1 -1تقدم طلبات امل�ساعدة مبوجب �أحكام هذه االتفاقية كتابة ومع ذلك يجوز فـي الظروف
العاجلـة مبوافقـة الدولــة املطلــوب �إليها �أن يتم طلب امل�ساعدة �شفاهــة علــى �أن ي�ؤك ــد
كتابة فـيما بعد .
2 -2يجب �أن يت�ضمن طلب امل�ساعدة البيانات الآتية :
�أ  	-ا�س ـ ــم اجله ـ ــة املخت�صـ ــة التي تقـ ــوم بالتحقي ـ ــق �أو املالحقـ ــة �أو املقا�ضـ ــاة بالدولـ ــة
الطالبة .
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ب  	-و�صـ ــف للوقائ ــع ذات ال�صل ـ ــة بالطــلب وال�ســند القانونـ ــي للتحقيـ ـ ــق �أو املالحقـ ـ ــة
�أو املقا�ضاة .
ج  	-الغر�ض الذي قدم الطلب من �أجله وطبيعة امل�ساعدة املطلوبة .
د  	-تفا�صيل ومتطلبات �أي �إجراء ترغب الدولة الطالبة فـي اتباعه .
هـ  	-حتديد الزمن لتنفـيذ الطلب .
و  	-هوية وجن�سية ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص مو�ضوع التحقيق .
ز  	-فـي حالـة طلـب احل�صــول على �أدلــة �أو طلــب التفتيـ�ش وال�ضبـط �أو طلـب حتـديـد
مكان و�ضبط وم�صادرة متح�صالت اجلرمية �أو الأموال املراد ا�ستخدامها لتمويل
الأعمال الإرهابية  ،يجب �أن يت�ضمن الطلب بيانات بالأ�سباب التي ترجح االعتقاد
بوجود الأدلة فـي نطاق االخت�صا�ص الق�ضائي بالدولة املطلوب �إليها .
ح  -فـي حال ــة طلب �أخـ ــذ �أقـ ـ ــوال �أو �شهـ ــادة م ــن �شخ�ص  ،يجب �أن يت�ضمن بيانـ ــا مب ــا
�إذا كان املطلوب �أخذ �أقواله �أو �شهادته بحلف اليمني �أو الإقرار  ،مع و�صف ملو�ضوع
الأقوال �أو ال�شهادة املطلوبة .
ط  	-فـي حالـ ــة طلـ ــب �إع ــارة امل�ضبوطات يجب �أن يت�ضمن الطلب بيانا با�ســم ال�شخــ�ص
�أو الأ�شخــا�ص الذين �سيعهد �إليهم بالتحفظ عليها وكذلك املك ــان ال ــذي �ستنقـ ــل
�إليه  ،و�أي اختبارات يتعني �إجرا�ؤها عليها وتاريخ �إعادة هذه امل�ضبوطات .
ي  	-فـي حالة طلب �إح�ضار �شخ�ص موقوف �أو �أ�شخا�ص موقوفـني  ،يجب �أن يت�ضمن
الطلب ا�سم ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين �سيعهد �إليهم بحرا�سته �أو حرا�ستهم
خالل عملية الرتحيل  ،واملكان الذي �سريحل �أو �سريحلون �إليه وتاريـ ــخ �إعادتـ ــه
�أو �إعادتهم .
ك 	-م�ستوى ال�سرية املطلوبة والأ�سباب الداعية لها .
ل  	-فـي حالة طلبات التحفظ �أو م�صادرة الأدوات �أو املتح�صالت الناجتة عن اجلرمية
يجب �أن يت�ضمن الطلب ما ي�أتي :
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 و�صف تف�صيلي لهذه الأدوات �أو املتح�صالت مبا فـي ذلك حتديد مكانها . بيــان بالأ�سب ــاب التـ ــي تدعو لالعتقاد ب�أن تلك الأمــوال �أو املمتلكـات متح�صلــةعن جرمية �أو م�ستخدمة فـيها .
 بيان بال�سند القانوين للمالحقة فـي الدولة الطالبة .3 -3ال يجـوز للدولـة املطلـوب �إليهـا �أن ترفــ�ض تنفــيذ الطلــب ملجــرد �أنه ال يت�ضمــن جمي ــع
املعلومــات امل�شار �إليهــا فـي ه ــذه امل ــادة � ،إذا كان تنفـيذ الطلب ممكنا بغري ذلك طبقا
لقانون الدولة املطلوب �إليها .
�4 -4إذا اعتبـ ـ ــرت الدولـ ــة املطلـ ــوب �إليه ــا �أن هن ـ ــاك حاج ــة ملعلوم ــات �إ�ضافـيــة لكي ي�صبـح
من املمكن التعامل مع الطلب  ،يجوز لتلك الدولة �أن تطلب تلك املعلومات الإ�ضافـية .
املــادة ( ) 5
تنفـيـــذ الطلـــب
1 -1تنفذ طلبات امل�ساعدة طبقا لقانون الدولة املطلوب �إليها ويجوز تنفـيذها ب�أي �شروط
�أو طريقة حمددة فـي الطلب �إذا مل تكن تتعار�ض مع قانون الدولة املطلوب �إليها .
2 -2تبلغ الدولة املطلوب �إليها  ،الدولة الطالبة ب�أي ظــروف من �ش�أنها �أن ت�سبب ت�أخريا
ملحوظا فـي تنفـيذ الطلب .
3 -3تبل ــغ الدول ــة املطل ــوب �إليهــا فـي احل ــال  ،الدول ــة الطالبة ب�أي قرار بع ــدم اال�ستجاب ــة
كليا �أو جزئيا لطلب امل�ساعدة �أو ت�أجيل التنفـيذ  ،مع تقدمي الأ�سباب الداعية �إىل ذلك .
4 -4عل ــى الدولـ ـ ــة املطلــوب �إليه ــا عــدم رف ــ�ض تنفـيــذ الطلــب بحج ــة ال�سري ـ ــة امل�صرفـيــة
طاملا �أنه طلب ق�ضائي .
5 -5يجـ ــوز للدول ـ ـ ــة املطلـ ــوب �إليهـ ــا ت�أجيل تنفـيـ ــذ الطلـ ــب �إذا كـ ــان م ـ ــن �ش�أنـ ـ ــه الت�أثي ـ ــر
على التحقيقات �أو املالحقات اجلارية فـي الدولة املطلوب �إليها .
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املــادة ( ) 6
رفــ�ض طلـــب امل�ساعــــدة
1 -1يجوز للدولة املطلوب �إليها رف�ض طلب امل�ساعدة فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كان تنفـيذ الطلب من �ش�أنه �أن مي�س ب�سيادتها �أو ب�أمنها � ،أو يتعار�ض مع النظام
العام �أو �أي م�صالح �أ�سا�سية �أخرى لديها .
ب � -إذا كان تنفـيذ الطلب يتعار�ض مع القانون الوطني للدولة املطلوب �إليها .
ج  -ف ـ ــي حالـ ــة طل ــب التحفـ ــظ �أو م�ص ــادرة املتح�صالت �أو الأدوات املتعلقة بجرميــة ،
لو ارتكبت فـي الدولة املطلوب �إليها ملا اعتربت جرمية يتخذ ب�ش�أنها �أمر م�صادرة .
د � -إذا كان الطلب يتعلق بجرمية ق�ضي فـيها برباءة املتهم �أو �صدر عفو عنه .
2 -2قبل رف�ض طلب امل�ساعدة  ،تنظر الدولة املطلوب �إليها فـي �إمكانية تقدمي امل�ساعدة
مبوجب ال�شروط التي تراها �ضرورية  ،و�إذا قبلت الدولة الطالبة تلك ال�شروط فعليها
مراعاتها .
املــادة ( ) 7
تبليــــغ امل�ستـنـــدات
1 -1على الدولة املطلوب منها تبليغ �أي م�ستند ير�سل �إليها بغر�ض التبليغ .
2 -2على الدولة الطالبة �إر�سال طلب التبليغ الذي يتطلب ردا �أو مثوال فـي الدولة الطالبة
فـي وقت مقبول قبل املوعد املحدد للرد �أو املثول .
3 -3على الدولة املطلوب �إليها �إر�سال ما يثبت التبليغ وفقا للطريقة التي حددتها الدولة
الطالبة .
املــادة ( ) 8
نقــل امل�ستنــدات والت�سجيـــالت واملـــواد
�1 -1إذا تعلـ ــق طلـ ــب امل�ساع ــدة بنق ــل ت�سجيـ ــالت �أو م�ستنـ ــدات  ،يجـ ــوز للدول ـ ــة املطلـ ــوب
�إليها �إر�سال �صورة طبق الأ�صل ومعتمدة ما مل تطلب الدولة الطالبة الأ�صول �صراحة .
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2 -2تعـ ــاد الت�سجي ــالت وامل�ستنـ ــدات الأ�صلي ــة وامل ــواد املر�سل ــة �إىل الدولــة الطالبــة ب�أ�س ــرع
وقت ممكن �إىل الدولة املطلوب �إليها .
3 -3مبا ال يتعار�ض مع قانون الدولة املطلوب �إليها  ،تر�سل امل�ستندات واملواد والت�سجيالت
بال�شكل املقرر �أو م�صدقا عليها وفقا ملا تقرره الدولة الطالبة كي تكون مقبولة طبقا
لقانونها .
املــادة ( ) 9
احل�صـول علـى الأدلـة فـي الدولــة املطلـوب �إليهـا
1 -1يجوز مبوجب التكليف باحل�ضور �إلزام �أي �شخ�ص  -مبا فـي ذلك املوقوفون  -الإدالء
بال�شهــادة �أو �إبراز امل�ستنــدات والت�سجيالت واملواد الأخــرى مب ــا ال يتع ــار�ض م ــع قانـ ــون
الدولة املطلوب �إليها .
2 -2مع مراعاة قانون الدولة املطلوب �إليها  ،يجوز  -عند �أخذ الأدلة  -ال�سماح بح�ضور
مفو�ضي وموظف ـ ــي الدولـ ــة الطالبـ ــة والأ�شخـ ــا�ص املعنيــني بالإج ــراءات � ،إل ــى الدولة
املطلوب �إليها للم�شاركة فـي احل�صول على الأدلة .
3 -3ي�شم ــل حـ ــق امل�شارك ــة فـي احل�ص ــول على الأدل ــة ح ــق املوظفـني احلا�ضريـ ــن ف ــي طـ ــرح
الأ�سئلة ويج ــوز للأ�شخ ـ ــا�ص احلا�ضريـ ــن �أثنـ ــاء تنفـيذ الطلب  -بع ــد موافق ــة الدول ــة
املطلوب �إليها � -إعداد ت�سجيل طبق الأ�صل من الإجـراءات وا�ستخـدام الو�سائل التقني ــة
لإع ــداد هذا الت�سجيل .
املــادة ( ) 10
التفتيـــ�ش وال�ضبـــط
1 -1على الدولة املطلوب �إليها تنفـيذ طلب التفتي�ش وال�ضبط .
2 -2يت ــم تنفـي ــذ التفتي�ش وال�ضب ــط من قب ــل الدول ــة املطلوب �إليهـ ــا بذات امل�ستوى وحتت
ذات الأو�ضـ ــاع التـ ــي تنطبـ ــق عل ــى �سلطـ ــات تنفـيـ ــذ القان ـ ــون وال�سلطـ ــات الق�ضائيـ ـ ــة
لديهــا وفقا لقوانينها .
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3 -3علــى ال�سلطــة املخت�صــة التــي نفــذت طلــب التفتي ــ�ش وال�ضب ــط تقدي ــم �أي معلومــات
ميكـن طلبهــا مــن الدولـ ــة الطالبة تتعلق  ،ولكن ال تقت�ص ــر على نوعي ــة وحالــة وتكامـ ــل
وا�ستمرارية حيازة امل�ستندات والت�سجيالت والأدوات امل�ضبوطة وكذلك ظروف ال�ضبط .
املــادة ( ) 11
ح�ضــور الأ�شخـا�ص لتقديــم الأدلــة
�أو امل�ساعـــدة فـي التحقيـــق لــدى الطــرف الطالــب
1 -1يجوز للدولة الطالبة �أن تطلب ح�ضور �شخ�ص ما لل�شهادة �أو امل�ساعدة فـي التحقيق .
2 -2تقوم الدولة املطلوب �إليها بدعــوة ال�شخ�ص للم�ساعدة فـي التحقيق �أو املثـول ك�شاه ــد
فـي الإجراء القانوين وتطلب موافقته على ذلك ويبلغ ذلك ال�شخ�ص ب�أي م�صروف ــات
�أو بدالت يتم �صرفها .
املــادة ( ) 12
�إح�ضـار املوقوفـني لتقديـم الأدلــة �أو امل�ساعـدة فـي التحقيـق
1 -1يجوز نقل ال�شخ�ص املوقوف فـي الدولة املطلوب �إليها  ،بناء على طلب الدولة الطالبة ،
ب�شكل م�ؤقت �إىل الدولـ ــة الطالب ــة للم�ساعـ ــدة فـي التحقيق ــات �أو الإجــراءات القانونيــة
ب�شـ ــرط موافق ــة ذلك ال�شخ ـ ــ�ص على االنتقـ ــال وع ــدم وجــود �أ�ســباب جوهري ــة حتـ ــول
دون النقل و�إذا رف�ض ال�شخ�ص االنتقال تطبق �أحكام املــادة ( )9من هذه االتفاقية .
2 -2فـي احلالة التي يجب فـيها بقاء ال�شخ�ص املطلوب نقله موقوفا مبوجب قانون الدولة
املطلــوب �إليهــا  ،يتع ــني على الدولة الطالبة و�ضع ذلك ال�شخ�ص قيد احلب�س و�إعادته
حمبو�سا عند انتهاء تنفـيذ الطلب .
�3 -3إذا انتهـت مـدة العقوبـة املوقعـة على ال�شخـ�ص املنقـول �أو �إذا �أخطـرت الدولـة املطلوبــة
�إليها الدولة الطالبة ب�أن ال�شخ�ص املنقول مل يعـ ــد مطلوبـ ــا و�ضعــه قي ــد احلبـ ــ�س يتم
�إطالق �سراح ذلك ال�شخ�ص ويعامل معاملة ال�شخ�ص املطلوب ح�ضوره مبوجب طلب
ح�ضور من الدولة الطالبة .
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املــادة ( ) 13
�ضمــان �سالمـــة م�ســـار �إجـــراءات النقـــل
1 -1ال يجوز مالحقة �أو حجز �أو تقييد احلرية ال�شخ�صية لأي �شخ�ص متواجد فـي �إقليم
الدول ــة الطالب ــة مبوافقت ــه للظه ـ ــور �أم ــام ال�سلط ـ ــات الق�ضائية للرد عل ــى �أي �أفعـ ــال
�أو امتناع ل ــم ي ــرد ذكرهــا فـي الطلــب  .كما ال يجوز حجز وتقييد احلرية ال�شخ�صيـة
لأي �شخــ�ص عن �أي �أفعال �أو امتناع وقعت قبل مغادرته الدولة املطلوب �إليها .
2 -2ال ي�سري تطبيق البند ( )1من هذه املـادة �إذا �أتيحت لل�شخ�ص حرية مغادرة الدولة
الطالبــة ومل يغادر خــالل ( )30الثالثــني يوم ــا التالية لإبالغـ ــه ر�سميـ ــا بـ ـ�أن ح�ضــوره
مل يعد مطلوبا �أو �إذا غادر ذلك البلد ثم عاد �إليه باختياره .
3 -3ال يجوز �أن يخ�ضع ال�شخ�ص الذي يتخلف عن احل�ضور �إىل الدولة الطالبة لأي عقوبة
�أو �إجراء �إجباري فـي الدولة املطلوب �إليها .
املــادة ( ) 14
الأمــوال املـراد ا�ستخدامهـا لتمويـل الأعمــال الإرهابيــة
�إذا كان لأي من الدولتني �أ�سباب جتعلها تعتقد ب�أن �شخ�صا �أو جمموعة من الأ�شخا�ص
الواقعني �ضمن �سلطتها قام بجمع �أو يجمع �أو �ساهم �أو ي�ساهم فـي �أموال يراد ا�ستخدامها
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لتمويل ودعم �أعمال �إرهابية فـي �أرا�ضي الدولة الأخرى ،
فعليهــا �إخطــار الدولة الأخرى بتلك الوقائع وعليها اتخاذ خطوات وفقا لقوانينها لتفتي�ش
و�ضبط وم�صادرة تلك الأموال ومالحقة ال�شخ�ص املعني .
املادة ( ) 15
متح�صــالت و�أدوات اجلرميـــة
1 -1تب ــذل الدول ــة املطل ــوب �إليها عند الطلب من الدولـ ــة الطالب ــة �أق�صى جه ـ ــد للت أ�ك ـ ــد
مما �إذا كان �أي متح�صالت �أو �أدوات جلرمية ما موجودة فـي نطاق �سلطتها  ،وتخطر
الدولة الطالبة بنتائج حترياتها .
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2 -2يج ــوز تقديــم طل ــب للم�ساعدة فـي التحف ــظ على �أو م�ص ـ ــادرة متح�صـ ــالت �أو �أدوات
اجلرمية .
وتق ــدم ه ــذه امل�ساع ـ ــدة بالو�سائ ـ ــل املنا�سبـ ـ ــة وفق ـ ــا لقان ــون الدولـ ـ ــة املطل ـ ــوب �إليه ـ ــا
ويجــوز �أن ت�شمل تنفـيــذ �أم ــر �صادر من حمكمـة �أو جهة خمت�صة فـي الدولة الطالب ــة ،
�أو التقـ ــدم بطل ــب �إل ــى اجله ـ ــة املخت�صـ ــة فـي الدولــة املطلـ ـ ــوب �إليها به ــدف احل�صـ ــول
على �أمــر للتحفــظ �أو امل�صــادرة .
3 -3يجوز طلب امل�ساعدة للتحفظ على املمتلكات بغر�ض �ضمان وجودها فـي حالة �صدور
�أمر با�سرتداد املتح�صالت �أو الأدوات .
4 -4املتح�ص ــالت �أو الأدوات التــي تــم التحفظ عليهــا �أو م�صادرتهــا طبقــا لهــذه االتفاقيــة
تكون من حق الدولة الطالبة ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .
�5 -5إذا تـ ــم اتخــاذ �إج ــراء فــي الـدولــة املطـل ــوب �إليهـ ــا مب ــوج ــب طل ــب للم�س ــاع ــدة عمـ ــال
بالبندين ( )1و ( )2من هذه املـادة  ،مع وجود ادعاء لطرف ثالث فـي �أي من الدولتني ،
فـيتعني على الدولــة ذات العالقــة �إبــالغ الدولــة الأخرى فـي �أقرب وقت ممكــن بهــذا
االدع ــاء والنتيجة املرتتبة عليه .
املــادة ( ) 16
ال�سريــة وحــدود اال�ستخـــدام
1 -1يجوز للدول ــة املطلــوب �إليه ــا  ،بعد الت�شاور م ــع الدولـ ــة الطالب ــة �أن تطلـ ــب احلف ــاظ
على �سري ــة املعلومـ ــات �أو الأدلــة املقدم ــة �أو �سري ـ ــة م�صدرهـ ــا ولــها �أن تطلـ ــب عــدم
�إف�شائها �أو ا�ستخدامها �إال فـي الأحوال وبال�شروط التي حتددها .
2 -2حتافظ الدولة املطلوب �إليها �إىل احلد الذي طلب منها على �سرية الطلب وحمتوياته
وامل�ستندات امل ؤ�ي ــدة له و�أي �إجراء يتخــذ مبوج ــب الطل ــب با�ستثناء احلد ال�ضروري
لتنفـيذه .
3 -3يتعيــن علـ ــى الدولـ ــة الطالب ــة عـ ــدم �إف�شاء �أو ا�ستخدام املعلوم ــات �أو الأدلـ ــة املقدم ــة
فـي �أغرا�ض غري تلك املبينة فـي الطلب دون موافقة م�سبقة من الدولة املطلوب �إليها .
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املــادة ( ) 17
ت�صديــــق املحــــررات
ال تتطلب الأدلة والوثائق املر�سلة مبقت�ضى هذه االتفاقية �أي �شكل من �أ�شكال الت�صديق
عدا ما هو وارد باملــادة ( )8من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 18
اللغـــــــــة
تكـ ــون الطلب ــات والوثائـ ــق امل�ؤي ــدة له ــا م�صحوب ــة برتجم ــة �إىل �إحـ ــدى اللغ ــات الر�سميـ ــة
للدولة املطلوب �إليها .
املــادة ( ) 19
النفقــــــــــات
1 -1تتحم ــل الدولة املطل ــوب �إليها نفقات تنفـيذ الطلــب  ،على �أن تتحمــل الدولــة الطالبة
النفقات التالية :
�أ 	-امل�صاري ــف املرتتب ــة على نق ــل �أي �شخ�ص �إىل �أو من �إقليم الدولـة املطلوب �إليها ،
وكذلك �أي بــدالت �أو م�صاري ــف تدفـ ــع لذلك ال�شخ ــ�ص �أثن ـ ــاء وجوده فـي �إقليـ ــم
الدولة الطالبة تطبيقا لأحكام املادتني ( )11و ( )12من هذه االتفاقية .
ب  -م�صاريف و�أتعاب اخلرباء �سواء فـي �إقليم الدولة املطلوب �إليها �أو الدولة الطالبة .
�2 -2إذا ات�ضــح �أن الطلـب يقت�ضـي نفقـات ذات طبيع ــة ا�ستثنائيــة  ،فعلــى الدولت ــني الت�ش ــاور
لتحديد ال�شروط التي ميكن مبوجبها توفـري امل�ساعدة املطلوبة .
املــادة ( ) 20
امل�شــــــــاورات
على ال�سلطات املخت�صـة للدولتني عقــد م�ش ــاورات فـي الأوق ـ ــات التي تتفق عليه ــا لتعزيز
التنفـي ــذ الفعال لهذه االتفاقي ــة  .كما يحق لل�سلطات املخت�صة �أن تتفق على خطوات عملية
كلما تطلب ذلك لت�سهيل تنفـيذ هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 21
�سريــــان االتفاقيـــــة
يتم الت�صديــق علــى هــذه االتفــاقي ــة وفقــا للإجــراءات القانــونيــة املعمـول بهـا فـي كل دولــة
وتدخل حيز النفاذ بعد �شهر من تاريخ تبادل وثائق الت�صديق .
املــادة ( ) 22
تعديـــل االتفاقيـــة
يجوز تعديل هذه االتفاقية مبوافقة الدولتني عرب الطرق الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 23
الإنهــــــاء
لكل من الدولتني �إنهـاء هـذه االتفاقيـة فـي �أي وقـت ب�إ�شعــار م�سبــق مدتــه (� )6ستــة �أ�شهــر
تقدمه للدولة الأخرى عرب الطرق الدبلوما�سية .
ح ــررت هذه االتفاقيـ ــة فـي نيودله ــي يوم الأربعاء املوافق  29من �شهر �أكتوبر عام 2014م
من ن�سختــني �أ�صليتني باللغ ــات العربية والهندية والإجنليزية لكـ ــل منها ذات احلجيـ ــة ،
وفـي حالة �أي اختالف يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عــــن

عــــن

حكومــــة �سلطنــــة عمـــــان

حكومــــة جمهوريــــة الهنــــد

د  .علـي بن م�سعـــود ال�سنيـــدي

راجنـــــــات �سنـــــــج

وزيـــر التجــــارة وال�صناعــــة

وزيـــــــر الداخليـــــــــة
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Agreement on Legal and Judicial Cooperation in Criminal
Matters between the Government of the Sultanate of Oman
and the Government of the Republic of India
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the
Republic of India (hereinafter referred to as the " Two States ").
Recognizing the need to provide the widest measure of cooperation in the
service of summons, execution of warrants and other judicial documents
and commissions,
Desiring to improve the effectiveness of both countries in the investigation,
prosecutions and suppression of crime, including crime related to terrorism
and tracing, restraint, forfeiture or confiscation of proceeds and instruments
of crime through cooperation and mutual legal assistance in criminal matters,
Have agreed as follows:
Article ( 1 )
Scope of Application
1 - Each State shall provide the widest measure of reciprocal assistance in
criminal matters to the other State in accordance with the provisions of
this Agreement.
2 - Legal and judicial assistance shall mean any assistance in the field of
investigation, prosecution and proceedings in criminal matters provided
by the Requested State to the Requesting State irrespective of whether
the assistance is sought or to be provided by a court or some other
official authority.
3 - This Agreement shall be without prejudice to other obligations between
the States pursuant to other treaties or arrangements or otherwise,
and shall not prevent the two States or their law enforcement agencies
from providing assistance to each other pursuant to other treaties or
arrangements.
4 - This Agreement shall also apply to requests for assistance relating to
acts of commission or omission committed prior to the entry into force
of this Agreement.
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Article ( 2 )
Definitions
For the purposes of this Agreement:
1/a - "Criminal Matters" means research, investigation, trial or any other
proceedings relating to a crime in accordance with the applicable
laws of either of the two States;
b - Criminal Matters shall also include investigations or judicial records
pertaining to crimes relating to taxation, duties, customs and
international transfers of capitals or payment.
c - Assistance includes the following :
1 - Identifying persons and objects and determining their locations,
2 - Serving of documents including subpoenas.
3 - Providing information, documentation, objects and records.
4 - Search and Seizure.
5 - Collecting evidence and taking statements.
6 - Permitting the coming of persons from the Requesting State to
assist in the execution of request.
7 - Permitting the appearance of detained persons to give evidence
or assist in investigations.
8 - Facilitating the attendance of witnesses to assist in investigations.
9 - Taking necessary action to locate, restrain or forfeit the proceeds
and instruments of the crime.
10 - Any other form of assistance which is not contrary to the law of
the State requested to provide assistance.
2/a - "Proceeds of Crime" means any property that is derived or obtained
directly or indirectly by any person as a result of criminal activity or
the value of any such property.
b - "Property" means property and assets of every description whether
corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or
intangible and deeds and instruments evidencing title to, or interest
in, such property or assets derived or used in the commission of an
offence and includes property obtained through proceeds of crime.
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c - "Forfeiture" means any measures resulting in the dispossession of
ownership.
d - "Criminal Instrument" means any instrument used or intended to
be used to perform a crime.
e - "Restricting Property" means any measure to prevent the dealing in
those properties or transferring them or discarding them.
Article ( 3 )
Competent Authorities
1 - Requests for legal assistance shall be submitted through the Competent
Authorities in the two States pursuant to this Agreement.
2 - For the Sultanate of Oman, the Royal Oman Police shall be the Competent
Authority. For the Republic of India, the Ministry of Home Affairs shall
be the Competent Authority.
Article ( 4 )
Content of Requests
1 - Requests for assistance pursuant to the provisions of this Agreement shall
be submitted in writing. In urgent situations requests may be made
orally, if the Requested State accepts that. In such cases the request will
subsequently be confirmed in writing.
2 - Requests for assistance shall contain the following:
a - The name of the concerned authority conducting the investigation,
prosecution or litigation in the Requesting State.
b - A description of the events relating to the request and the legal
ground for the investigation, prosecution or litigation.
c - The purpose of the request and the nature of assistance requested.
d - Details and requirement of any procedure the Requesting State
desires to follow.
e - Specifying the period for executing the request.

-52-

f - Identifying the person or persons who are the subject of investigation.
g - Where a request is made for taking evidence or conducting a search
and seizure, or the location, restraint or forfeiture of proceeds of
crime, or of funds meant for financing of acts of terrorism, the
request should contain a statement indicating the basis that lead to
the belief of the possibility finding evidence within the jurisdiction
of the Requested State.
h - Where a request is made for taking testimony or a statement from
a person, the request shall indicate whether or not the testimony or
statement is to be taken under oath, describing the subject matter
of the testimony or statement requested.
i - Where a request to borrow the seized items is made, the request
should specify the name of the person or the names of the persons
under whose custody the seized items shall be, the place the seized
items shall be transferred to, any tests and examinations that will be
carried out on them and the date they will be returned.
j - Where a request is made to surrender detained person or persons,
the request should contain a statement identifying the name of the
person or the names of the persons who will be responsible for
them during their transfer, the place they will be transferred to and
the date the person or persons shall be returned.
k - The level of confidentiality requested and the reasons for it.
l - Where request for the seizure or forfeiture of proceeds and
instruments of crime is made, the request shall contain the following:
- A detailed description of the proceeds and objects and their
location.
- A statement illustrating the bases that lead to the belief that
the monies or the property reserved against are proceeds and
instruments of crime.
- A statement with the legal basis for prosecution in the Requesting
State.
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3 - The Requested State should not refuse to execute the request for the
sole reason that the request does not contain all the data detailed in this
Article if it is legally possible to execute the request in accordance with
the law of the Requested State.
4 - If the Requested State considers that additional information needed
to enable the request to be dealt with, that State may request such
additional information.
Article ( 5 )
Execution of Request
1 - Requests for assistance shall be executed in accordance with the law of
the Requested State . Requests may be executed in accordance with any
requirement or method specified in the request if they are not contrary
to the law of the Requested State.
2 - The Requested State shall inform the Requesting State of any
circumstances which may manifestly delay the execution of the request.
3 - The Requested State shall promptly inform the Requesting State of its
decision not to fully or partially respond to the request or its delay to
execute it, specifying the reasons for that decision.
4 - The Requested State shall not refuse to execute a request on the ground
of bank secrecy as long as it is a judicial request.
5 - Assistance may be postponed by the Requested State if execution of the
request would interfere with an ongoing investigation or prosecution in
the Requested State.
Article ( 6 )
Refusing Assistance
1 - The Requested State may refuse the request for assistance in the
following situation:
a - If the execution of the request would impair its sovereignty, security,
public order or other essential interests.
b - If the execution of the request would be contrary to the law of the
Requested State.
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c - If the request seeking restraint, forfeiture or confiscation of proceeds
or instruments of crime which, had it occurred within the jurisdiction
of the Requested State, would not have been a crime in respect of
which a confiscation order could have been made.
d - If the request relates to a crime where the accused was acquitted or
pardoned.
2 - Before refusing the request for assistance, the Requested State shall
consider whether assistance may be granted subject to such conditions
as it deems necessary. If the Requesting state accepts such conditions, it
should comply with the same.
Article ( 7 )
Service of Documents
1 - The Requested State shall serve any document transmitted to it for the
purpose of service.
2 - The Requesting State shall transmit a request for the service of a
document pertaining to a response or appearance in the Requesting State
within a reasonable time, before the scheduled response or appearance.
3 - The Requested State shall return a proof of service, as far as possible,
in the manner required by the Requesting State.
Article ( 8 )
Transfer of Documents, Records and objects
1 - When the request for assistance concerns the transmission of records
and documents, the Requested State may transmit certified true copies
thereof, unless the Requesting State expressly requests the originals.
2 - The original records or documents and the objects transmitted to the
Requesting State shall be retuned to the Requested State as soon as
possible.
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3 - Without prejudice to the law of the Requested State, documents, objects
and records shall be transmitted in the specified form or certified as may
be requested by the Requesting State so that they can be acceptable
according to the law of the Requesting State.
Article ( 9 )
Taking evidence in the Requested State
1 - Any person, including those in custody, may be obliged by virtue of
subpoena to appear to testify and produce documents, records, or other
objects as per laws of the Requested State.
2 - Subject to the law of the Requested State, commissioners, other officials
of the Requesting State and persons concerned with proceedings in
the Requesting State shall be permitted to be present when evidence
is taken in the Requested State and to participate in the taking of such
evidence.
3 - The right to participate in the taking of evidence includes the right of
the attending officials to pose questions. The persons present at the
execution of a request may be permitted - with the approval of the
Requested State - to make a verbatim transcript of the proceedings and
the use of technical means to make such a verbatim transcript.
Article ( 10 )
Search and Seizure
1 - The Requested State shall execute a request for a search and seizure.
2 - Search and seizure shall be conducted by the Requested State to the
same extent and under the same conditions as to be got done for its own
law enforcement and judicial authorities in accordance with its laws.
3 - The competent authority shall provide such information as may be
required by the Requesting State concerning, but not limited to,
the identity, condition, integrity and continuity of possession of the
documents, records or objects seized and the circumstances of the
seizure.
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Article ( 11 )
Availability of persons to give evidence or assist in
investigation in the Requesting State
1 - The Requesting State may request that a person be made available to
testify or assist in the investigation.
2 - The Requested State shall invite the person to assist in the investigation
or to appear as a witness in the proceeding and seek that person’s
concurrence thereto . The person shall be informed of any expenses or
payable allowances.
Article ( 12 )
Making Detained Persons available
to Testify or Assist in Investigations
1 - A person detained in the Requested State, at the request of the
Requesting State, may be temporarily transferred to the Requesting
State to assist in the investigation or proceeding, provided that the
person consents to that transfer and there are no overriding grounds
against the transfer. If the person refuses the transfer, Article (9) shall
apply.
2 - Where the person to be transferred is required to be kept in custody
under the law of the Requested State, the Requesting State should hold
that person in custody and return him in custody at the conclusion of
the execution of the request.
3 - If the sentence imposed expires, or if the Requested State advises the
Requesting State that the transferred person is no longer required to
be held in custody, that person shall be released and be treated as a
person present in the Requesting State pursuant to a request seeking his
attendance from the Requesting State.
Article ( 13 )
Safe Conduct
1 - It is not permissible to prosecute, detain or restrict the personal freedom
of a person who is present in the territory of the Requesting State by
consent to appear before the judicial authorities to respond to any
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acts or omission that are not mentioned in the request. It is also not
permissible to detain, or restrict the personal freedom of any person for
any acts or omissions that may have taken place prior to his departure
from the Requested State.
2 - Paragraph (1) of this Article shall cease to apply if a person, being free
to leave the territory of the Requesting State, has not left it within a
period of (30) days after being officially notified that his presence is
no longer required, or if he has left that territory and returned back
voluntarily.
3 - Any person who fails to appear in the Requesting State may not be
subjected to any penalty, or compulsory measures in the Requested
State.
Article ( 14 )
Funds meant for financing acts of terrorism
Where either of the States have reasons to believe that any person or
group of persons in their jurisdiction has collected or has been collecting
or has contributed or has been contributing to any funds meant, directly
or indirectly for the financing or furthering the acts of terrorism in the
territory of the other State, it shall bring these facts to the notice of the
other signatory State and shall take steps as permitted by its law for search,
seizure and confiscation of such funds and the prosecution of the individual
concerned.
Article ( 15 )
Proceeds and Instruments of Crime
1 - The Requested State shall, upon request from the Requesting State,
exert every possible effort to ascertain whether any proceeds or
instruments of a crime are located within its jurisdiction and shall notify
the Requesting State of the results of its inquiries.
2 - A request may be made for assistance in securing the forfeiture or
confiscation of proceeds or instruments of crime. Such assistance shall
be given through the suitable means in accordance with the law of
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the Requested State. It may include the execution of an order made
by a court or other competent authority in the Requesting State or
submitting the request to a competent authority for the purpose of
seeking forfeiture or confiscation order in the Requested State.
3 - Assistance may be requested to restrict property with the goal of
confirming its availability to execute an order to recover the proceeds
or instruments.
4 - Proceeds or instruments forfeited or confiscated pursuant to this
Agreement shall accrue to the Requesting State, unless otherwise
agreed.
5 - Where action has been taken in the Requested State pursuant to a
request for assistance under paragraphs (1) and (2) of this Article, and
there is a claim by a third party in any of the two States, the concerned
State should notify the other with the claim and its outcome as soon as
possible.
Article ( 16 )
Confidentiality and Limitation
1 - The Requested State may after consultation with the Requesting State
demand maintaining the confidentiality of information or evidence
provided or their sources . It may also demand that such information
or evidence be disclosed or used only in circumstances and conditions
it defines.
2 - The Requested State shall safeguard the confidentiality of the request,
its contents, supporting documents and any procedure undertaken
pursuant to the request except to the extent necessary for its execution.
3 - The Requesting State shall not divulge or use the information or evidence
provided for any other purpose than those stated in the request without
prior consent of the Requested State.
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Article ( 17 )
Authentication
Save as provided in Article (8), evidence and documents transmitted
pursuant to this Agreement shall not require any form of authentication.
Article ( 18 )
Language
Requests and supporting documentation shall be accompanied by a
translation pursuant to this Agreement into one of the official languages
used in the Requested State.
Article ( 19 )
Cost
1 - The Requested State shall bear the costs of executing the request except
for those borne by the Requesting State which are:
a - The expenses associated with transferring any person to or from the
territory of the Requested State as well as any allowances or expenses
payable to that person during his presence in the Requesting State
pursuant to Articles (11) and (12) of this Agreement.
b - The expenses and fees of experts whether they were in the Requested
State or the Requesting State.
2 - If it becomes apparent that the execution of the request requires
expenses of an extraordinary nature, the two States shall consult to
determine the conditions under which the requested assistance could
be provided.
Article ( 20 )
Consultation
The Competent Authorities of the States shall consult, at times mutually
agreed to by them, to promote the most effective implementation of this
Agreement. The Competent Authorities may also agree on such practical
measures as may be necessary to facilitate the implementation of this
Agreement.
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Article ( 21 )
Entry into Force
This Agreement shall be ratified in accordance with the applicable legal
measures in each of the States. It shall enter into force after one month of
the date of the exchange of instruments of ratification.
Article ( 22 )
Amendment
This Agreement can be amended by mutual consent of the two States
through diplomatic channels.
Article ( 23 )
Termination
Either of the two States may terminate this Agreement at any time by
means of written six months notice to the other State through the diplomatic
channels.
Done at New Delhi on Wednesday 29 th October 2014 in two originals each
in Arabic, Hindi and English languages, all texts being equally authentic.
In case of discrepancy, the English text shall prevail.
For the Government

For the Government

of the Sultanate of Oman

of the Republic of India

Dr. Ali Masoud AL Sunaidy

H.E.MR. Rajnath Singh

Minister of Commerce & Industry

Minister of Home Affairs
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/3
بتقريـر �صفـة املنفعـة العامـة مل�شـروع تنفيـذ
اجلـزء الأول مـن م�سـار �سكـة احلديـد ( حمافظـة الربميـي  -واليـة �صحـار )
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعترب م�شروع تنفيذ اجلزء الأول من م�سار �سكة احلديد الذي يربط بني حمافظة الربميي
ووالية �صحار  -املحدد فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني  -من م�شاريع
املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�صــة اال�ستيــالء بطريــق التنفيــذ املبا�شــر علــى العقــارات والأرا�ضـي الالزمــة
للم�شروع  ،وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  30 :من ربيـع الأول �سنة 1436هـ
املـوافــــق  21 :من ينايــــــــــــر �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1088
ال�صادرة فـي 2015/1/26م
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مذكــــرة
ب�شــ�أن تقريــر �صفــة املنفعــة العامــة مل�شــروع تنفيـذ
اجلـزء الأول من م�سار �سكة احلديـد ( حمافظـة الربميـي  -واليـة �صحـار )
يعــد تنفيــذ م�شــروع �سكــة احلديــد مــن امل�شاريــع اال�سرتاتيجيـة التـي ت�ساهــم فـي حتقيــق
متطلبات التنمية امل�ستدامة على كافة امل�ستويات االقت�صادية واالجتماعية من خالل ربط
املراكــز التنمويــة فـي البــالد  ،وي أ�تــي تنفيــذ اجلــزء الأول من م�ســار م�شــروع �سكــة احلديــد
الذي يربط حمافظة الربميي ووالية �صحار تكامال مع م�شروع �سكة حديد دول جمل�س
التعــاون لـدول اخلليـج العربيــة  ،كمـا �سيقــدم تنفيــذ اجلــزء الأول مـن م�سـار امل�شـروع منطـا
جديدا للنقل ملا تتميز به �سكة احلديد من القدرة على نقل كميات �ضخمة من الب�ضائع ،
وا�ستيعاب عدد كبري من الركاب مل�سافات طويلة  ،وقد قامت ال�شركة ب�إنهاء �أعمال الت�صميم
االبتدائي  ،و�إعداد م�ستندات املناق�صة اخلا�صة بتنفيذ اجلزء الأول من امل�شروع مبجموع
طول يبلغ حوايل ( )207مائتني و�سبعة كيلو مرتات .
ويت�ضمن امل�شروع الأعمال الآتية :
 تنفي ــذ خ ــط ال�سكــة الرئي�ســي ( الربميــي � -صحــار ) بطــول �إجمالــي ( )135مائــةوخم�ســة وثالثيــن كيلو متــرا .
 تنفيذ و�صالت خلط ال�سكة بطول �إجمايل ( )72اثنني و�سبعني كيلو مرتا . تنفيذ طرق خدمة بطول حوايل ( )207مائتني و�سبعة كيلو مرتات . تنفيذ عدد (� )4أربعة �أنفاق للقطار بطول �إجمايل ( )5خم�سة كيلو مرتات .-63-

 تنفيذ عدد ( )72اثنني و�سبعني ج�سرا للقطار بطول �إجمايل ( )28ثمانية وع�شرينكيلو مرتا  ،وعدد (� )14أربعة ع�شر ج�سرا للطرق بطول �إجمايل ( )548خم�سمائة
وثمانية و�أربعني مرتا .
 تنفيذ عدد ( )5خم�س حمطات للركاب  ،وعدد ( )3ثالث حمطات للب�ضائع . تنفيذ عدد ( )3ثالث حمطات ل�صيانة القطارات . عدد (� )2ساحتني اثنتني لتوزيع وجتميع وتنظيم القطارات . تنفيذ عدد من الدوارات خلدمة احلركة املرورية االلتفافية واملخططات ال�سكنيةالقائمة وامل�ستقبلية .
 نقل وحماية كافة خطوط اخلدمات املت�أثرة .وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
ف�إن الأمر يتطلب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــــر النقــــل واالت�صــــاالت
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العمانية للقطارات
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/4
بتقريــر �صفــة املنفعــة العامــة
مل�شروع تطوير ميناء ال�صيد البحري فـي والية دبا مبحافظة م�سندم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتبــر م�ش ــروع تطوي ــر مينـ ــاء ال�صيـ ــد البح ــري فـي واليـ ــة دبـ ــا مبحافظ ــة م�سنـ ــدم املحـ ــدد
فـي املذكـرة والر�ســم التخطيطـي الإجمالــي املرفقيــن  ،مــن م�شروعــات املنفعــة العامــة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطريــق التنفي ــذ املبا�شــر علــى العق ــارات والأرا�ضــي الالزم ــة
للم�شــروع  ،ومـا عليهــا من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامـة امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  30 :من ربيـع الأول �سنة 1436هـ
املـوافــــق  21 :من ينايــــــــــــر �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1088
ال�صادرة فـي 2015/1/26م
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مذكــــرة
ب�شـ�أن تقريـر �صفـة املنفعـة العامـة مل�شـروع
تطويـر مينـاء ال�صيـد البحـري فـي واليـة دبـا مبحافظـة م�سنـدم
يهــدف م�شــروع تطويــر مينــاء ال�صيــد البحــري فـي واليــة دبــا مبحافظــة م�سنــدم �إىل توفيــر
البنيـ ــة التحتيـ ــة الالزم ــة لتطوي ــر قطـ ــاع ال�صيـ ــد البحـ ــري ف ــي الواليـ ــة ب�شك ــل خـ ــا�ص ،
وفـي حمافظة م�سندم ب�شكل عام مبا ي�سهم ب�شكــل فاعــل فــي تنميــة املنطق ــة اقت�صادي ــا .
تــم ت�صميــم املينــاء ليكــون متعــدد الأغــرا�ض خلدمــة قطاعــات اقت�صاديــة مهمــة  ،منهــا قطــاع
ال�سياحة  ،وقطاع النقل البحري والعبارات  ،وكذلك ال�ستخدامات اجلهات الأمنية متمثلة
فـي خفر ال�سواحل ب�شرطة عمان ال�سلطانية  ،كما �أن تو�سعة امليناء �سوف ت�ؤدي �إىل زيادة
الأن�شطة االقت�صادية املرتبطة بال�صناعات ال�سمكية  ،مثل �إقامة وحدات لت�صنيع الأ�سماك
وتغليفهــا  ،وم�صنــع للثلــج وور�ش ل�صيانــة ال�سفــن ومعــدات ال�صيــد  ،حيـث تتمتـع املحافظـة
بوجود ثروة �سمكية وافرة  ،و�أ�صناف جتارية مرغوبة فـي ال�سوق املحلي  ،و�صاحلة للت�صدير
بعد ت�صنيعها  ،وكذلك توفري فر�ص العمل لأبناء والية دبا واملناطق املجاورة من امل�شتغلني
بحرفة �صيد الأ�سماك والأن�شطة املرتبطة بقطاع ال�صيد  ،وكذلك للعاملني بقطاع ال�سياحة
وقطاع النقل البحري  ،وقد قامـت الوزارة ب�إنهــاء �أعمــال الت�صميــم  ،و إ�عــداد م�ستنــدات
املناق�صة اخلا�صة بامل�شروع .
ويت�ضمن امل�شروع ما ي�أتي :
 - 1الأعمال البحرية :
 كا�سـ ــران للأم ــواج بطــول (� )2000ألفــي متــر  ،مـع حــو�ض للمينــاء بعمــق ي�صــللـ ( )10ع�شرة �أمتار من �أدنى م�ستــوى للجــزر  ،مع تزوي ــد الكا�سريــن ب�إ�ضاءات
مالحية عند املدخل .
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� - 2أعمال البنية الأ�سا�سية :
 �أعمال ر�صف طريق داخلي  ،وطريق مو�صل للميناء . �أعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية . �أعمال تو�صيل �شبكة املياه . �أعمال ت�صريف مياه الأمطار . تخطيط الأرا�ضي لغر�ض اال�ستثمار . - 3ت�سهيالت لل�صيادين :
 مر�سى ثابت بطول (� )60ستني مرتا لقوارب ال�صيد مزود ب�أماكن لربط القوارب . �شاطئ لر�سو القوارب ال�صغرية بطول ( )190مائة وت�سعني مرتا . عدد ( )2اثنني من املرا�سي العائمة بطول �إجمايل (� )70سبعني مرتا . مزالق لإنزال و�إخراج القوارب . مبنى مركز التنمية ال�سمكية  ،و�إدارة امليناء . م�صنع ثلج . م�صنع جتهيز وتغليف الأ�سماك . حمطة وقود . ور�شة بحرية . حمالت لبيع �أدوات ال�صيد . مقاه ومطاعم . �سوق للأ�سماك . مظالت لل�صيادين . دورات مياه .-68-

 - 4ت�سهيالت �شرطة عمان ال�سلطانية ( خفر ال�سواحل ) :
 مر�سى ثابت بطول ( )100مائة مرت . عدد ( )1واحد مر�سى عائم بطول ( )35خم�سة وثالثني مرتا . ا�ست�صــالح م�ساحــات ملبانــي اخلدمــات ل�شرطــة عمــان ال�سلطانيــة مب�ساحــة تقــدربـ (� )7000سبعة �آالف مرت مربع .
 - 5ت�سهيالت العبارات ال�سريعة :
 مر�سى ثابت بطول ( )80ثمانني مرتا . ا�ست�صــالح م�ساحــات ملبانــي امل�سافريــن مب�ساحــة تقــدر بـ ( )5500خم�ســة �آالفوخم�سمائة مرت مربع .
 - 6ت�سهيالت قطاع ال�سياحة :
 مر�سى ثابت بطول ( )295مائتني وخم�سة وت�سعني مرتا . مرا�س عائمة بطول �إجمايل ي�صل لـ ( )300ثالثمائة مرت . - 7ت�سهيالت قطاع التجارة والنقل :
 مر�سى ثابت بطول ( )170مائة و�سبعني مرتا . ا�ست�ص ــالح م�ساحــات للمبانـ ــي واملن�ش ـ ـ�آت التجاريـ ــة مب�ساحـ ــة تق ــدر بـ ()4700�أربعة �آالف و�سبعمائة مرت مربع .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفقــا لأحك ــام قانــون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 78/64
ف�إن الأمر يتطلب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/5
بالت�صديـق علـى االتفاقيـة العربيـة ملكافحـة جرائـم تقنيـة املعلومـات
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـ ــى االتفاقي ــة العربي ــة ملكافح ــة جرائ ــم تقنيـ ــة املعلوم ــات التــي وقعــت عليهــا ال�سلطنــة
بتاريخ 2012/2/15م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الأوىل �سنة 1436هـ
املـوافــــق  8 :من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1093
ال�صادرة فـي 2015/3/15م

-71-

االتفاقيــة العربيـــة
ملكافحـة جرائـم تقنيـة املعلومـات
الديباجــة
�إن الدول العربية املوقعة ،
رغبة منها فـي تعزيز التعاون فـيما بينها ملكافحة جرائم تقنية املعلومــات التــي تهــدد �أمنهــا
وم�صاحلهــا و�سالمــة جمتمعاتهــا  ،واقتناعــا منهــا ب�ضــرورة احلاجة �إىل تبني �سيا�سة
جنائية م�شرتكة تهدف �إىل حماية املجتمع العربي �ضد جرائم تقنية املعلومات ،
و�أخذا باملبادئ الدينية والأخالقية ال�سامية وال �سيما �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وكذلك
بالرتاث الإن�ساين للأمة العربية التي تنبذ كل �أ�شكال اجلرائم  ،ومع مراعاة النظام العام
لكل دولة ،
والتزاما باملعاهدات واملواثيق العربية والدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان ذات ال�صلة من حيث
�ضمانها واحرتامها وحمايتها ،
فقد اتفقت على ما يلي :
الف�صل الأول
�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
الهــدف مــن االتفاقيــة
تهدف هذه االتفاقية �إىل تعزيز التعاون وتدعيمه بني الدول العربية فـي جمال مكافحة
جرائــم تقنيــة املعلومــات  ،لــدرء �أخط ــار ه ــذه اجلرائ ــم حفاظ ــا علــى أ�مــن الــدول العربيــة
وم�صاحلها و�سالمة جمتمعاتها و�أفرادها .
املــادة ( ) 2
امل�صطلحـــات
يق�صد بامل�صطلحات التالية فـي هذه االتفاقية التعريف املبني �إزاء كل منها :
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 - 1تقنيــــة املعلومـات :
�أي و�سيلـ ــة مادي ـ ــة �أو معنوي ـ ـ ــة �أو جمموعـ ـ ــة و�سائ ـ ــل مرتابطـ ـ ــة �أو غي ـ ــر مرتابط ـ ــة
ت�ستعمل لتخزيـ ــن املعلومـ ــات وترتيبه ــا وتنظيمها وا�سرتجاعها ومعاجلتها وتطويرها
وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات املخزنة بها وي�شمل ذلك جميع املدخالت واملخرجات
املرتبطة بها �سلكيا �أو ال�سلكيا فـي نظام �أو �شبكة .
 - 2مــــزود اخلدمـــــة :
�أي �شخــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي ع ــام �أو خــا�ص يــزود امل�شرتكي ــن باخلدم ــات للتوا�ص ــل
بوا�سط ــة تقني ــة املعلومـ ــات � ،أو يق ــوم مبعاجلة �أو تخزين املعلوم ــات نياب ــة ع ــن خدم ــة
االت�ص ــاالت �أو م�ستخدميها .
 - 3البيانــات :
كل ما ميكن تخزيــنه ومعاجلــته وتوليده ونقله بوا�سطة تقنــية املعلومــات  ،كالأرقــام
واحلروف والرموز وما �إليها .
 - 4الربنامـج املعلوماتـي :
جمموعة من التعليمات والأوامر  ،قابلــة للتنف ــيذ با�ستخــدام تقنية املعلومات ومعدة
لإجناز مهمة ما .
 - 5النظــام املعلوماتـي :
جمموعة برامج و�أدوات معدة ملعاجلة و�إدارة البيانات واملعلومات .
 - 6ال�شبكة املعلوماتية :
ارتبـاط بيــن �أكثـر مـن نظــام معلوماتــي للح�صـول على املعلومات وتبادلها .
 - 7املوقــــــع :
مك ــان �إتاح ـ ــة املعلوم ــات على ال�شبكـة املعلوماتيــة مــن خ ــالل عنوان حمـدد .
 - 8االلتقـــــاط :
م�شاهدة البيانات �أو املعلومات �أو احل�صول عليها .
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 - 9معلومــات امل�شتــرك :
�أي معلومات موجودة لدى مزود اخلدمة واملتعلقة مب�شرتكي اخلدمات عدا املعلومات
التي ميكن بوا�سطتها معرفة :
�أ  -ن ــوع خدمــة االت�صــاالت امل�ستخدمــة وال�شــروط الفن ــية وفت ــرة اخلدمة .
ب  -هوي ـ ــة امل�شتـ ــرك وعنــوانـ ــه الربي ـ ــدي �أو اجلغراف ــي �أو هاتفـ ـ ــه ومعلومـ ـ ــات الدف ـ ــع
املتوف ـ ــرة بن ـ ــاء علـ ـ ــى اتف ـ ـ ــاق �أو ترتيـ ـ ـ ــب اخلدمــة .
ج � -أي معلوم ــات �أخرى عن موقع تركيب معــدات االتــ�صال بناء على اتفــاق اخلدم ــة .
املــادة ( ) 3
جمــاالت تطبيــق االتفاقيــة
تنطبق هذه االتفاقية  ،ما مل ين�ص على خالف ذلك  ،علـى جرائـم تقنـية املعلومات بهـدف
منعها والتحقيق فـيها ومالحقة مرتكبيها  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1ارتكبت فـي �أكرث من دولة .
 - 2ارتكب ــت فـ ــي دول ــة وت ــم الإع ــداد �أو التخطيط لها �أو توجيهها �أو الإ�شراف عليها
فـي دولة �أو دول �أخرى .
 - 3ارتكب ــت فـي دول ــة و�ضلعــت فـي ارتكابها جماعة �إجرامية منظمة متار�س �أن�شطة
فـي �أكرث من دولة .
 - 4ارتكبــت فـي دولة وكانت لها �آثار �شديدة فـي دولة �أو دول �أخرى .
املــادة ( ) 4
�صـــون ال�سيــــادة
 - 1تلتزم كل دولة طرف وفقا لنظمها الأ�سا�سية �أو ملبادئها الد�ستورية بتنفـيذ التزاماتها
النا�شئ ــة عــن تطبي ــق هــذه االتفاقـيـة على نحـو يتفـق مع مبـد�أي امل�ساواة فـي ال�سـيادة
الإقليمية للدول  ,وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى .
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 - 2لي�س فـي هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف �أن تقوم فـي �إقليم دولة �أخرى مبمار�سة
الواليـة الق�ضائي ــة و�أداء الوظائ ــف التــي ينـ ــاط �أدا�ؤهــا ح�ص ــرا ب�سلطـ ــات تلــك الدولــة
الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي .
الف�صـل الثانـي
التجريــــم
املــادة ( ) 5
التجريــــم
تلتــزم كل دولــة طرف بتجرمي الأفعال املبينة فـي هذا الف�صل  ،وذلك وفقا لت�شريعاتها
و�أنظمتها الداخلية .
املــادة ( ) 6
جرميــة الدخــول غيـر امل�شــروع
 - 1الدخـ ــول �أو البقـ ــاء وكـ ــل ات�ص ــال غيـ ــر م�ش ــروع م ــع ك ــل �أو ج ــزء مــن تقنيــة املعلومات
�أو اال�ستمرار به .
 - 2ت�شــدد العقوبــة �إذا ترتــب علــى هذا الدخول �أو البقاء �أو االت�صال �أو اال�ستمرار بهذا
االت�صال :
أ�  -حم ــو �أو تعدي ــل �أو ت�شويه �أو ن�سخ �أو نقل �أو تدمري للبيانات املحفوظة وللأجهـزة
والأنظمـة الإلكرتونيـة و�شبكـات االت�صال و�إحلاق ال�ضـرر بامل�ستخدمني وامل�ستفـيدين .
ب  -احل�صول على معلومات حكومية �سرية .
املــادة ( ) 7
جرميــة االعتـرا�ض غيـر امل�شـروع
االعت ــرا�ض املتعمــد بدون وجه حق خلط �سري البيانات ب�أي من الو�سائل الفنية وقطع بث
�أو ا�ستقبال بيانات تقنية املعلومات .
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املــادة ( ) 8
االعتــداء علــى �سالمــة البيانــات
 - 1تدميــر �أو حم ــو �أو �إعاقـ ــة �أو تعديـ ــل �أو حج ــب بيان ــات تقنــية املعلومــات ق�صــدا وبــدون
وجه حق .
 - 2للطرف �أن ي�ستلزم لتجرمي الأفعال املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة ،
�أن تت�سبب ب�ضرر ج�سيم .
املــادة ( ) 9
جرميـة �إ�سـاءة ا�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات
� - 1إنتاج �أو بيع �أو �شراء �أو ا�سترياد �أو توزيع �أو توفـري :
أ� � -أي �أدوات �أو برامــج م�صممــة �أو مكيفــة لغايات ارتكاب اجلرائــم املبيــنة فـي املــادة
(� )6إىل املــادة (. )8
ب  -كلمة �سر نظام معلومات �أو �شيفرة دخول �أو معلومات م�شابهة يتم بوا�سطتها
دخول نظام معلومات ما بق�صد ا�ستخدامها لأي من اجلرائم املبينة فـي املــادة ()6
�إىل املــادة (. )8
 - 2حيــازة �أي �أدوات �أو برامــج مذك ــورة فـي الفقرتي ــن �أعــاله  ،بق�ص ــد ا�ستخدامهــا لغايات
ارتكاب �أي من اجلرائم املذكورة فـي املــادة (� )6إىل املــادة (. )8
املــادة ( ) 10
جرميـــة التزويـــر
ا�ستخـدام و�سائـل تقنيـة املعلومـات مـن أ�جـل تغييـر احلقيقـة فـي البيانـات تغيـريا من �ش�أنـه
�إحداث �ضرر  ،وبنية ا�ستعمالها كبيانات �صحيحة .
املــادة ( ) 11
جرميــة االحتيــال
الت�سبب ب�إحلاق ال�ضرر بامل�ستفـيدين وامل�ستخدمني عن ق�صد وبدون وجه حق بنية االحتيال
لتحقيق امل�صالح واملنافع بطريقة غري م�شروعة  ،للفاعل �أو للغري  ،عن طريق :
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� -1إدخال �أو تعديل �أو حمو �أو حجب للمعلومات والبيانات .
 - 2التدخــل ف ــي وظيفــة �أنظم ــة الت�شغي ــل و�أنظم ــة االت�صــاالت �أو حماول ــة تعطيله ــا
�أو تغيريهـا .
 - 3تعطيل الأجهزة والربامج واملواقع الإلكرتونية .
املــادة ( ) 12
جرميـــة الإباحيــة
� - 1إنت ــاج �أو عــر�ض �أو توزي ــع �أو توفـي ــر �أو ن�ش ــر �أو �ش ــراء �أو بي ــع �أو ا�ستي ــراد مــواد �إباحــية
�أو خملة باحلياء بوا�سطة تقنية املعلومات .
 - 2ت�شدد العقوبة على اجلرائم املتعلقة ب�إباحية الأطفال والق�صر .
 - 3ي�شمــل الت�شديد الوارد فـي الفقرة ( )2مــن هــذه املــادة  ،حيــازة مــواد �إباحيــة الأطفـ ــال
والق�صر �أو مــواد خملــة باحلــياء للأطفــال والق�صــر علــى تقنيــة املعلومــات �أو و�ســيط
تخزين تلك التقنيات .
املــادة ( ) 13
الـجرائـم الأخـرى املرتبطـة بالإباحيـة
املقامرة واال�ستغالل اجلن�سي .
املــادة ( ) 14
جرميـة االعتـداء علـى حرمـة احليـاة الـخا�صـة
االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة بوا�سطة تقنية املعلومات .
املــادة ( ) 15
الـجرائم املتعلقة بالإرهاب واملرتكبة بوا�سطة تقنية املعلومات
 - 1ن�شر �أفكار ومبادئ جماعات �إرهابية والدعوة لها .
 - 2متويـ ــل العمليــات الإرهابي ــة والتدري ــب عليهــا وت�سهيــل االتــ�صاالت بني التنظيمــات
الإرهابية .
 - 3ن�شر طرق �صناعة املتفجرات والتي ت�ستخدم خا�صة فـي عمليات �إرهابية .
 - 4ن�شر النعرات والفنت واالعتداء على الأديان واملعتقدات .
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املــادة ( ) 16
الـجرائم املتعلقة بالـجرائم املنظمة واملرتكبة بوا�سطة تقنية املعلومات
 - 1القيام بعمليات غ�سل �أموال �أو طلب امل�ساعدة �أو ن�شر طرق القيام بغ�سل الأموال .
 - 2الرتويج للمخدرات وامل�ؤثرات العقلية �أو االجتار بها .
 - 3االجتار بالأ�شخا�ص .
 - 4االجتار بالأع�ضاء الب�شرية .
 - 5االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة .
املــادة ( ) 17
الـجرائم املتعلقة بانتهاك حق امل�ؤلف والـحقوق املجاورة
انتهــاك ح ــق امل ؤ�لــف كما هو معرف ح�سب قانون الدولة الطرف  ،وذلك �إذا ارتكب الفعل
عن ق�صــد ولغري اال�ستعمال ال�شخ�صي  ،وانتهاك احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف ذات ال�صلة
كمــا هــي معرف ــة ح�س ــب قانــون الدولــة الطرف  ،وذلــك �إذا ارتكــب الفــعل عــن ق�صــد ولغيــر
اال�ستعمال ال�شخ�صي .
املــادة ( ) 18
اال�ستخـدام غيـر امل�شـروع لأدوات الدفـع الإلكرتونيـة
 - 1كـل مـن زور �أو ا�صطنع �أو و�ضـع �أي �أجهـزة �أو مـواد ت�ساعـد على تزويـر �أو تقليـد �أي �أداة
من �أدوات الدفع الإلكرتونية ب�أي و�سيلة كانت .
 - 2كل من ا�ستوىل على بيانات �أي �أداة من �أدوات الدفع وا�ستعملها �أو قدمها للغري �أو �سهل
للغري احل�صول عليها .
 - 3كل من ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات فـي الو�صول بدون
وجه حق �إىل �أرقام �أو بيانات �أي �أداة من �أدوات الدفع .
 - 4كل من قبل �أداة من �أدوات الدفع املزورة مع العلم بذلك .
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املــادة ( ) 19
ال�شـروع واال�شتـراك فـي ارتكـاب الـجرائـم
 - 1اال�شتـراك فــي ارتكــاب �أي جرميـة من اجلرائ ــم املن�ص ــو�ص عليهـا فـي هذا الف�صـل مع
وجود نية ارتكاب اجلرمية فـي قانون الدولة الطرف .
 - 2ال�شروع فـي ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الثاين من هذه االتفاقية .
 - 3يجوز لأي دولة طرف االحتفاظ بحقها فـي عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه املــادة
كليا �أوجزئيا .
املــادة ( ) 20
امل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعية واملعنوية
تلتزم كل دولة طرف  ،مع مراعاة قانونها الداخلي  ،برتتيب امل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص
االعتبارية عن اجلرائم التي يرتكبها ممثلوها با�سمها �أو ل�صاحلها دون الإخالل بفر�ض
العقوبة على ال�شخ�ص الذي يرتكب اجلرمية �شخ�صيا .
املــادة ( ) 21
ت�شديد العقوبات على اجلرائم التقليدية املرتكبة بوا�سطة تقنية املعلومات
تلتزم كل دولة طرف بت�شديد العقوبات على اجلرائم التقليدية فـي حال ارتكابها بوا�سطة
تقنية املعلومات .
الف�صــل الثالــث
الأحكــام الإجرائيــة
املــادة ( ) 22
نطــاق تطبيــق الأحكــام الإجرائيــة
 - 1تلتزم كل دولة طرف ب�أن تتبنى فـي قانونها الداخلي الت�شريعات والإجراءات ال�ضرورية
لتحديد ال�صالحيات والإجراءات الواردة فـي الف�صل الثالث من هذه االتفاقية .
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 - 2مع مراعاة �أحكام املــادة ( ، )29على كـل دولـة طـرف تطبيــق ال�صالحيــات والإجراءات
املذكورة فـي الفقرة ( )1على :
�أ  -اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي امل ــواد (� )6إىل ( )19من هذه االتفاقية .
ب � -أي جرائم �أخرى ترتكب بوا�سطة تقنية املعلومات .
ج  -جمع الأدلة عن اجلرائم ب�شكل �إلكرتوين .
� - 3أ  -يجـ ـ ــوز لأي دولـ ــة طـ ـ ــرف االحتف ــاظ بحقهـ ـ ـ ــا ف ــي تطبي ـ ــق الإجـ ـ ــراءات املذك ـ ــورة
فـي املــادة ( )29فقط على اجلرائم �أو �أ�صنــاف اجلرائم املعنية فـي التحفظ ب�شرط
�أال يزيـد عـدد هذه اجلرائم على عدد اجلرائم التي تطبق عليها الإجراءات املذكورة
فـي املــادة ( ، )30وعلى كـل دولة طرف �أن ت�أخذ بعني االعتبار حمدوديـة التحفظ
لإتاحــة التطبيــق الوا�سـع للإجراءات املذكورة فـي املــادة (. )29
ب  -كما يجوز للدولة الطرف �أن حتتفظ بحقها فـي عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما
كانت غري قادرة ب�سبب حمدودية الت�شريع على تطبيقها على االت�صاالت التي تبث
بوا�سطة تقنية املعلومات ملزود اخلدمة  ،وذلك �إذا كانت التقنية :
 يتم ت�شغيلها ل�صالح جمموعة مغلقة من امل�ستخدمني . ال ت�ستخــدم �شبكــات اتــ�صال عامــة ولي�ســت مرتبطــة بتقنيـة معلومـات �أخـرى�سواء كانت عامة �أو خا�صة .
وعلى كل دولة طرف �أن ت�أخذ بعني االعتبار حمدودية التحفظ لإتاحة التطبيق
الوا�سع للإجراءات املذكورة فـي املادتني ( )29و (. )30
املــادة ( ) 23
التحفظ العاجل على البيانات املخزنة فـي تقنية املعلومات
 - 1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من �إ�صدار
الأمر �أو احل�صول على احلفظ العاجل للمعلومات املخزنة مبا فـي ذلك معلومات تتبع
امل�ستخدمني والتي خزنت على تقنية املعلومات وخ�صو�صا �إذا كان هناك اعتقاد �أن تلك
املعلومات عر�ضة للفقدان �أو التعديل .
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 - 2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية فـيما يتعلق بالفقرة ( )1بوا�سطة
�إ�صــدار �أمـر �إىل �شخـ�ص من �أجـل حفـظ معلومـات تقنية املعلومات املخزنة واملوجودة
بحيازت ــه �أو �سيطرت ــه وم ــن أ�ج ــل �إلزامـ ــه بحفـ ــظ و�صيانـ ــة �سالمـ ــة تلــك املعلوم ــات
ملـ ــدة �أق�صــاهــا ( )90ت�سعون يوم ــا قابلـ ــة للتجديـ ــد  ،مـ ــن �أج ــل متكي ــن ال�سلطـ ــات
املخت�ص ـ ــة مــن البحــث والتق�صي .
 - 3تلتزم كـل دولـة طـرف بتبـني الإجـراءات ال�ضروريـة لإلزام ال�شخـ�ص امل�سـ�ؤول عـن حفـظ
تقنية املعلومات للإبقاء على �سرية الإجراءات طوال الفرتة القانونية املن�صو�ص عليها
فـي القانون الداخلي .
املــادة ( ) 24
التحفظ العاجل والك�شف الـجزئي ملعلومات تتبع امل�ستخدمني
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية فـيما يخت�ص مبعلومات تتبع امل�ستخدمني
من �أجل :
� - 1ضمان توفر احلفظ العاجل ملعلومات تتبع امل�ستخدمني بغ�ض النظر عن ا�شرتاك
واحد �أو �أكرث من مزودي اخلدمة فـي بث تلك االت�صاالت .
� - 2ضمان الك�شف العاجل لل�سلطات املخت�صة لدى الدولة الطرف �أو ل�شخ�ص تعينه
تلك ال�سلطات ملقدار كاف من معلومات تتبع امل�ستخدمني لتمكني الدولة الطرف
من حتديد مزودي اخلدمة وم�سار بث االت�صاالت .
املــادة ( ) 25
�أمــر ت�سليــم املعلومــات
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من �إ�صدار
الأوامر �إىل :
� - 1أي �شخـ ــ�ص فـ ــي �إقليمه ــا لت�سلي ــم معلوم ــات معين ــة ف ــي حي ــازة ذل ــك ال�شخــ�ص
واملخزنة على تقنية املعلومات �أو و�سيط تخزين املعلومات .
� - 2أي م ــزود خدمــة يق ــدم خدمات ــه فــي �إقلي ــم الدولــة الطــرف لت�سليـ ــم معلوم ــات
امل�شرتك املتعلقة بتلك اخلدمات فـي حوزة مزود اخلدمة �أو حتت �سيطرته .
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املــادة ( ) 26
تفتيــ�ش املعلومــات املخزنــة
 - 1تلت ــزم ك ــل دول ــة ط ــرف بتب ــني الإجــراءات ال�ض ــروري ــة لتمك ـ ـي ــن �سلطاته ـ ــا املخت�صـ ــة
من التفتي�ش �أو الو�صول �إىل :
أ�  -تقنية املعلومات �أو جزء منها واملعلومات املخزنة فـيها �أو املخزنة عليها .
ب  -بيئة �أو و�سيط تخزين معلومات تقنية املعلومات والذي قد تكون معلومات التقنية
خمزنة فـيه �أو عليه .
 - 2تلتـ ــزم ك ــل دول ــة ط ــرف بتبن ــي الإجـ ــراءات ال�ضروريـ ــة لتمكي ـ ــن ال�سلطـ ــات املخت�ص ــة
م ــن التفتي ــ�ش �أو الو�ص ــول �إىل تقنية معلومات معينة �أو جزء منها مبا يتوافق مع
الفقرة (� - 1أ) �إذا كان هناك اعتقاد ب�أن املعلومات املطلوبة خمزنة فـي تقنية معلومات
�أخرى �أو جزء منها فـي �إقليمها وكانت هذه املعلومات قابلة للو�صول قانونا �أو متوفرة
فـي التقنية الأوىل فـيجوز تو�سيع نطاق التفتي�ش والو�صول للتقنية الأخرى .
املــادة ( ) 27
�ضبــط املعلومــات املخزنــة
 - 1تلت ـ ــزم كـ ــل دولـ ــة ط ــرف بتبنـ ــي الإج ــراءات ال�ضروريـ ــة لتمكي ــن ال�سلط ــات املختــ�صة
من �ضبط وت�أمني معلومات تقنية املعلومات التي يتم الو�صول �إليها ح�سب الفقرة ()1
من املــادة ( )26من هذه االتفاقية .
هــذه الإجــراءات ت�شمــل �صالحيــات :
أ� � -ضبــط وت أ�مــني تقنية املعلومات �أو جـ ــزء منــها �أو و�سيــط تخزيــن معلومـات
تقنـية املعلومات .
ب  -عمل ن�سخة من معلومات تقنية املعلومات واالحتفاظ بها .
ج  -احلفاظ على �سالمة معلومات تقنية املعلومات املخزنة .
د � -إزال ــة �أو من ــع الو�صـ ــول �إل ــى تلــك املعلومـ ــات ف ـ ــي تقني ـ ــة املعلومـ ــات الت ــي يتـ ــم
الو�صول �إليها .
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 - 2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من �إ�صدار
الأوامـر �إىل �أي �شخــ�ص لديــه معرفــة بوظيفــة تقنيــة املعلومات �أو الإجراءات املطبقة
حلماية تقنية املعلومات من �أجل تقدمي املعلومات ال�ضرورية لإمتام تلك الإجراءات
املذكورة فـي الفقرتني ( )2 , 1من املــادة ( )26من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 28
اجلمـع الفـوري ملعلومـات تتبـع امل�ستخدميـن
 - 1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من :
�أ  -جمع �أو ت�سجيل بوا�سطة الو�سائل الفنية على �إقليم تلك الدولة الطرف .
ب � -إلزام مزود اخلدمة �ضمن اخت�صا�صه الفني ب�أن :
 يجمع �أو ي�سجل بوا�سطة الو�سائل الفنية على �إقليم تلك الدولة الطرف � ،أو يتع ــاون وي�ساعـ ــد ال�سلطـ ــات املخت�ص ــة فـ ــي جم ــع وت�سجيـ ــل معلومـ ــات تتبـ ــعامل�ستخدمني ب�شكل فوري مع االت�صاالت املعنية فـي �إقليمها والتي تبث بوا�سطة
تقنية املعلومات .
� - 2إذا لــم ت�ستطــع الدول ــة الطــرف ب�ســبب النظ ــام القانــوين الداخ ـلــي تبــني الإجــراءات
املن�صــو�ص عليها فـي الفقــرة (� -1أ) فـيمكنها تبني �إجراءات �أخرى بال�شكل ال�ضروري
ل�ضمــان اجلمــع �أو الت�سجيــل الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني املرافقة لالت�صاالت
املعنية فـي �إقليمها با�ستخدام الو�سائل الفنية فـي ذلك الإقليم .
 - 3تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات ال�ضرورية لإلزام مزود اخلدمة باالحتفاظ
ب�سرية �أي معلومة عند تنفـيذ ال�صالحيات املن�صو�ص عليها فـي هذه املــادة .
املــادة ( ) 29
اعتــرا�ض معلومــات املحتــوى
 - 1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الت�شريعية وال�ضرورية فـيما يخت�ص ب�سل�سلة
من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي القانون الداخلي  ،لتمكني ال�سلطات املخت�صة من :
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أ�  -اجلمع �أو الت�سجيل من خالل الو�سائل الفنية على �إقليم الدولة الطرف � ،أو
ب  -التعاون وم�ساعدة ال�سلطات املخت�صة فـي جمع �أو ت�سجيل معلومات املحتوى
ب�شك ــل ف ــوري لالت�ص ــاالت املعني ــة فـي �إقليمه ــا والت ــي تبــث بوا�سطــة تقن ــية
املعلومات .
� - 2إذا لـ ــم ت�ستطـ ــع الدولـ ــة الط ــرف ب�سب ــب النظـام القانونـي الداخلـي تبن ــي الإجــراءات
املن�صــو�ص عليها فـي الفقــرة (  -1أ� ) فـيمكنها تبني �إجراءات �أخرى بال�شكل ال�ضروري
ل�ضم ــان اجلم ــع والت�سجيـ ــل الفــوري ملعلومــات املحتــوى املرافق ــة لالت�ص ــاالت املعني ـ ــة
فـي �إقليمها با�ستخدام الو�سائل الفنية فـي ذلك الإقليم .
 - 3تلتــزم كــل دولــة طــرف باتخـاذ الإجراءات ال�ضروريــة لإلزام مزود اخلدمة باالحتفاظ
ب�سرية �أي معلومة عند تنفـيذ ال�صالحيات املن�صو�ص عليها فـي هذه املــادة .
الف�صــل الرابــع
التعــاون القانــوين والق�ضــائي
املــادة ( ) 30
االخت�صـــا�ص
 - 1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية ملد اخت�صا�صها على �أي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الثاين من هذه االتفاقية وذلك �إذا ارتكبت اجلرمية كليا
�أو جزئيا �أو حتققت :
أ�  -فـي �إقليم الدولة الطرف .
ب  -على منت �سفـينة حتمل علم الدولة الطرف .
ج  -على منت طائرة م�سجلة حتت قوانني الدولة الطرف .
د  -مــن قبــل �أحــد مواطنــي الدولــة الطـرف �إذا كانـت اجلرميــة يعاقــب عليها ح�ســب
القانــون الداخلــي فــي مكــان ارتكابهــا �أو �إذا ارتكبــت خــارج منطقــة االخت�صــا�ص
الق�ضائي لأي دولة .
هـ � -إذا كانت اجلرمية مت�س �أحد امل�صالح العليا للدولة .
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 - 2تلتــزم ك ــل دول ــة ط ــرف بتبن ــي الإج ــراءات ال�ضروري ــة مل ــد االختــ�صا�ص ال ــذي يغــطي
اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )31الفقرة ( )1من هذه االتفاقية فـي احلاالت
التي يكون فـيهــا اجلانـي املزعــوم حا�ضــرا فــي �إقليــم تلــك الدولــة الط ــرف وال يقوم
بت�سليمه �إىل طرف �آخر بناء على جن�سيته بعد طلب الت�سليم .
� - 3إذا ادعت �أكرث من دولة طرف باالخت�صا�ص الق�ضائي جلرمية من�صو�ص عليها فـي هذه
االتفاقية فـيقدم طلب الدولــة التـي �أخلت اجلرمية ب�أمنها �أو مب�صاحلها ثم الدولة
التي وقعت اجلرمية فـي �إقليمها ثم الدولة التي يكون ال�شخ�ص املطلوب من رعاياها
و�إذا احتدت الظروف فتقدم الدولة الأ�سبق فـي طلب الت�سليم .
املــادة ( ) 31
ت�سليــم املجرميــن
� - 1أ -هذه املــادة تنطبق على تبادل املجرمني بني الدول الأطراف على اجلرائم املن�صو�ص
عليها فـي الف�صل الثاين من هذه االتفاقية ب�شرط �أن تكون تلك اجلرائم يعاقب
عليه ــا فـ ــي قواني ــن ال ــدول الأط ــراف املعني ــة ب�سلــب احلرية لفرتة �أدناها �سنة واحدة
�أو بعقوبة �أ�شد .
ب � -إذا انطبقت عقوبة �أدنى خمتلفة ح�سب ترتيب متفق عليه �أو ح�سب معاهــدة ت�سليــم
املجرمني ف�إن العقوبة الدنيا هي التي �سوف تطبق .
� - 2إن اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة تعتربجرائم قابلة لت�سليم
املجرميــن الذيــن يرتكبونهــا ف ــي �أي معاهــدة لت�سلــيم املجرميــن قائمــة بيــن الــدول
الأطراف .
� - 3إذا قامــت دولـة طــرف ما بجــعل ت�سليــم املجرميــن م�شـروطا بوجــود معاهــدة وقامــت
با�ستــالم طلــب لت�سليــم املجرميــن مـن دولة طــرف �أخــرى لي�س لديــها معاهـدة ت�سليم
فيمكن اعتبار هذه االتفاقية ك�أ�سا�س قانوين لت�سليم املجرمني فـيما يتعلق باجلرائم
املذكورة فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة .
 - 4الدول الأطراف التي ال ت�شرتط وجود معاهدة لتبادل املجرمني يجب �أن تعترب اجلرائم
املذكورة فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة قابلة لت�سليم املجرمني بني تلك الدول .
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 - 5يخ�ضع ت�سليم املجرمني لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي قانــون الدولــة الطــرف التــي
يقــدم �إليهــا الطلــب �أو ملعاهــدات الت�سلــيم املطبـقة ب ـمـا فــي ذلــك الأ�س ــ�س الت ــي ميك ــن
للدولة الطرف اال�ستناد عليها لرف�ض ت�سليم املجرمني .
 - 6يج ــوز لك ــل دول ــة ط ــرف م ــن الأط ــراف املتعاق ــدة �أن متتن ــع عــن ت�سليــم مواطنيــها
وتتعهــد ف ــي احلــدود التي ميتــد �إليــها اخت�صا�صهــا  ،بتوجــيه االتـهام �ضد من يرتكب
منهــم ل ــدى �أي م ــن ال ــدول الأط ــراف الأخــرى جرائــم معاقبــا عليهــا ف ــي قان ــون ك ــل
من الدولتني بعقوبة �سالبة للحرية مدتها �سنة �أو بعقوبة �أ�شد لدى �أي من الطرفـني
املتعاقدين وذلك �إذا ما وجهت �إليها الدولة الطرف الأخرى طلبا باملالحقة م�صحوبا
بامللفات والوثائق والأ�شياء واملعلومات التي تكون فـي حيازتها وحتاط الدولة الطرف
الطالبــة علــما مبــا يتــم ف ــي �ش ـ�أن طلبهــا  ،وحتدد اجلن�سية من تاريخ وقوع اجلرمية
املطلوب من �أجلها الت�سليم .
� - 7أ -تلتــزم كــل دولــة ط ــرف وق ــت التوقيــع �أو �إيــداع �أداة الت�صدي ـ ــق �أو القبــول �أن تقـ ــوم
ب�إي�صــال ا�ســم وعنــوان ال�سلطــة امل�س�ؤولــة عــن طلبــات ت�سليــم املجرميــن �أو التوقيــف
الإجرائي فـي ظل غياب معاهدة �إي�صـال هـذه املعلومـات �إلـى الأمانـة العامـة ملجـل�س
وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب .
ب  -تق ــوم الأمانــة العامــة ملجلــ�س وزراء الداخليــة العــرب والأمانــة الفنــية ملجلــ�س وزراء
الع ــدل الع ــرب ب�إن ــ�شاء وحتديــث �سجــل ال�سلطــات املعنيــة مـن قبــل ال ــدول الأطــراف
وعلى كل دولة طرف �أن ت�ضمن �أن تفا�صيل ال�سجل �صحيحة دائما .
املــادة ( ) 32
امل�ساعــدة املتبادلــة
 - 1على جميع الدول الأطراف تبادل امل�ساعدة فـيما بينها ب�أق�صـى مــدى ممكــن لغايات
التحقيقات �أو الإجراءات املتعلقة بجرائم معلومات وتقنية املعلومات �أو جلمع الأدلة
الإلكرتونية فـي اجلرائم .
 - 2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية من �أجل تطبيق االلتزامات الواردة
فـي املواد من (� )34إىل املــادة (. )42
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 - 3يتم تقدمي طلب امل�ساعدة الثنائية واالت�صاالت املتعلقـة بهــا ب�شكــل خطــي  ،ويجــوز
لكــل دولــة طــرف فـي احلــاالت الطارئة �أن تقدم هذا الطلب ب�شكل عاجل مبا فـي ذلك
الفاكـ ــ�س �أو الربي ـ ــد الإلكرتون ـ ــي عل ــى �أن ت�ض ـ ـمـن هـ ــذه االت�صـ ــاالت الق ـ ــدر املعقـ ــول
مــن الأمــن واملرجعي ــة ( بــما ف ــي ذلــك ا�ستخ ــدام الت�شفـي ــر ) وت�أكي ــد الإر�س ــال ح�سبــما
تطلــب الدولــة الطــرف ويجــب على الدولة الطرف املطلــوب منهـا امل�ساعدة �أن تقبل
وت�ستجيب للطلب بو�سيلة عاجلة من االت�صاالت .
 - 4با�ستثناء ما يرد فـيه ن�ص فـي هذا الف�صل ف�إن امل�ساعدة الثنائية خا�ضعة لل�شروط
املن�صو�ص عليها فـي قانـون الدولـة الطـرف املطلـوب منها امل�ساعــدة �أو فـي معاهــدات
امل�ساعــدة املتبادلــة بــما فــي ذلك الأ�س�س التي ميكن للدولة الطرف املطلوب منها
امل�ساع ــدة االعتم ــاد علي ــها لرفــ�ض التـعاون  .وال يجوز للدولة الطرف املطلوب منها
�أن متار�س حقها فـي رف�ض امل�ساعدة فـيما يتعلق باجلرائم املن�صو�ص عليها فـي الف�صل
الثاين فقط بناء على كون الطلب يخ�ص جرمية يعتربها من اجلرائم املالية .
 - 5حيثما ي�سمح للدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة املتبادلة ب�شرط وجود ازدواجية
التجرمي  ،ف�إن هذا ال�شرط يعترب حا�صال بغ�ض النظر عما �إذا كانت قوانني الدولة
الطــرف ت�صنــف اجلرميــة فـي نفـ�س ت�صنيـف الدولـة الطـرف الطالـبة وذلك �إذا كان
الفعل الذي ميهد للجرمية التي تطلب امل�ساعدة فـيها يعترب جرمية بح�سب قوانني
الدولة الطرف .
املــادة ( ) 33
املعلومــات العر�ضيــة املتلقــاة
 - 1يجوز لأي دولة طرف � -ضمن حدود قانونها الداخلي  -وبدون طلب م�سبق �أن تعطي
لدولة �أخرى معلومات ح�صلت عليها من خالل حتقيقاتها �إذا اعتربت �أن ك�شف مثل
ه ــذه املعلوم ــات ميك ــن �أن ت�ساع ــد الدول ــة الطــرف املر�سلــة �إليهــا فـي �إجــراء ال�شــروع
�أو القي ــام بتحقيق ــات ف ــي اجلرائــم املن�ص ــو�ص عليــها فــي هذه االتفاقــية �أو قد ت�ؤدي
�إىل طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف .
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 - 2قبل �إعطاء مثل هذه املعلومات يجوز للدولة الطرف املزودة �أن تطلب احلفاظ على �سرية
املعلومــات  ,و�إذا لــم ت�ستطــع الدولــة الطــرف امل�ستقبل ــة االلتــزام به ــذا الطل ــب يجـ ــب
عليها �إبالغ الدولة الطرف املزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى �إمكانية التزويد
باملعلومـات  ،و�إذا قبلـت الدولـة الطرف امل�ستقبلة املعلومات م�شروطة بال�سرية فـيجب
�أن تبقى املعلومات بني الطرفـني .
املــادة ( ) 34
الإجراءات املتعلقة بطلبات التعاون وامل�ساعدة املتبادلة
 - 1تطبــق بنـود الفقـرات ( )9 - 2من هذه املــادة فـي حالة عدم وجــود معاهــدة �أو اتفاقيــة
م�ساعدة متبادلة وتعاون علـى �أ�ســا�س الت�شريـع النافـذ بيــن الدولــة الطــرف الطالبــة
واملطلــوب منهــا � ،أما فـي حــال وجودهــا فال تطبــق الفقرات امل�شار �إليها �إال �إذا اتفقت
الأطراف املعنية على تطبيقها كاملة �أو ب�شكل جزئي .
� - 2أ -على كل دولة طرف حتديد �سلطة مركزية تكون م�س�ؤولة عن �إر�سال و�إجابة طلبات
امل�ساعدة املتبادلة وتنفـيذ هذه الطلبات و�إي�صالها �إىل ال�سلطات املعنية لتنفـيذها .
ب  -على ال�سلطات املركزية �أن تت�صل ببع�ضها مبا�شرة .
ج  -على كل دولة طرف  -وقت التوقيع �أو �إيداع �أدوات الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة -
�أن تت�صــل بالأمانــة العامــة ملجلــ�س وزراء الداخلي ــة العرب والأمانــة الفنــية ملجلــ�س
وزراء العدل العرب وتنقل �إليهما �أ�سماء وعناوين ال�سلطات املحددة خ�صي�صا لغايات
هذه الفقرة .
د  -تقوم الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية ملجل�س وزراء
العــدل العــرب ب�إن�شــاء وحتديــث �سجــل لل�سلطــات املركزيــة واملعيــنة مــن قـبل الـدول
الأطــراف  .وعلــى كــل دولــة طــرف �أن تت�أكــد من �أن التفا�صــيل املوجـودة فـي ال�سجل
�صحيحة دائما .
 - 3يتم تنفـيذ مطالب امل�ساعدة املتبادلة فـي هذه املــادة ح�سب الإجراءات املحددة من قبل
الدولـة الطـرف الطالبـة لهـا با�ستثنـاء حالـة عـدم التوافـق مـع قانـون الدولــة الطــرف
املطلوب منها امل�ساعدة .
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 - 4يجوز للدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة �أن ت�ؤجل الإجراءات املتخذة ب�ش�أن الطلب
�إذا كانت هذه الإجراءات ت�ؤثر على التحقيقات اجلنائية التي جترى من قبل �سلطاتها .
 - 5قبل رف�ض �أو ت�أجيل امل�ساعدة يجب على الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة بعد
ا�ست�شـ ــارة الدولـ ــة الط ــرف الطالب ــة له ــا �أن تق ــرر فـيمــا �إذا �سيتــم تلبيــة الطلب جزئيا
�أو يكون خا�ضعا لل�شروط التي قد تراها �ضرورية .
 - 6تلتــزم الدولــة الطــرف املطلــوب منهــا امل�ساعــدة �أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها
بنتيجة تنفـيذ الطلب  ,و�إذا مت رف�ض �أو ت�أجيل الطلب يجب �إعطاء �أ�سباب هذا الرف�ض
�أو الت�أجيل  ،ويجب على الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة �أن تعلم الدولة الطرف
الطالبة لها بالأ�سباب التي متنع تنفـيذ الطلب ب�شكل نهائي �أو الأ�ســباب التـي ت�ؤخـره
ب�شكل كبري .
 - 7يجوز للدولة الطرف الطالبة للم�ساعدة �أن تطلب من الدولــة الطــرف املطلــوب منهــا
امل�ساعدة الإبقــاء علــى �سريــة حقيقــة وم�ضمون �أي طلب يندرج فـي هذا الف�صل ما عدا
القدر الكافـي لتنفـيذ الطلب  ,و�إذا مل ت�ستطع الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة
االلت ــزام به ــذا الطل ــب لل�سري ــة يجــب عليهــا �إعــالم الدولــة الطـ ــرف الطالبـ ــة والتــي
�ستقــرر مــدى �إمكانية تنفـيذ الطلب .
� - 8أ  -فـي احلاالت العاجلة يجوز �إر�سال طلبات امل�ساعدة املتبادلة مبا�شرة �إىل ال�سلطات
الق�ضائيــة فــي الدولــة الطــرف املطل ــوب منه ــا امل�ساع ــدة من نظريته ــا فــي الدول ــة
الطرف الطالبة لها  ،وفـي مثل هذه احلاالت يجب �إر�سال ن�سخة فـي نف�س الوقت
من ال�سلطة املركزية فـي الدولة الطرف الطالبة �إىل نظريتها فـي الدولة الطرف
املطلوب منها .
ب  -يجوز عمل االت�صاالت وتقدمي الطلبات ح�سب هذه الفقرة بوا�سطة الإنرتبول .
ج  -حيثما يتم تقدمي طلب ح�سب الفقرة (�أ) ولــم تكــن ال�سلطــة خمت�صــة بالتعامــل مع
الطلــب فـيجــب عليــها �إحالـة الطلب �إىل ال�سلطة املخت�صة و�إعالم الدولة الطرف
الطالبة للم�ساعدة مبا�شرة بذلك .
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د� -إن االت�صاالت والطلـبــات الت ــي تتــم ح�سـ ــب هــذه الفقــرة والتــي ال ت�شمـ ــل الإجــراء
الق�سري ميكن بثها مبا�شرة من قبل ال�سلطات املخت�صة فـي الدولة الطرف الطالبة
للم�ساعدة �إىل نظريتها فـي الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة .
هـ  -يجـوز لكــل دولة طرف  ،وقت التوقيع �أو الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام
�إبالغ الأمانـة العامـة ملجلـ�س وزراء الداخليـة العـرب والأمانــة الفنيــة ملجلـ�س وزراء
العدل العرب ب�أن الطلبات ح�سب هذه الفقرة يجب توجيهها �إىل ال�سلطة املركزية
لغايات الفعالية .
املــادة ( ) 35
رفـــ�ض امل�ساعـــدة
يجـوز للدولـة الطـرف املطلـوب منهـا امل�ساعـدة  -بالإ�ضافـة �إىل �أ�سـ�س الرفـ�ض املن�صـو�ص
عليها فـي املــادة ( )32الفقرة (� - )4أن ترف�ض امل�ساعدة �إذا :
 - 1كان الطلب متعلقا بجرمية يعتربها قانون الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة
جرمية �سيا�سية .
 - 2اعترب �أن تنفـيذ الطلب ميكن �أن ي�شكل انتهاكا ل�سيادته �أو �أمنه �أو نظامه �أو م�صاحله
الأ�سا�سية .
املــادة ( ) 36
ال�سريـة وحـدود اال�ستخـدام
 - 1عندما ال يكون هناك معاهدة �أو اتفاق للم�ساعدة املتبادلة على �أ�سا�س الت�شريع ال�ساري
بني الدول الأطراف الطالبــة واملطلــوب منــها فـيجــب تطبــيق بنــود هــذه املــادة وال
يتـ ــم تطبيقها �إذا وجدت مثل هذه االتفاقية �أو املعاهدة �إال �إذا اتفقت الدول الأطراف
املعنية على تطبيق �أي من فقرات هذه املــادة �أو كلها .
 - 2يجــوز للدولــة الطـرف املطلوب منهـا توفـري املعلومات �أو املواد املوجودة فـي الطلــب
ب�شرط :
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أ�  -احلـفاظ علـى عن�صـر ال�سرية للدولة الطرف الطالبة للم�ساعدة وال يتم االلتزام
بالطلب فـي غياب هذا العن�صر .
ب  -عدم ا�ستخدام املعلومات فـي حتقيقات �أخرى غري الواردة فـي الطلب .
� - 3إذا لــم ت�ستط ــع الدولـة الطــرف الطالبـة االلتــزام بال�ش ـ ــرط ال ــوارد ف ــي الفقــرة ()2
فـيجب عليها �إعالم الدولة الطرف الأخرى والتي �ستقرر بعدها مدى �إمكانية توفـري
املعلومات  ،و�إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا ال�شرط فهو ملزم لها .
� - 4أي دولة طرف توفر املعلومات �أو املواد بح�سب ال�شرط فـي الفقرة ( )2لتوفـري املعلومات
يجوز لها �أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى �أن تربر ا�ستخدام املعلومات �أو املواد .
املــادة ( ) 37
احلفـظ العاجـل للمعلومـات املخزنـة علـى �أنظمـة املعلومـات
 - 1لأي دول ــة ط ــرف �أن تطلــب م ــن دولـ ــة طــرف �أخــرى احل�ص ــول علــى احلفــظ العاج ــل
للمعلومات املخزنة على تقنية املعلومات تقع �ضمن �إقليمها بخ�صو�ص ما تود الدولة
الطرف الطالبة للم�ساعدة �أن تقدم طلبا ب�ش�أنه للم�ساعدة املتبادلة للبحث و�ضبط
وت�أمني وك�شف املعلومات .
 - 2يجب �أن يحدد طلب احلفظ ح�سب الفقرة ( )1ما يلي :
أ�  -ال�سلطة التي تطلب احلفظ .
ب  -اجلرمية مو�ضوع التحقيق وملخ�صا للوقائع .
ج  -معلومات تقنية املعلومات التي يجب حفظها وعالقتها باجلرمية .
د � -أي معلومــات متوفــرة لتحديــد امل�س�ؤول عن املعلومــات املخزنــة �أو موقــع تقنيــة
املعلومات .
هـ  -موجبات طلب احلفظ .
و  -رغبــة الدول ـ ــة الط ــرف بت�سلي ــم طل ــب امل�ساعـ ــدة الثنائيـ ــة للبحـ ـ ــث �أو الو�ص ــول
�أو ال�ضبط �أو ت�أمني �أو ك�شف معلومات تقنية املعلومات املخزنة .
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 - 3عند ا�ستالم �إحدى الدول الأطراف الطلب من دولة طرف �أخرى فعليها �أن تتخذ جميع
الإجراءات املنا�سبة حلفظ املعلومات املحددة ب�شكل عاجل بح�سب قانونها الداخلي ،
ولغايات اال�ستجابة �إىل الطلب فال ي�شرتط وجود ازدواجية التجرمي للقيام باحلفظ .
� - 4أي دولة طرف ت�شرتط وجود ازدواجية التجرمي لال�ستجابة لطلب امل�ساعدة يجوز
لها فـي حاالت اجلرائم عدا املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الثاين من هذه االتفاقية ،
�أن حتتفظ بحقها برف�ض طلب احلفظ ح�سب هذه املــادة �إذا كان هناك �سبب لالعتقاد
ب�أنه لن يتم تلبية �شرط ازدواجية التجرمي فـي وقت الك�شف .
 - 5بالإ�ضافة لذلك  ،ميكن رف�ض طلب احلفظ �إذا :
أ�  -تعلق الطلب بجرمية تعتربها الدولة الطرف املطلوب منها جرمية �سيا�سية .
ب  -اعتـ ــبار الدولـ ــة الطـ ــرف املطلـ ــوب منهـ ــا ب ـ ـ�أن تنفـ ــيذ الط ـلـب قـ ــد يه ــدد �سيادته ــا
�أو �أمنها �أو نظامها �أو م�صاحلها .
 - 6حيثما تعتقد الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة ب�أن احلفظ لن ي�ضمن التوفر
امل�ستقبلـ ـ ــي للمعلومـ ــات �أو �سيه ـ ــدد �سري ـ ـ ــة حتقيق ـ ــات الدولـ ـ ــة الطـ ـ ــرف الطالبـ ـ ــة
لها �أو �سالمتها فـيجب عليها �إعالم الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى
�إمكانية تنفـيذ الطلب .
� - 7أي حف ــظ ناجــم عــن اال�ستجابـة للطلب املذكــور فـي الفقــرة ( )1يجــب �أن يكــون لفتــرة
ال تقـ ــل عـ ــن (� )60ستني يوم ــا من �أجل متكني الدولــة الطــرف الطالبــة مــن ت�سليــم
طلب البحـث �أو الو�صول �أو ال�ضبـط �أو الت�أميـن �أو الك�شــف للمعلومــات  .وب ـعــد ا�ست ـ ــالم
مثــل هــذا الطلب يجب اال�ستمرار بحفظ املعلومات ح�سب القرار اخلا�ص بالطلب .
املــادة ( ) 38
الك�شــف العاجــل ملعلومــات تتبــع امل�ستخدميــن املحفوظــة
 - 1حيثم ــا تكت�شف الدولــة الطــرف املطل ــوب منهــا  -فـي �سي ــاق تنف ـيـ ــذ الطلـ ـ ـ ــب ح�سـ ـ ــب
املــادة ( )37حلفظ معلومات تتبع امل�ستخدمني اخلا�صة بات�صاالت معينة  -ب�أن مزود
خدمة فـي دولة �أخرى قد ا�شرتك فـي بث االت�صال فـيجب على الدولة الطرف
املطلــوب منهــا �أن تك�شــف للدولــة الطــرف الطالبــة قــدرا كافـيــا مــن معلومــات تتبــع
امل�ستخدمني من �أجل حتديد مزود اخلدمة وم�سار بث االت�صاالت .
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 - 2ميكن تعليق ك�شف معلومات تتبع امل�ستخدمني ح�سب الفقرة (� )1إذا :
أ�  -تعلق الطلب بجرمية تعتربها الدولة الطرف املطلوب منها جرمية �سيا�سية .
ب  -اعتربت الدولــة الطــرف املطلـ ــوب منـ ــها ب ـ ـ�أن تنف ــيذ الطل ــب ق ــد يه ــدد �س ــالمتها
�أو �أمنها �أو نظامها �أو م�صاحلها .
املــادة ( ) 39
التعــــاون وامل�ساعــــدة الثنائيـــة
املتعلقـة بالو�صـول �إلـى معلومـات تقنيـة املعلومـات املخزنـة
 - 1يجوز لأي دولة طرف �أن تطلب من دولة طرف �أخرى البحث �أو الو�صول �أو ال�ضبط
�أو الت�أمني �أو الك�شف ملعلومات تقنية املعلومات املخزنة والواقعة �ضمن �أرا�ضي الدولة
الطــرف املطلــوب منها مبا فـي ذلك املعلومات التي مت حفظــها بح�ســب املــادة (. )37
 - 2تلت ــزم الدول ــة الط ــرف املطل ــوب منه ــا ب�أن ت�ستجي ــب للدول ــة الطــرف الطالبــة وفقــا
للأحكام الواردة فـي هذه االتفاقية .
 - 3تتــم الإجابـة علـى الطـلب علــى �أ�س ــا�س عاجـل �إذا كانــت املعلومــات ذات العالقــة عر�ضــة
للفقدان �أو التعديل .
املــادة ( ) 40
الو�صول �إىل معلومات تقنية املعلومات عرب احلدود
يجوز لأي دولة طرف  ،وبدون احل�صول على تفوي�ض من دولة طرف �أخرى :
� - 1أن ت�صل �إىل معلومات تقنية املعلومات املتوفــرة للعامــة (م�صــدر مفتــوح ) بغــ�ض
النظر عن املوقع اجلغرافـي للمعلومات .
� - 2أن ت�صـل �أو ت�ستقبــل  -من خالل تقنية املعلومــات فـي �إقليمها  -معلومات تقنية
املعلوم ــات املوجـ ــودة ل ــدى الدولـ ــة الطـ ــرف الأخـ ــرى وذلـ ــك �إذا كان ـ ــت حا�صل ــة
على املوافقة الطوعية والقانونيــة من ال�شخــ�ص الذي ميلك ال�سلـطة القانونيــة
لك�شف املعلومات �إىل تلك الدولة الطرف بوا�سطة تقنية املعلومات املذكورة .
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املــادة ( ) 41
التعــاون وامل�ساعــدة الثنائيــة
بخ�صـو�ص اجلمـع الفـوري ملعلومـات تتبـع امل�ستخدمـني
 - 1علـى الــدول الأطــراف توفـي ــر امل�ساعـ ــدة الثنائي ــة لبع�ضه ــا البع ــ�ض بخ�صــو�ص اجلم ــع
الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني امل�صاحبة الت�صاالت معينة فـي �أقاليمها والتي تبث
بوا�سطة تقنية املعلومات .
 - 2على كل دولة طرف توفـري تلك امل�ساعدة على الأقل بالن�سبة للجرائم التي يتوفر فـيها
اجلمع الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني ملثيلتها من الق�ضايا الداخلية .
املــادة ( ) 42
التعاون وامل�ساعدة الثنائية فـيما يخ�ص املعلومات املتعلقة باملحتوى
تلتــزم الــدول الأطـراف بتوفـري امل�ساعــدة الثنائيــة لبع�ضهــا فـيمــا يتعلــق باجلمــع الف ــوري
ملعلومات املحتوى الت�صاالت معينة تبث بوا�سطة تقنية املعلومات �إىل احلد امل�سموح بح�سب
املعاهدات املطبقة والقوانني املحلية .
املــادة ( ) 43
جهــــاز متخ�صــ�ص
 - 1تكفــل كل دولــة طــرف  ،وفقــا للمبــادئ الأ�سا�سي ــة لنظامهــا القانونــي  ،وجــود جهــاز
متخ�ص�ص ومتفرغ على مدار ال�ساعة ل�ضمان توفـري امل�ساعدة الفورية لغايات التحقيق
�أو الإجراءات املتعلق ــة بجرائــم تقنيــة املعلومــات �أو جلمــع الأدلــة ب�شكل ـهـا الإلكرتون ــي
فـي جرمية معينة ويجب �أن ت�شمل مثل هذه امل�ساعدة ت�سهيل �أو تنفـيذ :
أ�  -توفـري امل�شورة الفنية .
ب  -حفظ املعلومات ا�ستنادا للمادتني( )37و (. )38
ج  -جمع الأدلة و�إعطاء املعلومات القانونية وحتديد مكان امل�شبوهني .
 - 2أ�  -يجب �أن يكون لدى ذلك اجلهـاز فــي �أي دولـة طـرف القـدرة على االتــ�صاالت مع
اجلهاز املماثل فـي دولة طرف �أخرى ب�صورة عاجلة .
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ب � -إذا لــم يكــن اجلهاز املذكور املعني من قبل �أي دولة طرف جزءا من �سلطات تلك
الدولة الطرف امل�س�ؤولة عن امل�ساعدة الثنائية الدولية فـيجب على ذلك اجلهاز
�ضمان القدرة على التن�سيق مع تلك ال�سلطات ب�صورة عاجلة .
 - 3على كل دولة طرف �ضمان توفر العن�صر الب�شري الكفء من �أجل ت�سهيل عمل اجلهاز
املذكور �أعاله .
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكـــــام ختاميــــــة
 - 1تعمل اجلهات املخت�صة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية الالزمة
لو�ضع هذه االتفاقية مو�ضع التنفـيذ .
 - 2تكون هذه االتفاقية حمال للت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارهـا من الـدول املوقعــة ،
وت ــودع وثائــق الت�صديــق �أو الق ــبول �أو الإق ــرار ل ــدى الأمانـ ــة العامة جلامع ــة ال ـ ــدول
العربية فــي موعد �أق�صاه ( )30ثالثون يوما من تاريـخ الت�صديـق �أو القبول �أو الإقرار ،
وعلى الأمانـ ــة العامـ ــة �إبـ ــالغ �سائـ ــر الـدول الأع ــ�ض ــاء والأمانــة العامــة ملجل ــ�س وزراء
الداخلية العرب بكل �إيداع لتلك الوثائق وتاريخه .
 - 3ت�سري هذه االتفاقية بعـد م�ضــي ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إيداع وثائق الت�صديق
عليها �أو قبولها �أو �إقرارها من (� )7سبع دول عربية .
 - 4يجوز لأي دولة من دول اجلامعة العربية غري املوقعة على هذه االتفاقية �أن تن�ضم
�إليـ ــها  ،وتعتـ ــرب الدولـ ــة طرفـ ــا ف ـ ــي هـ ــذه االتفاقيـ ــة مبج ــرد �إيــداع وثيقة الت�صديق
�أو القبول �أو الإقرار �أواالن�ضمام لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربيـة  ،وم�ضـي
( )30ثالثيــن يوما على تاريخ الإيداع .
 - 5مع مراعاة ما نـ�صت عليه الفقرة ( )3مــن املــادة (� ، )19إذا تعار�ضــت �أحكـ ــام هذه
االتفاقية مع �أحكام �أي اتفاقية خا�صة �سابقة يطبق الن�ص الأكرث حتقيقا ملكافحة
جرائم تقنية املعلومات .
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 - 6ال يجــوز لأي دولــة مـن الـدول الأطــراف �أن تب ــدي �أي حتفــظ ينطــوي عل ــى خمالف ــة
لن�صو�ص هذه االتفاقية �أو خروج على �أهدافها .
 - 7يجـ ـ ــوز للدولــة الطــرف �أن تقتـ ـ ــرح تعديــل �أي ن ـ ــ�ص من ن�ص ـ ــو�ص هـ ــذه االتفاقيـ ــة
وحتيله �إىل الأميــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة ال ــذي يقــوم ب�إبالغه �إىل الـ ــدول
الأطــراف ف ــي االتفاقيــة التخــاذ قــرار باعتم ــاده ب�أغلبيــة ثلث ــي الــدول الأطــراف ،
وي�صبــح هذا التعديل نافــذا بعـ ــد م�ض ــي ( )30ثالثيــن يومــا مــن تاري ــخ �إي ــداع وثائ ــق
الت�صدي ــق �أو القب ــول �أو الإق ــرار مــن (� )7سبـ ــع دول أ�ط ــراف لدى الأمان ــة العامة
جلامعة الدول العربية .
 - 8ميك ــن لأي دول ــة طــرف �أن تن�سحــب مـن هــذه االتفاقيــة بنــاء على طلـب كتابـي تر�سلـه
�إىل الأمني العام جلامعة الدول العربية .
ويرت ـ ــب االن�سح ـ ــاب �أثـره بعـد مـ�ض ــي (� )6ستـ ـ ــة �أ�شهـ ــر من تاريـ ـ ــخ �إر�سـ ـ ــال الطلـ ـ ــب
إ�لــى الأميــن العام جلامعة الدول العربية .
ح ــررت ه ــذه االتفاقيــة باللغــة العربيــة مبدينــة القاهــرة فـي جمهوريـ ــة م�ص ــر العربي ــة
ف ــي 1432/1/15هـ املوافق 2010/12/21م من �أ�صل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعة
الــدول العربيــة (الأمانـة الفنيــة ملجلــ�س وزراء العــدل العرب)  ،ون�سخــة مطابقــة للأ�صـل
ت�سلـم للأمان ــة العامـ ــة ملجــل�س وزراء الداخلي ــة الع ــرب  ،وت�سلــم كذلك ن�ســخة مطابقــة
للأ�صل لكل دولة من الدول الأطراف .
و�إثبات ــا ملـ ــا تقـ ـ ــدم  ،ق ـ ـ ــام �أ�صحـ ــاب ال�سم ـ ــو واملعالـ ــي وزراء الداخلي ـ ـ ــة والع ـ ــدل الع ـ ــرب ،
بتوقيــع هــذه االتفاقــية  ،نيابــة عــن دولهــم .
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قائمــة الــدول العربيــة املوقعــة وامل�صدقــة
علـى االتفاقيـة العربيـة ملكافحـة جرائـم تقنيـة املعلومـات
 - 1وافــق عليهــا جمل�س ــا وزراء الداخليــة والعــدل العــرب فـي اجتماعهم ــا امل�شت ــرك املنعقـ ــد
مبقـ ـ ــر الأمان ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة جلامعــة الـ ــدول العربي ـ ــة بالقاه ـ ـ ــرة بتاريـ ــخ 1432/1/15هـ
املواف ـ ــق 2010/12/21م .
 - 2ت�سري هذه االتفاقية بعد م�ضـي ( )30ثالثني يوما مــن تاريـخ �إيـداع وثائق الت�صديـق
عليها �أو قبولها �أو �إق ـ ــرارها م ــن (� )7سبــع دول عربي ــة مبوجب الفقرة ( )3من الف�صل
اخلام�س منها .
تاريخ الت�صديق
تاريخ التوقيع �أو القبـــــول
�أو الإقـــــرار

الدولــــــــــــة
اململكـ ــة الأردني ــة الها�شميـ ــة

2010/12/21

دولة الإمــارات العربيــة املتحــدة

2010/12/21

مملكـ ــة البحري ـ ــن

2010/12/21

اجلمهوريـ ــة التون�سيـ ــة

2010/12/21

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

2010/12/21

جمهوريـ ــة جيبوتـ ـ ــي
اململكـة العربيــة ال�سعوديــة

2010/12/21

جمهوري ـ ــة ال�سـ ــودان

2010/12/21

اجلمهوري ــة العربي ــة ال�سوري ــة

2010/12/21
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2011/9/21

تاريخ الت�صديق
تاريخ التوقيع �أو القبـــــول
�أو الإقـــــرار

الدولــــــــــــة
جمهوري ــة ال�صومـ ــال
جمهوري ــة الع ـ ـ ــراق

2010/12/21

�سلطن ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/2/15

دول ـ ــة فل�سط ـ ـ ــني

2010/12/21

دول ـ ـ ــة قط ـ ـ ـ ــر

2010/12/21

جمهوريــة جــزر القمــر املتحــدة
2010/12/21

دول ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكويـ ـ ـ ـ ـ ــت
اجلمهوريــة اللبنانيــة
دول ـ ـ ــة ليبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

2010/12/21

جمهوريـة م�صــر العربيــة

2010/12/21

اململكـ ـ ـ ـ ــة املغربيـ ـ ـ ـ ــة

2010/12/21

اجلمهوريـة الإ�سالميــة املوريتانيــة

2010/12/21

اجلمهوريـ ـ ـ ــة اليمنيـ ـ ـ ــة

2010/12/21

-98-

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/6
بالت�صديـق علـى االتفاقيـة العربيـة
ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عبـر احلـدود الوطنيـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـى االتفاقيـة العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية التي وقعت عليها
ال�سلطنة بتاريخ 2012/2/15م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الأوىل �سنة 1436هـ
املـوافــــق  8 :من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1093
ال�صادرة فـي 2015/3/15م
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االتفاقيــــة العربيــــة
ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عبـر احلـدود الوطنيـة
ديباجـــــــة
�إن الدول العربية املوقعة ،
التزاما منها باملبادئ الأخالقية والدينية ال�سامية  ،وال �سيما �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
ال�سمحة  ،وب�أهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم املتحدة واالتفاقيات
واملعاهدات العربية والدولية فـي جمال التعاون الق�ضائي والأمني ملنع ومكافحة اجلرمية
والت ــي تكون ال ــدول املتعاقدة طرف ـ ــا فيهـ ــا  ،وال �سيم ــا منه ــا اتفاقيـ ــة الري ـ ــا�ض للتع ـ ــاون
الق�ضائي  ،واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية ،
و�إدراكا منها لأهمية الت�صدي للجرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية  ،ملا متثله هذه اجلرمية
من تهديـد لأمــن الأمة العربية وا�ستقرارها وعرقل ــة للتنميــة االقت�صاديـة واالجتماعيــة
للبلدان العربية ،
وحر�صا منها على تعزيز التعاون العربي فـي جمال منع ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب
احلدود الوطنية فـي املجالني الق�ضائي والأمني وجترمي الأفعال املكونة لهذه اجلرمية ،
واتخاذ تدابري و�إجراءات منعها ومكافحتها ومالحقة ومعاقبة مرتكبيها و�شركائهم وفق
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة �أو القوانني الوطنية مع مراعاة النظام العام لكل دولة
وت�سليمهم �إىل الدول الطالبة ،
و�أخذا فـي االعتبار عدم تعار�ض �أحكام االتفاقية مع د�ساتري الدول الأطراف �أو �أنظمتها
الأ�سا�سية ،
قد اتفقت على ما يلي :
الف�صل الأول
�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
الهــدف مــن االتفاقيـــة
تهـ ــدف هـ ــذه االتفاقي ــة �إل ــى تعزيـ ــز التع ــاون العربـ ــي ملن ــع ومكافحــة اجلريـمـ ــة املنظم ـ ــة
عبــر احل ــدود الوطني ــة .
-100-

املــادة ( ) 2
امل�صطلحــــات
يكون للم�صطلحات التالية �أينما وردت فـي هذه االتفاقية املعاين املبينة �إزاءها :
 - 1الدولــة الطـــرف :
كل دولة ع�ضو فـي جامعة الدول العربية �صادقت على هذه االتفاقية �أو ان�ضمت
�إليهـ ــا و�أودع ــت وثائ ــق ت�صديقه ــا �أو ان�ضمامه ــا ل ــدى الأمانـ ــة العامـ ــة جلامعـ ــة
الدول العربية .
 - 2اجلرميـة املنظمـة عبـر احلـدود الوطنيـة :
هي كل جرمية ذات طابع عابر للحدود الوطنية وت�ضطلع بتنفيذها �أو اال�شرتاك
فيهـ ــا �أو التخطيــط لهــا �أو متويلهــا �أو ال�شــروع فيهـ ــا جماعــة �إجراميــة منظم ــة
على النحو املو�صوف فـي الفقرة ( )3من هذه املــادة .
 - 3اجلماعـة الإجراميــة املنظمــة :
هي كــل جماع ــة ذات بنية حمددة مكونة لفت ــرة مــن الزمن م ــن ثالثـ ــة �أ�شخ ــا�ص
�أو �أكرث اتفق �أفرادها على ارتكاب �إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية من �أجل
احل�صول على منفعة مادية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
 - 4جماعـة ذات بنيـة حمـددة :
ويق�صـ ــد به ــا جماع ــة غري م�شكل ــة ع�شوائيا لغ ــر�ض االرتكــاب الف ــوري جلـرم مــا ،
وال يلـزم �أن يكـون لأع�ضائهــا �أدوار حم ــددة ر�سمي ــا � ،أو �أن ت�ستمــر ع�ضويتهــم فيهــا
�أو �أن تكون لها بنية متطورة .
 - 5متح�صــالت اجلرميــة :
�أي ممتلك ــات �أو �أ�شــياء �أو �أموال مت التحــ�صل عليهــا بطريق مبا�شــر �أو غيــر مبا�شــر
من ارتكاب جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 6التحفــظ �أو التجميــد :
هــو احلجــز امل�ؤقت على املمتلكــات �أو الأ�شيــاء �أو الأمــوال ذات ال�صلــة باجلرميــة
مبقت�ضــى �أمــر �صــادر عن �سلطة ق�ضائيــة �أو �سلطة خمت�صــة �أخـرى  ،وفقــا ملا تن�ص
عليه القوانني الداخلية لكل دولة .
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 - 7امل�صـــــادرة :
جتريد ال�شخ�ص من املمتلكات �أو الأ�شياء �أو الأموال ذات ال�صلة باجلرمية مبقت�ضى
حكــم غري قابـل لأي طريق من طــرق الطعن �صادر عن �سلطة ق�ضائية خمت�صــة ،
وفقا ملا تن�ص عليه القوانني الداخلية لكل دولة .
 - 8املمتلكــــات :
ويق�صد بها املوجـودات �أيا كــان نوعها � ،ســواء �أكانــت ماديــة �أم غري ماديــة  ،منقولــة
�أم غي ــر منقولــة  ،ملمو�ســة �أم غيــر ملمو�س ــة  ،وامل�ستــندات �أو ال�صك ــوك القانوني ــة
التي تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود م�صلحة فيها .
 - 9الأمـــــــوال :
ويق�صد بها العمالت الوطنية العربية والعمالت الأجنبية والأوراق املالية والأوراق
التجاريــة وكــل ذي قيم ــة من عقار �أو منقــول مــادي �أو معنوي  ،وجميــع احلق ــوق
املتعلقة بها  ،وال�صكوك واملحررات املثبتة لهذه الأموال .
 - 10اجلــرم الأ�صلــي :
�أي جرم ت�أتت منه عائدات ميكن �أن ت�صبح مو�ضوع جرمية .
املــادة ( ) 3
نطــاق تطبيــق االتفاقيــة
 - 1تطبق هذه االتفاقية على ما ي�أتي :
أ�  -الأفعال املجرمة مبقت�ضى هذه االتفاقية .
ب �	-أي جرمي ــة �أخ ــرى منظمة عرب احل ــدود الوطني ــة معاقــب عليه ــا بعقوبـة �سالب ــة
للحرية ملدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وفقا للقوانني الوطنية لكل دولة .
 - 2لأغرا�ض الفقرة ( )1من هذه املــادة  ،تكون اجلرمية عابرة للحدود الوطنية �إذا ارتكبت :
أ�  -فـي �أكرث من دولة واحدة .
ب  -فـي دول ــة واح ــدة  ،وك ـ ــان الإع ـ ـ ــداد �أو التخطي ــط له ـ ــا �أو توجيهه ـ ــا �أو متويلهـ ـ ــا
�أو الإ�شراف عليها فـي دولة �أو دول �أخرى .
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ج  -فـي دولة واحدة  ،من جماعة �إجرامية منظمة متار�س �أن�شطة �إجرامية فـي �أكرث
من دولة واحدة .
د  -فـي دولة واحدة  ،وترتبت عليها �آثار �شديدة فـي دولة �أو دول �أخرى .
املــادة ( ) 4
�صـــون ال�سيـــادة
 - 1تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها النا�شئة عن تطبيق هذه االتفاقية على نحو
يتفق مع مبــد�أي امل�ساواة فـي ال�سيــادة وال�سالمة الإقليمية للدول ومبد�أ عدم التدخل
فـي ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى .
 - 2لي�س فـي هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف �أن تقوم فـي �إقليم دولة طرف �أخرى
مبمار�س ـ ــة الواليـ ــة الق�ضائيـ ــة و�أداء الوظائـ ــف التي ينـ ــاط �أدا�ؤهـ ــا ح�ص ــرا ب�سلط ــات
تلك الدولة الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي .
املــادة ( ) 5
م�س�ؤوليــة الهيئــات االعتباريـــة
 - 1تعتمــد ك ــل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعيــة وتدابيــر �أخــرى  ،مب ــا يتف ــق
مع مبادئها القانونية  ،لإقرار م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية عن امل�شاركة فـي اجلرائم
اخلطي ــرة  ،التــي تك ــون �ضالعــة فيه ــا جماع ــة �إجرامي ــة منظم ــة  ،والأفع ــال املجرم ــة
مبقت�ضى هذه االتفاقية .
 - 2عمال باملبادئ القانونية للدولة الطرف  ،يجوز �أن تكون م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية
جنائية �أو مدنية �أو �إدارية .
	- 3ال تخل امل�س�ؤولية املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة بامل�س�ؤولية اجلنائية
للأ�شخا�ص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم .
 - 4تكفل كل دولة طرف  ،على وجه اخل�صو�ص � ،إخ�ضاع الأ�شخا�ص االعتباريني الذين تلقى
عليهم امل�س�ؤولية وفقا لهذه املــادة  ،لعقوبات جزائية �أو غري جزائية فعالة ومتنا�سبة
ورادعة مبا فـي ذلك اجلزاءات النقدية .
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الف�صــل الثانـــي
الأحكــام اجلزائيــة
املــادة ( ) 6
غ�ســـل الأمــــوال
 - 1تتعه ــد كـ ــل دولة ط ــرف �أن تتخ ـ ــذ مـ ــا يلـ ــزم فـي �إطـ ــار قانونه ــا الداخل ــي  ،لتجريـ ــم
�أي مـ ــن الأفعـ ــال التالي ــة �إذا ارتكب ــت ق�صـ ــدا �أو عمـ ــدا بالن�سبـ ــة للأمـ ــوال املتح�صلـ ــة
من �أي جرمية �أ�صلية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية :
أ�  -حتوي ــل الأمـ ــوال �أو نقلها مع العلم بكونها متح�ص ــالت �إجرامي ــة بغ ــر�ض �إخف ــاء
�أو متويه امل�صدر غري امل�شروع لتلك املمتلكات .
لمــوال �أو م�صدرهــا �أو مكانه ــا �أو كيفي ــة
ب �	-إخفــاء �أو متويــه الطبيعــة احلقيقيــة ل أ
الت�صــرف فيهــا �أو ملكيتهــا �أو احلقــوق املتعلقة بها مع العلم بكونهــا متح�صــالت
�إجرامية .
ج  -اكت�ساب الأموال �أو حيازتها �أو ا�ستعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متح�صالت
�إجرامية .
 - 2ي�شمل مفهوم اجلرمية الأ�صلية اجلرائم التي ت�شملها هذه االتفاقية والتــي حت�صــلت
عنه ــا الأمـ ــوال  ،وكاف ــة اجلرائ ــم الت ــي ارتكبــت داخ ــل �أو خــارج �إقليـم الدول ــة الط ــرف
املعني ــة  .ولكــن ي�شتـ ــرط فـي حــال وق ــوع تلك اجلرميــة خــارج �إقلي ــم الدول ـ ــة الط ــرف
�أن متثـل فعـال �إجراميــا مبقت�ضــى قانون الدولــة التــي ارتكبــت فيهــا وقانــون الدولــة
الطرف املعنية بتطبيق �أحكام هذه املــادة .
 - 3تعمل كل دولة طرف فـي هذه االتفاقية على و�ضع تدابري للإ�شراف والرقابة بغر�ض
منع ومكافحة غ�سل الأموال .
املــادة ( ) 7
الف�ســــاد الإداري
 - 1تتعهد كل دولة طرف �أن تتخـذ ما يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي
ارتكاب �أو امل�شاركة فـي ارتكاب الأفعال التالية فـي �إطار قانونها الداخلي فـي حال ارتكاب
هذه الأفعال عمدا من جماعة �إجرامية منظمة :
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�أ  -طلب موظف عمومي �أو من فـي حكمه �أو قبوله ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �سواء
ل�صالـ ــح املوظ ــف نف�ســه �أو ل�صالــح غريه مزيــة �أو منفعــة غيــر م�ستحقـة �أو وعـ ــدا
بها  ،لكي يقوم بعمل �أو ميتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة �ضمن نطاق
وظيفته الر�سمية .
ب  -وعد موظف عمومي �أو من فـي حكمه مبزية �أو مبنفعة غري م�ستحقة �أو عر�ضها
علي ــه �أو منح ــه �إياهـا ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شــر �سواء ل�صالــح املوظف نف�ســه
�أو ل�صالح غريه لكي يقوم بعمل �أو ميتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة
�ضمن نطاق وظيفته الر�سمية .
ج  -ت�سري �أحكام الفقرتــني (�أ) و(ب) من هذه املــادة على كل موظف عمومــي �أجنبــي
�أو موظف مدين دويل ارتكب فعال من الأفعال املجرمة فـي هاتني الفقرتني .
د  -كل موظف عمومي �أو من فـي حكمه ح�صل لنف�سه �أو لغريه على مزية �أو منفعة
غري م�شروعة ب�سبب ا�ستغالل ال�سلطة �أو ال�صفة �أو نتيجة ل�سلوك جمرم قانونا .
 - 2تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ مبا يتنا�سب مع نظامها القانوين التدابري الت�شريعية
والإدارية بهدف تعزيز نزاهة املوظفني العموميني ومنع ف�سادهم وك�شفهم ومعاقبتهم .
 - 3تتعه ــد كل دول ــة طـرف �أن تنظــر فـي جترمي الأ�شكال الأخــرى للف�س ــاد الإداري الواقــع
على الوظيفة العامة .
املــادة ( ) 8
جرائــم القطــــاع اخلـــا�ص
تتخــذ كــل دولة طرف وفقا لنظامها الأ�سا�سي �أو ملبادئها الد�ستوريــة وفـي إ�طـار قانونهــا
الداخلي  ،تدابري ملنع �ضلوع القطاع اخلا�ص فـي اجلرمية املنظمة  ،وتعزيز معايري املحا�سبة
ومراجعة احل�سابات فـي القطاع اخلا�ص وتفر�ض عقوبات مدنية �أو �إدارية �أو جنائية تكون
فعالة ومنا�سبة على عدم االمتثال لهذه التدابري .
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املــادة ( ) 9
االحتيــال على امل�ؤ�س�ســات املاليـة وامل�صرفيــة
تتعهد كل دولة ب�أن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي �إطار قانونها الداخلي  ،لتجرمي االحتيال
على امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية  ،عندما تقع من جماعة �إجرامية منظمة �أو �أحد �أع�ضائها .
املــادة ( ) 10
تزويـر وتزييــف العملــة وترويجهــا
تتعهـد كـل دولة طرف باالتفاقية �أن تتخــذ مــا يلزم من تدابيــر ت�شريعيــة وتدابيــر أ�خــرى
لتجرمي الأفعال التالية فـي حال ارتكابها عمدا من جماعة �إجرامية منظمة :
 - 1تزوير �أو تزييف عملة ورقية �أو معدنية متداولة قانونا �أو م�أذون ب�إ�صدارها قانونا
فـي دولة طرف باالتفاقية .
 - 2حيازة و�إخراج �أو �إدخال �أي من العمــالت املــزورة �أو املزيـفة حلــدود دول ــة طــرف
باالتفاقية .
 - 3ترويج العمالت املزورة �أو املزيفة �أو التعامل بها فـي �أي دولة طرف باالتفاقية .
املــادة ( ) 11
االجتـار بالأ�شخـا�ص وبخا�صـة الن�سـاء والأطفـال
تتعهــد كــل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي �إطـ ــار قانونهــا الداخلــي  ،لتجريـ ــم
ارتكاب �أو امل�شاركة فـي ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة �إجرامية منظمة :
�	- 1أي تهديــد بالق ــوة �أو ا�ستعمالهــا �أو غيـ ــر ذلك م ـ ــن �أ�شكـ ــال الق�س ــر �أو االختطـ ـ ــاف
�أو االحتيـ ــال �أو اخل ــداع �أو �إ�سـ ــاءة ا�ستعمال ال�سلطــة �أو ا�ستغ ــالل حال ــة ال�ضعـ ــف
وذلك من �أجل ا�ستخدام �أو نقل �أو �إيواء �أو ا�ستقبال �أ�شخا�ص لغر�ض ا�ستغاللهم
ب�شكل غي ــر م�ش ــروع فـي ممار�س ــة الدع ــارة (البغاء) �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغ ــالل
اجلن�سي �أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق�سرا �أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق
�أو اال�ستعباد  ،وال يعتد بر�ضا ال�شخ�ص �ضحية االجتـار فـي كافة �صور اال�ستغالل
متى ا�ستخدمت فيها الو�سائل املبينة فـي هذه الفقرة .
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 - 2يعترب ا�ستخــدام طفل �أو نقلـه �أو �إيوائه �أو ا�ستقبالــه لغــر�ض اال�ستغ ــالل اجتــارا
بالأ�شخا�ص حتى �إذا مل ينطو على ا�ستعمال �أي من الو�سائل املبينة فـي الفقرة ()1
من هذه املــادة  .وفـي جميع الأحوال ال يعتد بر�ضائه .
املــادة ( ) 12
انتـزاع الأع�ضـاء الب�شريـة واالجتـار فيهــا
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي ارتكاب
�أو امل�شاركة فـي ارتكاب �أفعال انتزاع الأع�ضاء اجل�سدية �أو الأن�سجــة الع�ضويــة � ،أو االجتـار
فيه ــا � ،أو نقلهــا بالإكراه �أو التحايل �أو التغريــر  ،عندمــا تقوم بها جماعة �إجراميــة منظمــة
�أو أ�ح ــد �أع�ضائهـ ــا  ،وال يعت ــد بر�ضــا ال�شخ ـ ــ�ص �ضحية ه ــذه الأفع ــال مت ــى ا�ستخدمـ ــت
فيها الو�سائل املبينة فـي هذه املــادة .
املــادة ( ) 13
تهريــــب املهاجريـــن
تتعهد كــل دولة طـرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي �إطار قانونها الداخلي  ،لتجرمي
ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة �إجرامية منظمة :
 - 1تهريب املهاجرين عن طريق القيام ب�إدخال �أحد الأ�شخا�ص على نحو غري م�شروع
�إىل دولة طرف ال يعترب ذلك ال�شخ�ص من مواطنيها �أو من املقيمني فيها  ،وذلك
من �أجل احل�صول  ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  ،على منفعة مالية .
 - 2ت�سهيل تهريب املهاجرين بارتكاب �أحد الأفعال التالية :
�أ �	-إعداد وثيقة �سفر �أو تزويرها �أو انتحال هوية �أو تدبري احل�صول على وثيقة
من هذا القبيل �أو توفريها �أو حيازتها .
ب  -متكــني �شخــ�ص  ،لي�س مواطنــا �أو مقيما دائما فـي الدولة املعنيــة م ــن البـقاء
فيــها دون تقيــد بال�شــروط الالزمــة للبقاء امل�شروع فـي تلك الدولــة  ،وذلك
با�ستخ ــدام �إحدى الو�سائل املذكورة فـي هذه املــادة �أو �أي و�سيلــة �أخــرى غيــر
م�شروعة .
-107-

 - 3يتعــني عل ــى ك ــل دولة طــرف رهنــا ب�أحكــام نظامها القانون ــي �أن تعتم ــد مـ ــا يل ــزم
مــن تدابيـر ت�شريعيــة وتدابــري أ�خ ــرى العتبار الظروف التالية �أ�سبابــا لت�شديــد
عقوبة اجلرائم الواردة فـي هذه املــادة :
أ�  -تهديد حياة املهاجرين املعنيني �أو تعري�ض �سالمتهم للخطر .
ب  -معاملة �أولئك املهاجرين معاملة ال �إن�سانية �أو مهينة .
 - 4ليــ�س فــي هــذه املــادة مــا مينع �أي دولة طرف من اتخــاذ تدابري بحــق �أي �شخــ�ص
يعد �سلوكه جرما مبقت�ضى قانونها الداخلي .
املــادة ( ) 14
القر�صنـــة البحريـــة
تتعهـ ــد ك ـ ــل دول ــة ط ــرف بـ ـ�أن تتخـ ــذ م ـ ــا يل ــزم م ــن تدابيــر فـي إ�ط ــار قانونهـ ــا الداخلـ ــي ،
لتجرمي القر�صنة البحرية  ،عندما تقع من قبل جماعة �إجرامية منظمة .
املــادة ( ) 15
اال�ستيالء على الآثار واملمتلكات الثقافية والفكرية واالجتـار غري امل�شروع بها
 - 1تتعهد كل دولة طـرف �أن تتخذ ما يلــزم من تدابيــر ت�شريعية وتدابيـر �أخــرى لتجريـ ــم
ارتكاب �أو امل�شاركة فـي ارتكاب الأفعال التالية عندما تقع عمدا من قبل جماعة �إجرامية
منظمة �أو �أحد �أفرادها :
أ�  -تهريب �آثار �إىل اخلارج .
ب  -االجتـار غري امل�شروع فـي الآثار .
ج � -سرقة �آثار �أو جزء منها �أو �إخفا�ؤها .
د  -هدم �أو �إتالف �أو ت�شويه �أو تغيري معامل �أو ف�صل جزء من �أثر .
هـ  -القيام بعمل من �أعمال التنقيب الأثري دون ترخي�ص بذلك من ال�سلطة املخت�صة .
و  -حيــازة غيــر م�شروعــة لأي �آثار متى ك ــان احلائز يعلــم �أو يفتــر�ض فيــه �أن يعل ــم
بطبيعة الآثار مو�ضوع احليازة .
ز  -تقليد الآثار بق�صد بيعها واال�ستفادة منها بو�سائل الغ�ش �أو الت�ضليل .
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ح � -سرقة الأ�شياء ذات ال�صبغة الثقافية واالجتـار غري امل�شروع بها .
ط � -سرقة اللوحات الفنية واالجتـار غري امل�شروع بها .
ي  -التعدي على حقوق امللكية الفكرية واالجتـار غري امل�شروع بها .
 - 2تلتزم الدول الأطراف ب�إعادة الآثار التي خرجت ب�صورة غري م�شروعة �إىل م�صدرها .
املــادة ( ) 16
االعتداء على البيئة ونقل النفايات اخلطرة واملواد ال�ضارة
تتعهــد كــل دولــة طــرف �أن جتعــل ارتك ــاب �أي جرميــة من اجلرائــم الآتي ــة خا�ضع ــا جلــزاءات
�أو تدابري احرتازية �أو الأمرين معا  ،على �أن تراعــى فيهــا خطورة اجلرميــة وعــدم �إغفــال
العقوبات التبعية �أو التكميلية :
 - 1الأفع ــال التــي تلح ــق �ضــررا ب�أحد عنا�صر البيئة الأر�ضي ــة �أو الهوائيــة �أو املائي ــة ،
�أو تنذر ب�إحلاق هذا ال�ضرر � ،أو ت�سهم فـي اختالل التوازن البيئي .
 - 2ا�سترياد �أو نقل �أو تداول املواد والنفايات اخلطرة واملواد ال�ضارة ب�شكل غري م�شروع
�أو ال�سمــاح بدخوله ــا �أو مرورهــا �أو دفنها فـي �أرا�ضــي �أي دولــة ط ــرف �أو �إلقائه ــا
فـي مياهها الإقليمية .
املــادة ( ) 17
االجتـار غري امل�شروع بالنباتات واحليوانات الربية والأحياء البحرية
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي �إطار قانونها الداخلي  ،لتجرمي
ارتكاب �أو امل�شاركة فـي ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة �إجرامية منظمة :
 - 1بيع النباتات املحظور اقتالعها واحليوانات الربية والأحياء البحرية وم�شتقاتها
املحظ ـ ــور �صيدهـ ــا  ،وفقـ ـ ــا لقان ــون الدول ــة الط ـ ــرف � ،أو �شرا�ؤه ــا �أو ا�ستعماله ــا ،
�أو تداولها � ،أو االجتـار فيها على �أي نحو .
 - 2حيازة �أو �إخفاء املتح�صالت النا�شئة عن �أحد الأفعال املجرمة فـي الفقرة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 18
الأن�شطــة املتعلقــة باملـواد املخـدرة وامل�ؤثـرات العقليـة
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي ارتكاب
�أو امل�شاركة فـي ارتكاب الأن�شطة غري امل�شروعة املتعلقة باملواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية ،
وفقا للأحكام املعتم ــدة فـي االتفاقيــة العربي ــة ملكافحــة االجت ــار غيــر امل�شــروع باملخــدرات
وامل�ؤثرات العقلية  ،وذلك فـي حال ارتكابها من جمموعة �إجرامية منظمة .
املــادة ( ) 19
الإنتــاج �أو االجتـار غيـر امل�شروعــني بالأ�سلحــة
تتعهد كل دولة طــرف �أن تتخـ ــذ ما يلزم من تدابري لتجرمي الأفعال التالية عندما تقع
عمدا من جانب جماعة �إجرامية منظمة �أو �أحد �أع�ضائها :
 - 1الإنت ــاج غي ــر امل�ش ــروع لأي مــواد متفجرة �أو �أ�سلحــة نارية �أو ذخائر � ،أو �صنعهــا ،
�أو جتميعهــا � ،أو تهريبها � ،أو االجتـار �أو الو�ساطـة فيها � ،أو ت�سليمهـا � ،أو ت�سلمهـا ،
�أو حيازتها � ،أو اقتنا�ؤها � ،أو نقلها � ،أو الت�صرف فيها .
� - 2صنع �أجهزة �أو �آالت �أو �أدوات �أو مواد �أو �أجزاء ت�ستخدم فـي �إنتاج الأ�سلحة النارية
�أو الذخائر �أو املتفجـرات � ،أو االجتـار �أو الو�ساطة فيهــا � ،أو ت�سليمها � ،أو ت�سلمها ،
�أو حيازتها � ،أو اقتنائها � ،أو نقلها � ،أو الت�صرف فيها .
 - 3تنظيم �أو �إدارة �أو متويل �أي من الأفعال املذكورة فـي الفقرتني (� )2 ، 1أعاله .
املــادة ( ) 20
�سرقــة وتهريــب العربــات ذات املحــرك
تتعهد كــل دولــة طــرف ب�أن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي �إطار قانونها الداخلــي  ،لتجري ــم
�سرق ــة العربــات ذات املحــرك كال�سيــارات وال�شاحــنات وما ي�شابههــا من �آليــات وتهريبها ،
عندما تقع من قبل جماعة �إجرامية منظمة .
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املــادة ( ) 21
اال�ستعمــال غـري امل�شـروع لتقنيــة �أنظمـة املعلومــات
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي �إطار قانونها الداخلي  ،لتجرمي
ارتكــاب �أو امل�شاركـ ــة ف ــي ارتكــاب الأفعــال التالية التي تقوم بها جماعة �إجراميــة منظم ــة
فـي نطاق اال�ستعمال غري امل�شروع لتقنية �أنظمة املعلومات :
 - 1االخرتاق غري امل�شروع �أو ت�سهيل االخرتاق غري امل�شروع على نحو كلي �أو جزئي
لأحد نظم املعلومات .
 - 2تعطيل �أو حتريف ت�شغيل �أحد نظم املعلومات .
�	- 3إدخــال بيان ــات بطرق غري م�شروعة فـي �أحــد نظــم املعلوم ــات �أو م�س ــح �أو تعديـ ــل
�أو ن�سخ �أو ن�شر البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غري م�شروع .
 - 4ا�سترياد � ،أو حيازة � ،أو عر�ض � ،أو ترك � ،أو �إتاحة �إحدى املعدات �أو الأدوات �أو برامج
تقنيــة املعلومــات  ،بــدون �سبــب م�شروع بهــدف ارتكــاب �إحدى اجلرائ ــم املن�صــو�ص
عليها فـي الفقرات الثالث ال�سابقة .
�	- 5أي جرمية من اجلرائم التقليدية ترتكب ب�إحدى و�سائل تقنية �أنظمة املعلومات .
املــادة ( ) 22
�إعاقــة �سيــر العدالـــة
تتعهـد كل دولة طرف �أن جتعل ارتكاب �أي جرميــة من اجلرائـم الآتيــة خا�ضعــا جلـزاءات
�أو تدابري احرتازية �أو الأمرين معا  ،على �أن تراعى فيها خطـ ــورة اجلرمية وعــدم �إغفال
العقوبات التبعية �أو التكميلية  ،وذلك عندما ترتكب عمدا  ،وفـي نطاق جرمية من اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية :
� - 1شهادة الزور فـي جرمية والتحري�ض على ذلك .
�	- 2إكراه �شاهد على عدم �أداء ال�شهادة �أو على ال�شهادة زورا .
 - 3االنتقام من �شاهد لإدالئه ب�شهادته .
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�	- 4إف�ساد الأدلة �أو العبث بها .
 - 5عدم الإبالغ عن اجلرمية �أو الإدالء مبعلومات غري �صحيحة .
 - 6مـن علــم بوقــوع جنايــة �أو جنحة �أو كان لديــه مــا يحملــه علــى االعتق ــاد بوقوعه ــا
و�أعان اجلاين ب�أي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة .
 - 7ا�ستعمال القوة �أو التهديد ملنع موظف فـي جهاز العدالة �أو الأمن من �أداء مهامه
الر�سمية فـي �إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 23
اال�شتــراك فـي جماعــة �إجراميــة منظمــة
تتعهد كـل دولــة طــرف �أن تتخذ مــا يلــزم مــن تدابيــر ت�شريعيــة وتدابيــر �أخــرى لتجري ــم
الأفعال التالية جنائيا :
 - 1االتفاق مع �شخ�ص �آخر �أو �أكرث على ارتكاب جرمية خطرية لغر�ض له �صلة مبا�شرة
�أو غي ــر مبا�شــرة باحل�صــول على منفع ــة مالية �أو منفعة مادية أ�خ ــرى وينطـ ــوي
حيثما ي�شرتط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به �أحد امل�شارك ــني ي�ساع ــد
على تنفيذ االتفاق � ،أو ت�ضلع فيه جماعة �إجرامية منظمة .
 - 2قي ــام ال�شخــ�ص ب�أعمــال امل�شاركــة مع علمــه بهــدف اجلماعــة الإجراميــة املنظمــة
ون�شاطه ـ ــا الإجرام ــي الع ــام �أو بعزمهـ ــا على ارتك ــاب اجلرائــم املن�صــو�ص عليه ــا
فـي هذه االتفاقية .
 - 3ميكن اال�ستدالل على العلم �أو الق�صد �أو الهدف �أو الغر�ض �أو االتفاق امل�شار �إليه
فـي الفقرتني ( )1و(� )2أعاله من مالب�سات الوقائع املو�ضوعية .
املــادة ( ) 24
التقــــــادم
حتدد كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأي جرمية م�شمولة بهذه
االتفاقية .
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املــادة ( ) 25
الإعفــاء �أو التخفيف من العقوبة
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلي :
 - 1الإعفــاء م ــن العقوب ــات املقررة للجرائ ــم امل�شمولة بهذه االتفاقية لكــل مــن بـ ــادر
مــن �أع�ضــاء اجلماعة الإجرامي ــة املنظمة ب�إبالغ ال�سلطات الق�ضائيــة �أو الإداري ــة
مبا يعلمه عن اجلرمية قبل البدء فـي تنفيذها .
 - 2التخفيف من العقوبات املقررة للجرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية لكل من بادر
من �أع�ضاء اجلماعة الإجرامية املنظمة ب�إبالغ ال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية
مبا يعلمه عن اجلرمية بعد تنفيذها ومكن بهذا الإبالغ ال�سلطات املخت�صة �أثناء
التحقيــق مــن القب�ض علــى مرتكبـي اجلرميــة الآخــرين �أو على مرتكبــي جرميــة
�أخرى مماثلة لها فـي النوع �أو اخلطورة .
الف�صــل الثالـــث
التعــاون القانونــي والق�ضائــي
املــادة ( ) 26
امل�ساعــدة القانونيــة املتبادلــة
 - 1تتعهــد الــدول الأطراف �أن تقدم كل منها للأخرى �أكبــر قــدر من امل�ساعــدة القانونيــة
املتبادل ــة ف ــي املالحقــات و�إجــراءات اال�ستــدالل  ،والتحقيق ــات  ،والإج ــراءات الق�ضائيــة
الأخرى فيما يتعلق باجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 2للدول الأطراف �أن تطلب فيما بينها امل�ساعــدة القانونــية املتبادلــة لأحد الأغرا�ض
الآتية :
�أ � -ضب ــط املمتلكـ ــات والأم ـ ــوال املتح�صل ــة م ــن اجلرائ ــم امل�شمول ــة به ــذه االتفاقي ــة
�أو حجزها �أو جتميدها �أو م�صادرتها �أو ت�سليمها .
ب  -القيام بعمليات التفتي�ش .
ج  -فح�ص الأ�شياء ومعاينة املواقع .
د  -احل�صول على �أدلة �أو �أقوال من الأ�شخا�ص وتلقي تقارير اخلرباء .
هـ  -تبادل �صحف احلالة اجلنائية وتبليغ امل�ستندات الق�ضائية عموما .
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و  -ك�ش ــف املتح�ص ــالت �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو الأ�شي ــاء الأخــرى �أو اقتف ــاء �أثره ــا
لأغرا�ض احل�صول على �أدلة .
ز  -تي�سري مثول الأ�شخا�ص فـي الدولة الطرف التي تطلب ذلك .
ح �	-أي �شكل �آخر من �أ�شكال امل�ساعدة مبا ال يتعار�ض مع قانون الدولة الطرف متلقية
الطلب .
 - 3يجوز لل�سلطات املخت�صة فـي كل دولة طرف فيما ال يتعار�ض مع قانونها الداخلي ودون
�أن تتلقى طلبا م�سبقا �أن حتيل معلومات متعلقة مب�سائل جنائية �إىل �سلطة خمت�صة
فـي دولة طرف �أخرى متى قدرت �أن هذه املعلومات قد ت�ساعد تلك ال�سلطة على القيام
بالتحريات والإجراءات اجلنائية �أو �إمتامها بنجاح � ،أو �أن املعلومات قد تف�ضي �إىل قيام
تلك ال�سلطة بتقدمي طلب عمال بهذه االتفاقية  .ويتعني على ال�سلطة املخت�صة التي
تتلقــى املعلومــات �أن متتث ــل لأي طلــب ب�إبق ــاء تلك املعلوم ــات طي الكتمــان ب�شكــل دائــم
�أو م�ؤقت �أو بفر�ض قيود على ا�ستخدامها .
 - 4ي�صاغ طلب امل�ساعدة القانونية ب�شكل يحدد فيه نطاق اجلرمية �أو الواقعة �أو الإجراء
حمــل امل�ساعــدة  ،وفـي حــال اال�ستعجال يقـدم الطلب ب�أي و�سيلة من و�سائــل االت�صــال
الأكثــر �سرعــة التــي تتــرك أ�ثــرا كتابيــا �أو ماديـ ــا  ،ويتعني �أن يت�ضمن طلب امل�ساعــدة
على وجه اخل�صو�ص البيانات الآتية :
�أ  -ال�سلطة مقدمة الطلب .
ب  -مو�ض ــوع وطبيع ــة التحقيــق �أو املالحقــة �أو الإجــراءات التي يتعلــق بهــا الطلــب ،
وا�سم ووظائف ال�سلطة التي تتوىل التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراءات .
ج  -ملخ�صــا للوقائــع ذات ال�صلــة باملو�ضــوع وتكييفهــا القانون ــي با�ستثنـ ــاء الطلبـ ــات
املقدمة لغر�ض تبليغ م�ستندات ق�ضائية .
د  -و�صفا للم�ساعدة القانونية امللتم�سة وتفا�صيل �أي �إجراء �آخر تود الدولة الطرف
الطالبة اتباعه .
هـ  -هوية ال�شخ�ص املعني وجن�سيته وحيثما �أمكن مكان وجوده .
و  -الغر�ض الذي تطلب من �أجله الأدلة �أو املعلومات �أو التدابري .
	- 5ال يجــوز لــلدول الأطــراف �أن ترفــ�ض طلـب م�ساعدة قانوني ــة ملج ــرد �أن اجل ــرم يعتب ــر
�أي�ضا منطويا على م�سائل مالية .
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املــادة ( ) 27
حـاالت رفــ�ض امل�ساعـدة القانونيــة املتبادلــة
ال يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفــ�ض تقدمي امل�ساعــدة القانونية �إال فـي احلــاالت
التالية مع بيان �سبب الرف�ض �إذا كانت امل�ساعدة :
 - 1مت�س �سيادتها �أو �أمنها �أو م�صاحلها الأ�سا�سية .
 - 2تتعار�ض مع قوانينها الداخلية .
� - 3ستلحـ ــق �ض ــررا بالتحقيقـ ــات �أو الإج ــراءات القائم ــة عل ــى �إقليمــها فـ ــي اجلرميـ ــة
مو�ضوع طلب امل�ساعدة .
 - 4تتعار�ض مع حكم ق�ضائي بات �صادرا فـي �إقليمها .
املــادة ( ) 28
التحقيقـــات امل�شرتكـــة
تنظر الــدول الأطــراف فــي �إبرام اتفاقيات �أو ترتيبــات ثنائيــة �أو متعـددة الأطـراف جتيــز
لل�سلطات املخت�صة املعنية �أن تن�شئ هيئات �أو جلان حتقيق م�شرتكة فيما يتعلق بامل�سائل
التي هي مو�ضوع حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية فـي دولة �أو �أكرث  .وفـي حال
عــدم وجــود اتفاقيــات �أو ترتيبات كهـ ــذه  ،يجــوز الق ـيــام بالتحقيق ــات امل�شرتك ــة باالتفــاق
فـي كــل حالــة على حدة وتكــفل الــدول الأطـراف املعنيــة االحتـرام ل�سيادة الدولــة الط ــرف
التي �سيجري ذلك التحقيق داخل �إقليمها .
املــادة ( ) 29
نقـل الإجــراءات اجلنائيــة
تنظر الدول الأطراف فـي �إمكانية �أن تنقل �إحداها �إىل الأخرى �إجراءات املالحقة املتعلقة
بجرم م�شمول فـي هذه االتفاقية فـي احلاالت التي يعترب فيها ذلك النقل فـي �صالح ح�سن
�ســري العدالــة وخ�صو�صــا عندمــا يتعلق الأمر بعدة واليات ق�ضائية وذلك بهـدف تركي ــز
املالحقة .
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املــادة ( ) 30
ت�سليــــم املتهمــــني
 - 1على كل دولة طرف  ،ومع مراعاة الأحكام الواردة فـي االتفاقيات ذات ال�صلة  ،اتخاذ
التدابري الالزمــة لتفعيل نظــام ت�سليــم الأ�شخــا�ص املتهمني �أو املحكــوم عليهـ ــم ب�سبب
�إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 2تتعهد كل من الدول الأطراف بت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم فـي اجلرائم امل�شمولة
بهذه االتفاقية املطلوب ت�سليمهم �إىل �أي من هذه الدول وذلك طبقا للقواعد وال�شروط
املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
�	- 3إذا مل تقــم الدولــة الطرف بت�سليم املتهم املوج ــود لديهـا فيمــا يتعلق ب إ�حــدى اجلرائ ــم
امل�شمولة بهذه االتفاقيـة ا�ستنادا �إىل ثبوت واليتها الق�ضائية مبالحــقة هــذا اجلانــي ،
وجـب عليهــا �أن حتيــل الق�ضيــة دون �إبطاء �إىل �سلطاتها املخت�صــة التخــاذ الإجــراءات
القانونية ملحاكمته .
	- 4ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض طلب الت�سليم ملجرد �أن اجلرم يعترب �أي�ضا منطويا
على م�سائل مالية .
 - 5يجــوز لك ــل دولــة طرف �أن متتنــع عن ت�سلــيم مواطنيهــا فيما يتعلــق ب�إحــدى اجلرائ ــم
امل�شمولة بهذه االتفاقـية  .ولكــن يتعــني عليهــا اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ملحاكمــة
ال�شخ ــ�ص املطل ــوب ت�سليــمه �أو تنفي ــذ احلكم ال�صادر �ض ــده وفق ــا لأحكــام املـ ــادة ()35
من هذه االتفاقية .
 - 6يعتد بجن�سية ال�شخ�ص فـي وقت ارتكاب اجلرمية امل�شمولة بهذه االتفاقية واملطلوب
من �أجلها الت�سليم .
املــادة ( ) 31
احلـاالت التــي يجــوز فيـها رفــ�ض الت�سليــم
يجوز للدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم رف�ض طلب الت�سليم فـي احلاالت التالية :
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�	- 1إذا كانت اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم قــد ارتكبت فــي �إقليم الدولــة الطرف
املطلوب منها الت�سليم �إال �إذا كانت هذه اجلرمية قد �أ�ضرت بامل�صالح اجلوهرية للدولة
الطـرف طالبــة الت�سليـم وكــان قانــون هذه الدولــة مينحها واليــة ق�ضائي ــة مبالحقـة
مرتكبــي هــذه اجلرائـم ما مل تكن الدولة املطلــوب منها الت�سليــم قد بـد�أت �إج ــراءات
التحقيق �أو املحاكمة .
�	- 2إذا كانت اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم قد �صدر ب�ش�أنها حكم ق�ضائي من حماكم
الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم �أو من حماكم دولة �أخرى وكان هذا احلكم باتا
غري قابل للطعن ب�أي من �أوجه الطعن وفقا لقانون الدولة التي �أ�صدرت احلكم .
�	- 3إذا كانـ ــت الدعـ ــوى العموم ــية النا�ش ــئة عن اجلرمي ــة املطل ــوب مـ ــن �أجله ــا الت�سلي ــم ،
عند و�ص ــول ط ـلــب الت�سليـ ــم قد انق�ض ــت �أو كان ــت العقوب ــة املحكــوم بهــا ق ـ ــد �سق ــطت
لأي �سبـب من �أ�سباب ال�سقوط �أو االنق�ضاء  ،وفقا لقانون الدولة طالبة الت�سليم .
�	- 4إذا كانــت اجلرميــة قد ارتكبت خارج �إقليم الدولـة الطرف طالبة الت�سليم من �شخــ�ص
ال يحمــل جن�سيــة هذه الدولة وك ــان قان ــون الدول ــة الطـ ــرف املطلـ ــوب منه ــا الت�سلي ـ ــم
ال يجيز مالحقة مثل هذه اجلرمية �إذا ارتكبت خارج �إقليم الدولة من مثل هذا ال�شخ�ص .
�	- 5إذا كانت اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم معتربة مبقت�ضى القوانني النافذة لدى
الطـرف املطلــوب منــه الت�سليم جرميــة ذات �صبغة �سيا�سية �أو تنح�صــر ف ــي الإخــالل
بالواجبات الع�سكرية .
املــادة ( ) 32
�ضبـط ومـ�صادرة وت�سليـم الأ�شـياء واملتح�صالت الناجتـة عـن اجلرميـة
 - 1تلتزم كل دولة طرف �إثر تلقيها طلبا من دولة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية ب�ش�أن
�إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية �أن تتخذ ما يلزم من تدابري لك�شف املتح�صالت
الإجرامية �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو �أي �أ�شياء �أخرى ذات �صلة باجلرمية واقتفاء �أثرها
وجتميدها �أو �ضبطها بغر�ض م�صادرتها .
 - 2يكون للدولة الطرف �أن حتيل �إىل �سلطاتها املخت�صة طلب امل�صادرة املتعلقة باجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية وال�صادر من �سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر
املطلوب  ،وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يت�ضمنها قانونها الداخلي .
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�	- 3إذا تقرر ت�سليم ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه  ،تلتزم الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم
ب�ضبط وت�سليم الأ�شياء والعائدات املتح�صلة من �إحدى اجلرائم املطلوب فيه ــا الت�سليم
�أو امل�ستعمل ــة فيها �أو املتعلق ــة بها للدولة الط ــرف الطالبة �س ــواء وجـ ــدت فـي حيــازة
ال�شخ ــ�ص املطل ــوب ت�سليمــه �أو لــدى الغيــر م ــا ل ــم تعــد حيــازة ه ــذه الأ�شي ـ ــاء جرمية
فـي الدولة املطلوب منها الت�سليم � .أو �أن تلك الأ�شياء تعترب جزءا من الأدلة فـي حتقيق
�أو حماكمـة �ضد ذلك ال�شخــ�ص  ،ويجوز ت�سليــم هذه الأ�شيــاء ولو لــم يتحقــق ت�سليــم
ال�شخ�ص املقرر ت�سليمه ب�سبب هروبه �أو وفاته �أو لأي �سبب �آخر .
	- 4ال يج ــوز تف�سيـ ــر �أحكـ ــام هـ ــذه املــادة عل ــى نحـ ــو يخــل مب ــا يثبـ ــت م ــن حقـ ــوق مق ــررة
لأي من الدول الأطراف �أو الغري ح�سن النية على الأ�شياء �أو املتح�صالت املذكورة .
 - 5تت�ص ــرف ك ــل دولة طرف فـي املتحــ�صالت �أو املمتلكات املــ�صادرة �أو الأمــوال الناجتــة
عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي  ،ويجوز للدول الأطراف املعنية االتفاق فيما
بينها على كيفية الت�صرف فيها مع النظر فـي �إمكانية رد عائدات اجلرائم �أو املمتلكات
امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة لتقدميها �أو جزء منها كتعوي�ضات �إىل �أ�صحابها
ال�شرعيني .
املــادة ( ) 33
ح�صانـــة ال�شهـــود واخلبــراء
كـل �شاهــد �أو خبيــر يطلــب ح�ضوره لدى �أحد الدول الأطراف  ،ويح�ض ــر مبحــ�ض اختيــاره
لهذا الغر�ض �أمام الهيئات الق�ضائية لدى الدولة الطرف الطالبة  ،يتمتع بح�صانة حتول
دون اتخاذ �أي إ�جـراءات جزائية بحقه �أو القب�ض عليه �أو حب�سه عن �أفعــال �أو تنفيــذ �أحكــام
�سابقة على دخوله �إقليم الدولة الطرف الطالبة  ،ويتعني على اجلهة املعنية التي طلبـ ــت
ال�شاه ـ ــد �أو اخلبيـ ــر �إخط ـ ــاره كتابــة به ـ ــذه احل�صانـ ــة قب ـ ــل ح�ضـ ــوره لأول م ـ ــرة  .وتزول
هذه احل�صانة عن ال�شاهد �أو اخلبري بانق�ضاء ( )30ثالثني يوما من تاريخ طلبه �أ�صوال
با�ستغناء ال�سلطات املخت�صة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون �أن يغادر هذه الدولة
مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأ�سباب خارجة عن �إرادته �أو �إذا عاد �إليها مبح�ض اختياره
بعد �أن غادرها .
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املــادة ( ) 34
نقــل ال�شهـود واخلبـراء وال�ضمانــات اخلا�صـة بهــم
 - 1تلتـزم كــل دولــة طــرف �أن تتخــذ التدابي ــر املنا�سب ــة لل�سماح بنق ــل ال�شه ــود واخلبــراء
امل�سلوبة حريتهم لديها املطلوب ح�ضورهم فـي دولة طرف �أخرى للإدالء ب�شهادتهم ،
�أو للم�ساعدة فـي التحقيقات �إذا قبل ال�شخ�ص املعني بذلك �صراحة  .وال يجوز �أن يكون
النقل لغر�ض املثول للمحاكمة .
 - 2مينع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل �إليها �أي من الأ�شخا�ص الوارد ذكرهم
فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة �أن تقوم بت�سليمهم �إىل دولة ثالثة �أو اتخاذ �أي �إجراءات
جزائية بحق �أي منهم �أو تنفيذ �أحكام �سابقة عليهم .
 - 3تلت ــزم الدولـ ــة الــتي ينق ـ ــل �إليــها ال�شخ�ص امل�شــار �إليــه فـي الفقــرة ( )2مــن هــذه املــادة
�أن تبقي عليه حمبو�سا و�أن تعيـده �إىل الدولة التي نقل منها فـي الأجل الذي حتدده
تلك الدول ـ ــة � ،أو مبجـ ــرد زوال املب ــررات الت ــي دع ــت �إىل طلب ــه � ،أو ح�سبمـ ــا يتفق علي ــه
بني الدولتني .
 - 4حتت�سب املدة التـي يق�ضيــها ال�شخــ�ص املحب ــو�س املطــلوب نقل ــه فـي الدولـ ــة الطــرف
التي نقل �إليها �ضمن مدة العقوبة املقررة عليه �أ�صال فـي الدولة الطرف املنقول منها .
املــادة ( ) 35
م�صروفـات �سفــر و�إقامــة ال�شهــود واخلبـراء
لل�شاهد �أو اخلبري احلق فـي تقا�ضي م�صروفات ال�سفر والإقامة وما فاته من �أجر �أو ك�سب
من الطرف املتعاقد الطالب  ،كما يحق للخبري املطالبة ب�أتعابه نظري الإدالء بر�أيه ويحدد
ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الطالب .
وتبني فـي �أوراق الإعالن املبالغ التي ت�ستحق لل�شاهد �أو اخلبري ويدفع الطرف املتعاقد
الطالب مقدما هذه املبالغ �إذا طلب ال�شاهد �أو اخلبري ذلك .
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املــادة ( ) 36
حمايــة ال�شهــود واخلبـراء وال�ضحايــا
 - 1تلت ــزم كل دولــة طــرف �أن تتخــذ ما يلزم من تدابري لتوفي ــر احلماي ــة مــن �أي انتقـ ــام
�أو ترهيب حمتمل لل�شهود واخلرباء الذين يوافقون على الإدالء ب�أقوالهم بخ�صو�ص
إ�حــدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقـية  ،وكذلك لأقاربه ــم و�سائر الأ�شخـا�ص وثيق ــي
ال�صلة بهم ح�سب االقت�ضاء .
 - 2تتخــذ كل دول ــة طــرف ما يلــزم مــن تدابري لتوفري امل�ساع ــدة واحلماي ــة مــن �أي انتـقـ ــام
�أو ترهيــب ل�ضحاي ــا اجلرائم امل�شمولة بهــذه االتفاقي ــة و�أن توفر لهم �سب ــل احل�ص ــول
على التعوي�ض وجرب الأ�ضرار التي حلقت بهم .
 - 3تنظـ ــر الدول الأطراف فـي �أن ت�شمل التدابي ــر امل�ش ــار �إليه ــا ف ــي الفقرتــني ال�سابقت ــني
ما ي�أتي :
أ�  -توفري احلماية لأولئك الأ�شخا�ص  ،من خالل تغيري �أماكن �إقامتهم وعدم �إف�شاء
�أي معلومات تتعلق بهوياتهم و�أماكن وجودهم .
ب �	-إتاحــة الإدالء بال�شهادة علــى نحــو يكفــل �سالمة ال�شهــود واخلبــراء وال�ضحايــا ،
ويجوز ا�ستخدام التقنيات احلديثة فـي هذا املجال .
 - 4للدول الأطراف �أن تنظر فـي �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات فيما بينها �أو مع دولة �أخرى
من �أجل توفري احلماية لل�شهود واخلرباء وال�ضحايا .
املــادة ( ) 37
تدابيـر مكافحــة اجلرميــة املنظمــة
تتعه ــد الـ ــدول الأط ــراف فيم ــا بينها بالقيام مبــا يلـ ــي لتعزي ــز فاعلي ــة تنفيـ ــذ القوانـ ــني
التي ت�ستهدف مكافحة اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية :
 - 1احليلولـ ــة دون اتخـ ــاذ �إقليمه ــا م�سرح ــا للتخطيـ ــط لأي مـ ــن اجلرائـ ــم املنظمـ ــة
�أو تنفيذها �أو ال�شروع �أو اال�شرتاك فيها ب�أي �صورة من ال�صور  ،والعمل على منع
ت�سلل العنا�صر الإجرامية �إىل �إقليمها �أو �إقامتها فيها �أفرادا �أو جماعات .
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 - 2تطويــر الأنظمــة والقوانــني املتعلقــة ب�إجراءات املراقبة وت�أمــني احلــدود واملناف ــذ
الربية والبحرية واجلوية .
 - 3تب ــادل املعلومــات ب�ش�أن اجلرائــم امل�شمولــة بهــذه االتفاقيــة مبــا فــي ذلك �صالت ـه ــا
مع الأن�شط ــة الإجرامــية الأخرى  ،وكذلك الو�سائ ــل التي ت�ستخدمه ــا اجلماع ـ ــات
الإجرامية املنظمة ال �سيما تلك التي تتم با�ستخدام التقنيات احلديثة .
� - 4إج ــراء التحري ــات الراميــة �إىل ر�ص ــد حرك ـ ـ ــة متح�صــالت اجلرائـ ــم �أو املمتلكـ ــات
�أو املعدات �أو �سائر الأدوات امل�ستخدمة �أو املراد ا�ستخدامها فـي ارتكاب تلك اجلرائم .
 - 5الك�شـف عن هويــة الأ�شخــا�ص امل�شتبـه فـي �ضلوعهــم فـي ارتكــاب �أي مــن اجلرائــم
امل�شمولة بهذه االتفاقية و�أن�شطتهم و�أماكن تواجدهم .
 - 6تفعيل التن�سيق بني خمتلف الأجهزة واجلهات املعنية مبكافحة اجلرائم املنظمة
وت�شجيع تبادل زيارة العاملني واخلرباء فـي تلك اجلهات  ،وتطوير برامج تدريب
م�شرتكة خا�صة بالعاملني فـي الأجهزة املعنية بتنفيذ القانون اجلنائي مبن فيهم
�أع�ضاء النيابة العامة وق�ضاة التحقيق وغريهم .
 - 7زيـ ــادة وعـ ــي الن ــا�س بوج ـ ــود اجلرمي ـ ــة املنظمـ ــة و�أ�سبابه ـ ــا وج�سامته ــا واخلطـ ــر
الذي ت�شكله .
املــادة ( ) 38
االعرتاف بالأحكام اجلنائية واملدنية
على كل دولة طرف  ،فـي �ش�أن تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية وحتقيق الغاية منها � ،أن تعرتف
بالأحكام اجلزائية واملدنية الباتــة ال�صادرة من حماكـ ــم دولة طــرف �أخــرى ب�ش ـ�أن �إحدى
اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،وي�ستثنى من ذلك االعرتاف الآتي :
 - 1الأحك ــام املخالفــة لل�شريعة الإ�سالمية �أو للأنظمة الأ�سا�سية �أو لأحكام الد�ستــور
�أو النظام العام فـي الدولة املطلوب �إليها االعرتاف .
 - 2الأحكــام التــي ما زالــت قابلة للطعن فيهــا ب�أح ــد �أوج ــه الطعن املقــررة ف ــي قانــون
الدولة التــي �صدر احلكم من �إحدى حماكمها .
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 - 3الأحكــام ال�صـادرة فـي جرمية تدخــل �أ�ص ــال �ضمــن الواليــة الق�ضائي ــة للدولــة
املطلوب منها �أخذ احلكم فـي االعتبار متى با�شرت فيها �أيا من �إجراءات التحقيق
�أو املحاكمة .
املــادة ( ) 39
الوالية الق�ضائية مبالحقة اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية
 - 1تتخ ــذ ال ــدول الأطراف مــا يل ــزم من تدابيــر لتقريــر اخت�صــا�ص �سلطاتهــا و�أجهزته ــا
الق�ضائية باملالحقة وبالنظر فـي اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية فـي احلاالت الآتية :
أ�  -عندما تقع اجلرمية كلها �أو �أحد عنا�صرها فـي �إقليم الدولة � ،أو حينما يتم
الإعداد �أو التخطيط �أو ال�شروع باجلرمية �أو تتحقق �إحدى �صور امل�ساهمة فيها
فـي هذا الإقليم � ،أو حينما متتد �آثار اجلرمية �إليه .
ب  -عندم ــا ترتكــب اجلرمي ــة عل ــى النح ـ ــو ال�سابـ ــق ذك ـ ــره فـي الفق ــرة ال�سابق ــة على
منت �سفينة ترفع علم الدولة �أو طائرة م�سجلة فـي �سجالت الدولة .
ج  -عندما تقع اجلرمية من قبل �أو �ضد �أحد مواطني الدولة .
د �	-إذا وجد فاعل اجلرمية �أو ال�شريك �أو امل�ساهم فـي ارتكابها فـي �إقليم الدولة �سواء
كان يقيم فيها على نحو معتاد �أم عابر .
هـ �	-إذا كانت اجلرمية متثل اعتداء على �أحد امل�صالح العليا للدولة .
 - 2ال ت�ستبعد هذه االتفاقية ممار�سة �أي اختــ�صا�ص جنائي مقــرر من قبــل �أي دولة طرف
وفقا لقانونها الداخلي .
املــادة ( ) 40
�آليـــة تنفيــذ االتفاقيــة
يتوىل جمل�سا وزراء العدل والداخلية العرب بالتن�سيق مع املجال�س الوزارية املعنية الإ�شراف
علـ ــى متابع ــة تنفي ــذ ه ــذه االتفاقية ولهمـ ــا ف ــي ه ـ ــذا ال�صــدد �إن�ش ـ ـ ــاء الآليـ ـ ــات الالزم ـ ــة
لذلك الغر�ض وعلى وجه اخل�صو�ص :
�	- 1إن�شاء قاعدة بيانات فيما يت�صل بتطبيق هذه االتفاقية .
�	- 2إن�شاء �سجل جنائي عربي ب�ش�أن الأ�شخا�ص املحكوم عليهم ب�أحكام �إدانة نهائية
وباتة عن �إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
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الفـ�صــل الرابــع
�أحكــــام ختاميــــة
 - 1تكون هذه االتفاقية حمال للتوقيع والت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارها من الــدول
الأع�ضاء  ،وتودع وثائق الت�صديق �أو القبول �أو الإقــرار لــدى الأمانة العامــة جلامعــة
الدول العربيــة فـي موع ــد �أق�صـاه ( )30ثالثـون يومـ ــا من تاري ــخ الت�صدي ــق �أو القب ــول
�أو الإقــرار  ،وعلى الأمانة العامة �إبالغ �سائر الدول الأع�ضاء بكل �إيداع لتلك الوثائــق
وتاريخه .
 - 2تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد م�ضي ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إيداع وثائق
الت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارها من (� )7سبع دول عربية .
 - 3يجوز لأي دولة من دول اجلامعة العربية غري املوقعــة على هذه االتفاقية �أن تن�ضم
�إليها  ،وتعترب الدولة طرفا فـي هذه االتفاقية بعد م�ضــي ( )30ثالثني يوما على تاريخ
�إيداع وثيقة الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام لدى الأمانة العامــة جلامعــة
الدول العربية .
	- 4ال تخل هذه االتفاقيــة باالتفاقيــات اخلا�صة بني بعــ�ض الدول الأع�ضــاء وف ــي حالـ ــة
تعار�ض �أحكام هذه االتفاقي ــة مع أ�حـكام �أي اتفاقيــة خا�صــة فتطبق االتفاقيــة الأكــرث
حتقيقا ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية .
	- 5ال يجــوز لأي دولــة من ال ــدول الأطــراف �أن تبــدي �أي حتفــظ ينطــوي عل ــى خمالفــة
لن�صو�ص هذه االتفاقية �أو خروج على �أهدافها .
 - 6يجوز تكملة هذه االتفاقية مبلحق �أو �أكرث وال تكون الدولة الطرف فـي هذه االتفاقية
ملزمة ب�أي ملحق ما مل ت�صبح طرفا فيه وفقا لأحكامه .
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 - 7يج ــوز للدولــة الطــرف �أن تقرتح تعديل �أي ن�ص من ن�ص ــو�ص هذه االتفاقي ــة وحتيلـ ــه
�إىل الأمني العام جلامعة الــدول العرب ــية الــذي يقوم بـ�إب ــالغه �إلــى ال ــدول الأط ــراف
فـي االتفاقية التخاذ قرار باعتماده ب�أغلبية ثلثي الدول الأطراف  ،وي�صبح هذا التعديل
نافـ ــذا ب ـعـ ــد م�ض ــي ( )30ثالثني يوم ــا م ــن تاري ــخ �إي ــداع وثائق الت�صديـ ــق �أو القبــول
�أو الإق ــرار من (� )7سبع دول �أطراف لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية .
 - 8ميكن لأي دولة طرف �أن تن�سحـب مــن هذه االتفاقيــة بناء علــى طلــب كتابــي تر�سل ــه
�إىل �أمني عام جامعة الدول العربية .
ويرت ــب االن�ســحاب �أثــره بعــد م�ضي (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �إر�س ــال الطلب �إىل �أمــني
ع ــام جامعة الدول العربية .
حــررت ه ــذه االتفاقي ـ ــة باللغ ــة العربيـ ــة مبدينـ ــة القاه ــرة فـي جمهوريـ ــة م�صــر العربي ــة
فـي 1432/1/15هـ  ،املواف ــق 2010/12/21م من �أ�صل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعــة
الــدول العربيــة ( الأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب )  ،ون�سخة مطابق ــة للأ�ص ــل
ت�سلم للأمانـ ــة العام ــة ملجل ــ�س وزراء الداخليـ ــة العرب  ،وت�سلم كذلك ن�سخ ــة مطابقــة
للأ�ص ــل لكل دولة من الدول الأطراف .
و�إثباتـ ــا ملـ ـ ــا تق ـ ـ ــدم  ،قـ ــام �أ�صح ـ ــاب ال�سم ـ ـ ــو واملعال ـ ــي وزراء الداخليـ ـ ــة والع ـ ــدل الع ـ ـ ــرب ،
بتوقي ــع هـ ــذه االتفاقي ــة  ،نيابـ ــة عـ ــن دوله ـ ــم .
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قائمــة الــدول العربيــة املوقعــة وامل�صدقــة
على االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية
 - 1وافــق عليهــا جمل�س ــا وزراء الداخليــة والعــدل العــرب فـي اجتماعهم ــا امل�شت ــرك املنعقـ ــد
مبقـ ـ ــر الأمان ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة جلامعــة الـ ــدول العربي ـ ــة بالقاه ـ ـ ــرة بتاريـ ــخ 1432/1/15هـ
املواف ـ ــق 2010/12/21م .
 - 2دخلت هذه االتفاقية حيـز النفاذ بتاري ــخ 2013/10/5م بعد م�ض ــي ( )30ثالث ــني يوما
مــن تاري ــخ �إي ــداع وثائـق الت�صديــق �أو القب ــول �أو الإق ـ ــرار م ــن (� )7سبــع دول عربي ــة
لدى الأمانـة العامــة وذلك عمال بالفقرة ( )2من الأحكام اخلتامية لالتفاقية .
تاريخ الت�صديق
تاريخ التوقيع
�أو االن�ضمـــــام

الدولــــــــــــة
اململكـ ــة الأردني ــة الها�شميـ ــة

2010/12/21

2013/1/8

دولة الإمــارات العربيــة املتحــدة

2010/12/21

2012/7/4

مملكـ ــة البحري ـ ــن

2010/12/21

اجلمهوريـ ــة التون�سيـ ــة

2010/12/21

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

2010/12/21

جمهوريـ ــة جيبوتـ ـ ــي
اململكـة العربيــة ال�سعوديــة

2010/12/21

جمهوري ـ ــة ال�سـ ــودان

2010/12/21

اجلمهوري ــة العربي ــة ال�سوري ــة

2010/12/21
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2012/6/24

تاريخ الت�صديق
تاريخ التوقيع
�أو االن�ضمـــــام

الدولــــــــــــة
جمهوري ــة ال�صومـ ــال

2013/5/12

جمهوري ــة الع ـ ـ ــراق

2010/12/21

�سلطن ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/2/15

دول ـ ــة فل�سط ـ ـ ــني

2010/12/21

2013/5/21

دول ـ ـ ــة قط ـ ـ ـ ــر

2010/12/21

2012/3/5

جمهوريــة جــزر القمــر املتحــدة
2010/12/21

دول ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكويـ ـ ـ ـ ـ ــت
اجلمهوريــة اللبنانيــة
دول ـ ـ ــة ليبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

2010/12/21

جمهوريـة م�صــر العربيــة

2010/12/21

اململكـ ـ ـ ـ ــة املغربيـ ـ ـ ـ ــة

2010/12/21

اجلمهوريـة الإ�سالميــة املوريتانيــة

2010/12/21

اجلمهوريـ ـ ـ ــة اليمنيـ ـ ـ ــة

2010/12/21
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2013/9/5

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/7
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان
وحكومة جمهورية كوريا ب�ش�أن الإعفاء املتـبادل مـن متطلبات الت�أ�شرية
حلاملـــي جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيــة والر�سميــة واخلا�صـــة واخلدمــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية كوريا ب�ش�أن الإعفاء املتبادل
من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والر�سمية واخلا�صة واخلدمة
املوقعة فـي مدينة �سي�ؤول بتاريخ  24دي�سمرب 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الأوىل �سنة 1436هـ
املـوافــــق  8 :من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1093
ال�صادرة فـي 2015/3/15م
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�ســـلطــان عـمـــان

اتـفـاقيــــــــة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا
حـول الإعـفاء املتبــادل مـن متطلبــات الت�أ�شيـــرة حلاملــي
جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيـــة والر�سميــة واخلا�صــة واخلدمــة
�إن حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية كوريا ( وامل�شار �إليهما فيما بعد بـ"الطرفني" )
�إذ حتدوهمـ ــا الرغب ــة امل�شرتك ــة فـي تطوي ــر عالقـ ــات ال�صداقـ ــة بـ ــني �سلطن ـ ــة عمـ ـ ــان
وجمهورية كوريا ،
و�إذ ترغبان فـي تب�سيط �إجراءات ال�سفر حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والر�سمية
واخلا�صة واخلدمة بني الدولتني ,
فقد اتفقتا على الآتي :
املــادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية :
 - 1جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سي ــة  ،واخلا�ص ــة  ،واخلدم ــة �ساريـ ــة املفع ــول بالن�سبـ ــة
حلكومة �سلطنة عمان .
 - 2ج ـ ــوازات ال�سف ــر الدبلوما�سي ــة  ،والر�سميـ ــة �ساريـ ــة املفع ـ ــول بالن�سب ـ ــة حلكوم ـ ــة
جمهورية كوريا .
املــادة ( ) 2
 - 1يعفــى مواطنـو دولــة �أي من الطرفني ممــن يحملون �أيا من جوازات ال�سفــر امل�ش ــار
�إليها فـي املــادة ( )1من هذه االتفاقية من متطلبات احل�صول على ت�أ�شــرية الدخــول ،
والإقامة  ،واملغادرة � ،أو املرور عرب �إقليم الطرف الآخر .
 		- 2يجوز للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة الإقامة فـي �إقليم الطرف
الآخر دون ت�أ�شرية ملدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما ابتداء من تاريخ الدخول .
 		- 3يجـوز لل�سلطــات املعنيــة متديــد مــدة �إقامة الأ�شخ ــا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرتــني
ال�سابقتــني من هذه املــادة الذين يعتزم ــون البقاء مل ــدة تزيد على ( )90ت�سعني يومــا
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فـي �إقلي ــم الطـ ــرف الـ ــذي تنتمـ ــي �إليه تلك ال�سلطـ ــات املعنيـ ــة وذلك بطلـ ــب كتاب ـ ــي
مـن البعثـ ــة الدبلوما�سي ــة � ،أو البعـثــة القن�صلية للط ــرف الآخـ ــر  ،وذلك قبـ ــل انتهـ ــاء
مدة ( )90الت�سعني يوما .
املــادة ( ) 3
 - 1يعفى مواطنو دولة �أي من الطرفني فـي بعثة دبلوما�سية � ،أو بعثة قن�صلية فـي �إقليم
الطرف الآخر ممن يحملون �أيا من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ( )1من هذه
االتفاقية من متطلبات احل�صول على ت�أ�شرية الدخول  ،والإقامة  ،واملغادرة � ،أو املرور
عرب �إقليم الطرف الآخر خالل مدة �إقامتهم الر�سمية .
 		- 2يطبق الإعفاء امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة على الأزواج والآباء والأطفال
املرافقني للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة  ،ب�شرط �أن يكونوا
ممن يحملون �أيا من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ( )1من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 4
 - 1يطبق الأ�شخا�ص املعنيون بهذه االتفاقية القوانني واللوائح املعمول بها فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر التي حتكم دخول الأجانب  ،ومغادرتهم  ،و�إقامتهم  ،وعبورهم .
 - 2يلتزم الأ�شخا�ص امل�ستفيدون من الإعفاء امل�شار �إليه فـي املــادة ( )2من هذه االتفاقية
بعدم القيام ب�أي ن�شاط ربحي فـي �إقليم الطرف الآخر .
املــادة ( ) 5
 - 1يحـ ــق لأي مـ ــن الطرف ــني رفــ�ض دخـ ــول الأ�شخ ــا�ص حامل ــي اجلـ ــوازات امل�ش ـ ــار �إليهـ ــم
فـي املــادة ( )1من ه ــذه االتفاقي ــة �أو تقليــل �أو �إنهــاء م ــدة �إقامتهــم فـي �إقلي ــم دولتــه
باعتبـ ـ ــارهم �أ�شخا�صــا غي ـ ــر مرغـ ـ ـ ــوب فيه ـ ــم  ،ويجـ ــب �إب ــالغ الطرف الآخ ـ ــر كتاب ـ ــة
بهــذا الرف ـ ــ�ض دون ت�أخري  ،وذلك عرب القنوات الدبلوما�سية .
 - 2يحق لأي من الطرفني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا ب�شكل كلي � ،أو جزئي لأ�سباب
تتعلق ب�أمن الدولة � ،أو النظام العام � ،أو ال�صحة العامة .
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 - 3على الطـرف ال ــذي يرغـ ــب فـي تعلي ـ ــق العمل بهـ ــذه االتفاقي ـ ــة �إخطار الطـ ــرف الآخ ــر
عبــر القن ــوات الدبلوما�سي ـ ــة خــالل مــدة ال تقــل عــن ( )48ثمـ ــان و�أربعني �ساعة قبل
دخ ــول هـذا التعليـق حيــز التنفيذ مع بيان �أ�سباب التعليق  ،كما عليه �إخطــار الطــرف
الآخر بانتهاء هذا التعليق قبل ( )48ثمان و�أربعني �ساعة على الأقل .
 - 4ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانوين للأ�شخا�ص املقيمني �سابقا
فـي �إقليم دولة الطرف الآخر واملذكورين فـي املادتني ( )2و ( )3من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 6
فـي حال ــة فق ــدان �أو �سرقـ ــة �أو تلـ ــف �أو انتهاء �صالحيــة �أحـ ــد ج ــوازات ال�سفـ ــر امل�شـار �إليهــا
فـي املــادة ( )1مــن هــذه االتفاقيــة فـي �إقليــم الطــرف الآخــر  ،تقـدم البعثــة الدبلوما�سيــة
�أو القن�صلية للط ــرف ال ــذي ينتم ــي �إليه �صاحــب اجلــواز الوثائ ــق التي متكنــه من الــعودة
�إىل �إقلي ــم الط ــرف ال ـ ــذي تنتم ــي �إليـ ــه تـ ــلك البعثـ ــة  ،ويجـ ــب على البعـ ــثة الدبلوما�سـ ــية
�أو القن�صلية �إبالغ الطرف الآخر فورا عن هذه احلادثة عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 7
 - 1يتبـادل الطرفــان عرب القن ــوات الدبلوما�سية منــاذج من جوازات ال�سف ــر امل�شـ ــار �إليه ــا
فـي املــادة ( )1من هذه االتفاقية قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ .
 - 2على كال الطرفني �إبالغ الطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية عن �أي تغيري يطر�أ
على جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ( )1من هذه االتفاقية خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما قبل دخول هذه التغيريات حيز التنفيذ .
املــادة ( ) 8
تتم ت�سويـة �أي خالفــات �أو نزاع ــات تن�شـ أ� عن تف�سي ــر �أو تطبيق ه ــذه االتفاقية من خالل
املفاو�ضات وامل�شاورات بني الطرفني عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 9
يجوز للطرفني �إدخال �إ�ضافات �أو تعديالت على هذه االتفاقية باالتفاق امل�شرتك  ،وتدخل
هـ ــذه الإ�ضافـ ــات �أو التعديـ ــالت حي ــز التنفيـ ــذ وفـ ـ ــق الإجـ ــراءات املذك ـ ــورة فـي املــادة ()10
من هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 10
 - 1يبلغ الطرفان كل منهما الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية ب�إكمال الإجراءات
الداخلية الالزمة لدخول االتفاقية حيز التنفيذ  ،وتدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ
بعــد ( )30ثالثني يومــا من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطــار  ،وتبقى �ساريــة املفعول ملـدة غيـر
حمددة .
 - 2يجوز لأي من الطرفني �إنهاء العمل بهذه االتفاقية ب�إر�سال �إخطار كتابي عرب القنوات
الدبلوما�سية  ،وينتهي العمل بها بعد مرور ( )90ت�سعني يوما من تاريخ ت�سلم الإخطار
من قبل الطرف الآخر .
املــادة ( ) 11
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على احلق ــوق وااللتزامــات الأخ ــرى ل ــدى الطرف ــني  ،والت ــي تن�ش ـ�أ
مبوجب االتفاقيات الدولية  ،وخا�صة االلتزامات التي قد تن�ش�أ من معاهدة فيينا للعالقات
الدبلوما�سيــة  ،وامل�ؤرخ ــة فـي  18م ــن ابري ــل 1961م  ،ومعاهدة فيينــا للعالق ــات القن�صلي ــة
امل�ؤرخة فـي  24من ابريل 1963م .
و�إثباتا ملا تقدم قام املفو�ضان من قبل حكومتي البلدين بالتوقيع على هذه االتفاقية .
حررت هذه االتفاقية فـي مدينة �سي�ؤول بتاريخ  24دي�سمرب 2014م من ن�سختني �أ�صليتني
باللغـ ـ ــات العربي ـ ـ ــة والكوريـ ـ ـ ــة والإجنليزي ـ ـ ــة  ،لكـ ـ ــل منهـ ـ ـ ــا ذات احلجي ـ ـ ـ ــة القانونيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،
وفـي حال االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عــن

عــن

حكومـة �سلطنـة عمـان

حكومـة جمهوريـة كوريـا

حممد بن �سامل احلارثي

ت�شــو تــاي يونــغ

�سفري ال�سلطنة املعتمد لدى جمهورية كوريا

النائب الأول لوزير اخلارجية
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AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON THE MUTUAL WAIVER OF VISA REQUIREMENTS FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC, OFFICIAL, SPECIAL AND SERVICE
PASSPORTS
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic
of Korea (hereinafter referred to as the “Parties”),
Guided by the common desire to further develop the friendly relations between
the Sultanate of Oman and the Republic of Korea;
Wishing to simplify the procedures of travel for holders of diplomatic, official,
special and service passports between the two States;
Have agreed as follows:
Article ( 1 )
The provisions of this Agreement shall apply to holders of any of the following
passports:
a - For the Government of the Sultanate of Oman, valid diplomatic, special
and service passports; and
b - For the Government of the Republic of Korea, valid diplomatic and official
passports.
Article ( 2 )
1 - Nationals of the States of each Party holding any of the passports referred to
in Article (1) of this Agreement shall be exempted from the requirements to
obtain a visa to enter, stay, leave or transit through the territory of the other
Party.
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2 - The persons referred to in paragraph (1) of this Article may stay in the territory
of the other Party without a visa for a period not exceeding ninety (90) days
from their date of entry.
3 - The competent authorities of a Party may extend the period of stay of persons
referred to in the previous paragraphs of this Article, who intend to stay for
longer than ninety (90) days in the territory of the Party of these competent
authorities, upon a written request from the diplomatic mission or consular
post of that other Party prior to the expiry of the ninety (90) day period.
Article ( 3 )
1 - Nationals of the State of each Party who are assigned to that Party’s diplomatic
mission or consular post in the territory of the other Party and who hold any
of the passports referred to in Article (1) of this Agreement, shall be exempted
from the requirements to obtain a visa to enter, stay, leave, or transit through
the territory of the other Party for the period of their official stay.
2 - The exemption from the visa requirements mentioned in paragraph (1) of this
Article shall also apply to the spouse, parents and children accompanying the
persons referred to in Paragraph (1) of this Article, provided that they hold
any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement.
Article ( 4 )
1 - The persons to whom this Agreement applies shall comply with the laws and
regulations governing the procedures for the entry, leave, stay and transit of
foreign nationals in force in the territory of the other Party.
2 - The persons benefiting from the exemption referred to in Article (2) of this
Agreement shall not carry out any for-profit activity in the territory of the
other party.
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Article ( 5 )
1 - Each Party reserves the right to refuse entry, or reduce or terminate the
period of stay in its territory to the holders of any of the passports referred
to in Article (1) of this Agreement whom it may consider undesirable. Such
refusal shall be notified in writing without delay to the other Party through
diplomatic channels.
2 - Each Party reserves the right to temporarily suspend the application of this
Agreement, entirely or partially, for reasons of national security, public order,
or public health.
3 - The Party which wishes to suspend the application of this Agreement shall
notify the other Party, through diplomatic channels, no later than forty eight
(48) hours before the suspensions and specify the reasons for such suspensions,
and shall also notify the other Party at least forty eight (48) hours before the
lifting thereof.
4 - The suspension of the application of this Agreement shall not affect the rights
of the persons mentioned in Articles (2) and (3) of this Agreement who are
already staying in the territory of the other Party.
Article ( 6 )
In case of loss, theft, damage, or invalidity of any of the passports referred to in
Article (1) of this Agreement in the territory of the other Party, the diplomatic or
consular mission of the Party, which the holder of the passport belongs to, shall
provide the documents that enable the holder to return to the territory of the
Party of such mission. The diplomatic or consular mission shall promptly notify
the other Party of the incident through diplomatic channels.
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Article ( 7 )
1 - The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of the
passports referred to in Article (1) of this Agreement before the entry into
force of this Agreement.
2 - The Parties shall inform each other through diplomatic channels of any
changes to the passports referred to in Article (1) of this Agreement, no later
than thirty (30) days before the entry into force of the changes.
Article ( 8 )
Any disagreements or disputes arising from the interpretation or
implementation of this Agreement shall be settled through negotiations and
consultations between the Parties through diplomatic channels.
Article ( 9 )
The Parties on the basis of mutual consent may make additions and amendments
to this Agreement, which shall become effective in accordance with the procedures
set out in Article (10) of this Agreement.
Article ( 10 )
1 - The Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels of
the completion of their respective internal procedures required for the entry
into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force thirty (30)
days after the date of receipt of the last notification and shall remain in force
for an indefinite period of time.
2 - Either Party may terminate this Agreement by written notification through
diplomatic channels. The termination shall become effective ninety (90) days
after the date of the receipt of such notification by the other Party.
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Article ( 11 )
This Agreement shall not affect the obligations of the Parties arising under
international agreements, in particular obligations arising from the Vienna
Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention
on Consular Relations of 24 April 1963.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Seoul on 24 December 2014, in the Arabic, Korean and
English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence
of interpretation, the English text shall prevail.
FOR

FOR

THE GOVERNMENT OF

THE GOVERNMENT OF

THE SULTANATE OF OMAN

THE REPUBLIC OF KOREA

Mohammed bin Salim Alharthy

Cho Tae Yong

Ambassador of the Sultanate of Oman 1st Vice Minister of Foreign Affairs
to the Republic of Korea
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/8
بالرتخيـ�ص باجلمـع بيـن اجلن�سيـة العمانيـة واجلن�سيـة الربيطانيـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يرخ�ص لهيلني مارجريت برادفورد اجلمع بني اجلن�سية العمانية واجلن�سية الربيطانية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الأوىل �سنة 1436هـ
املـوافــــق  8 :من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1093
ال�صادرة فـي 2015/3/15م
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/9
مبنــح اجلن�سيـــة العمانيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الأوىل �سنة 1436هـ
املـوافــــق  8 :من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1093
ال�صادرة فـي 2015/3/15م
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قائمــة ب�أ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

1

نا�صـر بن حممد بن �أحمد البلو�شي

2

ميمونـ ـ ــة عبـ ـ ـ ــد الق ـ ــادر م�سع ـ ـ ـ ـ ــود

3

�ساجــدة ول ــي حمم ــد �شي ــر حممــد

4

ن ـ ــور بان ــو قا�س ــم عل ــي رفيب ــا عل ــي

5

فريـ ـ ــدة �سي ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ــالل �سي ـ ـ ــد الل

6

ليل ـ ـ ـ ــى حممـ ـ ـ ـ ـ ــود علـ ـ ـ ـ ـ ــي ر�ش ـ ـ ـ ــوان

7

حممـد �أكــرم �شـودري حممــد �شافــي

8

زاه ـ ـ ـ ـ ــدة برفيـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ــد احلـ ـ ـ ـ ـ ــق

9

�أحم ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ــد �أك ـ ـ ـ ــرم �ش ـ ـ ـ ــودري

10

حام ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ــد �أك ـ ـ ـ ــرم �شـ ـ ـ ــودري

11

حمم ـ ــود حممـ ـ ـ ــد �أكـ ـ ـ ــرم �شـ ـ ـ ــودري

12

عاقـ ـ ـ ــب حمم ـ ـ ـ ــد �أك ـ ـ ـ ــرم �ش ـ ـ ـ ــودري

13

تومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س الك�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

14

بينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م�أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

15

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل توم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س الك�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر

16

�آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي توم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س الك�سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/10
ب�إعــادة ت�شكــيل جملــ�س املناق�صــات
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعـاد ت�شكيـل جملـ�س املناق�صـات برئا�سـة رئيـ�س جملـ�س املناق�صـات وع�ضويـة كـل مـن :
نائبا للرئي�س
 �أمني عام املجل�س الأعلى للتخطيط وزير الإ�سكان وزير القوى العاملة وزير اخلدمة املدنية وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية وكيل وزارة الداخلية وكيل وزارة املالية وكيل وزارة التجارة وال�صناعة للتجارة وال�صناعة وكيل وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أمني عام جمل�س املناق�صاتويجوز للمجل�س اال�ستعانة ب�أي من اخلرباء واملخت�صني وفقا ل�ضرورة ومقت�ضيات العمل .
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املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ
الموافـق  22 :من ابريــــــــــــل �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2015/11
بتعيـين رئيـ�س تنفيـذي للهيئـة العامـة للتعديـن
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/49ب�إن�شاء الهيئة العامة للتعدين و�إ�صدار نظامها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني املهند�س هالل بن حممد بن حمود البو�سعيدي رئي�سا تنفيذيا للهيئة العامة للتعدين .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ
الموافـق  22 :من ابريــــــــــــل �سنــة 2015م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2015/12
بتعيـين �سفيـــر غيـــر مقيـــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعـني ال�سفيــر الدكتور �أحمد بن �سامل بن حممد باعمر �سفــرينا لدى جمهوريــة �إيطاليـا ،
�سفريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضـا غيـر مقيـم لـدى كــل مـن :
 جمهورية مالطا . جمهورية اليونان . جمهورية البو�سنة والهر�سك . جمهورية �ألبانيا . جمهورية رومانيا .املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ
الموافـق  22 :من ابريــــــــــــل �سنــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1098
ال�صادرة فـي 2015/4/26م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/13
مبنــح اجلن�سيـــة العمانيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنـح اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة �أ�سما�ؤهـم فــي القائمـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :مـن رجــــــــــــب �سنـــة 1436هـ
املـوافــــق  29 :مـن ابريــــــــــل �سنـــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1099
ال�صادرة فـي 2015/5/3م
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قائمــة ب�أ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم
كلثـ ـ ـ ـ ــم بن ـ ـ ـ ــت عبداللـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2

فاطم ـ ــة بنت حمم ـ ــد بن عمـ ــار جب ـ ـ ـ ـ ـ ــري

3

نظي ــرة بنت �سال ــم بن حمود ال�شكيلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

4

زين ــب عبـ ـ ــداجلليـ ـ ــل عبداللـ ــه باحجـ ـ ـ ــاج

5

�سيـ ـ ــدة عائ�شـ ـ ـ ــة عبـ ــدالر�شيـ ـ ـ ــد حمب ـ ــوب

6

بـ ـ ـ ــدر الن�س ـ ـ ــاء د�ستجيـ ـ ـ ــر �شي ـ ـ ـ ــخ بو�سـ ـ ـ ـ ــا

7

وري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عبـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

8

زين ـ ـ ـ ـ ــب بنـ ـ ـ ــت ح�س ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ــن احلام ـ ـ ـ ـ ــد

9

�أ�سامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورج ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد

10

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ب ـ ـ ـ ــن �أ�سام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد

11

زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �أ�سامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد

12

�أمي ـ ـ ـ ــرة بن ـ ــت �أحم ـ ـ ــد بن �سال ـ ــم رعفيـ ـ ــت

13

نـادية بنت عبدالتواب بن علي بن ناج ـ ـ ــي

14

�شميـ ـ ـ ـ ـ ــم بن ـ ـ ــت حمم ـ ـ ــد بـ ــن �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ــل

15

عزة بنت ال�سيد بن عبدالرحمن بن �سع ــد

16

�أميلـ ـ ـ ـ ـ ــي �أمي ـ ـ ـ ـ ــرة تريفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ماريـ ـ ـ ـ ـ ــوت

17

ن�سيمـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت نـ ـ ـ ــور حمم ـ ــد ب ــن ح�سـ ـ ــن

18

جنمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة موالبخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن

1
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تابــــع  :قائمــة ب�أ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
19

اال�ســـــــــــــــم
�سكينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

م
20

�سل ـ ـ ـ ـ ــم بن ـ ــت كرامـ ـ ـ ــة ب ـ ــن رزيـ ـ ــق دومـ ـ ـ ــان

21

النيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جر�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال

22

حممـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ــي مب�شـ ـ ـ ـ ــر مال ـ ـ ــك حبي ـ ـ ـ ــب

23

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الن�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء دمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم داد

24

فاطم ـ ــة بنـ ــت عب ــدالعزي ـ ــز بـ ــن حممـ ـ ـ ـ ــود

25

ر�شي ـ ـ ـ ــدة بن ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــن �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

26

در بيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ها�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

27

فاطمـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ــت خلف ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

28

نوربـ ـ ـ ـ ــي �شي ـ ـ ـ ــخ حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبدالرحمـ ـ ـ ـ ــن

29

رحيم ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ــان �صال ـ ــح حمم ـ ـ ـ ــد

30

حت�سـني بيجم بنت ح�سني بن حمي الديـ ــن

31

بروي ــن �سي ــد عطـ ــاء الل ــه �سي ــد د�ستجيـ ـ ـ ــر

32

مـ ـ ـ ــاي جـ ـ ـ ـ ــول ح�س ـ ـ ـ ـ ــن فقي ـ ـ ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ــد

33

�صفي ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ــت ح�س ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــن �أب ـ ـ ـ ـ ــو بك ـ ـ ـ ــر

34

�سهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

35

فرزانـ ـ ـ ـ ــة عب ـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ــرزاق حممـ ـ ـ ـ ــد �شي ـ ـ ـ ــخ

36

بارفي ـ ـ ـ ـ ــن بيج ـ ـ ـ ـ ــم مهـ ـ ـ ـ ــدي عل ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ــان
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اال�ســـــــــــــــم
ن�سي ـ ـ ـ ــم بانـ ـ ـ ـ ــو �شيـ ـ ـ ـ ــخ �إمـ ـ ـ ــام ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

38

مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ر�ؤوف الدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

39

حممـ ـ ــد بن علـ ـ ــي بـ ـ ـ ــن مري ـ ـ ـ ـ ــد البلو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

40

�صفية بنت حممد بن مو�سى البلو�شي ـ ـ ـ ــة
جم ـ ـ ــال بن حممـ ــد بــن عل ـ ــي البلو�ش ـ ـ ـ ـ ــي
مرمي بنت حممد ب ــن علـ ــي البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�سفيقا بنت حممد ب ــن عل ــي البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خلي ـ ــل بــن حمم ــد بن علي البلو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
جهان زايب بن حممد بن علي البلو�شـ ـ ـ ــي
جمي ــل بن حمم ــد بن علـي البلو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
خال ــد بــن حمم ــد بن عل ــي البلو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عبدالل ـ ــه بــن حممد بن علي البلو�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�إ�سماعيل بن حممد بن علي البلو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
فاطمـة بنت حمم ــد بن علي البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فج ـ ــر بن ــت حمم ــد بن علــي البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مو�س ــى بن حمم ــد ب ــن علـ ــي البلو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حليم ــة بــي عبــدالر�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شيـ ـ ـ ــخ نـ ـ ـ ـ ــور

54

زوين ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ــت زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

م

41
42
43
44
45
46
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49
50
51
52
53
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�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران
جنمـ ـ ـ ــة �شهـ ــب الدي ـ ــن غ ـ ـ ـ ــو�س الديـ ـ ــن
�أمين ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ــي
�آ�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور جيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ريحانـ ـ ـ ـ ــة ريزفـ ـ ــي �سيـ ــد �إمداد ح�سيـ ـ ــن
رابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جاجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داود
�سعدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواز �شعبـ ـ ـ ـ ـ ــان
خات ـ ـ ـ ـ ـ ــون ر�س ـ ـ ـ ـ ـ ــول بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش عثمـ ـ ـ ـ ـ ــان
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
فري ــدة بنت �ســيف بن �س ــعيد بن عبدالـله
�سلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ــن
كنجات ـ ـ ـ ــون عمـ ــر �سليم ـ ــان الزدجاليـ ـ ـ ــة
خديج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كنيومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
فوزية بنت حممد بن حممود بن ال�ش�شت ــاوي

أ�نـ ـ ـ ـ ـ ــواري بـ ـ ـ ــي �إدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
زهرة بنت علي بن حمد �آل عبدال�سـ ـ ــالم
�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ــت حممـ ـ ـ ــد بـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
خديج ـ ـ ـ ـ ـ ــة غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
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منـ ـ ـ ــى بنـ ــت عم ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ــي ح�سيـ ـ ـ ـ ــن
�سعي ـ ـ ــدة بنـ ـ ـ ــت �أحم ـ ـ ـ ــد بـ ــن عبـ ــدالغن ــي
�أمينـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــي حبي ـ ـ ـ ـ ــب �صال ـ ـ ـ ــح �ساه ـ ـ ـ ــر
�شاهي ـ ـ ـ ـ ــن ت ــاج �سيـ ـ ـ ــد كمـ ـ ـ ـ ــال با�شـ ـ ـ ـ ــا �آدم
ان�شـ ـ ـ ـ ـ ــراح عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ترك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عيل ـ ـ ـ ـ ـ ــوا بنـ ـ ـ ــت �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن مو�س ـ ـ ـ ـ ـ ــى
زهراب ـ ـ ـ ـ ـ ــي جعفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ــن
�شهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
نازات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون جمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ر�ضوان ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ــم حمم ـ ــود يحي ـ ــى عل ـ ــي
�شهن ـ ـ ـ ــاز �سيـ ـ ـ ـ ـ ــد داد �سيـ ــد مي ـ ــر ح�سيـ ـ ـ ــن
حمم ـ ـ ـ ــودة حمب ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ح�سي ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ــد
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ممت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
عائ�شـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـنـ ـ ـ ــت �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ــن نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
غياث غـالم �أحمـد حمم ــد عبداحلفيـ ـ ـ ــظ
فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ــت �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــن و�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
ن�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
آ�ي ـ ـ ـ ـ ـ ــان كيني ـ ـ ـ ـ ـ ــث وليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بتن�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
�سمع ـ ــان ب ــن جميـ ـ ــل ب ـ ــن �شكـ ـ ــري كـ ـ ـ ـ ــرم
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/14
بتعييـن وكيـل لـوزارة التجـارة وال�صناعـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقـم  2005/102بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة التجـارة وال�صناعـة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيـن املهند�س �أحمد بن ح�سن بن علوي الذيب باعمر وكيــال لوزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
يعــدل الهيكــل التنظيمــي لــوزارة التجــارة وال�صناعــة امل�شــار �إليــه  ،مبــا يتفــق ومقت�ضيــات
هذا املر�سوم .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ
الموافـق  6 :مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1100
ال�صادرة فـي 2015/5/10م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/15
ب�إجـراء التعـداد الإلكرتونـي لل�سكـان وامل�ساكـن واملن�شـ�آت لعـام 2020م
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون الإح�صائي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/29
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط و �إ�صدار نظامه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،
وعلى نظام املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/40
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يجرى التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت لعام 2020م  ،وفقا للأحكام املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ
الموافـق  6 :مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1100
ال�صادرة فـي 2015/5/10م
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الأحكـام اخلا�صـة ب�إجـراء التعـداد الإلكرتونـي
لل�سكـــــــان وامل�ساكــــــن واملن�شـــــ�آت لعــــــام 2020م
املــادة ( ) 1
يجـ ــرى تعـ ــداد �إلكرتون ــي �شام ــل لل�سكـ ــان وامل�ساك ــن واملن�شـ ـ�آت  ،ت�ستكمــل �إجراءات ــه خــالل
عام 2020م .
املــادة ( ) 2
ت�شكــل جلنــة وطنيــة عليــا للتعــداد برئا�ســة وزيــر التــراث والثقافــة  ،وع�ضويــة ك ــل مــن :
نائبا للرئيـ ــ�س
 نـائـب رئيــ�س املجلـ�س الأعــلى للتخطيـط وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخليـ ـ ــةع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزيـ ـ ـ ـ ــر الإ�سكـ ــانع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزي ـ ــر الق ـ ــوى العــام ـلــةع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزيـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ــةع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزيـ ـ ــر الرتبي ــة والتـعليمع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تقنية املعلوماتع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزيـ ـ ــر الدول ـ ــة وحمــاف ــظ م�سق ــط وزي ـ ــر التــنميـة االجــتماعيــةع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 املفت ــ�ش الع ـ ـ ــام لل�شـ ــرطة واجلمـ ــاركع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزيـ ـ ـ ــر الدول ـ ــة وحمــاف ــظ ظفـ ـ ـ ــارع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزي ـ ـ ـ ــر الإعـ ـ ــالمع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 �أمي ــن ع ـ ــام املجل�س الأع ــلى للتخطيــط الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
 مدير عام م�شروع التعداد-152-

املــادة ( ) 3
تخت�ص اللجنة الوطنية العليا للتعداد بالآتي :
 - 1اعتماد املنهجية الالزمة لتنفيذ التعداد  ،ودرا�سة ما يرتتب على ذلك من �إجراءات
لدى الأجهزة احلكومية املخت�صة  ،واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات .
 - 2اعتماد خطة تعبئة املتطلبات الب�شرية واملادية الالزمة لإجراء التعداد  ،واتخاذ
الإجراءات الالزمة لو�ضعها مو�ضع التطبيق .
 - 3حتديــد املعلوم ــات املطل ــوب جمعهــا خــالل التع ــداد فـي �ضوء احتياجات الأجهزة
احلكومية املختلفة .
� - 4إبداء الر�أي فيما يعر�ضه عليها امل�شرف العام للتعداد من مو�ضوعات .
املــادة ( ) 4
يكون رئي�س جمل�س �إدارة املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات م�شرفا عاما للتعداد .
املــادة ( ) 5
على امل�شرف العام للتعداد اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لإجراء التعداد خالل عام 2020م .
املــادة ( ) 6
ي�صــدر الرئيــ�س التنفيــذي للمركــز الوطنــي للإح�صــاء واملعلومات قرارا بت�سمية مدير عام
م�شروع التعداد  ،وت�شكيل جلنة فنية للم�شروع  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،واعتماد الهيكل
التنظيمي للم�شروع .
املــادة ( ) 7
ي�ستثن ــى م�ش ــروع التع ــداد م ــن كاف ــة الأنظم ــة والقواني ــن واللوائــح والتعاميــم املعمول
بها ف ــي ال�سلطن ــة  .وعلــى رئيــ�س جملــ�س �إدارة املركــز الوطني للإح�صاء واملعلومات و�ضع
نظام �إداري ومايل خا�ص بامل�شروع  ،يطبق بعد اعتماده من جمل�س الوزراء .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/16
بتقريـر �صفـة املنفعـة العامـة مل�شـــروع مبنـى نادي دبـا الريا�ضـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعد م�شروع مبنى نادي دبا الريا�ضي بوالية دبا مبحافظ ــة م�سنــدم  -املح ــدد فـي املذكــرة
والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني  -من م�شروعات املنفعة الــعامة .
املــادة الثانيــــة
للجهـات املخت�صــة اال�ستــيالء بطري ــق التنفيــذ املبا�ش ــر على العقـ ــارات والأرا�ضـي الالزمــة
للم�شروع املذكور  ،وما عليهــا من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ
الموافـق  6 :مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1100
ال�صادرة فـي 2015/5/10م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكــــــــرة
ب�شـ�أن تقريـر �صفـة املنفعـة العامـة مل�شـروع مبنـى نـادي دبـا الريا�ضـي
ي�أتي تنفيــذ م�شــروع مبنى نادي دبا الريا�ض ــي �ضمن م�شاريع تطوي ــر البني ــة الأ�سا�سي ــة
واملن�ش�آت اخلا�صة بالأندية الريا�ضية  ،وقد �أ�سندت وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية فـي وقت �سابق
تنفيذ امل�شروع �إىل �إحدى ال�شركات املخت�صة �إال �أنه مت العثور على �آثار تاريخية فـي موقـع
امل�شروع  ،الأمر الذي تطلب نقل م�شروع مبنى نادي دبا الريا�ضي �إىل موقع بديل وحتويل
ملكية املوقع احلايل �إىل وزارة الرتاث والثقافة .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعويــ�ض �أ�صحابها
وفـ ــق قانـ ــون ن ــزع امللكية للمنفعـ ــة العامـ ــة ال�ص ـ ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي رقـ ـ ــم ، 78/64
ف�إن الأمر يتطلب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيـــر ال�شــــ�ؤون الريا�ضيـــة
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/17
بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعـ ــني ال�سفيـ ـ ــر بـ ــدر بن حممـ ـ ــد بن بـ ــدر املن ـ ــذري �سفرينـ ــا لــدى اجلمهوري ـ ــة اليمني ـ ــة ،
�سفيــرا لنــا فــوق العــادة  ،ومفو�ضــا غيــر مقيــم لدى كــل م ــن :
 جمهوري ـ ـ ــة �أثيوبي ـ ـ ـ ــا . جمهوري ـ ـ ــة �أرتريي ـ ـ ــا .املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ
الموافـق  6 :مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1100
ال�صادرة فـي 2015/5/10م
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�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/18
مبنــح اجلن�سيـــة العمانيـــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
متن ــح اجلن�سيــة العمانيــة لكــل من ال ــواردة �أ�سما�ؤه ــم فـي القائم ــة املرفقـ ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ
الموافـق  6 :مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1100
ال�صادرة فـي 2015/5/10م
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قائمــة ب�أ�سمــاء من منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
م

اال�ســــــــــــــــم

1

بلقيـ ـ ــ�س بري بخـ ـ ـ ــ�ش نظـ ـ ـ ــر البلو�شي ـ ـ ـ ـ ــة

2

ج ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــي يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ــف ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي داد

3

جميلـ ـ ـ ـ ـ ــة اجليـ ـ ـ ـ ـ ــو�ش �سال ـ ـ ـ ـ ـ ــم كامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

4

خيـ ـ ـ ـ ــر الن�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء جه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد

5

كابيل كومار ابن برافني �شاندرا راتيالل

6

مفيـ ـ ـ ـ ـ ــدة �أحمـ ـ ـ ـ ــد �صال ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال�سعدي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

7

يون ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �سال ـ ـ ـ ـ ــم العجيل ـ ـ ـ ـ ــي با�شاغ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/19
بتعييـن م�ست�شاريـن لوزيـر التـراث والثقافـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيــن ال�سيــد في�صــل بــن حمــود بــن ن�صــر البو�سعيــدي م�ست�شــارا لوزيــر الرتاث والثقافــة
بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
يعيــن ح�ســن بـن حممـد بـن علـي اللواتـي م�ست�شـارا لوزير الرتاث والثقافة ل�ش�ؤون الرتاث
بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  23 :مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ
الموافــق  12 :مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1101
ال�صادرة فـي 2015/5/18م
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/20
ب�إ�صـدار القانـون املوحـد ملكافحـة الإغـراق
والتدابيـر التعوي�ضيـة والوقائيـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وت�شجيع ال�صناعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/1
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/39بتطبيق القانون املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري
التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
وعلى قانون (نظام) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر فـي الدورة ()31
احلادية والثالثني املنعقدة فـي دولة الإمارات العربية املتحدة خالل �شهر دي�سمرب 2010م
بتعديــل القان ــون املوح ــد ملكافح ــة الإغ ــراق والتدابيـر التعوي�ضيــة والوقائية لـدول جملـ�س
التعـ ــاون ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام القانون املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  5 :مـن �شعبـــــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  24 :مـن مايــــــــــــــــــو �سنــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

القانـون املوحـد ملكافحـة الإغـراق
والتدابيـر التعوي�ضيـة والوقائيـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة
املــادة ( ) 1
الهــدف والنطــاق
يهــدف ه ــذا القان ــون إ�لــى متكيــن دول املجلــ�س مــن اتخــاذ التدابيــر الالزمــة �ضــد الإغــراق
والدع ــم والزي ــادة فـي ال ــواردات التــي يرتت ــب عنه ــا �ض ــرر لأي �صناع ــة خليجي ــة  ،وي�ســري
على املمار�سات ال�ضــارة فـي التجارة الدولية املوجهــة �إلــى دول املجلــ�س مـن غيــر الــدول
الأع�ضاء .
املــادة ( ) 2
التعــاريف
يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
خالف ذلك :
املجلــــ�س :
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
الــدول الأع�ضــاء :
الدول الأع�ضاء فـي املجل�س .
اللجنــة الوزاريــة :
جلنة التعاون ال�صناعي امل�شكلة من وزراء ال�صناعة بدول املجل�س .
جلنـة التعـاون املالـي واالقت�صـادي :
اللجنة امل�شكلة من وزراء املالية واالقت�صاد بدول املجل�س .
اللجنـــة الدائمــة :
جلنة مكافحة املمار�سات ال�ضارة فـي التجارة الدولية لدول املجل�س .
مكتــب الأمانــة الفنيــة :
مكتب الأمانة الفنية ملكافحة املمار�سات ال�ضارة فـي التجارة الدولية لدول املجل�س .
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الهيئـــة الق�ضائيـــة :
الهيئة الق�ضائية التي تن� أش� مبوجب االتفاقية االقت�صادية لدول املجل�س .
القانــــون :
القانون املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية .
الالئحــة التنفيذيــة:
الالئحة التنفيذية ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون .
النظــام الداخلــي :
هو نظام عمل اللجنة الدائمة و�آليات �إ�صدار قراراتها .
الن�شــرة الر�سميــة :
الن�شرة التي ي�صدرها مكتب الأمانة الفنية .
املمار�سـات ال�ضـارة فـي التجـارة الدوليـة :
ممار�سات الإغراق والدعم والزيادة فـي الواردات .
الإغــــراق :
ت�صديــر منتــج مــا �إلــى دول املجلــ�س ب�سعـر ت�صديــر �أقــل مـن قيمتـه العاديـة للمنتـج امل�شابـه
فـي بلد الت�صدير فـي جمرى التجارة العادية .
الدعــــم :
م�ساهمة مالية �أو �أي �شكل من �أ�شكال الدعم الذي من �ش�أنه �أن يدعم الدخل �أو الأ�سعار
وفقا للتعريف الوارد فـي املــادة ( )16من اتفاقية اجلات 1994م  ،مقدمة من حكومة دولة
املن�ش�أ �أو من هيئة عامة بها  ،ويرتتب عنهما حتقيق منفعة ملتلقي الدعم .
التدابيـــر :
تدابري مكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية والتدابري الوقائية .
تدابيــر مكافحــة الإغــراق :
التدابيــر التــي يتــم اتخاذهــا ملواجهــة حــاالت الإغــراق وفقــا لل�شــروط املن�صــو�ص عليها
ف ــي هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة .
-163-

التدابيــر التعوي�ضيــة:
التدابيــر التــي يتــم اتخاذهــا ملواجهــة الدعــم املخ�صــ�ص وفقــا لل�شــروط املن�صــو�ص عليهــا
فـي هذا القانون والئحته التنفيذية .
التدابيــر الوقائيــة :
التدابري التي يتم اتخاذها ملواجهة الزيادة فـي الواردات وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها
فـي هذا القانون والئحته التنفيذية .
التدابيــر النهائيــة :
التدابري التي تتخذها اللجنة الوزارية بعد االنتهاء من التحقيق وعند التو�صل �إىل نتائج
�إيجابية نهائية وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والئحته التنفيذية .
التدابيــر امل�ؤقتــة :
التدابري التي تتخذها اللجنة الدائمة ب�صفة وقتية خالل فرتة التحقيق  ،وعند التو�صل
�إىل نتائـج �إيجابي ــة م�ؤقتة وفقـا لل�شروط املن�صـو�ص عليها فـي هـذا القانـون والئحته التنفيذيـة .
ال�شكـــوى :
طلب مكتوب يتم التقدم به وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
ال�صناعــة اخلليجيــة :
جمموع املنتجني فـي دول املجل�س للمنتجات امل�شابهة �أو الذين ي�شكل جمموع �إنتاجهم ن�سبــة
كبي ــرة من �إجمايل الإنتـاج اخلليج ــي مـن هــذه املنتجــات  .ويق�صــد بال�صناعــة اخلليجي ــة
فـي حتقيقات الوقاية جمموع املنتجني فـي دول املجل�س للمنتج امل�شابه �أو املناف�س ب�شكل
مبا�شر � ،أو الذين ي�شكل جمموع �إنتاجهم من املنتجات امل�شابهة �أو املنتجات املناف�سة مبا�شرة
ن�سبة كبرية من الإنتاج اخلليجي من هذا املنتج .
الأطــراف ذوو العالقــة �أو امل�صلحــة :
امل�صدر �أو املنتج الأجنبي �أو امل�ستورد للمنتج حمل التحقيق �أو املنتجون الذين يدخل املنتج
حمـل التحقيــق فـي مدخالتهــم ال�صناعيــة � ،أو الهيئــات احلكوميــة �أو اخلا�صــة التــي متثــل
امل�ستهلكني �أو حتمي م�صاحلهم �أو حكومات البلد امل�صدر � ،أو �أي �أطراف حملية �أو �أجنبية
�أخرى يتبني �أنها ذات م�صلحة فـي املنتج حمل التحقيق .
ال�ســوق اخلليجيــة :
�إجمايل �أ�سواق الدول الأع�ضاء فـي املجل�س .
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املــادة ( ) 3
�إجــراءات ال�شكــوى والتحقيــق
يتم تقدمي ال�شكوى �ضد املمار�سات ال�ضارة فـي التجارة الدولية وقبولها ودرا�ستها واتخاذ
�إجراءات بدء التحقيق و�إجراء التحقيق واملراجعة �أو �إنهائهما وفر�ض �أي �إجراءات ب�ش�أنها
وفقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية .
املــادة ( ) 4
التدابيـــر
يجوز اتخاذ التدابري فـي احلاالت الآتية :
 - 1ف ــي حــال ثبــوت �أن املنتجــات حمــل التحقيــق وردت ب�أ�سعــار مغرقــة �أو تــم تقديــم
دعــم خا�ص لها  ،و�أحلقت �ضررا ماديا ب�صناعة خليجية قائمة �أو هددت بوقوع
مثل هذا ال�ضــرر � ،أو كــان من �ش�أنهــا الت�سبــب فـي �إعاقــة �أو ت�أخري مــادي لإقامــة
�صناعة خليجية ووجود عالقة �سببية بينهما .
 - 2فـي حال ثبـوت �أن املنتجــات حمــل التحقيــق تــورد �إلــى ال�ســوق اخلليجيــة بكميــات
متزايدة � ،سواء ب�شكل مطلق �أو ن�سبي وفـي ظل �أو�ضاع من �ش�أنها �أن تلحق �ضررا
ج�سيما بال�صناعة اخلليجية التي تنتج منتجات م�شابهة �أو مناف�سة ب�شكل مبا�شر
�أو تهدد ب�إحلاق مثل هذا ال�ضرر ووجود عالقة �سببية بينهما .
املــادة ( ) 5
�أ�شكــال التدابيــر
�أن ت�أخذ التدابري �أحد الأ�شكال الآتية :
 - 1تدابري مكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية النهائية فـي �شكل فر�ض ر�سوم
جمركي ــة (�ضرائــب جمركيــة) �أو تعهــدات �سعري ــة مبــا ال يتجـاوز هامـ�ش الإغــراق
�أو مقدار الدعم املحدد نهائيا .
 - 2تدابري مكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية امل�ؤقتة فـي �شكل فر�ض ر�سوم جمركية
(�ضرائب جمركية) �أو تعهدات �سعرية �أو �أخذ �ضمانات م�ؤقتة على �شكل �إيداع
نقدي �أو �سندات مبا ال يتجاوز هام�ش الإغراق �أو مقدار الدعم املحدد مبدئيا .
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 - 3تدابيــر وقائيــة نهائيــة �ضــد الزيــادة فـ ــي الواردات فـي �شكل قيود كمية �أو زيادة
ف ــي الر�ســوم اجلمركي ــة (�ضرائــب جمركيــة) �أو غريه ــا مــن الأ�شكــال التي تتوافق
مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية .
 - 4تدابري وقائية م�ؤقتة فـي �شكل زيادة فـي الر�سوم اجلمركية (�ضرائب جمركية) .
املــادة ( ) 6
تطبيــق �أحكــام القانــون والئحتــه التنفيذيــة
يتوىل تطبيق �أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة
ومكتــب الأمانــة الفنيــة  ،كــل فــي جمــال اخت�صا�صاتــه .
املــادة ( ) 7
اخت�صا�صــات اللجنــة الوزاريــة
تخت�ص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات فـي امل�سائل الآتية :
 -1اعتمــاد فــر�ض التدابيــر النهائيــة املتعلقــة مبكافحــة الإغــراق والدعم املخ�ص�ص
والزيــادة ف ــي ال ــواردات �أو متدي ــد �أو وقــف هـ ــذه التدابي ــر �أو �إنهائه ــا �أو الزيـ ــادة
�أو خفــ�ض تدابيــر مكافحـة الإغــراق والتدابيــر التعوي�ضيــة .
 - 2ت�سوية املنازعات التي تن�ش�أ بني الدول الأع�ضاء فـي تف�سري �أو تنفيذ هذا القانون .
� - 3إ�صدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
 - 4النظر فـي التظلمات املتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية ال�صادرة تنفيذا
لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية .
� - 5إقرار الالئحة الداخلية ملكتب الأمانة الفنية .
 - 6املوافقة على تعيني مدير عام مكتب الأمانة الفنية .
� - 7أي اخت�صا�صات �أخرى ت�سند �إليها وفقا لهذا القانون والئحته التنفيذية .
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املــادة ( ) 8
اللجنــة الدائمــة
 - 1ت�شكيل اللجنة الدائمة :
ت�شكل اللجنة الدائمة من وكالء وزارات اجلهات املعنية بالدول الأع�ضاء �أو من فـي حكمهم ،
وتكون رئا�سة اللجنة الدائمة ح�سب نظام الرئا�سة فـي املجل�س .
 - 2اخت�صا�صات اللجنة الدائمة :
تخت�ص اللجنة الدائمة بالآتي :
�أ  -اتخاذ التدابري والإجراءات املن�صو�ص عليها وفقا لأحكام هذا القانون مبا فـي ذلك
فر�ض التدابري امل�ؤقتة وقبول التعهدات ال�سعرية .
ب  -اقرتاح فر�ض التدابري النهائية ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية النهائية
ملكافح ــة الدع ــم والتدابـي ــر الوقائيــة النهائيــة �ضــد الزيــادة فـي الــواردات ورفعهــا
إ�لــى اللجنــة الوزاريــة .
ج  -ت�شكيل اللجان و�إن�شاء الوحدات الإدارية املتخ�ص�صة فـي مكتب الأمانة الفنية .
د  -اعتماد ا�سرتاتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية فـي �ضوء االخت�صا�صات املحددة
لها .
هـ  -اقت ــراح احلل ــول املنا�سب ــة للجن ــة الوزاري ــة مل ــا ق ــد ين�شـ ـ�أ بي ــن ال ــدول الأع�ض ــاء
مــن منازعــات متعلقــة بتف�سـيــر هــذا القانــون والئحت ــه التنفيذيــة .
و  -اقرتاح تعديل القانون املوحد والئحته التنفيذية .
ز  -اقرتاح تعديل الالئحة الداخلية ملكتب الأمانة الفنية .
ح � -إقرار وتعديل نظامها الداخلي .
ط  -املوافقــة علـى م�شــروع موازنــة مكتــب الأمانــة الفني ــة متهيــدا العتمادهــا وفقــا
للإجــراءات املتبعــة .
ي � -إقرار اللوائح املالية والإدارية والأنظمة الأخرى ملكتب الأمانة الفنية .
ك  -تر�شيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية .
ل � -أي اخت�صا�صات �أخرى توكل �إليها من اللجنة الوزارية .
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املــادة ( ) 9
مكتــب الأمانــة الفنيــة
 - 1ين�ش ـ ـ�أ مبوج ــب ه ــذا القانـ ــون مكت ــب الأمان ــة الفني ــة ملكافح ــة املمار�س ــات ال�ض ــارة
فـي التجارة الدولية حتت مظلة الأمانة العامة ملجل�س التعاون  ،ويتمتع املكتب
با�ستقالل مايل و�إداري من خالل ميزانية ملحقة مبيزانية الأمانة العامة ملجل�س
التعاون  ،ويتوىل رئا�سته مدير عام .
 - 2اخت�صا�صات مكتب الأمانة الفنية :
�أ  -تنظيــم �أعم ــال اللجن ــة الدائم ــة والتح�ضي ــر الجتماعاتهــا و�إعــداد جـداول
�أعمالها وم�شاريع قراراتها و�أداء كافة ما تكلف به من قبلها  ،ولها فـي �سبيل
القيام فـي مهامها طلب املعلومات والدرا�سات والبيانات والإح�صاءات والتقارير
وغري ذلك مما يلزم لعمل اللجنة .
ب  -متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة .
ج  -تقديــم امل�ش ــورة والدعــم الفنــي للمنتجيــن وامل�صدريــن اخلليجيي ــن الذيــن
يواجهــون دعــاوى تت�صــل بالإغــراق �أو الدعــم �أو الوقاية فـي دول �أخرى
ومتابعة �سريها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية بالدول الأع�ضاء .
د  -امل�شاركة فـي �أن�شطة املنظمات واملحافل الدولية ذات ال�صلة .
هـ  -تقـدمي تقارير دورية �شاملة للجنة الدائمة كل ( )3ثالثة �أ�شهر تت�ضمن
معلومات و�إح�صاءات وكافة الق�ضايا والتحقيقات امل�سجلة واملنظورة واملواعيد
واملــدد واملهل املتعلقة بها .
و  -تلق ــي �شكـ ــاوى املمار�سـ ــات ال�ض ــارة ف ــي التج ــارة الدوليــة وكــل مــا يت�صــل
بهــا مــن متطلبــات .
ز � -إجراء حتقيقات املمار�سات ال�ضارة فـي التجارة الدولية وكل ما يت�صل بها
من مراجعات وفقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية .
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ح � -إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية ملكتب الأمانة الفنية  ،وتنفيذها بعد اعتمادها .
ط  -العمل على ن�شر الوعي وتنمية املعرفة فـي الدول الأع�ضاء مبفاهيم الإغراق
والدعم والزيادة فـي الواردات .
ي � -أي مهام و�أن�شطة �أخرى توكل �إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة .
املــادة ( ) 10
التظلــم والطعــن
قبل اللجوء �إىل الطعن  ،يجب على كل طرف � -شارك فـي التحقيق ب�صفة طرف ذي
م�صلحة �أو عالقة  ،وت�ضرر ب�صفة فردية ومبا�شرة من القرارات النهائية ال�صادرة تنفيذا
لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية  -التظلم �إىل اللجنة الوزارية خالل فرتة ()30
ثالثني يوما من تاريخ الن�شر فـي الن�شرة الر�سمية  ،ويتم البت فـي تظلمه خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ تقدميه  ،و�إال اعترب تظلمه مرفو�ضا �أمام اللجنة .
يجوز للطرف الذي رف�ض تظلمه الطعن �أمام الهيئة الق�ضائية بدول املجل�س خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره ب�أي من طرق الإعالن .
املــادة ( ) 11
�سريــة املعلومــات
يجب على كل �شخ�ص �أو جهة خمت�صة بالتحقيق واتخاذ التدابري احلمائية طبقا لأحكام
هذا القانون والئحته التنفيذية � ،أن يحافظ على �سرية املعلومات والبيانات ال�سرية بطبيعتها
�أو التي يقدمها ذوو ال�ش�أن على �أنها �سرية  ،ويحظر على ه�ؤالء الأ�شخا�ص وهذه اجلهات
الك�شف عن تلك املعلومات والبيانات �إال بت�صريح كتابي م�سبق �صادر عن الطرف الذي �أدىل
بها �أو قدمها �أو ك�شف عنها للهيئة الق�ضائية املخت�صة لدول املجل�س .
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املــادة ( ) 12
اجلـــزاءات
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف
احلظر املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )11بغرامة مالية ال تتجاوز ( )50٫000خم�سني �ألف
ريال عماين .
املــادة ( ) 13
تف�سيــر وتعديــل القانــون
للجنة التعاون املايل واالقت�صادي تف�سري وتعديل هذا القانون بالتن�سيق مع اللجنة الوزارية .
املــادة ( ) 14
ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة قرارا بتطبيق الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 15
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/39بتطبيق القانون املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري
التعوي�ضية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،كما يلغى كل ما يخالف
هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 16
يعمل ب�أحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/21
مبنــــح اجلن�سيـــة العمانيـــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  5 :مـن �شعبـــــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  24 :مـن مايـــــــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اال�ســــــم
�صديـ ـ ـ ـقـة بيج ـ ـ ــم عبـ ـ ـ ــدالكريـ ـ ــم عب ــدالرحيـ ـ ــم
�شاهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ري ــا�ض بن حممد �إقبـ ــال بن �إبراهيـم بونــدري
عم ـ ـ ـ ــار ب ـ ـ ــن جا�س ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ــن كاظ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العـ ـ ـ ـ ــزاوي
لقـ ـ ـ ـ ــاء بن ـ ـ ـ ــت عليـ ـ ـ ــوي ب ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــراد اخلزاع ـ ـ ـ ــي
غدي ـ ـ ـ ـ ــر بن ـ ـ ــت عم ـ ـ ـ ــار بـ ـ ــن جا�سـ ـ ـ ــم العـ ـ ـ ـ ــزاوي
قا�سـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ــن عم ـ ـ ـ ــار ب ـ ـ ــن جا�سـ ـ ـ ـ ــم العـ ـ ـ ـ ــزاوي
مــروة بن ــت عم ـ ــار بن جا�سم بن كاظم الع ــزاوي
يا�س ــر ب ــن عمــار بن جا�ســم بن كاظــم العـ ــزاوي
عل ـ ـ ــي ب ــن عي�س ـ ـ ـ ــى ب ــن جماع ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ــن �صاب ـ ـ ـ ــر
رخ�صــان ـ ـ ـ ــة بابـ ـ ـ ـ ـ ــو ميـ ـ ـ ـ ــاه دا�سوميـ ـ ـ ـ ــاه فقي ـ ـ ـ ــر
غو�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
نازي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد داود علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
كلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أ�سلـ ـ ـ ـ ـ ــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور حممـ ـ ـ ـ ـ ــد
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورالن�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�شـ ـ ــميـ ـ ـ ـ ــم �أن�ص ـ ـ ــار عب ـ ـ ــدالرحم ـ ـ ـ ـ ــن �أن�صـ ـ ـ ـ ــاري
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى �سليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج
تنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خات ـ ـ ــون �شافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الل ـ ـ ـ ـ ـ ــه خال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
فايـ ـ ــزة بن ـ ـ ــت عبي ـ ـ ــد بــن �ســعي ـ ـ ــد احل�ضرمي ـ ـ ـ ــة
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تابع  :قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة
م
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

اال�ســــــم
رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة توماين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مروت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
منـ ـ ـ ـ ــي بن ـ ـ ــت علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ــن يو�س ـ ـ ـ ــف العثمانـ ـ ــي
ح�سـ ـ ـ ـيـن بـي بنـت حمم ـ ـ ــد ح�سي ـ ـ ــن بـن حمم ـ ـ ــد
مارليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا مونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
فاطمـ ــة بنـ ـ ــت علـ ـ ــي ب ـ ــن �سعي ـ ـ ــد املجيبـ ـ ـ ـ ـ ــي
جا�سمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اح�سان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول جليلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
�سعديــة بـنـ ــت �أحم ـ ـ ــد ب ــن ح�سي ـ ـ ـ ــن البكريـ ـ ــة
عبي ــر بنــت حممـ ـ ـ ــد بـن حمم ــد بــن عبداللــه
من ـ ـ ـ ـ ــي بن ـ ــت حمم ــود بــن ح�سيـ ــن ال�سكجـ ـ ــي
حي ـ ـ ـ ـ ــاة بنـ ـ ــت ح�سـ ـ ـ ــن بــن حممـ ـ ـ ـ ــد ع�سكـ ـ ـ ـ ــر
عاطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م�صطف ـ ـ ـ ـ ـ ــى �سلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورد
مري ـ ـ ـ ـ ـ ــم بنـ ـ ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن كريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
زبيـ ـ ـ ـ ـ ــدة بنـ ـ ـ ـ ــت من�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ب ـ ـ ـ ـ ــن �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�شاهيـ ـ ـ ــن بيج ـ ـ ـ ــم بن ــت حمم ــد ب ـ ـ ـ ــن �شريـ ـ ــف
مني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالرو ارتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الزتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
بيوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي افـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزو
احل�سنية بنت حممـ ـ ـ ــد بـن اجليالل ـ ــي لعك ـ ــز
كوث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
هان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بن ـ ـ ـ ـ ـ ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ـ ـ ــن عام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم �سياه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
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زه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �سالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
جميل ـ ــة بن ـ ــت حمم ـ ـ ــد ب ـ ــن مـ ـ ـ ــرزوق البقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
عفـ ـ ــاف بن ـ ـ ـ ــت �أميـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــن �سلي ـ ـ ـ ـ ـ ــم البريقـ ـ ـ ـ ــدار
خديجـ ـ ـ ـ ـ ــة خاج ـ ـ ـ ـ ـ ــة حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ برفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م�ؤمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بن ـ ـ ــت حمم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ــد بــن ناف ـ ـ ـ ــع
�أمينـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــي بنـ ـ ـ ـ ــت حيـ ـ ـ ـ ـ ــدر ب ـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ــي �سيـ ـ ـ ـ ــد
�سـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاء بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عب ـ ــده ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حبيـ ــب بــن يو�س ــف
عائ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
هيث ـ ــم بن �أمري بن بريي بن �شريحممد البلو�شــي
كوثـر بنت �أمري بن بريي بن �شريحممد البلو�شية
فوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــة حميـ ـ ـ ــد �سعيـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خواجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرالن�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سلطـ ـ ـ ـ ــان
فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
�سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ح�س ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم داد
زاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ص
زهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم جفي ـ ـ ــر
عزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة بانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بك ـ ـ ـ ــرى
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عائ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـت عبـدالل ــه بــن �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بــن حمـ ـ ـ ـ ــد
عائ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
يا�سميـ ـ ـ ــن بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد باوزي ـ ـ ـ ـ ــر
فري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
مليكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بن ـ ـ ــت حممـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
زي ـ ــب الن�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء جـ ـ ــان حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
�إفتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لطيـف بــن علــي ب ــن ال�شرفـ ـ ــي
فاطمـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ن�سري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �إبراهي ـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن خدابخ ـ ـ ـ ـ ــ�ش
الل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلك به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارو دو�ستيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن البلو�شيـ ـ ـ ـ ــة
مري ـ ـ ــم �شبانـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـدالرحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ــت عي�سـ ـ ــى بـ ـ ــن دمل ـ ـ ـ ـ ـ ــراد البلو�شيـ ـ ـ ـ ــة
فرزان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ول ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ــد �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
جوخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ــت مو�س ـ ـ ــى بـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ــدالرحمـ ـ ـ ـ ـ ــن
�شاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ن�س ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بنـ ـ ـ ــت �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ــن خدابخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
كوثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
زين ـ ـ ـ ـ ــب بنـ ـ ـ ـ ــت �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــار�س ال�سي ـ ـ ـ ـ ـ ــد
لطيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
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زين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بنـ ـ ـ ـ ـ ــت �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ــن �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ر�ضـ ــية بنت موىل رحمت اللـه بن عبـدالرحي ــم
عبـدالهـادي بن حممـ ـ ـ ــود بـ ــن عـ ــارف قرمـ ـ ــان
فه ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ــداخلالـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن �شمبيـ ـ ـ ـ ـ ــه
�شريف ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبــدالقـ ـ ــادر �ش ـ ــرف الدي ـ ـ ــن
�إميـ ـ ـ ـ ــان بن ــت عبـ ـ ـ ـ ــدالوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب بـ ـ ـ ــن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مهرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج دو �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�شازي ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ــت عب ـ ـ ـ ــدالرحمـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ــن ها�ش ـ ـ ــم
نعيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ــت حج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــن عزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
حمم ـ ـ ـ ـ ــودة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جهنجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
حفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة دو �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي داد
ف ـ ـ ـ ــرح بنــت حممـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ــواد
�شرييـ ـ ـ ـ ــن خالـ ـ ـ ـ ـ ــد قا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ــد �شي ـ ـ ـ ــخ
دور بيبـ ــي عب ـ ـ ـ ـ ــدالرحمـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا بخ ـ ـ ـ ـ ــ�ش
�سايـ ـ ـ ــرا بان ـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ـ ـ ــور حممـ ـ ـ ـ ــد �شك ـ ـ ـ ـ ــور عل ـ ــي
خت ـ ـ ـ ــام �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
رخ�صانـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــراد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ـ ــل حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�شم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ناه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ن ـ ـ ـ ـ ــور بـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــي اللـه بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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اال�ســــــم
زرينـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سي ـ ـ ـ ـ ـ ــد رحيـ ـ ـ ـ ــم الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �سلطانـ ـ ـ ـ ـ ــة �ضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ظف ـ ـ ـ ـ ـ ــر عبا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرالن�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء �إ�سح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر داد
ماجــدة بنت حممد عبدالونيـ�س بـن علـي بـن حمم ــد
�سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
�شاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالرحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
رابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أوبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�شم�سات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون عب ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
رفيع ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ــت �أحم ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ــن �سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
يلين ـ ـ ـ ـ ــا بيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فالدمييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر جــوروبين�سكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
�سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بن ـ ـ ـ ـ ــت عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ــي ال�صيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
فاطم ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ــت �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي املجيبي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ثنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
مهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ف�ضـ ـ ــيل ــة بن ـ ـ ـ ــت خميـ ـ ـ ـ ــ�س بـ ـ ـ ـ ــن نا�صـ ـ ـ ـ ــر الكندي ـ ـ ـ ـ ــة
غو�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عب ـ ـ ـ ـ ـ ــدال�ستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عبـ ـ ـ ـ ــدالنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ناز بيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش جانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرالن�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �صديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
�صبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بن ـ ـ ـ ـ ــت �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري بـ ـ ـ ــن �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ـ ــالح
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اال�ســــــم
حفيظ ـ ـ ـ ـ ــة الن�س ـ ـ ــاء ولـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ــد حمـم ـ ـ ــد
فاطمـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ــت �سليمـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ـ ــن حميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بنـ ـ ـ ـ ـ ــت رم�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ــد
زين ـ ـ ـ ـ ــب بنـ ـ ـ ـ ـ ــت عي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ــه
زاه ـ ـ ــدة جـ ـ ـ ــول حمم ـ ـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حممـ ـ ـ ـ ـ ــد
�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ــت �ســعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن �سليمـ ـ ـ ــان
�سلمــى بنــت خليف ــة بـ ــن حمـ ـ ـ ـ ــود املغريي ـ ـ ـ ــة
رمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مريانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�آ�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
�شمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
�سلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �صديقـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ــد �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــل
فري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م�سل ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ــن �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م�سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
نيفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
زه ـ ـ ـ ــرة بن ــت �شاه ـ ــد بـ ــن ح�سيـ ـ ـ ــن ر�ضـ ـ ـ ـ ــوي
�شهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز عب ـ ـ ـ ـ ـ ــدالر�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دل�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
عوين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ــت خميـ ـ ـ ـ ــ�س بـ ـ ـ ـ ـ ــن قا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
نرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س بنـ ـ ـ ـ ـ ــت ح�سي ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
نبيلـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ــت خلي ـ ـ ــل اللــه بـ ـ ـ ــن عـ ـ ــبدامللـ ـ ــك
نازخاتون بنت عبدالـله بــن عل ـ ـ ـ ــي البلو�شيـ ــة
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�سهيلـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ــت �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عبداملل ـ ـ ــك
�شهن ـ ــاز بيج ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ـ ـ ــدال�سمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج بيج ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�سميــرة كريـ ـ ـ ـ ــم بخ ـ ـ ـ ـ ــ�ش واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بخ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش
نازيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت عب ـ ـ ــدالر�سـ ـ ـ ـ ــول بــن ها�ش ـ ـ ـ ــم
خديجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ــت حم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن �سلطـ ـ ـ ـ ــان
فادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�صاب ـ ـ ـ ــرة بيج ـ ــم �شيـ ـ ـ ـ ــخ حمبـ ـ ـ ـ ــوب فري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
كليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
قمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر جابي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
رحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ليل ـ ـ ـ ــى بنــت عثمــان ب ــن عب ــداللــه العمودي ـ ــة
�سمي ـ ـ ـ ـ ــرة بيجـ ـ ــم �أحمـ ـ ــد �سعي ـ ـ ـ ــد بهاريـ ـ ـ ـ ــ�س
�إح�س ـ ـ ـ ــان بنــت �أحمــد بــن �إبراهيـ ــم العمـ ـ ــري
زينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بن ـ ـ ـ ـ ــت عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ب ـ ـ ـ ـ ــن عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
وجيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عم ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عواطـ ـ ـ ـ ـ ــف بن ـ ــت عبـ ــدالل ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ــن جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�شمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد د�ستجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
زه ـ ـ ـ ــرة بيجـ ـ ـ ـ ـ ــم �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد د�ستجي ـ ـ ـ ـ ـ ــر قـ ـ ــادر
هان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

-179-
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م
161
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اال�ســــــم
فاطم ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت �إبراهي ـ ــم بــن عبدالل ــه البلو�شيـ ـ ــة
ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك
�إين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد باحميم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
مريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعادة
طاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ــان
رقي ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ــد بـن عبداللـ ـ ــه ال�شاطري ـ ـ ــة
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزرة بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت حممـ ـ ــد �إبراهي ـ ـ ــم بـن بنـ ــدا علـ ــي
�صفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بارفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزا كري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج
مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الن�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شاف ـ ـ ــي علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
زرينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�شهان ـ ـ ـ ـ ـ ــا بيج ـ ـ ـ ــم با�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مي ـ ــاه �سيـ ـ ـ ــد وحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
نويـ ـ ـ ـ ــة بـن ـ ـ ـ ـ ـ ــت م�سل ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ــن عو�ض ــات املهريـ ـ ــة
فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن من�صـ ـ ــور
�سلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
زين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�س ـ ـ ــف برهـ ـ ـ ــان
مريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�إن�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عل ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
نائل ـ ــة بنـ ــت عـ ــبدال ـ ــرزاق ب ــن �أحمـ ـ ــد البلو�شي ـ ـ ـ ــة
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اال�ســــــم
خديجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خمي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س
ن�سيـ ـ ـ ـ ــم بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�س ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاد بنــت �صالح بن عبـدالرحمـ ــن احلارثي ــة
زرينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س
عدميــة بنــت حم ـ ـ ـ ـ ــود ب ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املغريي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ف�ضيلـ ـ ــة بن ـ ـ ــت حميـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ــد املعنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ر�ضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالغفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب
حبيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �سارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
زراتون بنت �شري حممد بن الل حمـمـد البلو�شيــة
ب�سم ـ ـ ــة بن ــت خال ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن قائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجلن ـ ـ ـ ـ ــدي
رقيـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ـ ــت عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال�صمـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــن داد حممـ ــد
زليخـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ــه
زيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يا�سمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بن ـ ـ ــت �أميـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
جبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ �سلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
ريحانـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ــد عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س
ر�ضيه بنت ك ـ ــرمي بخ�ش بـ ـ ـ ــن عثمـ ـ ـ ـ ــان قا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
جمالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بنـ ـ ـ ـ ــت عب ـ ـ ـ ـ ـ ــدالرحم ـ ــن بـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
�شاديـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ــت �سال ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــن �سلي ـ ـ ـ ـ ــم الرا�شدي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سعيـ ـ ــد متيمــي
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اال�ســــــم
مل ـ ـ ـ ـ ــك جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العزيـ ـ ـ ـ ـ ــز كريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
�أنـ ـ ـ ـ ــو بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �شوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مي ـ ـ ـ ـ ـ ــاه عبـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ــه
مادليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ليـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هرناندي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س
جميلـ ــة بن ــت عي�س ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــزار الزدجاليـ ـ ــة
هاجـ ـ ــرة بيبي عبــدالرحمـ ــن خـ ـ ــان حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عبيـ ـ ــدة �ش ـ ـ ـيـخ جمـ ــال الدي ــن م�ستـ ـ ــان الدي ـ ـ ــن
فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد غال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد غال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
جيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوي
فرزان ـ ـ ـ ــة فاطمـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ــد حم ـ ـ ـ ــي الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
هاجــرة بيج ـ ــم �شيـخ ح�سيـ ـ ـ ــن حمـ ـ ـ ــي الديـ ـ ـ ـ ــن
جنالء بنت ر�سـ ـ ــول بخ�ش بـن ح�ســن البلو�شيـ ــة
جنـوى بنت مر�سـ ـ ــي بن عبدالعزيــز بن حمم ـ ــد
�صاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب خاتـ ـ ـ ـ ـ ــون جـ ـ ـ ـ ــل حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــراد
�صفي ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ــم عبـ ـ ـ ـ ـ ــدالكريـ ـ ـ ـ ـ ــم جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
�شرات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرالن�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
�شـيماء بنت موىل بخ�ش بن نبي بخ�ش البلو�شيــة
عليـ ـ ـ ــاء بن ـ ــت حمم ـ ــد ب ــن �سالـ ـ ــم الإ�سماعيليـ ـ ــة
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�صديقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزاق عب ـ ـ ـ ــدالرحم ـ ـ ـ ــن
كري�سيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا دولينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو دي�شو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ن�سريـ ـ ـ ــن بيجـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ــد �إقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال خاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�سلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م�سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ر�ضية بنت ر�س ــول بخـ ـ ـ ــ�ش ب ــن حمم ـ ـ ــد عثم ـ ــان
فاطمـة بنت �إ�سـ ـ ــحاق بن دور حمم ـ ــد البلو�شي ـ ــة
�سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بنـ ـ ــت عب ـ ــدالواحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ــد
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اللـ ـ ـ ــه
�سلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى در حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
زيان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
منرية بنـت حممــد بـ ـ ـ ـ ــن �أحم ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن تركـ ـ ـ ـ ـ ــي
ن�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر بـ ـ ـ ـ ـ ــن زاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
لطيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ــت �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�صاحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
عابـ ـ ــدة خاتــون بنت م�صطفـى بــن مــال خالـ ـ ـ ـ ــق
�سـ ـ ــكينـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ــت عب ـ ـ ــدال�صمـ ـ ــد بــن داد حممـ ـ ــد
�أمينـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ــت الل بخ ـ ـ ـ ـ ــ�ش بـ ـ ـ ـ ــن جهاجني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
زينب بنت ح�س ـ ـ ـ ــن بـ ــن ميـ ـ ـ ـ ـ ــداد ب ـ ـ ـ ــن خليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مريـ ـ ــم بنت �سعي ــد بـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجلهوري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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اال�ســــــم
رح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ـ ـ ــت مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروك بـ ـ ـ ـ ـ ــن حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�سـ ـ ــكينـ ـ ـ ــة بن ــت دو�ســت حممــد بن عي�ســى خ ـ ــان
خاجـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد �س ـ ـ ـ ـ ـ ــردار قا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
عطي ـ ـ ــة بيج ـ ـ ــم بنـ ـ ـ ـ ـ ــت عبدالل ـ ـ ـ ــه بـ ــن حممـ ـ ــد
فاطمـ ـ ــة بن ــت عب ــدالل ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ــن عامـ ــر النهديـ ــة
�س ــعيدة بنــت م ــوالداد بن دمل ـ ـ ـ ـ ــراد البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ممت ـ ـ ــاز بيجـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ــدالرحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ــل
خديجـ ـ ـ ـ ـ ــة عبد الغفـ ـ ــور رحمـ ـ ـ ـ ــت البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فاطمـ ـ ـ ـ ــة ر�ستـ ـ ـ ـ ـ ــم ح�سـ ـ ـ ــن يو�سـ ـ ــف البلو�شيـ ـ ـ ــة
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز بيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل �سمايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ع�ش ـ ـ ــرت فاطم ـ ـ ــة ب�ش ـ ــارت علـ ـ ــي خ ـ ــور �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�صديق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سلط ـ ـ ـ ـ ـ ــان يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ر�شم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
مري ـ ـ ـ ــم ج ـ ــمي ـ ـ ـ ـ ــل �إ�سماعيـ ــل خـان قا�سـ ــم خ ــان
�سلم ــى بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور يو�سـ ـ ـ ــف
�إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الل ـ ـ ـ ـ ـ ــه ن�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرالل ـ ـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
فهم ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــن خالـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ــن حم ـ ــد احلارث ـ ـ ـ ــي
حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ن�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرالـله جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�شيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بريبخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش خدابخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش
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261

جنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ن�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ـ ـ ــان

262

�أ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ن�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

263

وليـ ـ ــد بن عبداحلليــم بن عبـدالل ـ ـ ـ ــه البلو�ش ـ ـ ــي

264

�سـ ــمرية بنت عبداحلليم بن عبداللـه البلو�شي ــة

265

خليـ ـ ــل بن عبداحلليــم بن عبـداللـه البلو�شـ ــي

266

جمـ ـ ــيل بـن عبداحلليـم بـن عبداللـه البلو�شـ ــي

267

ريحانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

268

ناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دالور خ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

269

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور جيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بيج ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي

270

�أ�سم ــاء بيج ـ ــم �صاب ـ ـ ــر خــان جف ــار علــي خ ــان

271

رايـ ــة بنــت حمم ـ ـ ـ ــد ب ــن �سليم ــان الرواحيـ ـ ـ ــة

272

ديفيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال باجوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا�س باوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

273

زين ــب �شرف ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ــد �إقب ـ ـ ـ ـ ــال �صديقـ ـ ـ ـ ــي

274

مرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت غانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

275

�أم ـ ـ ــان بنــت �أحمـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ــد لغظـ ـ ـ ـ ـ ــف

276

�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �سي ـ ــد معـي ــن ديــن ها�شــم �سيــد رزاق
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277

مايك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي در حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

278

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

279

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور بيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك هون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

280

مليكـ ـ ــا بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم موالن ـ ــي ر�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

281

خديج ـ ــة بن ـ ـ ــت عبداللـه بن حممد العنبورية

282

زين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج بـ ـ ـ ـ ــن مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك

283

فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر

284

رزوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت�شان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد با�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

285

ن�صـ ـ ــراء بنت نا�صر علـي بـن دو�سـ ـ ــت حممـ ـ ـ ــد

286

جن ـ ــالء بنت نا�صر عل ــي بــن دو�سـ ـ ـ ــت حمم ـ ــد

287

�إميـ ـ ـ ــان بنت نا�صــر علــي بــن دو�س ـ ـ ــت حمم ـ ـ ــد

288

حمم ـ ـ ـ ــد بن نا�صـ ـ ـ ــر عل ــي بـن دو�س ــت حمم ــد
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/22
بـــرد اجلن�سيـــة العمانيـــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  5 :مـن �شعبـــــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  24 :مـن مايــــــــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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قائمـة ب�أ�سمـاء مـن ردت �إليهـم اجلن�سيـة العمانيـة
م

اال�ســـــــــــــــم

1

حم ـ ـ ـ ــود بـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن حمـ ـ ـ ـ ــود الرواح ـ ـ ــي

2

لطيفـ ـ ــة بن ـ ـ ــت خمي ـ ـ ــ�س ب ـ ـ ــن حمم ـ ـ ــد البلو�شي ـ ـ ــة

3

ن�ص ـ ـ ــراء بن ـ ـ ــت خلف ـ ـ ــان ب ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ــد احلب�سي ـ ـ ــة

4

عي�س ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ــن را�شـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن عي�سـ ـ ـ ـ ــى املن ـ ـ ـ ـ ــذري

5

ح�سينة بنت عامر بن خمي�س بن عبداللـه امل�سكرية

6

�سليم ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــن عبي ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن �سليمـ ـ ــان الطيوان ـ ــي

7

ح�سينـ ـ ــة بن ـ ــت حممـ ـ ــد بـ ـ ــن حام ـ ــد الإ�سماعيليـ ـ ــة

8

ن�ص ـ ــراء بن ـ ــت �سيـ ـ ـ ــف ب ـ ـ ــن �سليم ـ ـ ــان الق�صابي ـ ـ ـ ــة

9

عوينـ ـ ــة بنـ ـ ــت حممـ ـ ــد بـ ـ ــن �سليمـ ــان اخلرو�صيـ ـ ــة

10

زيان ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ــت عبدالل ـ ـ ــه ب ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ــد احلارثي ـ ـ ـ ــة

11

�صفي ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ـ ــت �صال ـ ـ ــح ب ـ ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ــد الربواني ـ ـ ـ ــة

12

�سليمـ ـ ــة بنـ ـ ــت �سليمـ ـ ــان بـ ـ ــن حم ـ ـ ــود الزكواني ـ ـ ـ ــة

13

�شيخـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ــت �سيـ ـ ـ ـ ــف ب ـ ـ ـ ــن حمـ ـ ـ ـ ــد اجلابري ـ ـ ـ ــة

14

خاطـرة بنـت �صالـح بن �سالـم بن �صالــح ال�شيبانيـة

15

�أ�سمـاء بنــت �صال ــح بن �سالــم بن �صالـح ال�شيبانيـة

16

فاطمــة بنـت �صالـح بن �سامل بن �صالـح ال�شيبانيــة

17

حميـدة بنت �صالـح بن �سالـم بن �صالـح ال�شيبانيــة
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تابع  :قائمـة ب�أ�سمـاء مـن ردت �إليهـم اجلن�سيـة العمانيـة
م

اال�ســـــــــــــــم

18

عائ�ش ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ــت �صالـ ـ ــح بـ ـ ـ ـ ــن �سالـ ـ ـ ـ ــم ال�شيباني ـ ــة

19

حممـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن �صال ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ـ ــن �سال ـ ـ ـ ــم ال�شيبان ـ ـ ــي

20

�شم�سـ ـ ــة بن ـ ـ ــت �صال ـ ـ ـ ــح ب ـ ـ ـ ــن �سال ـ ـ ـ ــم ال�شيباني ـ ـ ـ ــة

21

ري ـ ـ ـ ــا بن ـ ـ ـ ـ ــت نا�ص ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــن خمي ـ ـ ـ ــ�س املزروعي ـ ـ ـ ــة

22

�سليمـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ــن حمـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ـ ـ ــن �سعيـ ـ ـ ـ ــد الغيثـ ـ ـ ـ ــي

23

ناديـ ـ ــة بن ـ ـ ــت خمي ـ ـ ـ ــ�س ب ـ ـ ـ ــن �سعي ـ ـ ـ ــد الفار�سي ـ ـ ـ ــة

24

مريـ ـ ــم بن ـ ـ ـ ــت حم ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ــود الزكواني ـ ـ ـ ـ ــة

25

�سع ـ ـ ـ ــادة بن ـ ـ ـ ــت �سليم ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ــن �س ـ ـ ـ ــيف املعولي ـ ـ ـ ــة

26

فاطمـ ـ ــة بن ـ ــت حمـ ـ ــد بـ ـ ــن عبداللـ ـ ــه اجله�ضميـ ـ ــة

27

عل ـ ــي بــن م�سعــود بــن �سل ّيــم بـن م�سعـود املزروعـي

28

�سليمان بن م�سعود بن �سل ّيم بن م�سعود املزروعـي

29

�سعيــد بن م�سعــود بن �سل ّيــم بن م�سعــود املزروعــي

30

�سعي ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ــارب ب ـ ـ ـ ــن نا�صـ ـ ـ ـ ــر الزكوان ـ ـ ـ ـ ــي

31

نبيلـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ــت من ـ ـ ـ ــري ب ـ ـ ـ ــن عبداللـ ـ ــه الرواحيـ ـ ــة

32

فهيم ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــنت حممـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن خمي ـ ــ�س الغيثي ـ ـ ـ ــة

33

�سع ـ ــادة بن ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن خمي ـ ـ ـ ــ�س الغيثي ـ ـ ـ ــة

34

نعيمـ ـ ــة بنـ ـ ــت حمم ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن �أحم ـ ـ ـ ــد املحروقي ـ ـ ـ ــة
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/23
بتعيــني م�ست�شــار بجامعــة ال�سلطــان قابــو�س
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�ســوم ال�سلطاين رقــم  2006/71ب�إ�صــدار قانون جامعة ال�سلطــان قابو�س واعتمــاد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الدكتور عبداللـه بن حممد بن �سامل الفطي�سي م�ست�شارا بجامعة ال�سلطان قابو�س
بذات درجته وخم�ص�صاته املالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :مـن �شعبـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  25 :مـن مايـــــــــــــــــو �سنــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/24
بتعيـني رئيـ�س تنفيـذي للمجلـ�س العمانـي لالخت�صا�صـات الطبيـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى املر�سـوم ال�سلطاين رقــم  2006/31ب�إ�صدار نظ ــام املجل ــ�س العمان ـ ــي لالخت�صا�صـ ــات
الطبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يع ــني الدكتـ ــور ه ــالل بن علي بن هـ ــالل ال�سبتـ ــي رئي�س ــا تنفيذيـ ـ ــا للمجل ـ ـ ــ�س العمان ــي
لالخت�صا�صات الطبية بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :مـن �شعبـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  25 :مـن مايـــــــــــــــــو �سنــة 2015م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1102
ال�صادرة فـي 2015/5/31م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/25
بالت�صديـق على االتفاقية العامـة للربط الكهربائي
لـدول جملــــ�س التعـــــاون لـــــدول اخلليـــج العربيــــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى االتفاقيــة العامة للربــط الكهربائي لدول جمل�س التعــاون لدول اخلليــج العربي ــة ،
املوقعة بتاريخ  20من نوفمرب 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  1 :مـن رم�ضـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  18 :مـن يونيــــــــــــــو �سنــة 2015م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1104
ال�صادرة فـي 2015/6/21م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

املحتويـــات

املـــــادة
 - 1امل�صطلحات والتف�سري
 - 2مبادئ الربط الكهربائي
 - 3احلقوق وااللتزامات
 - 4اجلوانب املالية
� - 5سيا�سات وتنظيم �أن�شطة الهيئة
 - 6املوافقة على التنفيذ
 - 7احل�سابات
 - 8الو�ضع القانوين للهيئة
 - 9التغري فـي الظروف
 - 10ال�سرية
 - 11تق�صري الدولة الع�ضو
 - 12الت�أكيدات وال�ضمانات
 - 13التنازل عن احلقوق والتعوي�ضات وتعديل االتفاقية
 - 14التكاليف
 - 15كامل االتفاقية
 - 16التعار�ض مع عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي
 - 17الإ�شعارات
 - 18مدة االتفاقية
� - 19ضمانات �إ�ضافية
 - 20ت�سوية املنازعات
� - 21أحكام متنوعة
املالحـــــــــق
امللحق ( )1مبادئ تنظيمية
امللحق ( )2مهام اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
امللحق ( )3الئحة �إجراءات اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
امللحق ( )4مهام الهيئة
امللحق ( )5اللجان امل�شرتكة
امللحق ( )6منوذج اتفاقية االن�ضمام
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االتفاقيـــــة العامــــة
للربـط الكهربائـي لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة
) بيــن :

تــم إ�بــرام هــذه االتفاقيــة بتاريــخ (
 - 1حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة .
 - 2حكومة مملكة البحرين .
 - 3حكومة اململكة العربية ال�سعودية .
 - 4حكومة �سلطنة عمان .
 - 5حكومة دولة قطر .
 - 6حكومة دولة الكويت .
( وي�شار �إىل كل منها بـ"الدول ــة الع�ض ــو" وجمتمعة بـ "الــدول الأع�ض ــاء" ) .
متهيـــــد :
حيـ ـ ــث �إن :
�أ  -ال ــدول الأع�ض ــاء وافق ــت على �أن الربـ ــط الكهربائي بني �أنظم ــة النــقل الكهربائ ــي
الوطنية اخلا�صة بها �سوف ميكنها من :
 - ١امل�شاركة فـي موارد قدراتها املركبة .
 - 2م�ساندة بع�ضها بع�ضا فـي حاالت الطوارئ .
� - 3إبرام العقود الالزمة لتوفري االحتياطي الت�شغيلي .
 - 4املتاجــرة بالطاق ــة الكهربائي ــة م ــن خــالل عمليـ ــات نقـ ــل الطاقـ ــة املجدول ــة .
وذلك بهدف تعزيز موثوقية اخلدمة الكهربائية فـي منطقة اخلليج .
ب  -هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية قد مت ت�أ�سي�سها
من قبل الدول الأع�ضاء لتنفيذ �أن�شطة الهيئة .
ج  -الدول الأع�ضاء تربم هذه االتفاقية بني بع�ضها لإيجاد �آلية يتم من خاللها متويل
وتنظيم �أن�شطة الهيئة .
فقد مت االتفاق على ما يلي :
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 - 1امل�صطلحــات والتف�سيــر
 - 1-1امل�صطلح ــات
يكــون للم�صطلحــات املكتوبــة بخــط بــارز فـي هــذه االتفاقيــة  -مبا فـي ذلك
التمهيد  ، -املعاين املقابلة لها ما مل يتم الن�ص �صراحة خالفا لذلك :
االتفاقيــــــة :
تعن ــي ه ــذه االتفاقي ــة �إ�ضاف ــة �إل ــى جمي ــع مالحقه ــا  ،ويق�ص ــد بـ(االتفاقي ــة
العامة) هذه االتفاقية .
اتفاقيــة االن�ضمــــام :
يق�ص ــد بهــا اتفاقيــة تكــون ب�صورة جوهرية ح�سب ال�صيغة الواردة فـي امللحــق
( )6والتي ي�صبح مبوجبها �أي �شخ�ص طرفا فـي هذه االتفاقية .
اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة :
تعني اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة التي �سيتم �إبرامها بني الهيئة و�أطراف
اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
االجتمــــاع امل�شتـــــرك :
يعني االجتماع بني وزراء املالية ووزراء الكهرباء واملياه فـي الدول الأع�ضاء
وقد مت عقده بتاريخ  8مايو 2004م .
�إجمايل �سعة النقل :
يقــ�صد بهــا ال�سعــة الق�صــوى التــي ميكن من خاللها تبادل الطاقة بني �شبكتي
نقل �أو �أكرث يكون متوافقا مع معايري الأمان املطبقة على �شبكات النقل املعنية
�إذا كانت �أحوال ال�شبكة امل�ستقبلية والتوليد و�أمناط الأحمال معروفة ب�شكل
دقيق م�سبقا .
احتياطيات الت�شغيل :
يكون لها نف�س املعنى املحدد فـي كود الرابط الكهربائي .
الأ�سهـــــــــــــم :
يق�صد بها الأ�سهم العادية بقيمة (� )1.000ألف دوالر �أمريكي لل�سهم الواحد
فـي ر�أ�س مال الهيئة .
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�إ�شعــار التنحـي :
يكون له املعنى املحدد فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
�إ�شعــــار الـــــرد :
يق�صد به رد خطي على �أي �إ�شعار نزاع �صادر وفقا للفقرة (� )2-2-20أو الفقرة
(� )3-2-20أو الفقرة (� )2-3-20أو (. )3-3-20
�إ�شعـــــار نـــــزاع :
يق�صد به �إ�شعار يحدد ويقدم التفا�صيل اخلا�صة بنزاع تتقدم به دولة ع�ضو
متظلمة �إىل دولة ع�ضو �أخرى و�إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيميــة ح�سبم ــا
هو حمدد فـي الفقرة (. )1-1-21
�أطراف اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة :
يق�صد بهم �أطراف اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة من م�شغلــي �أنظمــة النقــل
والأطراف امل�شرتية .
الأطراف امل�شرتية :
يق�صد بهم �أولئك الأ�شخا�ص املذكورون فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة
امل�س�ؤولون عن ترتيب احتياطيات الت�شغيل وااللتزام بالقدرة املركبة  ،ويق�صد
بطرف م�شرت �أي من هذه الأطراف .
�أطراف فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة :
يق�صد بهم الأطراف امل�شرتية �أو الأطراف امل�شغل ــة لأنظم ــة النق ــل  ،ح�سبم ــا
ينطب ــق وفــقا مل ــا ه ــو حم ــدد فـ ــي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة  ،وكــل طــرف
فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة يق�صد به طرف واحد منهم .
�أطراف م�شغلي �أنظمة النقل :
يقــ�صد بهــم �أولئــك الأ�شخ ــا�ص املذكــورون بتلــك ال�صـفــة فــي اتفاقيــة تبــادل
وجتــارة الطاقــة وهم الأ�شخــا�ص امل�س�ؤولون فــي الـدول الأع�ضــاء عن ت�شغيل
�أنظمة النقل  ،ويق�صد بطرف م�شغل نظام النقل �أي منهم .
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�أع�ضاء املجل�س :
تعني الأ�شخا�ص املعينني فـي املجل�س .
�أعمـــال املرحلــــة الثالثــة :
يق�صد بها �أعمال الإن�شاء التي يتم تنفيذها لربط �شبكة دولة الإمارات العربية
املتحدة ب�شبكة �سلطنة عمان  ،وكذلك �أعمال الإن�شاء التي تنفذها الهيئة
لربط املرحلة الأوىل من الرابط الكهربائي بدولة الإمارات العربية املتحدة
(من �سلوى �إىل ال�سلع) بحيث ي�شكل هذا الربط جزءا من الرابط الكهربائي .
�أعمـــال املرحلـــة الثانيـــة :
يق�ص ــد به ــا �أعم ــال الإن�شــاء التــي تنفذه ــا دول ــة الإم ــارات العربيـ ــة املتح ــدة
و�سلطن ــة عمـ ــان لتعزي ــز �شبكــة النق ــل اخلا�صــة بهم ــا ح�ســبما هـ ــو مو�صـ ــوف
فــي تقرير التحليل الفني  -االقت�صادي املحدث .
الأمانــة العامــة للمجلــ�س :
يق�صد بها اجلهة الإدارية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي حتمل
ذلك اال�سم وكونتها الدول الأع�ضاء .
االنحرافات غري املجدولة :
لها املعنى نف�سه املحدد فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
�أن�شطــــة الهيئــــة :
يق�صد بها �أعمال الإن�شاء والت�شغيل وال�صيانة التي تقوم بهــا الهيئــة فـيم ــا
يتعلق بالرابط الكهربائي (مبا فـي ذلك �أي تو�سعة توافق عليها جلنة التعاون
الكهربائي واملائي) لأغرا�ض ال�سماح لأطراف اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة
القيام مبا يلي :
أ�  -امل�شاركة فـي موارد قدراتها املركبة .
ب  -م�ساندة بع�ضها بع�ضا فـي حالة الطوارئ .
ج � -إبرام العقود الالزمة لتوفري االحتياطي الت�شغيلي .
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د  -املتاج ــرة بالطاق ــة وا�ستخ ــدام الرابـ ــط الكهربائـ ــي للقي ــام ب ـ ـ�أي ن�شـ ـ ــاط
�آخـ ـ ــر  ،وكذل ـ ــك جميـ ــع ا ألم ــور العر�ضي ــة مب ــا فـ ــي ذل ــك تقديـ ــم اخلدمات
امل�ساندة وفقـ ــا ل�شــروط هــذه االتفاقيــة واتفاقيــة تبـادل وجتــارة الطاقــة ،
(ويعرب �أحيانا عن �أن�شطة الهيئة فـي هذه االتفاقية بعبارة "�أن�شطتها") .
تاريخ اال�ستحقاق :
يق�صــد بــه �أي تاريــخ حمــدد فــي هــذه االتفاقــية ل�سـ ــداد املدفوعــات التــي تتــم
بوا�سطة الهيئة �أو بوا�سطة ال�شخ�ص املكلف بالدفع .
تاريــــخ التنحـــــي :
يكون له املعنى املحدد فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
تاريــــخ التوقيــــع :
يق�صد به التاريخ الذي ت�صبح فيه هذه االتفاقية �سارية املفعول ح�سب تعريف
ذلك على نحو �أكرث حتديدا فـي الفقرة (. )1-5-2
التاريـخ املحـدد (: )1
يعني تاريخ �إمتام �أعمال املرحلة الثالثة .
التاريـخ املحـدد (: )2
يعني تاريخ �إمتام �أعمال املرحلة الثانية واملرحلة الثالثة .
ت�أكيـــد املتاجــــرة :
يكون لها املعنى املحدد لها فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
التزام القدرة املركبة :
يكون له املعنى املحدد لها فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
تقرير التحليل الفني  -االقت�صادي الأول :
يق�صــد بــه تقريــر التحليــل الفن ــي  -االقت�صادي الأول لدرا�سة جدوى �إقامة
م�شروع ربط �أنظمة الطاقة الكهربائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية املعد عام 1990م .
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تقرير التحليل الفني  -االقت�صادي املحدث :
يق�صد به تقرير التحليل الفني  -االقت�صادي املحدث لدرا�سة جدوى �إقامة
م�شروع ربط �أنظمة الطاقة الكهربائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية املعد عام 2004م .
توفري احتياطي الت�شغيل :
يكون لها املعنى املحدد لها فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
جمعية املحا�سبني :
تعني اجلمعية ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .
حالـــــة تق�صيــــــر :
يكون لها املعنى نف�سه املحدد فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
حقوق ا�ستخدام الرابط الكهربائي الإ�ضافية :
يق�صد بها احلقوق التي ميكن منحها �إىل طرف م�شرت ال�ستخدام الرابط
الكهربائي لأغرا�ض امل�شاركة فـي موارد القدرة املركبة و�إبرام عقود لتوفري
االحتياطي الت�شغيلي واملتاجرة بالطاقة الكهربائية من خالل عمليات نقل
الطاقة املجدولة كما هو حمدد فـي الفقرة ( )3-1-30من اتفاقية تبادل
وجتارة الطاقة  ،بالإ�ضافة �إىل حقوق ا�ستخدام الرابط الكهربائي الأ�سا�سية
الواردة فـي الفقرة ( )1-1-30من اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
حقوق الرابط الكهربائي اخلا�صة بالت�شغيل :
يكون لها نف�س املعنى املحدد لها فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
حقوق القدرة املركبة للرابط الكهربائي :
يكون لها املعنى املحدد لها فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
احلمل الأق�صى املتزامن :
يق�صد به حمل طرف م�شرت بامليجاوات خالل �ساعة عندما يكون احلمل الكلي
جلميع الأطراف امل�شرتين فـي حده الأعلى خالل فرتة التخطيط �أو فرتة
االلتزام �أو خالل �أي فرتة �سنوية �أخرى .
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دول املرحلــة الأولــى :
يق�ص ـ ــد به ـ ــا مملك ـ ــة البحريـ ــن واململك ـ ــة العربيـ ــة ال�سعوديـ ــة ودول ـ ــة ق ـط ـ ــر
ودولة الكويت ويق�صد بدولة املرحلة الأوىل �أي من هذه الدول .
دول املرحلــة الثالثـة :
يق�صد بها دولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان ويق�صد بدولة املرحلة
الثالثة �أي منهما .
الـــدوالر :
تعني العملة الر�سمية للواليات املتحدة الأمريكية .
الدولة الع�ضو الثانية :
يقـ ــ�صد به ـ ــا دول ــة ع�ض ـ ــو يدعى تق�صريها فــي التزاماتهـا مبوجــب املـادة ()4
(اجلوانب املالية)  ،والفقرة (�( )5سيا�سات وتنظيم �أن�شطة الهيئة) �أو املـادة ()6
(املوافقة على التنفيذ) مبوجب الفقرة (( )1-11الدولة الع�ضو املق�صرة) .
الدولة الع�ضو املق�صرة :
يق�صد بها �أي دولة ع�ضو �صدر �ضدها قرار مبوجب �إجراءات التحكيم وفقا
للفقرة (. )4-20
الرابط الكهربائي :
يق�صد به :
أ�  -قبل التاريخ املحدد ( ، )1الرابط الكهربائي للمرحلة الأوىل .
ب  -ف ــي وبع ــد التاري ــخ املحـ ـ ــدد ( ، )1الرابـ ـ ــط الكهربائـ ـ ــي للمرحلـ ـ ــة الأولـ ــى
واملرحلة الثالثة .
الربط الكهربائي الإ�ضافـي :
يق ــ�صد ب ــه رب ــط كهربائ ــي مقت ــرح بني �شبكة النقل لإحدى الدول الأع�ضاء
و�شبكة دولة �أخرى .
الربط الكهربائي الإ�ضافـي بني دول املجل�س :
يق�صد به ربط مقرتح بني �شبكات النقل اخلا�صة بدولتني �أو �أكرث من الدول
الأع�ضاء خالف الرابط الكهربائي .
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الر�ســــوم ال�سنويـــــــة :
تعني م�ساهمة كل دولة ع�ضو فـي موازنة الهيئة وفقا للن�سبة املتفق عليها
لتلك الدولة الع�ضو .
ال�سلوك املخالف للمناف�سة :
يق�صد به �أي �سلوك �أو ترتيب �أو ت�صرف من الهيئة �أو من �أي طرف من �أطراف
اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة  ،يكون هدفه �أو �أثره منع �أي مناف�سة �أو احلد
منها �أو �إف�سادها بني جميع �أو �أي من �أطراف اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة
فيما يتعلق بتقدمي �أي مناق�صة حلقوق ا�ستخدام الرابط الكهربائي الإ�ضافية
فـي املزادات التي تتم وفقا للمادة ( )30وامللحق ( )7من اتفاقية تبادل وجتارة
الطاقة � ،أو �أي بيع �أو �شــراء الحــق لهــذه احلقــوق � ،س ــواء ك ــان ذل ــك ال�سل ــوك
�أو الت�صرف �أو الرتتيب قد مت قبل �أو بعد نفاذ اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة ،
و�سواء كان ذلك ال�سلوك �أو الرتتيب �أو الت�صرف يتعلق �صراحة �أو ب�شكل
ح�صري باملناق�صة .
ال�سنــة املاليــة :
يق�صد بها ال�سنة املالية للهيئة  ،وهي ( )12اثنا ع�شر �شهرا تبد�أ من �أول يناير
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل �سنة ميالدية .
ال�سيطـــــــــرة :
يق�صد بها تويل  -ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة � -صالحيات توجيه الإدارة
�أو �سيا�سات �أي �شركة �أو ال�سيطرة على قرار �أحد �أع�ضاء املجل�س  ،وما مل يتم
�إظهــار العكــ�س ب�شكــل مــر�ض للجنــة اال�ست�شاريــة والتنظيميــة  ،ف�إنه يفرت�ض
ن�شوء ال�سيطرة فـي احلاالت التالية :
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أ�  -فيما يتعلق ب�أي �شركة نتيجة للتملك �أو �سلطة حق الت�صويت  -ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  -بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة �أو �أكرث من الأ�سهم
التي تتمتع بحق الت�صويت فـي تلك ال�شركة .
ب  -فيمـ ــا يتعل ــق بع�ض ــو املجل ــ�س  ،عن طريق احلق فـي تعيني �أو عزل ذلك
الع�ضو .
�شبكــــة العبـــــور :
يق�صد بها �شبكة النقل اخلا�صة بالطرف امل�شرتي امل�ستخدمة لعمليات نقل
الطاقــة املجدول ــة وفق ــا التفاقي ــة تب ــادل وجت ــارة الطاق ــة عنــدما يكون ذلك
الطرف امل�شرتي لي�س طرفا م�ستوردا وال طرفا م�صدرا .
�شبكــــة النقـــــل :
يكون لها املعنى املحدد فـي كود الرابط الكهربائي .
�شبكة النقل اخلا�صة بالطرف امل�شرتي :
يق�صد بها فيما يتعلق بـ :
�أ � -شركة �أبوظبي للمياه والكهرباء � ،شبكة النقل التي متلكها وت�شغلها �شركة
�أبوظبي للنقل والتحكم .
ب  -ال�شركـ ــة العماني ــة ل�شـ ــراء الطاق ــة وامليــاه (�ش  .م  .ع  .م) � ،شبكــة النقــل
التي متلكها وت�شغلها ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء .
ت � -أي طرف م�شرت �آخر ميلك وي�شغل �شبكة نقل .
ال�شخ�ص املكلف بالدفع :
يق�صد به ال�شخ�ص الذي تعينه دولة ع�ضو ليكون م�س ـ�ؤوال عــن دفــع الر�ســوم
ال�سنوية وم�ساهمات ر�أ�س املال الواجبة الدفع مبوجب هذه االتفاقية ح�سبما
هو حمدد فـي الفقرة (. )3-3-3
الطرف امل�ستورد :
يق�صد به الطرف امل�شرتي لأي عملية من عمليات نقل الطاقة املجدولة ،
والذي يقوم با�ستريادها .
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الطــرف امل�صــدر :
يق�صد به الطرف امل�شرتي لأي عملية من عمليات نقل الطاقة املجدولة
والذي يقوم بت�صديرها .
عقــد الت�أ�سيــ�س :
يق�صد به عقد ت�أ�سي�س الهيئة .
عمليات نقل الطاقة :
يق�صد بها نقل الطاقة بني نقاط الربط ل�شبكتي نقل مبوجب اتفاقية تبادل
وجتارة الطاقة ( ,ويعرب �أحيانا عن عمليات نقل الطاقة فـي هذه االتفاقية
بعبارة "عملية نقل طاقة") .
عمليات نقل الطاقة املجدولة :
يكون لها املعنى املحدد فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
فتــرة االلتــزام :
يق�صــد بهــا فت ــرة زمني ــة مدتــها (� )1سنــة واحــدة تبــد�أ بعــد ( )5خمــ�س �سنــوات
من بداية فرتة التخطيط املقابلة .
فرتة التخطيط :
يق�ص ــد به ــا فتـ ــرة زمني ــة مدته ــا (� )1سنــة واح ــدة تبــد�أ مــن  1ابريــل وتنتهــي
فـي  31مار�س � ،أو �أي فرتة زمنية �أخرى تقررها جلنة التخطيط .
فـــرتة التعليــــق :
تعني  -فيما يتعلق بدولة ع�ضو مق�صرة  -الفرتة التي تبد أ� اعتبارا من ا�ستالم
�إ�شعار مبوجب الفقرة ( )5-1-11وتنتهي فـي تاريخ التقيد ب�شكل كامل بقرار
حتكيم �صادر وفقا للفقرة (. )4-20
ك�شف الر�سوم ال�سنوية :
تعني بيانا مكتوبا يبني الر�سوم ال�سنوية امل�ستحقة على طرف مكلف بالدفع
ل�سنة مالية ح�سبما هو حمدد فـي الفقرة (. )5-3-4
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كود الرابط الكهربائي :
يق�ص ــد ب ــه �آخر ن�سخــة حمدثة من كود الرابط الكهربائي معتمدة من اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية واملن�شورة من قبل الهيئة واملحدد فيها الأحكام الفنية
الت ــي �سرتاعي ــها الهيئ ــة و�أطــراف م�شغلــي �أنظمة النقل والأطراف امل�شرتية
عند ت�شغيلهم وا�ستخدامهم الرابط الكهربائي  ،وقبل اعتماد كود الرابط
الكهربائي  ،يتم ا�ستخدام ن�سخة الكود امللحقة باتفاقية تبادل وجتارة الطاقة
بغر�ض اال�سرت�شاد فقط .
الئحــة املركــز :
يق�صد بها الئحة مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية .
اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية :
يق�صد بها اللجنة املكونة من قبل الدول الأع�ضاء وهي م�س�ؤولة �أمام جلنة
التعاون الكهربائي واملائي كما هو حمدد فـي الفقرة (. )1-3-5
جلنة التخطيط :
يق�صد بها اللجنة املكونة من الهيئة والدول الأع�ضاء للتن�سيق فيما يخ�ص
التخطيط لأعمال الرابط الكهربائي وفقا لهذه االتفاقية .
جلنة الت�شغيل :
يق�صد بها اللجنة املكونة من الهيئة والدول الأع�ضاء للتن�سيق فيما يخ�ص
ت�شغيل الرابط الكهربائي وفقا لهذه االتفاقية .
جلنة التعاون الكهربائي واملائي :
يق�صد بها اللجنة التي كونتها الدول الأع�ضاء لغر�ض التعاون فـي جماالت
الكهرب ــاء وامل ــياه  ،ومتثـ ــل ك ــل دول ــة ع�ض ــو فــي اللجنــة بوزير  ،ومت االتفاق
على �أن تكون هي املرجع للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية .
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مبادئ تنظيمية :
يق�صـ ــد ب ـهــا املبــادئ الإر�شادي ــة املح ــددة فــي امللحـ ــق (( )1مبـ ــادئ تنظيمي ــة)
التي ت�سرت�شد بها اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية فـي �أداء مهامها .
املجل�س :
يق�صد به جمل�س �إدارة الهيئة .
املرحلة الأوىل للرابط الكهربائي :
تعني نظام النقل الكهربائي الذي يتكون ب�صفة �أ�سا�سية من خطوط ومعدات
اجلهــد العالــي الــذي طورتــه الهيــئة وهــو يربط �أنظمة النقل الكهربائي ذات
اجلهد العايل لدول املرحلة الأوىل .
املرحلة الثالثة للرابط الكهربائي :
تعني نظام النقل الكهربائي الذي يتكون ب�صفة �أ�سا�سية من خطوط ومعدات
اجلهد العايل الذي طورته دول املرحلة الثالثة وهو يربط �أنظمة النقل
الكهربائي ذات اجلهد العايل لدول املرحلة الثالثة .
معايري �إعداد التقارير املالية الدولية :
تعني معايري �إعداد التقارير املالية الدولية والتف�سريات املرتبطة بها  -مع �أي
تعديالت عليها �أو �إ�ضافة �إليها  -التي يتم �إ�صدارها �أو اعتمادها من وقت لآخر
من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .
معايري الأداء :
يق�صــد بــها معاييــر الأداء املعتمــدة مـن قبــل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
امل�ستخدمة لقيا�س وتقييم اخلدمات التي تقدمها الهيئة لأطراف اتفاقية
تبادل وجتارة الطاقة �أثناء مزاولة ن�شاطاتها .
معايري املحا�سبة الدولية :
تعن ـ ـ ـ ــي معاييـ ـ ـ ـ ـ ــر املحا�سب ـ ـ ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ـ ــة والتف�سيـ ـ ـ ــرات املرتبط ـ ـ ــة به ـ ــا -
م ـ ـ ــع �أي تعدي ــل عليهـ ــا �أو �إ�ضافـ ــة �إليه ــا  -التـ ــي يت ــم �إ�صـ ــدارها �أو اعتماده ـ ــا
مـ ـ ـ ــن وقـ ـ ـ ــت لآخ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ــل جمل ـ ـ ـ ــ�س معايي ـ ـ ـ ـ ــر املحا�سب ـ ـ ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ـ ــة
(. )International Accounting Standards Board
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معدل التعوي�ض اليومي :
يق�صد به معدل التعوي�ض الذي تتم املوافقة عليه من وقت لآخر من اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية .
املعلومات ال�سرية :
يق�صـ ــد به ــا املعلوم ــات الت ــي حت ــ�صل علي ــها دول ــة ع�ض ـ ــو وتتعل ـ ــق بالعم ــالء
�أو الأن�شطة �أو التمويل �أو الأ�صول �أو �ش�ؤون الهيئة �أو دولة ع�ضو �أخرى  ،كما
هو حمدد فـي الفقرة (( )1-10ال�سرية) .
املمار�سة املهنية املعتربة :
يق�صد بها فيما يتعلق ب�أي عمل �أو ن�شاط  ،ممار�سة ذلك العمل �أو الن�شاط
بدرجة من املهارة والعناية واحلذر والب�صرية املتوقعة ب�صورة معقولة وعادية
مــن م�شــغل ماه ــر يتمت ــع باخلب ــرة ي ــزاول العم ــل �أو الن�ش ــاط نف�س ــه مبوجــب
الظروف نف�سها �أو ظروف م�شابهة .
موارد القدرة املركبة :
يكون لها نف�س املعنى املحدد لها فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
موازنــــة الهيئــــة :
يق�صد بها املبالغ ال�سنوية التقديرية جلميع التكاليف الالزمة للقيام ب�أن�شطة
الهيئة  ،مبا فـي ذلك تكاليف الطاقة املفقودة التي ال ميكن ا�سرتدادها بطريقة
�أخ ــرى م ــن ق ــبل الهيئ ــة وهــي تــزاول �أن�شطتها وفقا لهذه االتفاقية واتفاقية
تبادل وجتارة الطاقة .
الن�سبة املتفق عليها :
ويق�صد بها ن�سبة م�شاركة كل دولة ع�ضو فـي ر�أ�س مال الهيئة  ،ح�سب الن�سب
املحددة فـي عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي  -املبنية على التقرير الفني -
االقت�صادي الأول  ،و�أي تعديالت يتم �إجرا�ؤها على هذه الن�سب باتفاق الدول
الأع�ضاء وفقا ملا هو حمدد فـي الفقرة (. )8-4
-206-

النظــام الأ�سا�سي :
يعني النظام الأ�سا�سي للهيئة .
نظــــــام النــقـــــــل :
يكون له املعنى املحدد فـي كود الرابط الكهربائي .
نقطة الربط :
يكون لها املعنى نف�سه املحدد فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
الهيئــــــــــــــة :
يق�صد بها هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
هيئة معايري املحا�سبة الدولية :
يق ــ�صد به ــا هيئ ــة م�ستقل ــة حت ــدد وتن�شـ ــر معايري املحا�سبة الدولية ومقرها
الرئي�س عنوانه  30 :كانـ ــون �سرتيت  ،لندن �إي �سي � 4أم � 6أك�س �أت�ش  ،اململكة
املتح ـ ـ ــدة ( )30 Cannon Street, London, EC4M 6XHوهـ ـ ــو عنـ ـ ــوان
قد يتم تغيريه من وقت لآخر ) .
يــوم عمــل :
يق�صد به �أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة ملزاولة �أعمالها فـي دولة مقر
الهيئة .
 - 2 - 1التف�سيــر
فـي هذه االتفاقية  ،وما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك :
 - 1 - 2 - 1ي�شمــل املفــرد اجلمــع والعك�س �صحيح  ،وت�شمل الإ�شارة إ�لــى املذكــر
الإ�شارة �إىل امل�ؤنث والعك�س بالعك�س .
 - 2 - 2 - 1جدول املحتويات والعناوين والكلمات املكتوبة بخط بارز ت�ستخدم
فقط لغر�ض التو�ضيح ولي�س لأغرا�ض تف�سري هذه االتفاقية .
 - 3 - 2 -1ت�شمل الإ�شارة �إىل �أي قانون الإ�شارة �إىل ذلك القانون مع تعديالته
و�أي �إ�ضافات عليه و�أي �إعادة �إ�صدار له .
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 - 4- 2 - 1تعني الإ�شارة �إىل مادة �أو فقرة �أو ملحق  ،ما مل يوجد ن�ص خالفا
لذلك � ،إ�شارة �إىل مادة �أو فقرة �أو ملحق فـي هذه االتفاقية .
 - 5 - 2 - 1ت�شمـ ـ ــل الإ�ش ـ ـ ــارة �إلـ ـ ــى �شخـ ـ ــ�ص �إ�ش ـ ــارة �إلـ ــى �شخـ ــ�ص طبيعـ ـ ــي
�أو �شرك ـ ـ ــة �أو م�ؤ�س�س ـ ــة �أو هيئـ ـ ــة اعتباريـ ـ ـ ــة �أو م�ؤ�س�س ـ ــة فردي ـ ـ ــة
�أو �شرك ــة غيـ ــر م�سجل ــة �أو �أي وكالة �أو هيئة من هيئات �أي دولة
ع�ضو .
 - 6 - 2 - 1با�ستثناء احلد الذي يقت�ضي فيه ال�سياق خالف ذلك  ،ف�إن �أي
�إ�شارة �إىل "هذه االتفاقية" �أو �إىل �أي اتفاقية �أو م�ستند �آخر هي
�إ�ش ــارة �إلي ــها م ــع تعديالته ــا و�أي �إ�ضافات عليهـا �أو جتديد لها
مــن وق ــت لآخـ ــر  ،وت�شم ــل هذه الإ�شارة  ،الإ�شارة �إىل �أي م�ستند
يعدله ــا �أو ي�ضي ــف �إليها �أو يبدل التزاما ب�آخر قائم �أو مت �إبرامه
�أو تقدميه مبوجب �أو وفقا لأي حكم فيها .
 - 7 - 2 -1حيثم ــا وردت عبارتا "مبا فـي ذلك" و"ت�شمل" فـي هذه االتفاقية ،
يق�صد بهما عمومية اللفظ بال قيد وال ح�صر .
 - 8 - 2 - 1تكون للم�صطلحات الواردة بخط بارز فـي هذه االتفاقية  ،واملعرفة
فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة ومل تعرف فـي هذه االتفاقية ،
املعاين نف�سها املحددة فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
 -2مبادئ الربط الكهربائي
 - 1 - 2فوائد الربط الكهربائي
 - 1 - 1 - 2توافق الدول الأع�ضاء على ما يلي :
�أ � -أن الفائدة الرئي�س ــة م ــن الراب ــط الكهربائي هي التوفري فـي التكاليف
(املو�صوف ــة فـ ــي تقري ــر التحلي ــل الفن ــي  -االقت�صــادي املح ــدث) التـ ــي
�ستتحقق عن طريق امل�شاركة فـي موارد القدرة املركبة .
ب � -أنها �ساهمت فـي تكلفة �إن�شاء الرابط الكهربائي على هذا الأ�سا�س .
ج � -أن الأطراف امل�شرتية �ست�ستخدم الرابط الكهربائي من �أجل :
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 - ١امل�شاركة فـي موارد قدراتها املركبة .
 - 2م�ساندة بع�ضها بع�ضا فـي حالة الطوارئ .
� - 3إبرام العقود الالزمة لتوفري االحتياطي الت�شغيلي .
 - 4املتاجرة بالطاقة الكهربائية من خالل عمليات نقل الطاقة املجدولة ،
وذلك وفقا لأحكام اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
� - 2 -1 - 2إ�ضافة �إىل ذلك  ،توافق الدول الأع�ضاء على �أن م�ساندة بع�ضها البع�ض
ف ــي ح ــاالت الط ــوارئ  -بهدف �ضمان موثوقية اخلدمة الكهربائية ملنطقة
اخلليــج  -لها الأولوية على �أي متطلبات من قبل الهيئة تتعلق مبزاولة
�أن�شطتها بغر�ض حتقيق �أق�صى درجات الربحية .
 - 2 - 2الأحكام التجارية الأ�سا�سية
 - 1 - 2 - 2تواف ــق ال ــدول الأعــ�ضاء على �أن ال�شروط والأحكام التي �ستتم مبوجبها
التعامالت الواردة فـي هذه االتفاقية  ،والتي �ستتم من قبلها �أو من قبل
الأ�شخا�ص املخولني من قبلها  -فيما يت�صل ب�أنظمة النقل اخلا�صة بهم -
وفقا التفاقية تبادل وجتارة الطاقة �ستكون كما يلي :
�أ  -يح ــق لأي ط ــرف م ــن �أط ــراف اتفاقي ــة تبادل وجتارة الطاقة االعتماد
على ا�ستخدام الرابط الكهربائي من قبل الهيئة للح�صول على امل�ساندة
فـي حاالت الطوارئ .
ب  -تقوم الهيئة بجدولة عمليات نقل الطاقة بني �أطراف اتفاقية تبادل
وجتارة الطاقة .
ج  -تتحمل �أطراف اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة امل�س�ؤولية وتعوي�ض بع�ضها
بع�ضا عن االنحرافات غري املجدولة بني �أنظمة النقل اخلا�صة بها .
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د  -عل ــى الهيئ ــة توفي ــر حق ـ ــوق ا�ستخ ـ ــدام الراب ــط الكهربائ ــي الإ�ضافي ــة
لأطراف فـي اتفاقية تب ــادل وجتـ ــارة الطاقـ ــة لتمك ــن تل ــك الأط ــراف
من �شراء وا�ستخدام تلك احلقوق .
هـ  -على �أي طرف فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة �إبالغ الهيئة عندما
تك ــون هن ــاك ن�سب ــة م ــن احتياطي ــات الت�شغي ــل ح ــددها ذلـ ــك الطـ ــرف
ف ــي اتفاقي ــة تب ــادل وجتــارة الطاقــة توجــد فـي �شبكــة النقــل اخلا�صــة
بطرف م�شرت �آخر .
و  -يج ــوز لأطــراف فــي اتفاقيــة تبــادل وجت ـ ــارة الطاق ـ ــة عم ــل الرتتيب ـ ــات
الالزمة مع الهيئة بغر�ض حتويــل احتياطيــات الت�شغيــل بني �شبكــات
النقل اخلا�صة بالأطراف امل�شرتية ("توفري احتياطيات الت�شغيل") .
ز  -على الهيئة �أن حتدد التزام القدرة املركبة لكل طرف معني من الأطراف
فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
ح  -على كل طرف معني من الأطراف فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة
الوف ــاء بالتزام ــات الــقدرة املركبة  ،مبا فـي ذلك  ،احلاالت التي تكون
فيها موارد القدرة املركبة فـي �شبكة النقل اخلا�صة بطرف م�شرت �آخر .
 - 3 - 2م�شاريع الربط الكهربائي الإ�ضافية :
 - 1 - 3 - 2عل ــى �أي دولـ ــة ع�ض ـ ــو القيــام فــورا ب�إ�شع ــار الهيئ ــة واللجن ــة اال�ست�شاري ــة
التنظيمي ــة خطيـ ــا ب ـ�أي رب ــط كهربائــي �إ�ضاف ــي بي ــن دول املجل ــ�س �أو ربــط
كهربائي �إ�ضافـي موجود فـي تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية  ،و�إ�شعارها
كذلك ب�أي ربط كهربائي �إ�ضافـي بني دول املجل�س �أو ربط كهربائي �إ�ضافـي
مقرتح وذلك قبل التاريخ الذي تربم فيه تعهدا ملزما لت�شغيل ذلك الربط .
 - 2 - 3 - 2تلتزم الدول الأع�ضاء ب�أال ت�ؤثر �أي م�شاريع :
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أ�  -ربط كهربائي �إ�ضافـي بني دول املجل�س � ،أو
ب  -ربـط كهربائـي مقتـرح بيـن �شبكـة النـقل اخلا�صة بدولة ع�ضو و�شبكة
النقل لدولة �أخرى (رابط كهربائي �إ�ضافـي) .
�سلبا على التزامات الدول الفنية والقانونية جتاه الرابط الكهربائي .
� - 4 - 2إمتام �أعمال املرحلة الثانية
 - 1 - 4 - 2عل ــى ك ــل م ــن دول ــة الإمـ ــارات العرب ـ ـي ــة املتحـ ــدة و�سلطنـ ــة عمـ ــان الت�أكـ ــد
من �إمتام �أعمال املرحلة الثانية  ،مبا فـي ذلك تعزيز �شبكة النقل اخلا�صة
بك ــل منه ــا ح�ســبما يك ــون مطلوب ــا ل�ضم ــان �أنه عن ــد �إمتام �أعمال املرحلة
الثانية �سيكون الرابط الكهربائي قادرا على حتقي ــق �إجمــايل �سعــة النق ــل
امل ــحددة فــي تقريــر التحليــل الفني  -االقت�صادي املحدث وفقا لالتفاقيات
التي مت التو�صل �إليها فـي االجتماع امل�شرتك  .وعلى كل من دولة الإمارات
العربية املتحدة و�سلطنة عمان �صيانة وتعزيز �شبكة النقل اخلا�صة بكل
منها بحــيث يكــون �إجمالــي �سعــة النقل متوفرا ب�صــورة م�ستمرة لغر�ض
احلاالت الطارئة وغريها من الأغــرا�ض ح�سبمــا ورد ف ــي اتفاقيــة تبــادل
وجتارة الطاقة .
 - 2 - 4 - 2على الدول الأع�ضاء متكني الهيئة من �إجراء تقييم فني لأ�صول النقل التي
يتم تنفيذها لربط �شبكة دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شبكة �سلطنة
عمان �ضمن �أعمال املرحلة الثالثة (�إن وجدت) للت�أكد من مطابقة تلك
الأ�صول مع �أحكام كود الرابط الكهربائي واتفاقية تبادل وجتارة الطاقة ،
وف ــي ح ــال ت أ�ك ــدت الهــيئة من عدم تطابق هذه الأ�صول مع تلك الأحكام ،
فعل ــى الدول ــة املعنية القيام بت�صحيـح الأو�ضــاع بال�شك ــل املط ــلوب للت أ�ك ــد
من تطابق تلك الأ�صول مع كود الرابط الكهربائي واتفاقية تبادل وجتارة
الطاقة  ،وتطبق �أحكام هذه الفقرة كذلك على �أ�صول النقل املوجودة وقت
توقيع هذه االتفاقية .
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 - 5 - 2تاريخ النفاذ
 - 1 - 5 - 2ت�صب ــح هـ ــذه االتفاقي ــة ناف ــذة مـ ــن تاري ــخ التوقي ــع عليها من قبل �أي �أربع
من الدول الأع�ضاء ("تاريخ التوقيع") .
 - 2 - 5 - 2ت�صــبح كــل دولة مــن دول املرحلة الثالثة و�إن مل توقع على هذه االتفاقية
فـي تاريخ التوقيع دولة ع�ضوا  ،وت�صبح ملزمة بهذه االتفاقية من تاريخ
توقيعها عليها وتوقيع الدول الأع�ضاء على اتفاقية االن�ضمام .
� - 6 -2أولوية امل�ستندات
 - 1 - 6 - 2تكــون �أولويــة امل�ستنــدات املتعلقة بالرابط الكهربائي بني الــدول الأع�ضــاء
وفقا للرتتيب التايل :
أ�  -هذه االتفاقية .
ب  -اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
ج � -أي اتفاقية ثنائية بني الدول الأع�ضاء و� /أو الأطراف امل�شرتية و�/أو
�أطراف م�شغلي �أنظمة النقل فيما يتعلق بالرابط الكهربائي .
وعلى هذا النحو على الدول الأع�ضاء �أن تبذل جهودها املعقولة لتعديل
اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة لتعك�س �أي تغيري يتم االتفاق عليه بني
الدول الأع�ضاء فـي هذه االتفاقية دون �أي تكاليف �إ�ضافية على الهيئة .
 - 2 - 6 - 2توافق الدول الأع�ضاء على �أنه يجوز لأطراف فـي اتفاقية تبادل وجتارة
الطاقـ ــة تعديـ ــل اتفاقيـ ــة تب ــادل وجتـ ــارة الطاقـ ــة دون �أي تعديل �إ�ضافـي
على هذه االتفاقية � ،شريطة �أال تتعار�ض اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة مع
�أحكام هذه االتفاقية نتيجة لذلك التعديل .
 - 3احلقوق وااللتزامات
 - 1 - 3حقوق الهيئة
ت�ؤكد الدول الأع�ضاء مبوجب هذه االتفاقية حق الهيئة فـي مزاولة �أن�شطتها .
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 - 2 - 3مهام الهيئة
�إن ح ــق الهيئ ــة فـ ــي مزاول ــة �أن�شطته ــا م�شروط بتنفيذها واجباتها املحددة
فـي امللحـ ــق (( )3واجب ــات الهيئ ــة) والتقيــد مع متطلبات اتفاقية تبادل
وجتارة الطاقة .
 - 3 - 3تعهدات الدولة الع�ضو
 - 1 - 3 - 3تتعه ــد كـل دول ــة عــ�ضو ب�ضـمان �أن الأ�شخا�ص امل�ؤ�س�سني فيها واملحددين
ك�أطراف فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة :
أ�  -لديهم ال�صالحية وال�سلطة الكاملة لتوقيع اتفاقية تبادل وجتارة
الطاقة وتنفيذ التزاماتهم مبوجبها .
ب  -ي ـ�ؤدون التزاماته ــم مبوجب اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة  -ودون
تقي ــيد لعموميــة م ــا �س ــبق  -ل�ضمان �أن �أي عقــد (ثنائي �أو متعــدد
الأطراف) ذا عالقــة بالرابــط الكهربائــي يكونــون �أطرافا فيه  ،يكون
متوافقا مع كود الرابط الكهربائي .
ج  -الت�صرف فـي جميع الأحوال بالطريقة التي تتوافق مع هذه االتفاقية .
 - 2 - 3 - 3تتعه ــد ال ــدول الأع�ض ــاء ب�ضم ــان �إ�صــدار الت�شريعــات واللوائــح والأوامر
والتوجيهات الالزمة للت�أكد من وفاء الأطراف املوقعة على اتفاقية تبادل
وجتارة الطاقة بالتزاماتها  ،و�أن تقوم باتخاذ �إجراءات التنفيذ الالزمة
فـي حال تخلف هذه الأطراف عن �أداء التزاماتها وذلك وفقا للقوانني
ال�سارية لديها .
 - 3 - 3 - 3على كل دولة ع�ضو �إ�شعار الدول الأع�ضاء الأخرى والهيئة خطيا بهوية
�شخ ــ�ص واح ــد للق ــيام ب ــدور الط ــرف امل�شتــري و�شخ�ص �آخر للقيام بدور
طرف م�شغل �أنظمة النقل  ،على الرغ ــم مــن �أن ــه قد يكــون هنــاك �أكثــر
من �شخ�ص واحد فـي تلك الدولة الع�ضو مفو�ضا للقيام مبهام الطرف
امل�شرتي و�/أو طرف م�شغل �أنظمة النقل  .وعلى كل دولة ع�ضو �إ�شعار
الدول الأع�ضاء الأخرى والهيئة ب�أي تغيري على تلك املعلومات كتابة
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �سريان مفعول ذلك التغيري .
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 - 4 - 3 - 3على كل دولة ع�ضو �أن حتدد �شخ�صا ("ال�شخ�ص املكلف بالدفع") يكون
م�س�ؤوال عن دفع الر�سوم ال�سنوية وامل�ساهمة امل�ستحقة فـي ر�أ�س املال وفقا
لهذه االتفاقية  ،وعليها �إ�شعار الهيئة بهوية ذلك ال�شخ�ص خالل ()45
خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ التوقيع .
 - 4اجلوانب املالية
 - 1 - 4التعريفات والر�سوم
حتدد اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة تعريفات ور�سوما معينة تعترب �ضرورية
للتنفي ــذ الف ــعال التفاقي ــة تب ــادل وجت ــارة الطاقــة  .وتوافق الدول الأع�ضاء
بـ ـ�أن تلــك التعريف ــات والر�ســوم واملتغــريات وال�ضواب ــط املتعل ــقة بــها لــم يــتم
اعتمادها من جلنة التعاون الكهربائي واملائي  ،و�أن تلك التعريفات والر�سوم
(ومقاديرها متغرية القيمة) املذكورة فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة
�سيتم اعتمادها من قبل جلنة التعاون الكهربائي واملائي خالل ( )180مائة
وثمانني يوما من تاريخ التوقيع وفقا للإجراءات املحددة فـي الفقرة (. )5-4
 - 2 - 4امل�صروفات الر�أ�س مالية
 - 1 - 2 - 4لقــد تــم اعتمــاد امل�صروفــات الر�أ�س مالية املطلوبــة من قبل الهيئة لإمتام
املرحل ــة الأول ــى للراب ــط الكهربائ ــي واملرحلــة الثالــثة للرابط الكهربائي
(مبا فـي ذلك �أعمال املرحلة الثالثة) فـي االجتماع امل�شرتك  .وعند تاريخ
التوقيــع  ،ف�إن ــه قــد تــم متويل املرحلة الأوىل للرابط الكهربائي من قبل
الدول الأع�ضاء عن طريق االكتتاب فـي �أ�سهم الهيئة بح�ص�ص تتنا�سب
مع الن�سبة املتفق عليها لكل دولة ع�ضو وفقا للتدفقات النقدية املتوقعة
لإمتام املرحلة الأوىل للرابط الكهربائي .
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 - 2 - 2 - 4يجـ ــوز لل ــدول الأع ــ�ضاء اعتم ــاد تو�سع ــة الراب ــط الكهربائــي مبــا يتجــاوز
املرحلة الأوىل للرابط الكهربائي  ،واملرحلة الثالثة للرابط الكهربائي ،
و�أعمال املرحلة الثانية و�أعمال املرحلة الثالثة �إ�ضافة �إىل اعتماد الأ�س�س
الت ــي �سيت ــم مبوجبه ــا امل�ساهم ــة فـي امل�صروف ــات الر�أ�س مالية من قبل
الدول الأع�ضاء فـي تلك التو�سعة وفقا للفقرة (. )6-4
 - 3 - 2 - 4عل ــى كــل دول ــة ع�ضو الت�أكـد مــن قيــام ال�شخــ�ص املكلــف بالدفــع بتقديــم
امل�ساهم ــات ال ــر�أ�س مالي ــة باملبال ــغ والطريق ــة وفـ ــي الأوق ــات الت ــي يتــم
اعتمادها وفقا للفقرة (. )6-4
� - 4 - 2 - 4إذا �أخفق ال�شخ�ص املكلف بالدفع فـي دفع �أي مبلغ م�ستحق بحلول تاريخ
اال�ستحقاق :
أ�  -ف�إن تعوي�ضا ي�صبح م�ستحقا على ذلك املبلغ ح�سب معدل التعوي�ض
اليومي اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق مع ا�ستثناء التاريخ الذي يتم
فيه الدفع .
ب  -على الدولة الع�ضو اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان قيام ال�شخ�ص
املكلف بالدفع ب�أداء التزاماته وفقا للفقرة ( ، )2-3-3مبا فـي ذلك
معدل التعوي�ض اليومي .
 - 3 - 4متويل موازنة الهيئة عن طريق الر�سوم ال�سنوية
 - 1 - 3 - 4يجب متويل موازنة الهيئة عن طريق الر�سوم ال�سنوية  .وعلى كل دولة
ع�ض ــو �أن ترت ــب قي ــام ال�شخ ــ�ص املكل ــف بالدف ــع بدف ــع الر�س ــوم ال�سنويــة
مبوجب الفقرة (. )2-4
 - 2 - 3 - 4حتتفـ ــظ الهيئـ ــة بالإيـ ــرادات املتحقق ــة م ــن �أن�شطته ــا فــي كل �سنة مالية
(مبا فـي ذلك املبالغ املدفوعة للهيئة مقابل حقوق ا�ستخدام الرابط
الكهربائي الإ�ضافية املباعة عن طريق املزاد وفقا التفاقية تبادل وجتارة
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الطاق ــة) ويت ــم �أخذه ــا بعــني االعتب ــار عنــد �إعداد موازنة الهيئة وذلك
خلف�ض مقدار الر�سوم ال�سنوية امل�ستحقة الدفع من قبل الدول الأع�ضاء
فـي ال�سنة املالية التالية .
 - 3 - 3 - 4حتتفظ الهيئة بجميع املدفوعات اخلا�صة ب�أي تعوي�ض مايل يدفع للهيئة
فـي كل �سنة مالية ويتم �أخذها بعني االعتبار عند �إعداد موازنة الهيئة
وذلك خلف�ض مقدار الر�سوم ال�سنوية امل�ستحقة الدفع من قبل الدول
الأع�ضاء فـي ال�سنة املالية التالية .
 - 4 - 3 - 4تعتمد موازنة الهيئة وفقا للفقرة (. )7-4
 - 5 - 3 - 4فـي مدة �أق�صاها يوم العمل اخلام�س من �شهر يناير من كل �سنة  ،تقوم
الهيئة ب�إر�سال ك�شف خطي ("ك�شف الر�سوم ال�سنوية") �إىل كل �شخ�ص
مكلف بالدفع يبني الر�سوم ال�سنوية لذلك ال�شخ�ص املكلف بالدفع لتلك
ال�سنة املالية .
 - 6 - 3 - 4فـي مدة �أق�صاها يوم العمل الأخري من �شهر يناير من كل �سنة  ،على كل
�شخ�ص مكلف بالدفع دفع ر�سومه ال�سنوية للهيئة وفقا لك�شف الر�سوم
ال�سنوية .
 - 7 - 3 - 4يكون الدفع بالدوالر بحلول تاريخ اال�ستحقاق عن طريق حتويل م�صرفـي
مبا�شر �أو �إيداعها فـي ح�ساب الهيئة املحدد من قبلها .
� - 8 - 3 - 4إذا اعت ــر�ض �أي �شخ ــ�ص مكل ــف بالدفــع بح�ســن نية فــي �أي مبلــغ يظهر
فـي ك�شف ر�سومه ال�سنوية على �أنه م�ستحق وواجب الدفع  ،فعليه القيام
بدفع �أي مبلغ غري معرت�ض عليه فـي �أو قبل تاريخ اال�ستحقاق وتقدمي
�إ�شعار للهيئة باملبلغ مو�ضوع النزاع و�سبب النزاع .
 - 9 - 3 - 4على الهيئة وال�شخ�ص املكلف بالدفع ال�سعي لت�سوية املبلغ مو�ضوع النزاع
وذلك ب�أ�سرع وقت ممكن ب�شكل معقول .
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 - 10- 3 - 4يجب �سداد �أي مبلغ ت�سوية مطلوب وفقا لت�سوية النزاع خالل( )3ثالثة
�أيام عمل من تاريخ الت�سوية .
� - 11 - 3 - 4إذا �أخفق ال�شخ�ص املكلف فـي دفع �أي مبلغ م�ستحق للهيئة بحلول تاريــخ
اال�ستحقاق ح�سبما هو حمدد فـي االتفاقية (�أو يتم حتديده خالفا لذلك
مبوجب �أي عملية لت�سوية النزاع) :
أ�  -ف�إن تعوي�ضا ي�صبح م�ستحقا للهيئة على ذلك املبلغ ح�سب معدل
التعوي�ض اليومي اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق مع ا�ستثناء التاريخ
الذي يتم فيه الدفع .
ب  -على الدولة الع�ضو اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان قيام ال�شخ�ص
املكلف بالدفع ب�أداء التزاماته وفقا للفقرة ( )2-3-3مبا فـي ذلك
معدل التعوي�ض اليومي .
� - 12 - 3 - 4إذا كان من ال�ضروري  -بعد ت�سوية �أي نزاع �أو خالف ذلك  -ت�صحيح �أي
مبلغ مت دفعه باخلط أ� �أكرث �أو �أقل من املبلغ املطلوب وكان من املطلوب
�أن يق ــوم ال�شخ ــ�ص املكل ــف بالدف ــع (�أو الهي ــئة) بدف ــع ذلــك املبــلغ للهيئة
(�أو �شخ�ص مكلف بالدفع)  ،ف�إنه يجب دفع تعوي�ض عن ذلك املبلغ ح�سب
معدل التعوي�ض اليومي اعتبارا من التاريخ الذي كــان يجــب فيــه دفــع
املبلغ �أو عدم دفعه (ح�سبم ــا ينطب ــق) فيمــا لــو مل ين�ش أ� النزاع �أو الدفع
ب�أكرث �أو �أقل من املبلغ املطلوب  ،مع ا�ستثناء اليوم الذي يتم فيه الدفع .
 - 4 - 4عملية املوافقة على املنهجيات من قبل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
عل ــى ال ــدول الأع ــ�ضاء �أن ت�ضم ــن �أن �أي منهجي ــة تتطل ــب موافق ــة اللجن ــة
اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة مبوجــب هــذه االتفاقيــة �أو اتفاقية تبادل وجتارة
الطاقة ف�إنه يجب املوافقة عليــها مــن قبــل اللجن ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيميــة
وفقا للإجراءات التالية :
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 - 1 - 4 - 4فيما يتعلق ب�أي منهجية  ،على الهيئة �أن تقدم املنهجية الت ــي تقرتحهــا
�إلــى اللجن ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة ملراجعتها فـي الوقت املحدد ب�شكل
معقول حتى ميكن تفعيل و�إمتام الإجراءات املحددة ف ــي ه ــذه الفق ــرة
( ، )4-4وعلى اللجنة اعتماد تلك املنهجية املقرتحة من الهيئة �أو التوجيه
ب�إجراء بع�ض التعديالت قبل التاريخ املطلوب فيه ا�ستخدام تلك املنهجية .
 - 2 - 4 - 4عل ــى اللجن ــة اال�ست�شاريــة والتنظيمية �أن ترد عل ــى الهيئ ــة خ ــالل ()45
خم�سة و�أربعني يوما من التاريخ الذي تقدم فيه الهيئة مقرتحها �إما
باعتماد املقرتح �أو رف�ضه  .ويجب �أن تكون الأ�سباب التي يجوز مبوجبها
رف ـ ــ�ض اللجن ـ ــة اال�ست�شاري ـ ــة والتنظيمي ــة للمقت ــرح اخلا�ص باملنهجية ،
تتمثل فـي كونها غري متوافقة مع املمار�سة املهنية املعتربة �أو متطلبات
هذه االتفاقية �أو اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
� - 3 - 4 - 4إذا رف�ض ــت اللجن ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيم ــية اعتم ــاد املنهج ــية املقرتح ــة
م ــن الهيئ ــة �أو وجه ــت ب�إج ــراء بع ــ�ض التعدي ــالت  ،فـ ـ�إن على اللجنــة
اال�ست�شارية والتنظيمية والهيئة �أن تت�ش ــاورا م ــع بع�ضهـ ــما مل ــدة ال تزيــد
على ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ رف�ض االعتماد بهدف التو�صل �إىل اتفاق
على اقرتاح م ــعدل يتواف ــق م ــع املمار�ســة املهنية املعتربة �أو متطلبات
هذه االتفاقية �أو اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة (ح�سبما ينطبق) .
� - 4 - 4 - 4إذا ل ــم يت ــم التو�ص ـ ــل إ�لـ ــى اقت ــراح معـ ــدل للمنهجيـ ـ ــة وفقـ ـ ــا للفـ ـقـ ــرة
( )3-4-4أ�ع ــاله فعل ــى الهيئ ــة �أن تقدم منهجيتها املقرتحة �إىل جلنة
التعاون الكهربائي واملائي لالعتماد  ،على �أن ي�شمل ذلك املقرتح املقدم
بيان ــا بتو�صي ــات اللجن ــة اال�ست�شاريـ ــة والتنظيمي ــة  .و�إذا �أخفقت اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية فـي �إ�شعار الهيئة بقرارها خالل الإطار الزمني
املحدد فـي الفقرة ( ، )2-4-4فعلى الهيئة �أن ترفق مبقرتحها بيانا
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يظهــر �أن اللجن ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة �أخفق ــت فــي �إ�شعــار الهيئة
بقرارها خالل الإطار الزمني املحدد  .ويكون ملمثلي اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية احلق فـي ح�ضور اجتماعات جلنة التعاون الكهربائي واملائي
وتقدمي �أي ت�أكيدات �أو تو�صيات فـي ذلك االجتماع .
 - 5 - 4 - 4عند موافقة جلنة التعاون الكهربائي واملائي على املنهجية املقرتحة وفقا
للفقرة ( ، )4-4-4فعلى الهيئة القيام فورا بن�شر املنهجية والتقيد بها .
 - 6 - 4 - 4عندم ــا تدعــو احلاج ــة لتبن ــي منهجيــة وفقــا لهــذه االتفاقيــة �أو اتفاقية
تبادل وجتارة الطاقة  ،فعلى الهيئة �أن تت�صرف وفقا للممار�سات اجليدة
للقطاع فيما يتعلق بدرا�سة و�إعداد تلك املنهجية .
 - 5 - 4عملية املوافقة العامة
با�ستثناء ما يت�صل باملوافقات املطلوب احل�صول عليها وفقا للفقرة ()1-4
والفقرة ( )2-2-4والفقرة ( )4-3-4والفقرة ( ، )4-4على الدول الأع�ضاء
القيام ب�ضمان �أي موافقة يكون مطلوبا من الهيئة احل�صول عليها مبوجب
هذه االتفاقية �أو اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة � ،أو يكون مطلوبا من اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية �إبدا�ؤها مبوجب اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة ،
وفقا للإجراءات التالية :
 - 1 - 5 - 4على الهيئة تقدمي اقرتاحها فيما يتعلق باملو�ضوع حمل النقا�ش
�إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية للتثبت منها .
 - 2 - 5 - 4على اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية تقدمي رد خطي على الهيئة
خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ تقدمي الهيئة بيانها
�إما بالتو�صية بت�أييد �أو رف�ض مقرتح الهيئة  .ويجوز �أن تكون
�أ�سباب رف�ض اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية لذلك االقرتاح �أنه
غري متوافق مع املنهجية املعتمدة من قبل اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيم ـ ــية �أو غـ ـ ـيـ ــر متوافـ ــق مـ ــع متطلب ــات هـ ــذه االتفاقيـ ــة
�أو اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة (ح�سبما يكون عليه احلال) .
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� - 3 - 5 - 4إذا رف�ضت اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية اعتــماد �أو التو�صــية
باعتماد اقرتاح الهيئة  ،فعلى اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
والهيئة �أن تت�شاورا مع بع�ضهما ملدة ال تزيد على ( )10ع�شرة
�أيام من تاريخ تو�صية اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية بالرف�ض
�أو التعديل بهدف التو�صل �إىل اتفاق بخ�صو�ص اقرتاح معدل
يتواف ــق م ــع املنهجي ــة املعتم ــدة م ــن ق ــبل اللجنـ ــة اال�ست�شاري ــة
والتنظيمية �أو متطلبات هذه االتفاقية �أو اتفاقية تبادل وجتارة
الطاقة (ح�سبما يكون عليه احلال) .
� - 4 - 5 - 4إذا لـ ــم يت ـ ــم التو�ص ـ ــل �إلــى اقتــراح معدل للمنهجية وفقا للفقرة
(� )3-5-4أع ــاله فعل ــى الهيئ ــة �أن تق ــدم منهجيتهـ ــا املقرتحـ ــة
�إىل جلنة التعاون الكهربائي واملائي لالعتماد  ،على �أن ي�شمل ذلك
املقرتح املقدم بيانا بتو�صيات اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية .
و�إذا �أخفقت اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية فـي �إ�شعار الهيئة
بقرارها خالل الإطار الزمني املحدد فـي الفقرة ( ، )2-5-4فعلى
الهيئة �أن ترفق مبقرتحها بيانا يظهر �أن اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيم ــية �أخفقــت فــي �إ�شع ــار الهيئ ــة بقرارهــا خالل ا إلطــار
الزمني املحدد  .ويكون ملمثلي اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
احلق فـي ح�ضور اجتماعات جلنة التعاون الكهربائي واملائي
وتقدمي �أي ت�أكيدات �أو تو�صيات فـي ذلك االجتماع .
 - 5 - 5 - 4عـ ــند موافقـ ــة جلنـ ــة التعـ ــاون الكهربائــي واملائــي علــى املنهجية
املقرتحة وفقا للفقرة ( ، )4-5-4فعلى الهيئة القيام فورا بن�شر
املنهجية والتقيد بها .
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� - 6 - 5 - 4إذا كان لقرار جلنة التعاون الكهربائي واملائي ت�أثري فـي تغيري �أي
قيم �أو مقادير متغرية للقيم املطبقة �سابقا �أو تغيري �أي �أ�سلوب
عم ــل اتخذت ــه الهي ــئة �سابق ــا فيم ــا يتعلق بطرف من �أطراف
فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة مبوجب اتفاقية تبادل وجتارة
الطاقة  ،فعلى الهيئة تعديل التعريفات والر�سوم املطبقة التي
مت احت�سابها فـي ال�سابق وتعديل �أي �أ�سلوب عمل مت اتخاذه �سابقا ،
بحيث تتوافق �أي تعريفات �أو ر�سوم �أو �أ�سلوب عمل قامت الهيئة
باتخاذه �سابقا مع قرار جلنة التعاون الكهربائي واملائي الذي مت
اتخ ــاذه  ،وعل ــى الهيئ ــة تعدي ــل املدفوع ــات املتعلق ــة بالأطراف
فـي اتفاقــية تب ــادل وجتــارة الطاق ــة ل�ضمان �أن تلك املدفوعات
تتوافق مع قرار جلنة التعاون الكهربائي واملائي .
� - 6 - 4آلية املوافقة على طلبات امل�صروفات الر�أ�س مالية
فيمـ ـ ــا يتعل ـ ــق باملوافق ـ ــة علـ ـ ــى امل�صروف ـ ـ ــات الـ ــر�أ�س مالي ـ ــة وفـق ـ ــا للبـ ـنـ ــد
( ، )2-2-4فعلى الدول الأع�ضاء الت�أكد من القيام بالتايل :
 - 1 - 6 - 4علــى الهيــئة تقدمي طلب م�صروفات ر�أ�س مالية مقرتح للجنة
اال�ست�شاري ــة والتنظيمـ ــية للتثب ــت (مب ــا فـ ــي ذلـ ــك طبيع ـ ــة
امل�صروفات الر�أ�س مالية املقرتحة واملبلغ وتوقيت امل�ساهمات
الر�أ�س مالية) .
 - 2 - 6 - 4على اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية �أن ترد على الهيئة خطيا
خالل ( )45خم�ســة و�أربعي ــن يومــا م ــن تاريخ تقديــم الهيئة
طلبها :
�أ � -إما بت�أييد تو�صيتها �إىل اجلمعية العمومية مل�ساهمي الهيئة
وعندها يكون للم�ساهمني ت�أييد �أو رف�ض طلب امل�صروفات
الر�أ�س مالية املقرتحة من الهيئة .
ب � -أو التو�صية برف�ض الطلب  ،ويجب �أن تكون الأ�سباب التي
مت مبوجبها تو�صية اللجنة برف�ض الطلب �إما �أنها :
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 - ١غري متوافقة مع ال�سيا�سات املعتمدة من الدول الأع�ضاء � ،أو
 - 2قد ت�ؤثر �سلبيا على �أمن وموثوقية الرابط الكهربائي .
� - 3 - 6 - 4إذا �أو�ص ــت اللجـ ــنة اال�ست�شاري ـ ــة والتنظيميـ ــة برفـ ــ�ض طلــب
امل�صروف ــات الر�أ�س مالية املقرتحـ ــة  ،فعل ــى اللجن ــة اال�ست�شارية
والتنظيميـ ــة والهـ ــيئة التـ ــ�شاور مـ ــع بع�ضهـ ـ ـمـ ــا مل ــدة ال تزيـ ــد
عل ــى ( )10ع�ش ــرة �أيــام من تاريخ تو�صية اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية بهدف التو�صل �إىل اتفاق فيما يت�صل بتوافق تلك
امل�صروفات الر�أ�س مالية مع �سيا�سات الدول الأع�ضاء و�/أو �آثار
امل�صروفات الر�أ�س مالية املقرتحة على الرابط الكهربائي .
� - 4 - 6 - 4إذا ل ــم يت ـ ــم التو�صـ ـ ــل �إلـ ـ ــى اقت ـ ــراح مع ــدل لطلــب امل�صروفات
الر�أ�س مالية املقرتحة وفقا للفقرة (� )3-6-4أعاله  ،فعلى
الهيئة �أن تقدم طلب امل�صروفات الر�أ�س مالية املقرتحة �إىل
م�ساهميها للح�ص ــول عل ــى موافقته ــم فـ ــي اجتم ــاع اجلمعي ــة
العمومي ــة مل�ساهمي الهيئة لالعتماد  ،على �أن ي�شمل ذلك
املقرتح املقدم بيانا بتو�صيات اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية .
و�إذا �أخفقت اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية فـي �إ�شعار الهيئة
بقرارها خالل الإطار الزمني املحدد فـي الفقرة ( ، )2-6-4فعلى
الهيئة �أن ترفق مبقرتحها بيانا يظهر �أن اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية �أخفقت فـي �إ�شعار الهيئة بقرارها خالل الإطار
الزمني املحدد  .ويكون ملمثلي اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
احلق فـي ح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية للم�ساهمني
وتقدمي �أي ت�أكيدات �أو تو�صيات فـي ذلك االجتماع .
 - 5 - 6 - 4بع ــد موافق ــة اجلمعي ــة العموميــة مل�ساهمــي الهيئــة علــى طلــب
امل�صــروفات الــر�أ�س ماليــة املقتــرح  ،فعلــى كل �شخ�ص مكلف
بالدفع دف ــع �أي م�صروفـ ــات ر�أ�س مالية معتمـ ــدة باملبالـ ــغ
وبالطريق ـ ـ ـ ــة وفـ ــي الأوقـ ـ ــات املح ـ ــددة ح�س ـ ـ ــب املوافق ـ ـ ــة ال�ص ـ ــادرة
من اجلمعية .
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� - 7 - 4آلية املوافقة على موازنة الهيئة
فيما يتعلق باملوافقة على موازنة الهيئة وفقا للفقرة ( ، )4-3-4فعلى الدول
الأع�ضاء الت�أكد من القيام بالتايل :
 - 1 - 7 - 4فــي فتـ ــرة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر قبل بداية كل �سن ــة مالي ــة ،
عل ــى الهيـ ــئة �أن ت�ص ــدر �أف�ضـ ــل تقدي ــر ممكن ملوازنة الهيئة
املطلوبة لتلك ال�سنة املالية لكل �شخ�ص مكلف بالدفع .
 - 2 - 7 - 4فـ ــي فتـ ــرة ال تق ــل عـ ــن ( )3ثالثـ ــة �أ�شهـ ــر قبـ ــل بداي ــة ك ــل �سن ــة
ماليــة  ،علـ ــى الهيئ ــة �أن تق ــدم موازنتها املقرتحة لل�سنة املالية
املعنية �إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية للتثبت من توافقها
مع املنهجية املعتمدة .
 - 3 - 7 - 4على اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية الرد خطيا على الهيئة خالل
( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ تقدمي الهيئة لطلبها ،
بت�أيي ــد �أو رف ــ�ض موازن ــة الهي ــئة املقرتحــة من الهيئة  .ويجب
�أن تكون �أ�سباب رف�ض اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية ملوازنة
الهيئ ــة تتمث ــل بكونه ــا ل ــم حتت�س ــب وفق ــا للمنهجية املعتمدة
من اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية .
� - 4 - 7 - 4إذا �أو�صت اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية برف�ض طلب موازنة
الهيئة املقرتحة  ،فعلى اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية والهيئة
الت�ش ــاور مـ ــع بع�ضهم ــا ملـ ــدة ال تزيـ ــد علـ ــى ( )10ع�شـ ــرة أ�ي ـ ــام
م ــن تاريـ ــخ تو�صي ــة اللجن ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة بهدف
التو�ص ــل �إىل اتف ــاق حول موازنة منا�سبــة تتوافق مع املنهجية
املعتمدة من اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية .
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 - 5 - 7 - 4عنـد ت�أكي ــد التو�صــية النهائية للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية  ,فعلى
الهي ــئة �أن تق ــدم طلب موازنة الهيئة املقرتحة �إىل م�ساهميها
للح�صول على املوافقة فـي اجتماع اجلمعية العمومية مل�ساهمي
الهي ــئة لالعتم ــاد  ،عل ــى �أن ي�شم ــل ذلك املقت ــرح املق ــدم بيانــا
بتو�صيات اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية  .و�إذا �أخفقت اللجنة
اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة فـ ــي �إ�شع ــار الهي ــئة بق ــرارها خ ــالل
الإطار الزمنـي املحدد فـي الفقرة ( ، )3-7-4فعلى الهيئة �أن
ترفق مبقرتحها بيانا يظهر �أن اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
�أخفقت فـي �إ�شعار الهيئة بقرارها خالل الإطار الزمني املحدد .
ويكون ملمثلي اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية احلق فـي ح�ضور
اجتماعات اجلمعية العمومية للم�ساهمني وتقدمي �أي ت�أكيدات
�أو تو�صيات فـي ذلك االجتماع .
 - 6 - 7 - 4بعد موافقة اجلمعية العمومية مل�ساهمي الهيئة على موازنة
الهيئة املقرتحة  ،ترفع الر�سوم ال�سنوية املطلوبة من كل دولة
ع�ضو �إىل جلنة التعاون الكهربائي واملائي العتمادها .
 - 7 - 7 - 4بعد اعتماد جلنة التعاون الكهربائي واملائي للر�سوم ال�سنوية
املطلوب ــة م ــن ك ــل دول ــة ع�ضــو  ،فعلى كل �شخ�ص مكلف بالدفع
�أن يدفع م�ساهمته فـي موازنة الهيئة وفقا للفقرة (. )3-4
 - 8 - 4الن�سب املتفق عليها
 - 1 - 8 - 4بعد ( )5خم�س �سنوات من تاريخ التوقيع  ،تقوم الدول الأع�ضاء
ب�إعداد درا�سة لتحديث القيمة التقديرية للتوفري فـي القدرة
املركب ــة للـ ــدول الأع�ضـ ــاء مـ ــن الراب ـ ــط الكهربائـ ـ ــي واملحـ ـ ــددة
فـي تقرير التحليل الفني  -االقت�صادي الأول .
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 - 2 - 8 - 4بع ــد ك ــل ( )5خم ــ�س �س ــنوات م ــن �إ�ص ــدار الدرا�سة وفقا للفقرة
( ، )1-8-4عل ــى الـ ــدول الأع�ضـ ــاء القيـ ــام بدرا�سـ ــة لتحديـ ــث
الدرا�ســة ال�سابقة .
 - 3 - 8 - 4عند �إعداد تلك الدرا�سات  ،يجب �أن ت�ستخدم نف�س املنهجية
امل�ستخدم ــة فـي تقرير التحليل الفني  -االقت�صادي الأول ،
�شاملة توقعات الأحمال امل�ستندة �إىل منهجية متوافقة بني
جميع الدول الأع�ضاء واملعلومات املتعلقة التي توفرها الدول
الأع�ضاء .
 - 4 - 8 - 4يك ــون الغـ ــر�ض مـ ــن تـ ـل ــك الدرا�س ـ ــات مراجعـ ـ ــة  -و�إذا كـ ــان
�ضروريا  -تعديل تقدير الن�سبة املتفق عليها  ،و�أي تعديل لهذه
الن�سب يجب �أن يتم وفقا للقيمة املخ�ص�صة فـي توفري ال�سعة
من الرابط الكهربائي  ،وفـي �ضوء املنهجية املتبعة فـي تقرير
التحليل الفني  -االقت�صادي الأول .
� - 5سيا�سات وتنظيم �أن�شطة الهيئة
 - 1 - 5احلقوق ال�سيادية
تقــر الــدول الأع�ضــاء �أنــه رغــم �إبرامهــا هــذه االتفاقيــة بح�ســن نيــة وبــروح
التعاون بغر�ض حتقيق الفوائد امل�شرتكة من الرابط الكهربائي  -ما مل يتم
الن�ص �صراحة خالفا لذلك  -ف�إنه ال يوجد فـي هذه االتفاقية �أمر يق�صد
به احلد من احلق ال�سيادي للدول الأعــ�ضاء ف ــي اتخاذهــا منفــردة قــرارات
ب�ش�أن الأمور التي تقع �ضمن اخت�صا�صاتها الوطنية .
 - 2 - 5جلنة التعاون الكهربائي واملائي
 -1 - 2 -5تقـ ــوم الـ ــدول الأع�ض ــاء م ــن خ ــالل جلــنة التعاون الكهربائي
واملائي مبا يلي :
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أ�  -اتخاذ �أي قرار مطلوب من الدول الأع�ضاء وفقا لهذه االتفاقية .
ب  -ا�ستــالم والنظــر فـي طلـبات وتقاريــر الهيئة املحالة �إىل جلنة التعاون
الكهربائي واملائي وفقا للفقرة (. )2 - 2 - 5
ج  -ا�ست ــالم والنظ ــر فـ ــي تو�صي ــات اللجنـ ــة اال�ست�شاريـ ــة والتنظيمي ــة وفق ــا
له ــذه االتفاقية .
 - 2 - 2 - 5ت�شمل احلاالت التي يجوز للهيئة مبوجبها تقدمي طلبات وتقارير
�إىل جلنة التعاون الكهربائي واملائي ما يلي :
أ� � -أي موافقة مطلوبة من جلنة التعاون الكهربائي واملائي وفقا
لهذه االتفاقية .
ب � -أي حالة ال تتخذ فيها اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية قرارا
خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما ب�ش�أن �أمر متت �إحالته �إليها
من الهيئة .
ج � -أي قرار ملزم للهيئة اتخذته اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
ترغــب الهيــئة فـي نقـ�ضه بقرار من جلنة التعاون الكهربائي
واملائي .
 - 3 - 5اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
 - 1 - 3 - 5على الدول الأع�ضاء  ،خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
التوقيع � ،إن�شاء جلنة تكون مرجعيتها جلنة التعاون الكهربائي
واملائ ــي ت�سم ــى اللجن ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة بحي ــث تك ــون
ع�ضويتهــا و�إجراءاتهــا كمــا هــو حمــدد فــي امللحــق ( ، )3ونطــاق
عملهــا ح�سبمــا هــو حمــدد فـي امللحــق ( ، )2والذي ميكن تعديله
من وقت لآخر من قبل الدول الأع�ضاء .
 - 2 - 3 - 5ت�ستم ــر اللجن ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة ف ــي ممار�س ــة مهامه ــا
�إىل حني �إن�شاء هيئة تنظيمية �إقليمية م�ستقلة من �أجل تنظيم
�أن�شطة الهيئة وا�ستخدام الرابط الكهربائي .
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 - 3 - 3 - 5يتــم عقــد �أول اجتمــاع للجنــة اال�ست�شاريــة والتنظيميــة فـي فتـرة
ال تتجاوز ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ التوقيع وعلى اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية �أن تتبنى الإجراءات املحددة فـي امللحق
( )3فـي ذلك االجتماع  ،وللجنة �إ�ضافة �أي �أحكام تكميلية الزمة
للقيام مبهامها تتوافق مع �أحكام امللحق (. )3
 - 4 - 3 - 5فـي حالة عدم ت�أ�سي�س اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية خالل
( )45خم�سة و�أربعني يوما بعد تاريخ التوقيع  ،توافق �أطراف
هذه االتفاقية ب�أنه ميكن للهيئة القيام ب�أداء �أي من مهام اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية تكون �ضرورية حلماية وتطوير �أن�شطة
الهيئة �إىل حني �إن�شاء اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية .
 - 4 - 5الإحالة من اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية �إىل جلنة التعاون
الكهربائي واملائي
م ــع ع ــدم الإخ ــالل ب�إج ــراءات الت�صوي ــت اخلا�ص ــة باللجن ــة اال�ست�شاري ــة
والتنظيمية املحددة فـي امللحق ( )3والتي جتيز اتخاذ القرارات ب�أغلبية
الأ�صوات  ،ف�إنه يجوز لأي دولة ع�ضو �أن حتيل �أي قرار �أو تو�صية (فيما
يتعل ــق فق ــط بال ــدور اال�ست�شــاري للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية كما هو
حم ـ ــدد فـ ــي امللحـ ــق " )"2خـ ــالل ( )10ع�شـ ــرة �أيــام من اتخاذ هذا القرار
�أو التو�صية �إىل جلنة التعاون الكهربائي واملائي من �أجل مراجعة ذلك
القرار �أو تلك التو�صية وبالتايل قيامها بالت�أييد �أو التعديل �أو النق�ض .
 - 5 - 5تنفيذ قرارات اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
عل ــى ك ــل دول ــة ع�ض ــو اتخ ــاذ الإجراءات الالزمة من �أجل �ضمان تنفيذ
القرارات التنظيمية للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية املتخذة وفقا لالئحة
�إجراءاتــها �ض ــد �أح ــد ا ألطــراف فـي اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة لذلك
البلد الع�ضو .
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 - 6 - 5الطبيعة اال�سرت�شادية لكود الرابط الكهربائي
 - 1 - 6 - 5تلت ــزم ال ــدول الأع�ض ــاء ب ـ�أن تقــوم الهيئــة بتحديـث كـود الرابـط
الكهربائي ورفعه �إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية لالعتماد
ب�أ�سرع وقت ممكن بعد تاريخ التوقيع  ،و�أن تتوىل الهيئة ن�شر كود
الرابط الكهربائي فورا بعد اعتماده من اللجنة .
 - 2 - 6 - 5تكــون ك ــل دولــة ع�ضــو م�س�ؤولــة مــن خــالل ممثلــها ف ــي جلنــة
الت�شغيل عن الت�أكد من توافق كود الرابط الكهربائي مع �أنظمتها
الداخلية .
� - 3 - 6 - 5إىل حني اعتماد كود الرابط الكهربائي من قبل اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية ون�شره بوا�سطة الهيئة  ،ف�إن كود الرابط الكهربائي
امللحق باتفاقية تبادل وجتارة الطاقة يكون بغر�ض اال�سرت�شاد
فقط .
 - 6املوافقة على التنفيذ
 - 1 - 6التزامات الدولة الع�ضو
 - 1 - 1 - 6تلتزم كل دولة ع�ضو بقيام طرفها امل�شرتي وطرفها م�شغل نظام
النقل بالوفاء بالتزام القدرة املركبة والتزامها باملحافظة على
احتياطي ــات ت�شغيلي ــة كافي ــة  .وتواف ــق ال ــدول الأع�ضــاء ب�أن �أي
طرف م�شرت �أو طرف م�شغل نظام النقل ال يفـي بالتزام القدرة
املركبة �أو املحافظة على احتياطيات ت�شغيل كافية .
� - ١سيكون م�س�ؤوال عن دفع الر�سوم املفرو�ضة من الهيئة .
 - 2قد يتم تعليق حقوقه فـي ا�ستخدام الرابط الكهربائي .
 - 3قـ ــد يت�سب ــب فـ ــي ف�ص ــل الراب ــط الكهربائ ــي عــن �شبكة النقل
فـ ــي الدول ــة الع�ض ــو لطــرف م�شغــل نظام النقل �أو للطرف
امل�شرتي  ،ويتم اللجوء �إىل هذا الإجراء فقط كحل �أخري بعد
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�أن تبدي الهيئة نيتها فـي الف�صل �إىل اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية من �أجل املراجعة  ،وتقوم اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية بتوجيه الهيئة بف�صل �شبكة النقل املعنية بعد
�أخذ املوافقة من قبل جلنة التعاون الكهربائي واملائي وفقا
للمنهجي ــة املعتم ــدة ح�س ــبم ــا ه ــو حم ــدد فـي الفقــرة (�أ )3
من امللحق (. )2
 - 2 - 1 - 6علـ ــى ك ـ ــل دول ـ ــة ع�ض ــو �أن تــحدد اجله ــة التــي �ستكــون م�س�ؤولة
عن الدفع �إىل الهيئة وت�أمني دفع �سعر ال�سوق حلقوق ا�ستخدام
الرابط الكهربائي الإ�ضافية التي يقوم ب�شرائها الطرف امل�شرتي
فـي �أي مزاد يتم وفقا التفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
 - 3 - 1 - 6على الدول الأع�ضاء �أال تقوم ب�أي ممار�سة لأي �سلوك خمالف
للمناف�سة وعليها �أي�ضا �أن ت�ضمن عدم قيام �أطراف اتفاقية تبادل
وجتارة الطاقة والهيئة مبمار�سة �أي �سلوك خمالف للمناف�سة .
 - 4 - 1 - 6على كل دولة ع�ضو �أن ت�ضمن �أن ال�شخ�ص الذي ميلك �أ�سهما
لها فـي الهيئة و�أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س تعينه تلك الدولة
الع�ضو يلتزم مبا يلي :
�أ � -أن ميار�س فـي جميع الأوقات �صالحياته وي�صوت كم�ساهم
فـي الهيئة �أو كع�ضو جمل�س ل�ضمان (�إىل احلد الذي يكون
فيــه ذلــك �ضمــن �صالحيات ــه وحقــوق الت�صويــت) �أن الهيئة
�ستزاول �أن�شطتها وفقا لهذه االتفاقية واتفاقية تبادل وجتارة
الطاقة .
ب � -أن يتقيد باملبادئ التنظيمية ويت�أكد من تقيد الهيئة بها .
ج  -ع ــدم الق ــيام � -س ــواء ع ــن طري ــق القي ــام بعمـ ــل �أو االمت ــناع
عــن الق ــيام بعمــل  -ب ـ�أي �شــيء مــن املحتمــل �أن يت�سبب �أو قــد
يت�سبب فـي �إخالل الهيئة ب�أي من املبادئ التنظيمية .
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د  -مع مراعاة ن�صو�ص هذه االتفاقيــة واتفاقيــة تبــادل وجتارة
الطاقة � ،أن يت�أكد من قيام الهيئة با�ستخدام جميع الو�سائل
املنا�سبة واملعقولة ملزاولة وحت�سني وتطوير �أن�شطتها .
هـ  -االمت ــناع ع ــن الت�ص ــرف بطريق ــة م ــن �ش�أنه ــا �إعاق ــة الهيئـ ــة
�أو منعها من مزاولة �أن�شطتها بطريقة منا�سبة ومعقولة .
و  -الت�ص ــرف بطريق ــة تدع ــم وحتق ــق �أه ــداف الهي ــئة املح ــددة
فـي عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي � ،شريطة �أال يتعار�ض
ه ــذا الت�ص ــرف م ــع �أي مــن متطلــبات هــذه االتفاقيــة �أو مــع
متطلبات اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
 - 5 - 1 - 6تتعه ــد كــل دولــة ع�ضـو بامل�شاركة بفعالية فـي �أعمال اللجنة
اال�ست�شاريـ ــة والتنظيمي ـ ــة وجل ـنــة التخطيـ ــط وجل ـنــة الت�شغـ ــيل
مل�ساعدة الهيئة على مزاولة �أن�شطتها .
 - 6 - 1 - 6تتع ــهد كـ ــل دولـ ــة عـ ــ�ضو ب ـ�أن ت�ش ــارك الهيئة فـي املعلومات التي
حت�ص ــل عليه ــا �أو تك ــون حتــت �سيطرتهــا وفقــا ملا تطلــبه الهيئــة
ب�صورة معقولة لغر�ض التحقق من الت�شغيل الآمن وامل�ستقر
للرابط الكهربائي مع مراعاة االلتزام بال�سرية الذي قد تفر�ضه
الدولة الع�ضو على الهيئة فيما يتعلق بتلك املعلومات  .وال تلتزم
�أي دولة ع�ضو بالإف�صاح عن معلومات للهيئة تكون قد ح�صلت
عليها من طرف ثالث مبوجب تعهد بااللتزام بال�سرية مينع
الدولة الع�ضو من الإف�صاح عن تلك املعلومات للهيئة .
 - 7 - 1 - 6فيمـ ــا يتعل ــق بال ــدول الأع�ضــاء التي يكون فيها الطرف امل�شغل
لنظام النقل والطرف امل�شرتي �شخ�صني خمتلفني  ،ف�إن الطرف
امل�شغ ــل لنظ ــام النق ــل والط ــرف امل�شت ــري �سيكونـ ــان م�س�ؤوليـ ــن
عــن التزاماتهمــا كــال على حــدة مبوجــب اتفاقــية تبــادل وجتــارة
الطاقة .
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 - 8 - 1 - 6على كل دولة ع�ضو �أن ت�ضمن ما يلي :
�أ � -أنه بالرغم من عدد الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن عمليات نظام
النق ــل الـخــا�ص بالدولــة الع�ضــو املعنيــة  ،ف�إن �شخ�صا واحدا
فقط من م�شغلي نظام النقل هذا يجب �أن يكون طرف م�شغل
نظام النقل لتلك الدولة الع�ضو .
ب  -بالرغم من عدد الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن �شراء الطاقة
وت�أمي ــن ال�سع ــة الكهربائيـ ــة واحتياطي ــات الت�شغ ـ ـيـ ــل ل�شبك ــة
النق ــل فـي الدول ــة الع�ض ــو املعني ــة  ،ف�إن �شخــ�صا واحدا فقط
من م�شرتي الطاقة �سيكون الطرف امل�شرتي فـي تلك الدولة
الع�ضو .
وعلى الدولة الع�ضو  -عند الطلب � -إ�شعار الهيئة خطيا بهوية
الطرف م�شغل نظام النقل اخلا�ص بها والطرف امل�شرتي
فيه ــا والت�أكيــد له ــا ب ـ�أن كل �شخــ�ص منهــم لديــه ال�صالحيــة
وفقــا لقواني ــن الدولــة الع�ض ــو للوف ــاء بالتزامات ــه وممار�سة
احلقوق املمنوحة له وفقا التفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
 - 2 - 6الإخالل باتفاقية تبادل وجتارة الطاقة
 - 1 - 2 - 6عند وقوع حالة تق�صري من �أحد �أطراف اتفاقية تبادل وجتارة
الطاقة وبعد تقدمي �إ�شعار التنحي من الهيئة  ،ف�إن على الدولة
الع�ضــو الت ــي تــم فيه ــا ت�أ�سي ــ�س ذلك الطــرف فـي اتفاقــية تبادل
وجتارة الطاقة (الدولــة الع�ضــو امل�س�ؤولــة)  ،واعتبارا من تاريخ
التنحي املحدد فـي �إ�شعار التنحي املذكور � ،أن ت�ضمن تنفيذ جميع
االلتزامات وامل�س�ؤوليات املعلقة اخلا�صة بذلك الطرف قبل تاريخ
التنحي وتكون م�س�ؤولة ب�صفة مبا�شرة اعتبارا من تاريخ التنحي
ع ــن �ضم ــان الوف ــاء بجمي ــع االلتزام ــات مبوج ــب اتفاقي ــة ت ــبادل
وجتارة الطاقة عن ذلك الطرف  ،وذلك وفقا للفقرة (. )2-3-3
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 - 2 - 2 - 6يجوز للدولة الع�ضو امل�س�ؤولة  -ومن خالل �إ�شعار للدول الأع�ضاء
الأخ ــرى  -اقت ــراح �شخ ــ�ص �آخـ ــر ليتحمـ ــل  -م ــن خ ــالل الإح ــالل
�أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال التحويل  -االلتزامات واحلقوق مبوجب
اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة للطرف املعني من �أطراف اتفاقية
تبادل وجتارة الطاقة .
 - 3 - 2 - 6فـ ــي ح ــال ك ــون الدول ــة الع�ض ــو امل�س�ؤولة قادرة على �أن تظهر على
النحو املر�ضي للدول الأع�ضاء الأخرى ب�أن هذا ال�شخ�ص �ستكون
ل ــه ال�صف ــة القانوني ــة والك ــفاءة الفني ــة وامل ــوارد املالي ــة الالزمــة
للوفـ ــاء بالتزام ــات ذلـ ــك الط ــرف م ـ ــن �أطـ ــراف اتفاق ــية تب ــادل
وجت ــارة الطاق ــة  ،ف ـ�إن علـى الــدول الأع�ضـاء الأخرى �أن تتعاون
من �أجل ال�سماح ب�أن يتم الإحالل �أو التحويل ب�شكل �آخر للحقوق
وااللتزامات مبوجب اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
 - 7احل�سابات
على كل دولة ع�ضو  ،ومن خالل م�ساهمها فـي الهيئة و�/أو �أي ع�ضو من �أع�ضاء
املجل�س ي�سيطر عليه ذلك امل�ساهم � ،أن تت�أكد من الآتي :
أ� � -أن الهيئة حتتفظ بح�سابات دقيقة وحديثة فيما يتعلق ب�أن�شطتها .
ب � -أن تـ ــلك احل�ساب ــات ق ــد ت ــم �إعداده ــا وفق ــا ملعايي ــر جمعي ــة املحا�سبيـ ــن واملعاييـ ــر
الدولي ــة إلع ــداد التقاري ــر املالي ــة و�أنه قد مت امل�صادقة عليها من قبل مدققي
ح�سابات الهيئة .
 - 8الو�ضع القانوين للهيئة
 - 1 - 8ال تخ�ضــع �أم ــوال الهيئ ــة و�أ�صوله ــا فـ ــي ال ــدول الأع�ض ــاء للت�أميــم �أو املــ�صادرة
وال تخ�ض ــع للحرا�س ــة الق�ضائيــة �أو احلجز با�ستثناء ما يكون فـي �سياق تنفيذ
حكم نهائي �صادر من قبل هيئة ق�ضائية خمت�صة .
 - 2 - 8تعفـ ــى الأم ــوال والأرب ــاح وال�صفق ـ ــات املاليـ ـ ــة للهيئـ ــة م ـ ــن �أي قيـ ـ ــود �ص ــرف
قد تفر�ضها �أي من حكومات الدول الأع�ضاء على حتويل العمالت .
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 - 3 - 8يت ــم �إعف ــاء �أ�صــول الهي ــئة و�إيراداتهــا وعملياتــها امل�صــرح بهــا من ال�ضرائب
والر�س ــوم فـي جمي ــع ال ــدول الأع�ض ــاء وم ــن �أي ا�ستقطاعات قانونا فـي �أي
م ــن ال ــدول الأع�ض ــاء  .كم ــا تعف ــى �أ�سهــم الهيئ ــة عن ــد �إ�صدارهــا وتداولها
م ــن جمي ــع ال�ضرائ ــب والر�س ــوم  ،وكذل ــك �أي �أوراق �أخــرى تقــوم ب�إ�صدارهــا
وما يرتتب عليها �أو يت�صل بها من فوائد �أو عموالت .
 - 9التغري فـي الظروف
 - 1 - 9على الدول الأع�ضاء مراقبة �أي تغري فعلي �أو متوقع فـي الظروف التي قد
يكون لها ت�أثري جوهري على الرتتيبات التي حتكم هذه االتفاقية .
 - 2 - 9دون حتديد لعمومية ما �سبق  ،ف�إن التغري فـي الظروف قد ت�شمل ما يلي :
� - 1 - 2 - 9أي خطة من قبل دولة ع�ضو لإعادة هيكلة �أو �إعادة تنظيم قطاع
الكهرباء فيها .
� - 2 - 2 - 9أي خطة لإن�شاء هيئة �إقليمية لتنظيم �أن�شطة الهيئة وا�ستخدام
الرابط الكهربائي .
 - 3 - 9تلتـ ـ ــزم �أي دول ـ ــة ع�ض ــو ت�صبـ ـ ــح علـ ــى علـ ــم بهـ ــذا التغـ ـيـ ــر الفعل ـ ــي �أو املتوق ـ ــع
فـ ــي الظـ ـ ــروف بـ ـ ـ�أن تقـ ـ ــوم ف ـ ــورا ب�إ�شع ـ ــار ال ــدول الأع�ض ـ ـ ــاء  ،وعلى الـ ــدول
الأعــ�ضاء �أن جتتمع وتناق�ش التغري فـي الظــروف وذلك ف ــي �أق ــرب فر�ص ــة
ممكنــة بهــدف االتفاق على �أي تعديالت � -إن وجدت  -تكون مطلوبــة وفقــا
لهذه االتفاقية .
 - 10ال�سرية
� - 1 - 10أحكـــام عامـــة
مع مراعاة الفقرة (( )2-10الإف�صاح املطلوب وامل�سموح به)  ،على كل دولة
ع�ضو  ،فـي جميع الأوقات  ،احلفاظ على �سرية وعدم ا�ستخدام �أو الإف�صاح
(والت�أكد من �أن جميع الأ�شخا�ص الذين حتت �سيطرتها عليهم املحافظة
على �سرية وعدم ا�ستخدام �أو الإف�صاح) عن �أي معلومات ح�صلت عليها فيما
يتعل ــق بالعم ــالء �أو الأعم ــال �أو ال�شـ ـ�ؤون املالي ــة �أو الأ�ص ــول �أو �ش ـ�ؤون الهيــئة
�أو التي ح�صلت عليها فيما يتعلق بالأطراف الأخرى نتيجة لهذه االتفاقية
(املعلومات ال�سرية) عدا �أي معلومات :
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 - 1 - 1 - 10متت املوافقة على ا�ستخدامها من قبل تلك الدولة الع�ضو مبوجب قرار
�صادر من املجل�س .
 - 2 - 1 - 10تك ــون متوف ــرة للجمهــور �أو ت�ص ــبح متوف ــرة عن طري ــق م�ص ــادر أ�خ ــرى
خالف الدولة الع�ضو .
 - 3 - 1 - 10مت الإف�صاح عنها لتلك الدولة الع�ضو عن طريق طرف ثالث مل يح�صل
على املعلومات مبوجب التزام بال�سرية .
 - 4 - 1 - 10تــم احل�صــول عليــها ب�صفــة م�ستقلــة مــن قبل الدولة الع�ضو نتيجة عمل
ت ــم الق ــيام ب ــه بوا�سط ــة �شخــ�ص يكون حتت �سيطرتها مت الإف�صاح �إليه
عن املعلومات ب�شكل منا�سب .
 - 5 - 1 - 10مطل ــوب الإف�صــاح عنهــا مبوجب �أي قانون مطبق (مبا فـي ذلك �أي قرار
�صادر من حمكمة ذات اخت�صا�ص ق�ضائي) .
 - 2 - 10الإف�صاح املطلوب وامل�سموح به
 - 1 - 2 - 10على كل دولة ع�ضو الإف�صاح عن ن�سخة من هذه االتفاقية �إىل ال�شخ�ص
الذي ميلك �أ�سهمها فـي الهيئة و�إىل ع�ضو املجل�س املعني من قبل تلك
الدولة الع�ضو .
 - 2 - 2 - 10يج ــوز للدول ــة الع�ضــو الإف�صــاح عــن املعلومــات ال�سريــة �إىل م�ست�شاريهــا
املخت�صني ومدققي ح�ساباتها وم�صارفها ب�شرط خ�ضوع ه�ؤالء لاللتزام
باملحافظ ــة عل ــى �سري ــة ه ــذه املعلومــات فـي جمي ــع الأوقــات وذلــك وفقا
لأحكام هذه املادة .
 - 11تق�صري الدولة الع�ضو
 - 1 - 11الدولة الع�ضو املق�صرة
� - 1 - 1 - 11إذا اعتقــدت �أي دولــة ع�ضــو ب�أن دولــة ع�ضــوا �أخــرى ق�صرت فـي �أي التزام
مبوجـ ــب املادة (( )4اجلوان ــب املاليــة) �أو املادة (�( )5سيا�سـ ــات وتنظ ـيــم
�أن�شط ــة الهي ــئة) �أو املــادة (( )6املوافقــة على التنفيذ)  ،ف�إنه يجوز لتلك
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الدولـ ــة العــ�ضــو �إ�شعــار جميع الدول الأع�ضاء (�شامــال الدولــة الع�ضــو
الثاني ــة) بالتق�صي ــر املدع ــى وطلــب عقــد اجتمــاع للجنـ ــة اال�ست�شاريـ ــة
والتنظيميــة ملناق�ش ــة الأمـر .
� - 2 - 1 - 11إذا الدولـ ــة العـ ــ�ضو الثاني ــة ( - )١قبل ــت االدعاء � ،أو ( - )2نفت التق�صري
املدعى ولكن تو�صلت اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية �إىل وجود تق�صري ،
فعلـى اللجن ــة اال�ست�شاريـ ــة والتنظيمي ــة تقدي ــم �إ�شع ــار للدول ــة الع ــ�ضو
الثانية تو�ضح فيه التق�صري الذي تعتقد حدوثه ( �أو الذي مت الإقرار
بحدوثه ) والإجراء الذي ترغب اللجنة �أن تقوم الدولة الع�ضو الثانية
باتخاذه جلرب ال�ضرر الناجت عن التق�صري .
 - 3 - 1 - 11عل ــى الدول ــة الع�ض ــو الثاني ــة �إ�شع ــار الــدول الأع�ضــاء الأخــرى واللجنة
اال�ست�شاري ــة والتنظيميــة ب�أ�س ــرع وق ــت ممكــن  -فـي مدة �أق�صاها ()10
ع�شرة �أيام عمل من تاريخ ا�ستالم الإ�شعار مبوجب الفقرة (- )2-1-11
ما �إذا كانت �ستتقيد بالإ�شعار وفقا للفقرة (. )2-1-11
� - 4 - 1 - 11إذا مل توافق الدولة الع�ضو الثانية على التقيد بالإ�شعار � -أو �إذا وافقت
على التقيد ولكنها ف�شلت فـي ذلك خالل وقت معقول  -فيجب �إحالة
الأمر �إىل جلنة التعاون الكهربائي واملائي  .و�إذا مل يتم ت�سوية الأمر
من قبل جلنة التعاون الكهربائي واملائي  ،ف�إنه يجوز لأي دولة ع�ضو
�إحالة الأمر للتحكيم وذلك وفقا للمادة ( )20من هذه االتفاقية (ت�سوية
املنازعات) .
� - 5 - 1 - 11إذا مل متتثل الدولة الع�ضو املق�صرة �إىل قرار املحكمني وفقا للمادة ()20
(ت�سوي ــة املنازع ــات)  ،ف�س ــوف تك ــون عر�ض ــة لتطب ــيق العقوبات املحددة
فـي الفقرة (( )2-11تعليــق احلقــوق) الت ــي ميك ــن ممار�سته ــا م ــن قب ــل
اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية عن طريق تقدمي �إ�شعار بتلك العقوبات
�إىل الدولة الع�ضو املق�صرة .
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 - 2 - 11تعليق احلقوق
�أثناء فرتة تعليق احلقوق :
 - 1 - 2 - 11يح ــق ملمثل ــي �أي دول ــة ع�ضــو مق�صــرة ح�ضــور �أي اجتماع من اجتماعات
اللجنـ ـ ـ ــة اال�ست�شاريـ ـ ــة والتنظيميـ ـ ــة دون احت�سابهـ ـ ــم �ضمـ ـ ــن الن�صـ ــاب
�أو الت�صويت على �أي م�س�ألة يتم البت فيها فـي ذلك االجتماع فيما يتعلق
بتق�صري التزاماتها التي �أدت �إىل تعليق احلقوق �أو �أي ممار�سة من قبل
الدول الأع�ضاء لتدابري جرب ال�ضرر فيما يتعلق بذلك التق�صري .
 - 2 - 2 - 11ال يك ــون لأي ط ــرف ف ــي اتفاقيــة تبادل وجتـارة الطاقــة من دول ــة ع�ضو
مق�صرة القيام مبا يلي :
أ�  -تنفيذ �أي عمليات نقل الطاقة � ،أو
ب  -امل�شاركة فـي �أي مزاد حلقوق ا�ستخدام الرابط الكهربائي الإ�ضافية
وفقا لأحكام اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
 - 3 - 2 - 11علـ ــى الـ ــدول الأعــ�ضــاء �ضمــان قيــام الهيــئة بتقييــد وحتجي ــم �أي عملي ــة
نقل طاقة تت�ضمن الطرف امل�شغل ل�شبكة النقل لأي دولة ع�ضو مق�صرة
وعدم �إ�صدار �أي ت�أكيدات جتارية �إىل الطرف امل�شرتي من �أي دولة ع�ضو
مق�صرة لذلك الغر�ض  ،با�ستثناء ما قد يكون مطلوبا لتمكني �أي دولة
ع�ضو من ا�ستخدام �شبكة النقل لأي دولة ع�ضو مق�صرة ك�شبكة عبور .
 - 3 - 11االلتزامات الأخرى �أثناء فرتة تعليق احلقوق
با�ستثناء ما يكون واردا فـي الفقرة ( ، )2-11فيجب على الدولة الع�ضو
املق�صرة اال�ستمرار فـي تنفيذ كافة االلتزامات الأخرى مبوجب هذه
االتفاقية �أثناء �أي فرتة تعليق حقوق .
 - 12الت�أكيدات وال�ضمانات
 - 1 - 12تقر كل دولة ع�ضو وت�ضمن لكل دولة ع�ضو �أخرى ما يلي :
� - 1 - 1 - 12أن لديه ــا ال�صالحي ــات الالزمــة لإبـرام هـذه االتفاقيـة وتنفيـذ
التزاماتها مبوجبها .
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� - 2 - 1 - 12أن �إبرام هذه االتفاقية بالنيابة عنها قد مت التفوي�ض به ب�شكل
قانوين و�أنها تتحمل التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية و�أنها
متثل التزامات �صحيح ــة وقانوني ــة وملزم ــة وقابل ــة للتطبي ــق
عليهــا وفقــا ل�شــروط االتفاقية .
� - 3 - 1 - 12أن �إبرامهــا لهـ ــذه االتفاقي ــة وتنفيذه ــا اللتزاماتها مبوجبها
لن ي�ؤدي �إىل خمالفة �أو تعار�ض �أو جتاوز لأي قيود مفرو�ضة
مبوج ــب �أي قانـ ـ ــون �أو تنظيـ ـ ــم تخ�ض ـ ــع ل ـ ــه الدولـ ـ ــة الع�ضـ ـ ــو
�أو مبوج ــب �أي اتفاقيــة �أو �أداة قانونية �أو تعهد ملزم لها .
 - 13التنازل عن احلقوق والتعوي�ضات وتعديل االتفاقية
 - 1 - 13عدم التنازل االختياري عن احلقوق
ال يـ ـ�ؤدي �أي �إخف ــاق �أو ت�أخري من قبل �أي دولة ع�ضو فـي ممار�سة �أي حــق
�أو �صالحية �أو امتياز مبوجب �أو وفقا لهذه االتفاقية �إىل التنازل عن ذلك
احلق �أو تلك ال�صالحية �أو ذلك االمتياز  ،كما ال ت�شكل �أي ممار�سة مفردة
�أو جزئي ــة مــن قبــل �أي دولة ع�ضو لأي حق �أو �صالحية �أو امتياز ا�ستبعاد
�أي ممار�س ــة الحق ــة لذل ــك احل ــق �أو ال�صالحي ـ ــة �أو االمتيـ ـ ــاز �أو �أي ح ــق
�أو �صالحية �أو امتياز �آخر .
 - 2 - 13التعوي�ضات وتدابري �إزالة ال�ضرر
�إن التعوي�ضــات وتدابيــر �إزالــة ال�ضــرر الواردة ف ــي هــذه االتفاقيــة تعترب
تراكمية وال ت�ستبعد �أي تعوي�ضات �أو تدابري �إزالة �ضرر �أخرى .
 - 3 - 13عدم �إجراء �أي تغيريات
ال يجــوز تعدي ــل �أي حكــم مــن �أحكــام هــذه االتفاقيــة �أو تغيريه �أو التنازل
عنه �أو الإعفاء منه �أو �إنها�ؤه �إال باملوافقة اخلطية ال�صريحة من كل دولة
ع�ضو  ،كما ال يجوز التنازل عن �أي تق�صري لأي من �أحكام هذه االتفاقية
�أو الإعف ــاء مــنه �إال باملوافقة اخلطية ال�صريحة للدول الأع�ضاء غري املق�صرة ،
عل ــى �أال ي�س ــري ه ــذا التغيــري �إال بعد ت�صديق الدول الأع�ضــاء علــى هــذا
التغيري وفقا للإجراءات القانونية املقررة فـي كل دولة .
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 - 14التكاليف
على كل دولة ع�ضو دفع تكاليفها ور�سومها وم�صروفاتها املرتبطة ب�إعداد وتنفيذ
هذه االتفاقية وال�صفقات املتوقعة مبوجبها  .ودون الإخالل بعمومية ما �سبق
ذكره  ،على كل دولة ع�ضو �أن تتحمل م�صروفاتها اخلا�صة مب�شاركتها فـي اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية وجلنة الت�شغيل وجلنة التخطيط .
 - 15كامل االتفاقية
متثل هذه االتفاقية وامل�ستندات امل�شار �إليها فيها كامل االتفاق بني الدول الأع�ضاء
فيما يتعلق مبو�ضوعها  ،وبا�ستثنــاء مــا تــم النــ�ص عليــه �صراحــة فـي املــادة ()12
(الت�أكيدات وال�ضمانات) فـي هذه االتفاقية  ،ف�إن �أي دولة ع�ضو مل تعتمد على �أي
�ضمان �أو ت�أكيد من �أي طرف �آخر لإقناعها ب�إبرام هذه االتفاقية .
 - 16التعار�ض مع عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي
فـي حالة وجود �أي تعار�ض بني �أحكام هذه االتفاقية وعقد الت�أ�سي�س �أو النظام
الأ�سا�سـ ــي  ،فـ ـ�إن علــى ك ــل دول ــة ع�ضو �أن ت�ضمن ب�أن ال�شخ�ص الذي ميلك �أ�سهمها
فـي الهيئة و�أي ع�ضو جمل�س معني من قبل تلك الدولة الع�ضو �سيقوم مبا يلي :
أ� � -أن ميار�س جميع حقوق الت�صويت واحلقوق وال�صالحيات الأخرى املتوفرة له
من �أجل تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية .
ب � -أن يقرتح عند ال�ضرورة �إجراء التعديالت على عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي
لتنفيذ الفقرة (� " 16أ ") .
 - 17الإ�شعـــارات
 - 1 - 17طريقة �إر�سال الإ�شعارات
يجــب �أن يكــون �أي �إ�شعــار �أو مرا�ســالت �أخــرى يتــم �إر�ساله ــا �أو تقدميهــا
مبوجــب هــذه االتفاقيــة خطيــة وباللغتـني العربيـة والإجنليزيــة  ،ودون
�إخــالل ب�صحـة �أي طريقـ ــة �أخ ــرى للإر�س ــال �أو التقدي ــم  ،يج ــب تقدميهـ ــا
�شخ�صي ــا �أو عـ ـ ــن طري ــق خدم ــة التو�صي ــل ال�سري ــع �أو �إر�ساله ــا بالفاك ــ�س
�أو بخطاب م�سجل مدفوع الأجرة م�سبقا موجه �إىل العنوان التايل :
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�إلــــــــــــــــى  :حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة
العنوان � :شركة �أبوظبي للنقل والتحكم (تران�سكو)
�ص .ب � 173 :أبوظبي  -دولة الإمارات العربية املتحدة
عنايـ ـ ـ ــة  :نائب مدير عام �شركة �أبوظبي للنقل والتحكم (تران�سكو)
فاك ـ ـ ــ�س )00971 -2( 6414189 :
هات ـ ـ ـ ــف )00971 -2( 6944322 :
الربيد الإلكرتوين ssdarmaki@transco.ae :

ن�سخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى � :شركة �أبوظبي للماء والكهرباء
العنوان  :مبنى املركز الوطني لأبحاث الطاقة واملياه
هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي ()ADWEA
�إلـــــــــــــــــى  :حكومة مملكة البحرين
العنوان  :هيئة الكهرباء واملاء
مبنى  ، 2املنطقة الدبلوما�سية ،
املنامة  ،البحرين
عناي ـ ـ ـ ــة  :الرئي�س التنفيذي
فاك ـ ـ ــ�س )00973( - 17533035 :
هات ـ ـ ـ ــف )00973( - 17546888 :
الربيد الإلكرتوين majeed.alawadhi@mew.gov.bh :
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�إلــــــــــــــــى  :حكومة اململكة العربية ال�سعودية
العنوان  :وزارة املياه والكهرباء
 - 11233الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية
عناي ـ ـ ــة  :وكيل وزارة املياه والكهرباء ل�ش�ؤون الكهرباء
فاكـ ـ ــ�س )00966( 1 - 2052738 :
هاتـ ـ ـ ــف )00966( 1 - 2052616 :
الربيد الإلكرتوين salawaji@mowe.gov.sa salehawaji@yahoo.com :
ن�سخة �إىل  :ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
العنوان � :ص.ب 22952 :
الريا�ض  ، 11416 ،اململكة العربية ال�سعودية
�إلــــــــــــــــى  :حكومة �سلطنة عمان
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
العنوان � :ص .ب  106 :الرمز الربيدي � ، 112 :سلطنة عمان
عناي ـ ـ ــة  :رئي�س الهيئة العامة للكهرباء واملياه
فاكـ ـ ــ�س )00968( 24613245 :
هات ـ ـ ــف )00968( 24611111 :
الربيد الإلكرتوين enquiries@aer-oman.org :
ن�سخة �إىل  :ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء
العنــوان � :ص.ب 1224 :
احلمرية � ، 131 :سلطنة عمان
ن�سخة �إىل  :ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه (�ش .م .ع .م)
العنوان � :ص.ب 1388 :
الرمز الربيدي  - 112 :روي � ،سلطنة عمان
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�إلــــــــــــــــى  :حكومة دولة قطر
امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملــاء
العنوان  :منطقة دفنة � ،شارع الكورني�ش
�ص .ب  41 :الدوحة  -قطر
عنايـ ـ ـ ــة  :نائب رئي�س جمل�س الإدارة
هاتـ ـ ـ ــف )00974( - 4845551 :
فاكـ ـ ـ ــ�س )00974( - 4845599 :
الربيد الإلكرتوين ialghanim@kahramaa.com.qa :
�إلـــــــــــــــــى  :حكومة دولة الكويت
العنوان  :وزارة الكهرباء واملــاء
�ص.ب  ، 12 :ال�صفاة ،
الرمز الربيدي  ، 13001 :دولة الكويت
عناي ـ ـ ـ ـ ــة  :وكيل الوزارة
هاتـ ـ ـ ــف )00965( 537 1222 :
فاكـ ـ ــ�س )00965( 537 1227 :
الربيد الإلكرتوين yalhajri@mew.gov.kw :
�أو �إلـ ــى �أي عـ ــنوان �أو رقـ ــم فاك ــ�س �آخ ــر وذل ــك كم ــا حت ــدده الدول ــة الع�ضـ ــو
بعد ذلك مبوجب �إ�شعار .
� - 2 - 17سريان مفعول الإ�شعار
�أي �إ�شعار �أو مرا�سالت تعترب قد مت تقدميها �أو �إر�سالها ح�سب الأ�صول :
 - ١فـي حالة الإر�سال بالربيد  ،بعد (� )4أربعة �أيام عمل من تاريخ �إيداع
املظروف الذي يحتوي ذلك الإ�شعار �أو تلك املرا�سلة و�إقامة الدليل ب�أن
ذلك املظروف قد مت توجيهه ب�شكل �صحيح ودفعت �أجرته م�سبقا ومت
ت�سجيله و�إيداعه  ،ويعد هذا دليال كافيا ب�أن ذلك الإ�شعار �أو املرا�سالت
الأخرى قد مت تقدميها �أو �إر�سالها ح�سب الأ�صول � ،أو
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 - 2فـي حالة التو�صيل  ،عند و�ضعه فـي العنوان املعني � ،أو
 - 3فـي حالة الإر�سال عن طريق الفاك�س  ،عند ا�ستالم املر�سل تقرير
الإر�سال الناجح .
 - 3 - 17العنوان الإ�ضافـي للإر�سال
يجـ ــوز للدول ــة الع�ض ــو ع ــن طري ــق �إ�شعـ ــار ير�س ــل �إلـ ــى الـ ــدول الأع�ضـ ــاء
الأخـ ــرى � ،إر�س ــال بيانـ ــات عناويـ ــن �إ�ضافية تر�سل �إليها ن�سخ من الإ�شعارات
�إ�ضافة �إىل التفا�صيل الواردة فـي الفقرة ( ، )1-17وعلى جميع الدول
الأع�ضاء بذل جهودها املعقولة للتقيد بهذه الطريقة فـي الإر�سال  .بالرغم
من ذلك  ،ف�إن ف�شل �أي دولة ع�ضو فـي �إر�سال �إ�شعار �أو مرا�سالت على هذا
العنوان الإ�ضافـي �أو الذي مت �إ�شعارها به بوا�سطة دولة ع�ضو مبوجب الفقرة
( - )3-17خ ــالف املذكــور ف ــي الفق ــرة ( - )1-17ل ــن ي�ؤث ــر عل ــى �صالحي ــة
الإ�شعار املقدم وفقا للفقرتني ( )1-17و (. )2-17
 -18مــدة االتفاقيــة
 - 1 - 18املــــدة
ما مل ي�صدر قرار نافذ �أو �أمر ملزم لت�صفية الهيئة  ،ف�إن الدول الأع�ضاء
ت�ستمر فـي العمل معا لتحقيق فوائد الربط الكهربائي الواردة فـي املادة (، )2
وتظ ــل ه ــذه االتفاق ــية �ساريـ ــة وناف ـ ــذة مــع �أي تعدي ــالت عليه ــا لت�سهي ــل
ه ـ ـ ـ ــذا التعـ ـ ـ ـ ــاون امل�ستمـ ـ ـ ـ ـ ــر  .وفـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه احلالـ ـ ـ ــة � ،ست�ستم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول
الأع�ضـ ــاء فـ ــي �ضم ــان توفيـ ــر جميـ ــع الأرا�ض ــي وامل�س ــارات الالزمـ ــة للرابـ ــط
الكهربائـ ــي  -بجميع مراحله  -على �سبيل املنفعة العامة الدائمة ولي�س
على �سبيل التملك  ،وفـي حالة بروز �أي مطالبات �شرعية م�ستقبال على جزء
�أو كل من هذه الأرا�ضي  ،تق ــوم الدولــة املعنيــة بالتعامل مع هذه املطالبات
وبدون �أي تبعات �سواء مالية �أو غريها على الهيئة  ،دون القيام ب�أي تدخالت
لتمكني الهيئة من اال�ستمرار فـي ت�شغيل الرابط الكهربائي .
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 - 2 - 18ا�ستمرارية احلقوق
�إن �إنهاء هذه االتفاقية لأي �سبب (�أو لكون �أي دولة ع�ضو مل تعد متتلك
�أ�سهما) لن يعفـي تلك الدولة الع�ضو من :
أ� � -أي مطالب ــات ت ــم تكبدهــا قبــل تاريــخ الإنهاء من قب ــل �أي دول ــة ع�ضــو
�أو �شخــ�ص �آخ ــر �أو ق ــد ت�صب ــح م�ستحقة فيما يتعلــق بالقــيام ب ـ�أي عم ــل
�أو االمتناع عن القيام ب�أي عمل قبل ذلك الإنهاء � ،أو
ب � -أي من �أحكام املــادة (( )10ال�سرية) .
� - 19ضمانات �إ�ضافية
عل ــى ك ـ ــل دول ـ ــة ع�ض ــو التــعاون مع الآخرين والقيام بتوقيــع وت�سلي ــم الآخريــن
�أي م�ستندات �أو وثائق �أخرى تتعلق بهذه االتفاقية  ،واتخاذ �أي �إجراءات �أخرى
تكون مطلوبة ب�صورة معقولة من وقت لآخر من دولة ع�ضو لتحقيق �أغرا�ض هذه
االتفاقية وت�أكيد حقوقها مبوجبها � ،شريطة عدم وجود التزام من الدولة الع�ضو
بت�سليم �أي م�ستندات تخ�ضع اللتزامات �سابقة بال�سرية ال ميكن مبوجبها احل�صول
ب�صورة معقولة على املوافقة الالزمة للقيام بالإف�صاح ال�ضروري .
 - 20ت�سوية املنازعات
 - 1 - 20الت�سوية الودية
� - 1 - 1 - 20إذا ن�شـ ـ�أت �أي مطالب ــة �أو نزاع �أو خـالف من هذه االتفاقية �أو
يتعلق بها  ،مبا فـي ذلك �أي م�س�ألة تتعلق بوجودها �أو �سريانها
�أو تف�سري ن�صو�صها �أو خرقها �أو �صحتها �أو �إنهائها (النزاع) ،
ف�إن على الدولة الع�ضو املتظلمة �أن ت�سلم عن طريق اليد
�أو �أن تر�سل عن طريق الربيد مبوجب هذه االتفاقية �إىل
الدول الأع�ضاء املدعى عليها (وي�شار �إىل هذه الدولة الع�ضو
املتظلمة والدول الأع�ضاء املدعى عليها  ،جمتمعة ( ،ال ــدول
�أطراف النزاع) و�إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية �إ�شعارا
خطيا بالنزاع حتدد وتف�صل فيه البيانات الكافية عن النزاع
(�إ�شعار النزاع) .
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 - 2 - 1 - 20با�ستثن ــاء مــا ورد فـي الــمادة ( )11من هذه االتفاقية  ،فعلى
الدول �أطراف النزاع خالل مدة �أق ــ�صاهــا ( )10ع�ش ــرة �أي ــام
عمل من تاريخ ا�ستالم �إ�شعار النزاع  ،القيام مبا يلي :
أ� � -أن تعيــن كــل منهــا ممثــال رفيــع امل�ستوى لديه �صالحية
ت�سوية الأمر .
ب � -أن تت�أكد من ح�صول املمثلني رفيعي امل�ستوى على م�شورة
اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية حول النزاع .
ج  -الت�أكــد مــن اجتمــاع املمثلــني رفيعــي امل�ستــوى بح�ســن نيــة
لت�سويــة النزاع .
 - 2 - 20الإحالة �إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
� - 1 - 2 - 20إذا ل ــم تت ــم ت�سوي ــة الن ــزاع وفق ــا للفق ــرة (( )1-20الت�سوية
الودي ــة)  ،ف�إن ــه يج ــوز لأي دول ــة م ــن ال ــدول �أط ــراف الن ــزاع
�أن تر�سل �إ�شعار نزاع �إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
و�أن تطلب منها الف�صل فـي مو�ضوع النزاع  .وعلى الدولة
الع�ض ــو الت ــي تر�س ــل �إ�شع ــار النــزاع �إلــى اللجنــة اال�ست�شاري ــة
والتنظيميــة �أن توج ــه ن�سخــا مــن جمي ــع امل�ستن ــدات املقدم ــة
�إىل الدول �أطراف النزاع فـي الوقت نف�سه (وبو�سيلة االت�صال
نف�سها) الذي يتم فـي �أثنائه �إر�سال �إ�شعار النزاع �إىل اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية .
 - 2 - 2 - 20يجوز للدول الأع�ضاء التي ت�ستلم �إ�شعار نزاع �أن تقدم �إ�شعار
رد �إىل كل من مر�سل �إ�شعار النزاع واللجنة اال�ست�شارية
والتنظيم ــية خ ــالل م ــدة �أق�ص ــاها ( )20ع�شــرون ي ــوم عمـ ــل
من تاريخ ا�ستالمها �إ�شعار النزاع وفقا للفقرة (. )1-2-20
 - 3 - 2 - 20على اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية  ،وخالل �أي من املوعدين
التاليني � ،أيهما يقع �أوال :
أ� � )40( -أربعيـ ـ ــن يـ ـ ــوم عم ـ ــل م ــن ا�ستالمه ــا �إ�شعــار النــزاع
وفقا للفقرة (. )1-2-20
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ب  )20( -ع�شرين يوم عمل من ا�ستالمها �إ�شعار الرد .
الف�ص ــل ف ــي الن ــزاع علــى �أ�س ــا�س املعلومــات املقدمــة له ــا
وتقدمي قرارها اخلطي �إىل الدول �أطراف النزاع م�شفوعا
ب�أ�سباب القرار .
� - 4 - 2 - 20إذا كانـ ـ ــت �أي م ـ ــن الـ ـ ــدول �أطـ ـ ــراف الن ـ ـ ــزاع غـ ـيـ ــر را�ضيـ ـ ــة
عن قرار اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية �أو �إذا �أخفقت اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية فـي تقدمي قــرار خطي حـول الن ــزاع
خ ــالل امل ــدة الزمني ــة املح ــددة فـي الفقرة ( ، )3-2-20ف�إنه
يجوز لتلك الدولة تقدمي النزاع �إىل جلنة التعاون الكهربائي
واملائي .
 - 5 - 2 - 20يجــب عل ــى ال ــدول �أطراف النزاع عدم �إحالة النزاع �إىل جلنة
التعاون الكهربائ ــي واملائ ــي �أو ب ــدء �أي �إج ــراءات حتكي ــم
بخ�ص ـ ــو�ص �أي ن ــزاع �إال بعد حماولة ت�سوية النزاع عن طريق
احل�صول على قرار من اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية ،
�شريطة �أنه �إذا تعر�ضت �أي من الدول �أطراف النزاع �إىل �ضرر
ج�سيم ب�سبب الت�أخري فـي بدء التحكيم مبوجب هذه الفقرة ،
ف�إنه يحق لتلك الدولة البدء فـي �إجراءات التحكيم .
 - 6 - 2 - 20تعتب ــر الإ�شع ــارات املقدمــة للجنــة اال�ست�شاريــة والتنظيميــة
مقدمة ب�شكل �صحيح �إذا مت ت�سليمها للهيئة فـي مقرها
الر�سمي  ،وتتوىل الهيئة م�س�ؤولية توزيعها على ممثلي
اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية .
 - 3 - 20و�ساطة جلنة التعاون الكهربائي واملائي
� - 1 - 3 - 20إذا لــم تقبــل الــدول �أطــراف النــزاع قرار اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمي ـ ـ ـ ــة وفق ـ ـ ـ ــا للفق ـ ـ ـ ــرة ( )2-20ف�إن ـ ـ ـ ــه يجـ ـ ـ ــوز لأي
دولـ ــة مـن الدول �أطراف النزاع �أن تقدم �إىل جلنة التعاون
الكهربائي واملائي �إ�شعار النزاع مع قرار اللجنة اال�ست�شاري ــة
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والتنظيميــة و�أن تطلـ ــب م ــن جل ـنـ ــة التعـ ــاون الكهربائـ ــي
واملائ ـ ــي البـ ـ ــت ف ــي مو�ض ــوع النــزاع  .وعلـى الدولة الع�ضو
التي �أر�سلت �إ�شعار النزاع �إىل جلنة التعاون الكهربائي واملائي
�أن تر�ســل ن�سخــا مــن جميــع امل�ستنــدات املقدمــة إ�لــى الــدول
�أطراف النزاع الأخرى فـي الوقت نف�سه (وبو�سيلة االت�صال
نف�سها) الذي يتم فـي �أثنائه �إر�سال �إ�شعار النزاع �إىل جلنة
التعاون الكهربائي واملائي .
 - 2 - 3 - 20يجـ ـ ــوز للـ ـ ــدول الأع�ضـ ــاء الت ــي ا�ستلم ـ ــت �إ�شع ــار الن ـ ــزاع �أن
تقدم ردا كتابيا على �إ�شعار النزاع �إىل كل من اجلهة امل�صدرة
لإ�شعــار النــزاع و�إلــى جلنــة التـعــاون الكهربائــي واملائي خالل
مدة �أق�صاها ( )20ع�شرون يوم عمل من تاريخ ا�ستالم �إ�شعار
النزاع وفقا للفقرة (. )1-3-20
 - 3 - 3 - 20علـى جلنــة التعاون الكهربائي واملـائي خـالل �أي مـن املوعديــن
التالييــن � ،أيهما يقع �أوال :
�أ � )40( -أربعني يوم عمل من ا�ستالمها �إ�شعار النزاع وفقا
للفقرة (. )1-3-20
ب  )20( -ع�شرين يوم عمل من ا�ستالمها �إ�شعار الرد .
الف�ص ـ ــل فـ ـ ــي الن ـ ــزاع عل ـ ــى �أ�س ـ ــا�س املعلوم ــات املقدم ــة
لها وتقدمي قرارهــا اخلطــي �إلــى الــدول أ�طــراف النــزاع
م�شفوعا ب�أ�سباب القرار .
� - 4 - 3 - 20إذا كانــت �أي من الدول �أطراف النزاع غري را�ضية عن قرار
جلنـ ـ ــة التعـ ــاون الكهربائـ ــي واملائ ـ ــي �أو �إذا �أخفق ـ ــت جلنـ ـ ــة
التع ــاون الكهربائـ ــي واملائـ ــي ف ــي تقدي ــم ق ــرار خط ــي ح ــول
الن ــزاع خ ــالل امل ــدة الزمنيـ ــة املحددة فـي الفقرة (، )3-3-20
ف�إنه يجوز لتلك الدولة �إحالة النزاع �إىل التحكيم .
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 - 5 - 3 - 20عل ــى ال ــدول �أط ــراف النــزاع عــدم �إحالة النزاع للتحكيم �إال
بعد حماولة ت�سوية النزاع عــن طريــق الو�ساطــة  ،وتكــون
الو�ساطـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ــد انتهـ ـ ــت �أو �أخفق ــت ال ــدول أ�طـ ــراف النـ ــزاع
فـ ــي امل�شاركـ ــة فـ ــي الو�ساطـ ـ ــة � ،شريطـ ـ ــة �أنـ ــه �إذا تعر�ض ـ ـ ــت
�أي مـ ــن الــدول �أطراف النزاع �إىل �ضرر ج�سيم ب�سبب الت�أخري
فـي بــدء التحكيــم مبوجــب هــذه الفقــرة  ،ف�إنه يحق لتلك
الدولة البدء فـي �إجراءات التحكيم .
 - 6 - 3 - 20تعترب الإ�شعارات املقدمة �إىل جلنة التعاون الكهربائي واملائي
مقدمة ب�شكل �صحيح �إذا مت ت�سليمها �إىل الأمانة العامة
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي الريا�ض التي تتوىل
م�س�ؤولية توزيعها على �أع�ضاء جلنة التعاون الكهربائي
واملائي  .وتتوىل الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية اال�ستالم على العنوان التايل :
الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية
الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�ص .ب  7153 :الريا�ض 11462
اململكة العربية ال�سعودية
فاك�س )00966 -1( - 4829089 :
هاتف )00966 -1( - 4829344 :
 - 4 - 20التحكيم
�إذا تعذر على الدول �أطراف النزاع ت�سوية نزاعها � ،أو كانت غري قادرة على
ذلك خ ــالل الإط ــار الزمن ــي املحــدد �أعاله  ،ف�إنه يجب ت�سوية �أي نزاع
ب�شكل نهائي عن طريق التحكيم وذلك مبوجب الئحة املركز املطبقة ذلك
الوقت عن طريق هيئة حتكيم ت�ضم ثالثة حمكمني  .على الدول الأع�ضاء
املتظلمــة �أن تقــوم بتعييــن حمكمهــا وعلى الدول الأع�ضاء املدعى عليها
�أن تقوم معا بتعيني حمكمها �أي�ضــا  .وعل ــى املحكمي ــن املعينني القيام مـعا
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بتعيني حمكم ثالث يكون رئي�سا لهيئ ــة التحكي ــم  .ويك ــون مكــان التحكيم
مملكة البحرين  .وتعترب جميع الإجراءات التحكيمية واملرا�سالت املتعلقة
بذلك �سرية  .وتوافق الدول الأع�ضاء على �أن قرار التحكيم يعترب نهائيا
ومل ــزما له ــا كم ــا تواف ــق الـ ــدول الأع�ضـ ــاء والأ�شخ ــا�ص الذي ــن ميثلونها
على التنازل عن حقوقهم فـي االعرتا�ض �أو تقدمي طلب الإلغاء �أو الطعن
فـي قرار التحكيم .
 - 5 - 20تقدمي امل�ستندات
 - 1 - 5 - 20تواف ــق ك ــل دول ــة ع�ض ــو ب�شك ــل غي ــر قابـ ــل للإلغ ــاء على �أنها
�ستقوم باال�ستالم ل�صاحلها ونيابة عن نف�سها �أوامر احل�ضور
( مبــا فـي ذلـك لأغـرا�ض املـادة " "10من الئحة املركز ) فيما
يتعل ــق بـ ـ�أي ن ــزاع ين�شـ ـ�أ �أو يتعل ــق به ــذه االتفاقي ــة وذل ــك
علــى العن ــوان املذكور فـي الفقرة ( )1-17ح�سبما ينطبق لكل
دولة ع�ضو .
 - 6 - 20التنازل عن احل�صانة
 - 1 - 6 - 20فيما يت�صل ب�أي نزاع �أو خالف ين�ش�أ عن هذه االتفاقية ،
ف�إنه تتعهد كل دولة ع�ضو ب�شكل غري قابل للإلغاء  ،فيما
يتعلق بنف�سها وب�إيراداتها و�أ�صولهـ ــا (ب�صـ ــرف النظ ــر ع ــن
ا�ستخدامه ــا �أو غ ــر�ض ا�ستخدامهــا) بااللت ــزام بالإجـ ــراءات
التاليـة  - ١ :املقا�ضاة  ،و  - 2اختــ�صا�ص �أي حمكمـة  ،و  - 3أ�مـر
ق�ضائ ــي م�ؤقـت �أو حكـ ــم ق�ضائ ــي لتنفيــذ عينــي �أو ال�ست ــرداد
ممتلك ـ ـ ـ ــات  ،و  - 4فـ ـ ــر�ض حج ـ ـ ـ ـ ــز عل ـ ـ ــى �أ�صولهـ ـ ـ ــا (�س ـ ـ ــواء
قب ـ ــل �أو بعد احلكــم )  ،و  - 5تنفي ــذ �أو �إنفاذ �أي حكم ق�ضائي
م�ستحـ ــق على الدولة الع�ضو �أو �إيراداتها �أو �أ�صولها خالفا
لذلك فـي �أي �إجراءات فـي حماكم �أي بلد �آخر  ،وتوافق ب�شكل
غري قابــل للإلغــاء علــى �أنهــا ل ــن تتم�س ـ ــك باحل�صان ــة �ض ـ ــد
�أي �إجراء من هذه الإجراءات امل�شار �إليها فـي هذه الفقرة ). .
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 - 2 - 6 -20لأغرا�ض هذه الفقرة ( ، )6-20ف�إن كل دولة ع�ضو متتثل
ب�شكل غري قابل للإلغاء ل�سلطة اخت�صا�ص هيئة التحكيم
وفقا للفقرة ( )4-20وملحاكم �أي دولة ذات �سيادة يتم فيها
تنفيذ �أي حكم ي�صدر من قبل هيئة التحكيم .
� -21أحكــام متنوعـــة
 - 1 - 21حتويــل الأ�سهــم
� - 1 - 1 - 21إذا رغبت �أي دولة ع�ضو فـي حتويل �أ�سهمها فـي الهيئة وفقا
لعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي  ،فعليها �إ�شعار الدول
الأع�ض ــاء الأخ ــرى ف ــي �أق ــرب فر�ص ــة ممكن ــة لكــي جتتم ــع
جميع الدول الأع�ضاء وتناق�ش �أي �إع ــادة هيكل ــة �ضروري ــة
للرتتيب ـ ــات التعاقديـ ـ ــة والإداري ـ ــة للهيـ ـئ ــة ولأن�شطت ــها بــما
فـي ذلك هذه االتفاقية .
 - 2 - 1 - 21لن ي�ؤدي حتويل جميع �أو �أي جزء من �أ�سهم الدولة الع�ضو
�إىل �إنهاء �أو خف�ض التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية .
 - 2 - 21قابلية االتفاقية للتجزئة
يعترب كل حكم فـي هذه االتفاقية قابال للتجزئة  ،و�إذا تقرر �أن �أي ن�ص
لأي �سبب  -من قبل حمكمة �أو هيئة حتكيم �أو هيئة تنظيميـة خمت�ص ــة -
غــري �صحي ــح �أو باط ــل �أو غ ــري قاب ــل للتنفيــذ  ،ف�إن باقي �أحكام هذه
االتفاقية تظل �سارية ونافذة ولن تت�أثر �أو يتم �إبطالها ب�أي طريقة .
� - 3 - 21إعادة التفاو�ض
�إذا اعترب �أي حكم فـي هذه االتفاقية  -من قبل حمكمة �أو هيئة تنظيمية
�أو هيئة رقابية خمت�صة � -أنه باطل �أو ملغي �أو غري قابل للتنفيذ � ،أو �إذا
مت تعديل هذه االتفاقية �أو تغيريها  -من قبل هيئة تنظيمية متار�س
�صالحياتها مبوجب هذه االتفاقية  -ف�إن على الدولة الع�ضو �أن حتاول ،
وبح�سن نية  ،التفاو�ض فورا ب�ش�أن هذا التعديل �أو التعديالت على هذه
االتفاقية قبل تعديلها �أو تغيريها ب�شكل ميكنها من ا�سرتداد مزاياها
والتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية .
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� - 4 - 21أجــزاء االتفاقيــة
ت�شكل هذه االتفاقية مع جميع مالحقها وحدة متكاملة ويعد كل جزء
من االتفاقية جزءا ال يتجز أ� منها  ،بحيث تف�سر وتتمم بع�ضها بع�ضا .
كمــا يجــوز �إب ــرام هــذه االتفاقي ــة ف ــي �أي عــدد مــن الأجــزاء  ،وكل جزء
من هذه الأجزاء املوقعة  -عند تبادلها �أو ت�سليمها ح�سـب الأ�صول  -متــثل
عند �ضمها لبع�ضها البع�ض وثيقة واحدة .
وعلـ ــى ذلـ ــك  ،فق ــد ت ــم �إبـ ــرام هـ ــذه االتفاقيــة من قبل الدول الأع�ضاء
فـي التاريخ املذكور �أعاله .
با�سم ونيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة
...............................................................................
با�سم ونيابة عن حكومة مملكة البحرين
...............................................................................
با�سم ونيابة عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية
...............................................................................
با�سم ونيابة عن حكومة �سلطنة عمان
...............................................................................
با�سم ونيابة عن حكومة دولة قطر
...............................................................................
با�سم ونيابة عن حكومة دولة الكويت
...............................................................................
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امللحـــق ()1
املبـــادئ التنظيميـــة
تكــون املبـ ــادئ الإر�شادية للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية ف ــي �أداء مهامهــا وللدول الأع�ضاء
فيما يتعلق مبمار�سة حقوقها فـي �إدارة الهيئة كما يلي :
 - 1على الهيئة عدم التمييز فـي �أدائها لوظائفها ب�صورة غري من�صفة بني �أطراف
اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
� - 2أن ت�ضمن و�ضع القواعد والإجراءات الالزمة للتمكن من ت�شغيل الربط الكهربائي
مبوثوقية و�سال�سة والت�سويات املتعلقة بذلك .
� - 3أن ت�ضمن �أن الكودات واللوائح والقواعد والإجراءات الأخرى تتوافق مع املمار�سة
املهنية املعتربة .
� - 4أن ت�ضمن ت�شغيل الرابط الكهربائي ب�شكل فعال لتحقيق الفوائد املرجوة جلميع
�أطراف اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
 - 5عــدم قيــام �أي مــن �أط ــراف اتفاقــية تبــادل وجتــارة الطاقــة ب�أي �سلــوك خمالــف
للمناف�سة .
� - 6أال يرتتـ ــب عــن �أي إ�جــراء يتخــذه �أحــد أ�طــراف اتفاقيــة تبــادل وجتارة الطاقة
ب�شكل متعمد �إىل تعري�ض �أمن نظام الطاقة �أو موثوقية نظام النقل فـي �أي دولة
ع�ضو للخطر .

-251-

امللحـــق ()2
مهــام اللجنــة اال�ست�شاريــة والتنظيميــة
تنق ــ�سم �أدوار وم�س�ؤولي ــات اللجن ــة اال�ست�شــارية والتنظيم ــية �إىل مهــام تنظيمي ــة ومه ــام
ا�ست�شارية :
أ�  -الدور اال�ست�شاري
تقــوم اللجن ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيميــة فــي هــذا الــدور مبراجعــة االقرتاحــات
املقدمة مــن الهيئــة بعد الت�أكد من قيام الهيئة بالت�شــاور مــع جلنــة التخطيــط
وجل ـنــة الت�شغيـ ــل وبعدهــا تتقــدم اللجن ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيميـ ــة بتو�صياتهـ ــا
إ�لــى جلنــة التعاون الكهربائي واملائي  .وعند ا�ضطالعها بهذا الدور  ،يجوز للجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية �أن تقوم بالت�شاور مع الــدول الأع�ضــاء  .وتتول ــى اللجن ــة
اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ـ ــة م�س�ؤوليـ ــة متابعـ ــة تنفيـ ــذ القـ ــرارات التـ ــي ت�صدرهــا
جل ــنة التع ــاون الكهربائي واملائي .
وتتمثل املهام اال�ست�شارية الرئي�سة للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية فـيما يلي :
�أ - 1 -مراجع ــة مقرتح ــات الهيئ ــة ب�شـ ـ�أن امل�سائــل املتعلقــة باملــدة املتوقعة لفقدان
احلمل  ،ودقة و�ضع التوقعات  ،وهوام�ش االحتياطيات  ،وفرتات ال�سماح
لتحقيق هذه القيم امل�ستهدفة  ،و�أي مقرتحات �أخرى ذات عالقة ب�أن�شطة
الهيئة  ،والتقدم بالتو�صيات املنا�سبة �إىل جلنة التعاون الكهربائي واملائي .
أ�  - 2 -مراجعة وتقدمي تو�صيات منا�سبة حول منهجية حتديد معدل التعوي�ض
اليومــي ال ــذي �سيت ــم تطبيق ــه  ،مــن وق ــت لآخــر  ،مبوجــب اتفاقيــة تبادل
وجتارة الطاقة وهذه االتفاقية .
أ�  - 3 -مراجعــة وتقديــم تو�صيــات حــول املنهجيــة املقرتحــة مــن الهيئــة �أو الــدول
الأع�ضاء وفقا التفاقية تبادل وجتارة الطاقة لتحديد وفر�ض الإجراءات
التنفيذية على �أي تق�صري �شامال حتديد وفر�ض وحت�صيل التعوي�ضات
املتعلقـ ــة ب ـ�أي ط ــرف مق�صــر  ،مبــا فـي ذلك علــى �سبيــل املثال ال احل�صــر ،
حاالت التق�صري التالية :
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 - 1التق�صـ ـي ــر ف ـ ــي الوف ـ ــاء و� /أو املحافظ ـ ــة عل ـ ــى الت ـ ــزام الق ـ ــدرة املركب ـ ــة
�أو االحتياطيات الت�شغيلية اخلا�صة بالطرف املق�صر .
 - 2التق�ص ــري فـ ــي التقي ــد باملتطلبــات الفنيــة الواردة فـي اتفاقية تبادل
وجتارة الطاقة .
أ�  - 4-مراجع ــة جمي ــع التعديالت والتغيريات املقرتحة  -من �أي طرف معني -
عل ــى هــذه االتفاقيــة �أو اتفاقيــة تبــادل وجتــارة الطاقــة �أو عقــد الت�أ�سيــ�س
�أو النظــام الأ�س ــا�سي  ،وف ــي ح ــال التغييـ ــرات �أو التعدي ـ ــالت الرئي�سـ ـ ــة ،
فعل ــى اللجنــة التقدم بتو�صيــات للأط ــراف ذات العالق ــة وجلن ــة التع ــاون
الكهربائي واملائي .
�أ - 5 -تقدمي امل�شورة للدول الأع�ضاء حول جميع ال�سيا�سات وامل�سائل التنظيمية
املتعلقة ب�أن�شطة الهيئة .
أ�  - 6 -التقيي ــم ال ــدوري لتط ــور �أن�شط ــة الأط ــراف املعنية وتقدمي االقرتاحات
للدول الأع�ضاء ب�ش�أن اخلطوات الالزم اتخاذه ــا بغــر�ض ت�سهــيل حتق ــيق
الأهداف الواردة فـي هذه االتفاقية .
ب  -الدور التنظيمي
تتول ــى اللج ــنة اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة م�س�ؤولية �ضم ــان �أن �أيا من قراراتها
امل�ستندة �إىل اقرتاحات الهيئة قد مت التن�سيق ب�ش�أنهــا ب�شكــل منا�ســب مــع الــدول
الأع�ضاء عن طريق جلنة التخطيط وجلن ــة الت�شغي ــل  .وتتمث ــل امله ــام التنظيمية
للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية فـي الآتي :
ب  - 1 -مراجعة واعتمــاد املبــادئ واملنهجيــات املطبقــة بوا�سطــة الهيئــة فـي �إعــداد
م ــوازنة الهيئــة (مبـ ــا فـي ذلــك �أي دخ ــل �أو �إيـ ــرادات �أو تكاليـ ــف ت�شغيليـ ــة
�أو ر�أ�س مالية �أو تكاليف تو�سعة الرابط الكهربائي) ومراجعة التعريفات
والر�سوم وفقا التفاقية تبادل وجتارة الطاقة  ،ومراجعة موازنة الهيئة
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والتقــدم بتو�صي ـ ــات ب�ش�أنه ـ ــا �إل ــى اجلمعي ــة العموميـ ــة مل�ساهمـ ــي الهيئـ ــة
للح�صول على موافقتها عليها ل�ضمان التقيد بتلك املبادئ واملنهجيات .
ونقطة البداية لدرا�سة بع�ض الر�سوم املطلوب اعتمادها بوا�سطة اللجنة
اال�ست�شاريـ ــة والتنظيم ـ ـي ــة وف ـ ـقـ ــا التفاقي ــة تب ــادل وجت ــارة الطاقــة تكــون
على النحو التايل :
 عامل ا�ستقبال عدم التوازن املفرط �( -صفر) % عامل ا�ستالم عدم التوازن املفرط �( -صفر) % عامل ر�سوم الإخالل باالحتياطيات الت�شغيلية �( -صفر) % قيمة دخول توليد جديد �( - CONEصفر) دوالر �أمريكي /ميجا واط عامل ر�سوم الإخالل بالتزام الطاقة املركبة �( -صفر)ب  - 2 -مراقب ــة تقي ــد الهيئ ــة وال ــدول الأع�ض ــاء مبهامهم وفقا لهذه االتفاقيــة
والإ�ش ــراف عل ــى تقي ــد الهيئ ــة و�أط ــراف اتفاقيــة تبــادل وجتـ ــارة الطاقـ ــة
باتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
ب  - 3 -مراجع ــة واعتم ــاد معاييـ ــر الأداء املقرتح ــة م ــن الهيئ ــة وحتدي ــد تاريــخ
تطبيقها على الهيئة .
ب  - 4 -عقد جل�سات ا�ستماع فيما يتعلق ب ـ�أي حالــة تق�ص ــري (�س ــواء كان ــت مدع ــاة
�أو معرتفا بها) من قبل الهيئة مبوجب اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
ب  - 5 -تطبي ــق الإج ــراءات املنا�سب ــة الواج ــب اتخاذه ــا نتيج ــة لتق�صــري الهي ـئــة
�أو �إخفاقها فـي االلتزام مبعايري الأداء وفقا للمنهجية املعتمدة .
ب  - 6 -ت�سوية �أي منازعات حمالة �إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية مبوجب
اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة مبا فـي ذلك احل�صول على م�شورة اخلرباء
و� /أو تعيني الو�سطاء .
ب  - 7 -التن�سيـ ــق مـ ــع اجلهـ ــات التنظيمي ــة الوطني ــة فـي الدول الأع�ضــاء حــول
اخلط ــوات الالزمـ ــة مـ ــن �أجـ ــل �ضمـ ــان التنفي ــذ ال�سلـ ــ�س له ــذه االتفاقي ــة
واتفاقيــة تبــادل وجتارة الطاقة وكود الرابط الكهربائي .
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ب  - 8 -مراجع ــة واعت ــماد ك ــود الرابط الكهربائي املقرتح من الهيئة والإ�شراف
على تطبيقه بالتن�سيق مع الهيئة .
ب  - 9 -الإ�شـراف على فـر�ض التعوي�ضات والإجراءات التنفيذيـة بحق �أي طرف
مق�صر من �أطراف اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة وفقا للمنهجية املعتمدة
املذكورة فـي الفقرة (�أ� )3-أعاله .
ب  - 10 -الإ�شراف على تطبيق جميع الر�سوم والتعوي�ضات والأتعاب والتعريفات
( ح�سبما تنطبق ) .
ب  - 11 -الإ�ش ــراف على �إجــراء �أي تعديــالت �أو تغيريات مقرتحــة  -من �أي طرف
مع ــني  -على هذه االتفاقية �أو اتفاقية ت ــبادل وجت ــارة الطاق ــة �أو عق ــد
الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي  ،وللجنة رف�ض �أي تعديالت �أو تغيريات
تتعار�ض مع هذه االتفاقية �أو مع �أي منهجيات معتمدة �ضمن �سلطاتها .
ب  - 12 -مراجع ــة االقرتاحــات اخلا�صــة بتو�سعــة الرابــط الكهربائــي والتو�صــية
بهــا  -حــال موافق ــة اللجنـ ــة عليه ــا � -إل ــى م�ساهم ــي الهيئة للح�صول
على موافقتهم  ،وذلك ل�ضمان توافق تلك االقرتاحات مع ال�سيا�سات
امل�شرتكة للدول الأع�ضاء و�أنها ال ت�ؤثر �سلبا على �أمن وموثوقية الرابط
الكهربائي .
ب  - 13 -مراجعة التزام القدرة املركبة لكل طرف م�شرت والتو�صية بها �إىل جلنة
التعــاون الكهربائــي واملائــي للح�صــول علــى موافقته ــا خــالل ( )3ثالثــة
�أ�شهر من بداية كل فرتة تخطيط .
ب  - 14 -مراجع ــة الت ــزام الــقدرة املركبــة لكل ط ــرف م�شت ــر لأول فتــرة التــزام
والتو�صيـ ـ ــة به ـ ــا �إلـ ـ ــى جلنـ ـ ــة التعـ ـ ــاون الكهربائ ـ ــي واملائـ ـ ــي للح�صـ ـ ــول
عل ــى موافقتها خالل مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ التوقيع .
ب  - 15 -اتخاذ �أي �إجراءات الزمة لتنفيذ قرارات جلنة التعاون الكهربائي واملائي
املتعلقة بتنظيم �أن�شطة الهيئة وا�ستخدام الرابط الكهربائي .
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امللحــــق ()3
الئحـة �إجـراءات اللجنـة اال�ست�شاريـة والتنظيميـة
 - 1ت�أ�سي�س اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
 - 1 - 1وفقــا لالتفاقي ــة العام ــة  ،تقــوم الــدول الأع�ضــاء ب�إن�شــاء اللجنــة اال�ست�شاريــة
والتنظيمية وفقا لل�شروط املحددة فـي هذه "الالئحة" .
 - 2 - 1عل ــى ال ــدول الأعـ�ضــاء متكيــن اللجنــة اال�ست�شاريــة والتنظيميــة مــن ممار�ســة
ال�صالحي ــات وال�سلطــات املخولــة لهــا من وقت لآخــر وفقــا لالتفاقية العامة
دون متييز وب�أ�سلوب عادل و�شفاف .
 - 3 - 1تكون للعبارات امل�ستخدمة فـي هذه الالئحة وغري معرفة فيها املعاين نف�سها
املخ�ص�صة لها فـي االتفاقية العامة .
 - 2ع�ضوية اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
تتكــون ع�ضويــة اللجنـ ــة اال�ست�شاريــة والتنظيمي ــة من الدول الأع�ضاء وع�ضو مراقب
تعينه الأمانة العامة لي�س له حق الت�صويت .
 - 3املمثلــــون
على كل دولة ع�ضو �أن تقوم بتعيني �شخ�ص ليكون ممثلها فـي اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية (ممثلها) والذي يجب �أن يكون م�س�ؤوال رفيع امل�ستوى فـي اجلهة امل�س�ؤولة
عن التنظيم �أو عن اجلوانب التنظيمية لنظام نقلها الكهربائي �أو فـي اجلهة امل�س�ؤولة
عن ال�سيا�سات املتعلقة بنظام نقلها الكهربائي .
 - 1 - 3يكون العدد الأق�صى للممثلني هو عدد الدول الأع�ضاء .
 -2 - 3على كل دولة ع�ضو �أن تقوم بتعيني ممثلها قبل انعقاد االجتماع الأول للجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية  ،ويبقى هذا ال�شخ�ص ممثال للدولة الع�ضو ما مل
يتم تغيريه وفقا لهذه الالئحة .
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 - 3 - 3يجوز لكل دولة ع�ضو �أن ت�ستبدل ممثلها ب�شخ�ص منا�سب يقوم بدور املمثل
من وقت لآخر وفقا لل�ضوابط املذكورة فـي الفقرة (� )1-3أعاله .
 - 4 - 3على كل دولة ع�ضو �أن تقوم بتعيني ممثل بديل �إذا �أ�صبح من�صب ممثلها
�شاغرا وفقا لهذه الالئحة .
 - 5 - 3يجب �أن يتم التعيني �أو العزل عن طريق م�ستند خطي موقع من قبل الدولة
الع�ضو التي عينت �أو عزلت املمثل ويكون ذلك نافذا من تاريخ �إيداعه لدى
�أمانة اللجنة .
 - 6 - 3ي�صبح من�صب املمثل �شاغرا فـي احلاالت التالية :
أ� � -إذا توق ــف ع ــن كون ــه م�س ـ ـ�ؤوال رفيـ ـ ــع امل�ستـ ـ ــوى ف ـ ــي اجلهـ ـ ــة امل�س�ؤول ــة
عن التنظيم �أو اجلوانـب التنظيميـة لنظـام نقلها الكهربائي �أو فـي اجلهـة
امل�س�ؤول ــة عن ال�سيا�سات املتعلقة بنظام النقل الكهربائي � ،أو
ب � -إذا ا�ستقال من من�صبه مبوجب �إ�شعار يتم تقدميه لأمانة اللجنة .
 - 7 - 3على كل ممثل �أن يقوم فورا ب�إ�شعار �أمانة اللجنة خطيا �إذا �شغر من�صبه .
 - 4املمثل املناوب
 - 1- 4علــى كــل دولــة ع�ضــو �أن تق ــوم بتعيي ــن �أي �شخــ�ص �آخــر م�ؤهــل ليكــون مناوبــا
ويجوز لها �أن تقوم بعزل املمثل املناوب املعني .
 - 2 - 4يحق للممثل املناوب طوال مدة تعيينه ا�ستالم الإ�شعارات املتعلقة باجتماعات
اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية وجميع اجتماعات اللجان الفرعية املنبثقة
منها  -والتي يكون فيها ممثل الدولة الع�ضو الذي قامت بتعيينه ع�ضوا فيها -
وذلك من �أجل احل�ضور والت�صويت خالل تلك االجتماعات التي ال يكون
فيها ممثل الدولة العــ�ضو حا�ض ــرا بنف�س ــه  ،ويعتب ــر هذا املمثل املناوب ممثال
لأغرا�ض توقيع امل�ستندات وتوقيع �أي قرار خطي ت�صدره اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية وجميع ( مع مراعاة �أي قيد يت�صل بتعيينه ) الأغرا�ض الأخرى
طوال مدة تعيينه  ،ويكــون بــذلك م�س�ؤوال �أمام الدولة الع�ضو التي عينته
ب�شكل �شخ�صي عن ت�صرفاته .
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 - 3 - 4يجــب �أال يكــون لدى املمثل املناوب �أي تعار�ض فـي امل�صالح للمدى نف�سه كما
لو كان ممثال .
 - 4- 4ال يح ــق للمث ــل املن ــاوب �أن يح�ص ــل على �أي �أتع ــاب من اللجنة اال�ست�شاري ــة
والتنظيمية �أو من الهيئة  ،وال تدفع عنه �أي م�صروفات فيما يتعلق بكونه
ممثال مناوبا .
 - 5- 4يجب �أن يكون �أي تعيني �أو عزل ملمثل مناوب مبوجب �إ�شعار يتم تقدميه
لأمانة اللجنة موقعا من قبل ممثل الدولة الع�ضو � ،أو ب�أي طريقة �أخرى
تعتمدهـ ــا اللجنـ ــة اال�ست�شاريـ ــة والتنظيمي ـ ــة  ،ويجـ ــب ت�سليـ ــم هـ ــذا الإ�شع ــار
�إىل مكتب �أمانة اللجنة .
� - 5صالحيات املمثل
 - 1 - 5م ــع مراعــاة �أحكــام هــذه الالئح ــة و�أي تعليمـ ــات �صادرة من جلنة التعاون
الكهربائي واملائي  ،يجوز للممثلني ممار�سة جميع ال�صالحيات وال�سلطات
اخلا�صة باللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية كما هي خمولة لهم من وقت لآخر
من جلنة التعاون الكهربائي واملائي .
 - 2- 5ال ي ـ ـ�ؤدي �أي تعديـ ــل لالتفاقيـ ــة العامـ ـ ــة �أو هـ ـ ــذه الالئح ـ ــة �أو �أي تخوي ـ ــل
لل�صالحيـ ــات وال�سلط ـ ــات م ــن جلن ـ ــة التع ــاون الكهربائ ــي واملائــي �إىل �إبطال
�أي ت�ص ــرف �ساب ــق للممثلي ــن كــان �سيك ــون �صحيحا فيما لو مل يحدث هذا
التعديل .
 - 3- 5يج ــوز للممثلي ــن  ،ومبوج ــب ق ــرار خطــي  ،منــح بع�ض ال�صالحيات الالزمة
�إىل �أمانــة اللجنة للت�صرف نيابة عنها  -للأغرا�ض وبال�شروط التي حتددها
اللجنــة  -لت�سييــر �أعمــال اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية مبا فـي ذلك فر�ض
تنفيذ �أي قرارات لها تتعلق بالهيئة و�/أو �أي م�ستخدم للرابط الكهربائي .
 - 6الأتعاب وامل�صروفات
 - 1 - 6ال يحــق لأي ممث ــل قب ــ�ض �أي �أتعــاب وال تدفــع ع ــنه �أي م�صروفات يتحمله ــا
فــي �سي ــاق �أدائ ــه لواجباتـ ــه كممـث ــل �سـ ــواء كــان مــن الهيئـ ــة �أو مـ ــن اللجنـ ــة
اال�ست�شارية والتنظيمية .
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 - 2 - 6ال �شيء فـي هذه الالئحة قد ي�ؤثر على حق املمثل فـي احل�صول من الدولة
الع�ضو املعينة له على �أي مقابل مايل مما يلي :
�أ � -أتعاب مقابل خدماته كممثل �أو مقابل �أي مهمة يقوم ب�أدائها ل�صالح هذه
الدولة الع�ضو � ،أو
ب � -أي م�صروفات يتحملها املمثل فـي �سياق �أدائه لواجباته .
 - 7م�صالح املمثلني
 - 1 - 7ال �شيء فـي هذه الالئحة يحول دون قيام ممثل ب�شغل �أي من�صب فـي الدولة
الع�ضو املعينة له �أو دون ح�صوله على �أي مكاف�أة �أو دخل نتيجة ذلك .
 - 2 - 7على كل ممثل �أن يت�أكد من عدم وجود �أو ن�شوء تعار�ض مبا�شر فـي امل�صالح
بيــن واجباتــه فـي اللجنــة اال�ست�شاريــة والتنظيميــة ودوره كم�س ـ�ؤول رفيــع
امل�ستوى فـي اجلهة امل�س�ؤولة فـي الدولة الع�ضــو املعين ــة ل ــه  .وعل ــى كل ممثل
�أن يف�صح للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية عن �أي تعار�ض فـي امل�صالح موجود
�أو قد ين�ش�أ م�ستقبال .
 - 3 - 7يجب الإف�صاح عن جميع حاالت تعار�ض امل�صالح  -املطلـوب الإف�ص ــاح عنه ــا -
وذل ــك ف ــي موع ــد ال يتج ــاوز �أول اجتمــاع للجنــة اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة
بعد التاريخ الذي :
أ�  -مت تعيينه فيه ممثال � ،أو
ب  -الذي ح�صل فيه على هذه امل�صلحة .
و�أي �إ�شع ــار بحـ ــاالت تع ــار�ض فـ ــي امل�صال ــح يج ــب جتدي ــده �سنــويا مادام
التعار�ض موجودا .
 - 4 - 7من �أجل املحافظة على كفاءة �أعمال اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية  ،يجوز
لرئي�س اللجنة �أن يطلب ا�ستبدال �أي ممثل �أو ممثل مناوب  -عن طريق �إ�شعار
يتم تقدميه للدولة املعينة له  -مل ي�صوت ب�شكل متكرر ب�سبب تعار�ض امل�صالح
فـي الأمور التي تقررها اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية .
 - 5 - 7ال يعتد بتعار�ض امل�صالح غري املعروف للممثل والذي من غري املعقول توقع
علمه به .
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 - 8رئي�س اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
 - 1 - 8يتناوب املمثلون �شغل من�صب رئي�س اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية (رئي�س
اللجــنة) وذلك ملــدة ( )3ثــالث �سنــوات تبــد�أ اعتبــارا من التاريخ الذي تتغري
فيه رئا�سة املجل�س .
 - 2 - 8يكون �أول رئي�س للجنة ممثل الدولة الع�ضو التي يكون دورها التايل من حيث
الرتتيب لرت�أ�س املجل�س  ،وتبد أ� مدة رئا�سة رئي�س اللجنة اعتبارا من تاريخ
التوقيـ ــع  .وب ـع ــد انته ــاء فتــرة رئا�س ــة اللجن ــة تلك  ،ينتقل دور رئي�س اللجنة
�إىل ممثل الدولة الع�ضو التالية من حيث الرتتيب لرت�أ�س املجل�س فـي ذلك
الوقت .
 -3 - 8ال يجوز لرئي�س اللجنة فـي �أي وقت �أن يكون املمثل املعني من قبل الدولة
الع�ضو التي ترت�أ�س املجل�س .
� - 4 - 8إذا كــان رئي ــ�س اللجن ــة  -لأي �سب ــب  -غائب ــا عــن أ�ح ــد اجتماعــات اللجنــة
اال�ست�شارية والتنظيمية  ،ف�إن رئا�سة ذلك االجتماع يجب �أن تنتقل �إىل ممثل
الدولة الع�ضو الذي يكون التايل للتعيني رئي�سا للجنة وذلك وفقا للفقرة
( )2-8ويكون حا�ضرا خالل االجتماع .
 - 9اجتماعات اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
 -1 - 9تعق ـ ــد اجتماع ـ ــات اللج ـن ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيمية (� )4أربع مرات على الأقــل
كل �سن ــة  .وف ــي ك ــل اجتماع يتم االتفاق على تاريخ االجتماع التايل  ،وتكون
م�س�ؤوليــة �أمانــة اللجنــة  -بالنيابة عن رئيــ�س اللجنة � -إ�صدار �إ�شعار ي ؤ�كــد
التاريخ والوقت واملكان وجدول الأعمال والبيانات الأخرى املتعلقة باالجتماع ،
وذلك قبل مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام من التاريخ املتفق عليه لالجتماع .
 - 2 - 9يجــب �أن يعقـ ــد االجتم ــاع الأول للجن ــة اال�ست�شاريـ ــة والتنظيمي ــة فـ ــي موع ــد
ال يتجاوز املوعد املحدد فـي االتفاقية العامة .
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 - 3 -9يجوز لأي ممثل ولأمانة اللجنة  -بناء على طلب �أي ممثل  -الدعوة لعقد
اجتمــاع للجنــة اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة م ــن خــالل تقدي ــم �إ�شع ــار م�سبــق
للممثلي ــن قبل ( )30ثالثيــن يومــا عل ــى الأقــل مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع .
ويجب �أن يحدد فـي �إ�شعار االجتماع التاريخ والوقت واملكان وجدول الأعمال
والبيانات الأخرى املتعلقة باالجتماع .
 - 4 - 9يحق للهيئة �أن تطلب من رئي�س اللجنة الدعوة �إىل اجتماع للجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية �إذا احتاجت الهيئة لقرار من قبل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
فيما يتعلق ب�أي �أمر ي�ؤثر على �أن�شطة الهيئة �أو ا�ستخدام الرابط الكهربائي .
 - 5 - 9بنــاء علــى ا�ستــالم �أمانة اللجنة لطلب خطي من قبل �أي �شخ�ص له عالقة
بالرابط الكهربائي  ،يجوز لأمانة اللجنة �أن تطلب من رئي�س اللجنة الدعوة
لعقد اجتماع للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية ملناق�شة �أي م�س�ألة تندرج �ضمن
مهامها التنظيمية .
 - 6 - 9ال يكون اجتماع اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية �صحيحا ما مل ي�ستلم كل
ممثل �إ�شعارا بذلك االجتماع يحدد التاريخ والوقت واملكان وجدول الأعمال
اخلا�ص بذلك االجتماع وذلك فـي موعد ال يتجاوز املدة املحددة فـي الالئحة .
 - 7 - 9يحق ملمثل �أي دولة ع�ضو مق�صرة ح�ضور �أي اجتماع من اجتماعات اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية خالل فرتة التعليق املحددة  ،ولكن ال يحت�سب �صوته
�ضمن الن�صاب �أو عند الت�صويت على م�س�ألة يتم البت فيها فـي ذلك االجتماع
تتعلق بتق�صري تلك الدولة فـي التزاماتها التي �أدت �إىل التعليق � ،أو تتعلق ب�أي
ممار�سة من الدول الأع�ضاء لتدابري جرب ال�ضرر املتعلقة بذلك التق�صري .
� - 10سري االجتماعات
 - 1- 10مع مراعاة �أحك ــام الالئحـ ــة  ،يجـ ــوز للممثلي ــن تنظي ــم �إجــراءات اجتماعاتهم
بالطريقة التي يعتربونها منا�سبة .
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 - 2 - 10يكــون ن�صــاب اجتمــاع اللجنــة اال�ست�شارية والتنظيمية �صحيحا �إذا ح�ضره
ثلثا عدد املمثلني على الأقل (حم�سوبا لأقرب رقم �صحيح )  .ويحق للممثل
املن ــاوب � -إذا كــان املمثــل مــن الدول ــة املعين ــة ل ــه لي ــ�س حا�ض ــرا � -أن يحت�س ــب
�صوتــه �ضمــن الن�ص ــاب  ،ويجــب عقــد جميــع االجتماعات باحل�ضور �شخ�صيا
ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك من اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية .
� - 3 - 10إذا ل ــم يتحق ــق الن�صــاب خــالل اجتمــاع اللجنـ ــة اال�ست�شاري ــة والتنظيمي ــة ،
ف إ�ن ــه يجــب توجيــه الدعــوة لعقد اجتماع ثان يعقد خالل مدة �أق�صاها ()30
ثالثون يوما من االجتماع الأول  .و�إذا مل يتحقق الن�صاب خالل مدة �أق�صاها
االجتم ــاع الثانــي  ،يتم توجــيه الدعوة لعقد اجتــماع ثالث يعقــد خــالل مــدة
�أق�صاهــا ( )30ثالثون يومــا من االجتمــاع الثانــي  .ويكــون االجتماع الثال ــث
�صحيحا بغ�ض النظر عن عدد املمثلني احلا�ضرين فيه .
 - 4 - 10يتم البت فـي امل�سائل التي تن�ش�أ خالل االجتماع ب�أغلبية �أ�صوات املمثلني
احلا�ضرين  .وفــي حالة ت�ســاوي الأ�صــوات  ،يرجــح اجلانــب الــذي يكــون فيــه
رئي�س اللجنة  .ويحق للممثل املناوب �إذا كان املمثل من الدولة املعينة له لي�س
حا�ضرا � ،أن يحت�سب �صوته نيابة عن املمثل عن الدولة املعينة له .
 - 5 - 10يكون القرار الذي ي�صدر خطيا وموقعا عليه من قبل جميع ممثلي الدول
الأع�ضاء �صحيحا ونافذا كما لو مت اتخاذه خالل اجتماع اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية  ،ويجوز �إعداد ذلك القرار من عدة ن�سخ �أ�صلية يتم توقيع كل
من ــها مـن قب ــل ممثــل واحــد �أو �أكثـ ــر  .والقرار املوقـع مـن قبــل ممثــل منــاوب
ال يحتاج �أي�ضا لتوقيعه من قبل املمثل عن الدولة املعينة .
 - 6 - 10ال يح ــق لأي ممث ــل الت�صوي ــت علــى �أي م�س�ألــة يكــون له م�صلحــة متعار�ضـة
ب�ش�أنها  ،وال يتم احت�ساب �صوته لأغرا�ض الن�صاب فـي �أي اجتماع يتم خالله
بحث هذه امل�س�ألة ويجوز ملمثله املناوب ح�ضور االجتماع والت�صويت واحت�ساب
�صوته مكانه وذلك مع مراعاة �أال يكون هناك تعار�ض فـي امل�صلحة لهذا املمثل
املناوب فيما يتعلق بامل�س�ألة املعرو�ضة للبحث .
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� - 11أمانة اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
 - 1 - 11علــى رئيــ�س اللجنــة �أن يقــوم ب�إن�شــاء مكتب �إداري فـي دولته الع�ضو للقيام
ب�إدارة الأعمال اليومية للجنة اال�ست�شاريــة والتنظيميــة (�أمانــة اللجنــة) .
ويتــم تخويل مهام هذا املكتب للأ�شخا�ص املعينني من قبل �أي رئي�س جلنة
جديد عند تعيينه .
 - 2 - 11على �أمانة اللجنة ا�ستالم الإ�شعارات املوجهة للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية
وتن�سيق اجتماعات اللجنة ح�سب توجيهات رئي�س اللجنة وفقا لالئحة .
 - 3 - 11على �أمانة اللجنة انتداب �أحد الأ�شخا�ص من املكتب الإداري لأمانة اللجنة
حل�ضـور اجتماعات اللجن ــة اال�ست�شارية والتنظيمي ــة وال يح ــق لــه امل�شارك ــة
فـي مناق�شة مو�ضوعات االجتماعات �أو الت�صويت ب�ش�أنها.
 - 4 - 11تقوم �أمانة اللجنة بتعميم ن�سخ من جميع الإ�شعارات  -التي يتم ا�ستالمها -
على املمثلني ب�شكل منا�سب وذلك خالل مدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أيام
عمل من تاريخ ا�ستالمها .
 - 12حما�ضر االجتماعات
 - 1 - 12على املمثلني الرتتيب مع ال�شخ�ص املنتدب  -احلا�ضر الجتماع اللجنة من
املكتب الإداري لأمانة اللجنة  -لإعداد حم�ضر لكل اجتماع من اجتماعات
اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية  ،ويجب �أن تكون جميــع قــرارات اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية حمددة ب�شكل وا�ضح فـي حما�ضر االجتماعات .
 - 2 - 12توزع م�سودة حم�ضر االجتماع على املمثلني خالل ( )3ثالثة �أيام عمل بعد
كل اجتماع ويجوز لكل ممثل املوافقة على ذلك املح�ضر �أو التعليق عليه
وتقدميــه لأمانــة اللجنــة خــالل ( )3ثالثــة �أيام عمل من ا�ستالمه وتقوم
�أمانة اللجنة ب�إعادة تعميم املح�ضر مبا فـي ذلك �أي تعليقات تتم �إ�ضافتها
من املمثلني للموافقة عليها �أو التعليق عليها مرة �أخرى من قبل املمثلني
وفقا للن�صو�ص ال�سابقة من هذه الفقرة ويعترب حم�ضر االجتماع موافقا
عليه من قبل �أي ممثل ال يقوم بالرد على �أمانة اللجنة خالل املدة املطلوبة .
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 -3 - 12على رئي�س اللجنة �أن يقوم فورا بحل �أي اختالف يتعلق مبحتوى حم�ضر
االجتماع عن طريق �إجماع املمثلني ذوي العالقة  .وفـي حال تعذر االتفاق
على ذلك  ،يتم البت فـي الأمر من قبل رئي�س اللجنة فـي االجتماع التايل
للجنــة اال�ست�شاري ـ ــة والتنظيميـ ــة واتخـ ــاذ قـ ــرار ب�ش�أنـ ــه م ــن قبــل اللجنـ ــة
اال�ست�شارية والتنظيمية وفقا لالئحة .
 - 4 - 12مبجرد موافقة املمثلني �أو من خالل اتخاذ قرار من قبل اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية  ،يتم اعتماد حم�ضر االجتماع من قــبل �أمانــة اللجنــة كتوثــيق
ر�سمي لالجتماع .
 - 13التعديالت
ال ت�صبح �أي تعديالت تتم على هــذه الالئح ــة �ساري ــة املفع ــول م ــا ل ــم توث ــق خطي ــا
من قبل الدول الأع�ضاء .
مت التوقيع عليه نيابة عن دولة الإمارات العربية املتحدة
...........................................................................................
مت التوقيع عليه نيابة عن مملكة البحرين
...........................................................................................
مت التوقيع عليه نيابة عن اململكة العربية ال�سعودية
...........................................................................................
مت التوقيع عليه نيابة عن �سلطنة عمان
...........................................................................................
مت التوقيع عليه نيابة عن دولة قطر
...........................................................................................
مت التوقيع عليه نيابة عن دولة الكويت
...........................................................................................
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امللحــق ()4
مهــام الهيئــة
 -1على الهيئة القيام مبا يلي :
� - 1 - 1إن�شاء وت�شغيل و�صيانة الرابط الكهربائي (مبا فـي ذلك تو�سعته) وذلك بطريقة
م�أمونة وموثوقة واقت�صادية وبالتن�سيق مع الأطراف ذات العالقة .
� - 2 -1إب ــرام اتفاقيـ ــة تبــادل وجت ــارة الطاقة والتقيــد ب�شروطهــا مبــا فــي ذلــك ك ــود
الرابط الكهربائي .
 - 3 - 1االقرتاح على اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية مبا يلي :
أ�  -املنهجية اخلا�صة بالتزام القدرة املركبة والتزام االحتياطيات الت�شغيلية
والتحقق من التقيد بتلك االلتزامات .
ب  -منهجيــة حتديــد وفــر�ض الإجــراءات التنفيذيــة علــى �أي تق�صيــر �شامــال
حتديد وفر�ض وحت�صيل التعوي�ضات املتعلقة ب�أي طرف مق�صر مبوجب
اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
ج  -معدل التعوي�ض اليومي الذي �سيتم تطبيقه  ،مــن وقــت لآخــر  ،مبوجــب
اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
د  -املبادئ واملنهجيات التي �ستطبق بوا�سطة الهيئة فـي �سياق �إعداد املوازنة
ال�سنوية للهيئة .
هـ  -معايري �أداء الهيئة �شاملة م�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية .
و  -جميع الر�سوم والتعريفات املتعلقة با�ستخدام الرابط الكهربائي مبوجب
اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
ز� -أي قرار يلزم اتخاذه بحق �أي طرف مق�صر .
ح � -أي تعديالت الزمة على اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
وتنفيذ �أي قرارات ت�صدرها اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية حول هذه امل�سائل .
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 - 4 - 1حتديد وفر�ض الإجراءات التنفيذية على �أي تق�صري �شامال حتديد وفر�ض
وحت�صيل التعوي�ضات املتعلقة ب�أي طرف مق�صر من �أطراف اتفاقية تبادل
وجتارة الطاقة وذلك وفقا للمنهجية املعتــمدة من جلنــة التعــاون الكهربائــي
واملائي .
� - 5 - 1إتاحة التو�صيل بالرابط الكهربائي و� /أو ا�ستخدامه بناء على معايري مو�ضوعية
وغري متييزية واقت�صادية وفنية وفقا ملا يلي :
�أ  -هذه االتفاقية .
ب  -اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
� - 6 - 1إدارة عمليات نقل الطاقة املجدولة وفقا التفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
 - 7 - 1تخ�صي�ص حقوق القدرة املركبة للرابط الكهربائي وحقوق الرابط الكهربائي
اخلا�صة بالت�شغيل وفقا التفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
� - 8 - 1إن�شاء جلنتني (جلنة التخطيط  ،وجلنة الت�شغيل) بغر�ض تن�سيق جميع املهام
التخطيطية والت�شغيلية (مبا فـي ذلك ال�سيا�سات) التــي ت�ؤثــر علــى �أن�شطــة
الهيئـة وتكون م�س�ؤول ــة �أمام جمل�س الإدارة وتعمل وفقا للقواعد الإر�شادية
الواردة فـي امللحق (. )5
 - 9 - 1تقدي ــم م�سـ ــودة موازن ــة الهيئ ــة لل�سن ــة املاليــة التاليــة  -ف ــي مـ ــدة ال تـقـ ـ ــل
عــن ( )3ثالثة �أ�شهر قبل بداية تلك ال�سنة املالية � -إىل اللجنة اال�ست�شارية
والتنظيمية للت�أكــد من �أنــها متفقــة مع املنهجــيات املعتمــدة مــن ق ـبــل اللجنــة
اال�ست�شاري ــة والتنظيمية .
 - 2يحظر على الهيئة  ،فـي �سياق �أدائها ملهامها � ،أي ممار�سة حتد من املناف�سة �أو تقيدها
�أو متنعها .
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امللحـــق ()5
اللجــان امل�شرتكــة

 - 1مهام جلنة التخطيط :
تهدف هذه اللجنة �إىل تن�سيق امل�سائل التخطيطية (مبا فـي ذلك ال�سيا�سات العامة)
بني الهيئة والدول الأع�ضاء وتقدمي امل�شورة للهيئة حول م�سائل التخطيط املحالة
�إليها من الهيئة �أو التي يعهد بها �إليها مبوجب هذه االتفاقية �أو اتفاقية تبادل
وجتارة الطاقـ ــة  ،وعليهـ ــا تقدي ــم تو�صياته ــا ح ــول امل�سائ ــل التنظيميـ ــة وال�سيا�سـ ــات
العام ـ ــة �إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية عن طريق الهيئة .
ت�شمل مهام جلنة التخطيط ما يلي :
أ�  -جمــع املعلومــات عــن �أي نظــام نقــل كهربائــي وطنــي مل�شغلــي نظــام النقــل لكــل
فرتة تخطيط وجمع املعلومات اخلا�صة بفرتة االلتزام املرتبطة بتلك الفرتة
واملتعلقة مبا يلي :
 - 1توقعات م�شغلي نظام النقل اخلا�صة بالأحمال .
 - 2برامج التو�سعة لأن�شطة توليد الطاقة والنقل الكهربائي اخلا�ص بهم .
 - 3التزامات القدرة املركبة اخلا�ص بهم .
 - 4احتياطياتهم الت�شغيلية املطلوبة دون �أخذ الرابط الكهربائي بعني االعتبار .
ب  -تقيي ـ ـ ــم م ـ ــدى الت ـ ــزام كـ ـ ــل ط ـ ــرف م�شت ـ ــر بالتزام ـ ــات الق ــدرة املركبـ ــة بنـ ـ ــاء
على املعلومات امل�شار �إليها فـي الفقرة (�أ) �أعاله .
ج  -رف ــع تو�صياته ــا �إىل الهيئة ب�ش�أن القواعد والإجراءات  -ح�سبما تكون مطلوبة -
الالزم ــة لتحديــد مــوارد القــدرة املركبــة و�إعــداد توقعــات احلمـ ــل الأق�ص ـ ــى ،
والتن�سي ـ ــق مـ ـ ــع الهيئـ ـ ــة لن�ش ـ ــر هـ ـ ــذه القواع ـ ــد والإج ــراءات بع ــد اعتماده ــا
فـي املوق ــع الإلكرتون ــي اخلــا�ص بالهيئـة .
د  -تقديــم امل�ش ــورة للهيئــة حــول اجلوانــب التــي ت�ؤثــر علــى التــزام الدول الأع�ضاء
ووفائها بالتزامات القدرة املركبة اخلا�صة بها مبوجــب اتفاقــية تبــادل وتــجارة
الطاقة .
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هـ  -تقديــم امل�شـ ــورة للهي ــئة وال ــدول الأع�ضاء  -بناء على املعلومات امل�شار
�إليها فـي الفقرة (�أ) �أعاله  -حول كفاية الرابط الكهربائي فيما يتعلق
مبوثوقيته واقت�صاديات االحتياطي والتزويد باالحتياطيات الت�شغيلية
الالزمة ومرونة تبادل الطاقة .
و  -تقدمي امل�شورة للهيئة والدول الأع�ضاء حول دقة توقعات الأحمال ،
واملدة املتوقعة لفقدان احلمل  ،وقيم هام�ش االحتياطي للقدرة املركبة ،
بالإ�ضافة �إىل فرتات ال�سماح املمنوحة للدول  -عند تطبيقها  -واقرتاح
حلول طويلة الأجل للم�شاكل وامل�سائل الت�شغيلية التي قد تطر�أ .
ز  -مراجعة التغيريات �أو الإ�ضافات املقرتحة من الهيئة للرابط الكهربائي
�إ�ضاف ــة إ�ل ــى التقدي ــرات ذات العالق ــة اخلا�ص ــة بامل�صروف ــات املطلوب ــة
وتقدمي تو�صيات للجنة اال�ست�شارية والتنظيمية عن طريق الهيئة .
ح  -تقدمي التو�صية للهيئة بالتعوي�ضات التي �سيتم فر�ضها على اجلهات
امل�شرتي ــة كم ــا ت�ستوج ــب ذلك اتفاقي ــة تبــادل وجتــارة الطاقة من وقت
لآخر .
ط � -ضمان  -عرب التن�سيق مع الهيئة  -وفاء كل دولة ع�ضو بالتزام القدرة
املركبة والرفع �إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية من خالل الهيئة
ب�أي تق�صري كبري فـي التزامات الأطراف املعنية  ،و�أي تو�صيات تتعلق
بالإجراءات الت�صحيحية من �أجل درا�ستها .
ي  -الإ�ش ــراف عل ــى تطوي ــر الراب ــط الكهربائي والدرا�سات املطلوبة لهذا
الغــر�ض  ،وتقديــم تو�صيــات بهــذا ال�صدد للهيئة  ،ومن ثم ميكن للهيئة
رفعه ــا �إل ــى جلن ــة التع ــاون الكهربائ ــي واملائي بعد الت�شاور مع اللجنة
اال�ست�شارية والتنظيمية .
-268-

ك  -مراجعة االقرتاحات اخلا�صة بالر�سوم والتعوي�ضات والتعريفات املقرتحة
م ــن جلنـ ــة الت�شغي ـ ــل وتقدي ـ ــم تو�صياتـ ـه ــا ب�ش ـ ـ ـ�أن هـ ــذه االقرتاح ـ ـ ــات
�إىل اللجنة اال�ست�شارية والتنظيمية عن طريق الهيئة .
ل  -االقت ــراح عل ــى جلن ــة الت�شغ ــيل بالتعديالت املطلوبة على كود الرابط
الكهربائي .
 - 2مهــام جلـنــة الت�شغيــل
تهدف هذه اللجنة �إىل تن�سيــق م�سائــل الت�شغيل بني الهيئة والدول الأع�ضاء وتقدمي
امل�شورة �إىل الهيئة حول الأمور الت�شغيلية املحالــة �إلي ـهــا مــن الهيئــة �أو التــي يعهــد بها
�إليها مبوجب االتفاقية العامة �أو اتفاقية تبادل وجتارة الطاقة .
وت�شمل مهام جلنة الت�شغيل ما يلي :
أ�  -الأمور املتعلقة باجلوانب الت�شغيلية للرابط الكهربائي .
ب  -الأم ــور املتعلق ــة بالقي ــا�س واملحا�سبــة والدفــع فيمــا يتعل ــق با�ستخ ــدام الراب ــط
الكهربائي .
ج  -الأمور املتعلقة ب�أمن وا�ستقرار ت�شغيل الأنظمة املرتبطة  ،مبا فـي ذلك االقرتاح
�إىل جلنة التخطيط بقيم املدة املتوقعة لفقدان احلمل .
د  -تن�سيق جداول ال�صيانة التي ت�ؤثر على الرابط الكهربائي .
هـ  -درا�سة توقعات احلمل على املدى الق�صري واحتياجات القدرة املركبة ذات العالقة .
و  -تقدمي امل�شورة حول طريقة حتديد كمية االحتياطيات الت�شغيلية التي يعترب كل
طرف م�شرت ملزما باالحتفاظ بها .
ز  -حتديد وتخ�صي�ص قيمة الفاقد فيما يتعلق بالرابط الكهربائي .
ح  -الأمور النا�شئة من وقت لآخر فيما يتعلق بكود الرابط الكهربائي .
ط  -تقدي ــم التو�صيــات للجــنة التخطيــط  -من وقــت لآخــر  -حول املنهجيــات التــي
�سيتم تطبيقها الحت�ساب التعريفات والتعوي�ضات والر�سوم مبوجب اتفاقية تبادل
وجتارة الطاقة .
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ي � -إجراء مراجعة �سنوية لتقرير الهيئة حول ت�شغيل وا�ستخدام الرابط الكهربائي
على مدى ال�شهور االثني ع�شر املا�ضية من �أجل حتديد �أي �أمر يلــزم اتخــاذ إ�جــراء
ب�ش�أنه والت�أكد من �أن الإجراءات التي متت املوافقة عليها �سابقا من قبل الأطراف
قد مت تنفيذها .
ك  -درا�سة الأمور الت�شغيلية الأخرى والتي قد تظهر فـي �سياق تنفيذ �أهداف املهام
ال�سابقة �أو �أي �أمر �آخر يحال �إليها من قبل جمل�س الإدارة .
ل  -التحقي ــق فـي احلـ ــوادث الكبي ــرة املتعلقــة بالرابــط الكهربائي ورفع تقرير بنتائج
التحقيق �إىل الهيئة  ،بحيث تتوىل الهيئة تقدميــه للــدول الأع�ضــاء و إ�لــى جلنـ ــة
التخطيط ( �إن كان مطبقا ) .
 - 3القواعد الإر�شادية لإجراءات اللجان امل�شرتكة :
أ�  -يجب متثيل كل دولة ع�ضو فـي كل من جلنة التخطيط وجلنة الت�شغيل .
ب  -يجوز لكل دولة ع�ضو ا�ستخدام تقديرها الختيار �شخــ�ص للم�شارك ــة ف ــي جلنـ ــة
التخطي ـ ــط و�شخ ــ�ص آ�خ ــر ف ـ ــي جلن ــة الت�شغي ــل مــن الأ�شخا�ص امل�ؤهلني للقيام
بامل ـه ــام املوكل ـ ــة إ�ل ــى هاتي ــن اللجنتي ــن .
ويقت ــرح اختيــار �شخــ�ص لديــه اخللفية الالزمة عن ال�سيا�سات التي حتكم قطاع
الكهربـ ـ ــاء لع�ضويـ ـ ـ ــة جلنـ ـ ـ ــة التخطيـ ـ ـ ــط  ،كمـ ــا يقت ـ ــرح �شخ ـ ــ�ص لديـ ــه خلفي ـ ــة
ع ــن ت�شغيل نظام النقل لع�ضوية جلنة الت�شغيل .
ج  -ملجل ــ�س الإدارة حتدي ــد �أي مهــام �أو �إجراءات �إ�ضافية الزمة لقيام كل من جلنة
التخطيط وجلنة الت�شغيل مبهامهما وفقا لهذا امللحق .
د -يحــق لكـل من جلنـة التخطيـط وجلنة الت�شغيل الطلب من الـدول الأع�ضاء  -من خالل
الهيئ ــة � -أي معلوم ــات �ضروريــة لقي ــام اللجنتي ــن مبهامهم ــا وفــقا لهذا امللحق .
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امللحـــق ()6
منـــوذج اتفاقيـــة االن�ضـمـــام
) بني :
مت �إبرام هذه االتفاقية (اتفاقية االن�ضمام) بتاريخ (
 - 1حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة .
 - 2حكومة مملكة البحرين .
 - 3حكومة اململكة العربية ال�سعودية .
 - 4حكومة �سلطنة عمان .
 - 5حكومة دولة قطر .
 - 6حكومة دولة الكويت .
وي�شار لكل منها (بالدولة الع�ضو احلالية) بينما ي�شار �إليها جمتمعة (بالدول
الأع�ضاء احلالية)  ،و
 - 7حكومة (( )..................الدولة الع�ضو اجلديدة) .
حيث �إن :
�أ  -الدول الأع�ضاء احلالية قد �أبرمت اتفاقية ( االتفاقية العامة) بتاريخ ().........
والتي حتدد  -بالإ�ضافة �إىل �أمور �أخرى � -أ�سا�س ربط �أنظمة النقل الكهربائي
الوطنية اخلا�صة بها  ،و�إن�شاء وت�شغيل الهيئة ملزاولة �أن�شطتها ومتويل وتنظيم
�أن�شطة الهيئة .
ب  -نتيج ــة �إمت ــام �أعم ــال املرحل ــة الثانيـ ــة فـ ـ�إن الدول ــة العـ ــ�ضـ ــو اجلديـ ــدة ترغ ــب
فـي �أن ت�صبح طرفا فـي االتفاقية العامة .
عليه فقد مت االتفاق بالرتا�ضي على ما يلي :
 - 1التف�سري
تك ــون للعب ــارات امل�ستخدم ــة فـي اتفاق ــية االن�ضمــام وغري معرفة فيها املعاين نف�سها
املخ�ص�صة لها فـي االتفاقية العامة .
 - 2تعهد الدولة الع�ضو الـجديدة
 - 1 - 2تتعه ــد الدول ــة الع�ض ــو اجلديــدة �أمام الدول الأع�ضاء احلالية ب�أنــه اعتبــارا
م ــن تاريــخ هــذه االتفاقية � ،ستلتزم و�ستقوم بتنفيذ التعهدات وااللتزامات
لل ــدول الأع�ض ــاء الواردة فــي االتفاقي ــة العام ــة ك�أمن ــا قد مت ت�سميتها طرفا
فـي االتفاقية العامة كدولة من الدول الأع�ضاء .
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 - 2 - 2يتم اعتبار الدولة الع�ضو اجلديدة  -وجلمي ــع �أغ ــرا�ض االتفاقي ــة العام ــة
واعتبارا من تاريخ االتفاقية  -على �أنها واح ــدة م ــن ال ــدول الأع�ض ــاء ويت ــم
تف�سري حقوق والتزامات الدول الأع�ضاء بناء على ذلك .
 - 3 - 2ت�ؤكد الدولة الع�ضو اجلديدة �أنها ح�صلت على ن�سخة من االتفاقية العامة
واملعلومات الأخرى التي طلبتها فيما يتعلق بالرابط الكهربائي و�أنها تفهم
نطاق ومدى التزاماتها مبوجب االتفاقية العامة .
� - 3أحكـــام متنوعـــة
 - 1 - 3تت ــم ق ــراءة اتفاقية االن�ضمام هذه واالتفاقية العامة وتف�سر ك�أنها م�ستند
واحد وتتم قراءة الإ�شارات لالتفاقية العامة (مهما كانت طريقة التعبري
عنها ) وتف�سريها على �أنها �إ�شارات لالتفاقية العامة واتفاقية االن�ضمام .
� - 2 - 3إذا �أ�صب ــح �أي م ــن ن�ص ــو�ص اتفاقية االن�ضمام باط ــال �أو غي ــر قاب ــل للتنف ــيذ
�أو غي ــر قانون ــي �أو ت ــم اعتباره باطال �أو غيــر قاب ــل للتنف ــيذ �أو غي ـ ــر قانون ــي
من قبل �أي حمكمة ذات اخت�صا�ص قانوين  ،ف�إن هذا البطالن �أو عدم القابلية
للتنفيذ �أو عدم القانونية لن ت�ؤثر �أو حتد من الن�صو�ص الباقية فـي اتفاقية
االن�ضمام والتي �سوف ت�ستمر بكامل القوة والأثر بالرغم من ذلك .
 - 3 - 3يجوز التوقيع على اتفاقية االن�ضمام ب�أي عدد من الأجزاء وتعترب جميعها
عندما تو�ضع معا ب�أنها متثل م�ستندا واحدا ويجوز لأي من املوقعني عليها
�إبرام اتفاقية االن�ضمام من خالل التوقيع على �أي من هذه الأجزاء وت�صبح
اتفاقية االن�ضمام �سارية املفعول فـي الوقت الذي يتم فيه التوقيع من قبل
جميع الأطراف املوقعة عليها .
 - 4الإ�شعارات
لأغ ـ ــرا�ض الب ـ ـن ــد (( )1-17طريق ـ ــة تقدي ـ ــم الإ�شـ ـع ـ ــارات) م ــن االتفاقيـ ــة العام ــة ،
تكون عناوين الدول الأع�ضاء اجلديدة بغر�ض تقدمي الإ�شعارات كما يلي :
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�إلــــــــــــــــى  :حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة
العنوان � :شركة �أبوظبي للنقل والتحكم (تران�سكو)
�ص.ب � 173 :أبوظبي  -دولة الإمارات العربية املتحدة
عنايـ ـ ـ ــة  :نائب مدير عام �شركة �أبوظبي للنقل والتحكم (تران�سكو)
فاك ـ ـ ــ�س )00971 -2( 6414189 :
هات ـ ـ ـ ــف )00971 -2( 6944322 :
الربيد الإلكرتوين ssdarmaki@transco.ae :
�إلـــــــــــــــــى  :حكومة مملكة البحرين
العنوان  :هيئة الكهرباء واملاء
مبنى  ، 2املنطقة الدبلوما�سية  ،املنامة  ،البحرين
عناي ـ ـ ـ ــة  :الرئي�س التنفيذي
فاك ـ ـ ــ�س )00973( - 17533035 :
الربيد الإلكرتوين majeed.alawadhi@mew.gov.bh :
�إلــــــــــــــــى  :حكومة اململكة العربية ال�سعودية
العنوان  :وزارة املياه والكهرباء
 11233الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية
عناي ـ ـ ــة  :وكيل وزارة املياه والكهرباء ل�ش�ؤون الكهرباء
فاكـ ـ ــ�س )00966( 1 - 2052738 :
الربيد الإلكرتوين salawaji@mowe.gov.sa salehawaji@yahoo.com :
�إلــــــــــــــــى  :حكومة �سلطنة عمان
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
العنوان � :ص .ب  106 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
عناي ـ ـ ــة  :رئي�س الهيئة العامة للكهرباء واملياه
فاكـ ـ ــ�س )00968( 24613245 :
هات ـ ـ ــف )00968( 24611111 :
الربيد الإلكرتوين enquiries@aer-oman.org :
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�إلــــــــــــــــى  :حكومــة دولــة قطــر
امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء
العنوان  :منطقة دفنة � ،شارع الكورني�ش
�ص.ب  41 :الدوحة  -قطر
عناي ـ ـ ــة  :نائب رئي�س جمل�س الإدارة
فاكـ ـ ــ�س )00974( - 4845599 :
الربيد الإلكرتوين ialghanim@kahramaa.com.qa :
�إلــــــــــــــــى  :حكومة دولــة الكويــت
العنوان  :وزارة الكهرباء واملاء
�ص .ب  ، 12 :ال�صفاة
ر.ب  ، 13001 :دولة الكويت
عناية  :وكيل الوزارة
فاكـ ـ ــ�س (00965) 537 1227 :
الربيد الإلكرتوين yalhajri@mew.gov.kw :
 - 5ت�سليم الوثائق
لأغرا�ض الفقرة (( )5-20تقدمي امل�سندات) مــن االتفاقي ــة العام ــة  ،يج ــب �أن يتــم
تبلي ــغ الدولــة الع�ضو اجلديدة بالإجراءات على العنوان املذكور فـي الفقرة ( )1-17
( طريقة �إر�سال الإ�شعارات) .
وعلى ذلك  ،فقد �أبرمت الدولة الع�ضو اجلديدة هذه االتفاقية فـي التاريخ املذكور
�أعاله .
مت �إبرامها كم�ستند وت�سليمها فـي التاريخ املذكور �أعاله نيابة عن حكومة . .......

-274-

بيان ب�أ�سماء �أ�صحاب املعايل الوزراء
املعنيني ب�ش�ؤون الكهرباء املوقعني على االتفاقية العامة ()GA
( وفــق تواريــخ التوقيــع )
تاريخ
التوقيع

ا�سم ووظيفة
الدولة
املخول بالتوقيع
معايل املهند�س
وزارة املياه
 11:00ظهرا
اململكة العربية
عبداللـه بن
والكهرباء
الأحد
عبدالرحمن احل�صني
ال�سعودية
بالريا�ض
وزير املياه والكهرباء 2009/3/8م
معايل املهند�س
فهمي بن علي اجلودر  1:00ظهرا هيئة الكهرباء د  .عب ــداملجيـ ــد
عل ــي العو�ضـ ــي
مملكة البحرين وزير الأ�شغال الوزير
الأربعاء
واملاء مبملكة الرئي�س التنفيذي
امل�شرف على هيئة
2009/3/11م
البحرين لهيئة الكهرباء واملاء
الكهرباء واملاء
معايل الأ�ستاذ
� 9:00صباحا
مقر قطر م � .صـ ــالح حمجوب
عبداللـه بن حمد العطية
للبرتول
حمـ ـ ـ ــزة
اخلمي�س
نائب رئي�س جمل�س
دولـ ــة قطـ ــر
امل�ؤ�س�سة العامة
مبنى رقم
الوزراء وزير الطاقة 2009/3/12م
القطرية للكهرباء واملاء
()1
وال�صناعة
� 10:00صباحا
م  .علي بن عبداللـه
معايل الأ�ستاذ
وزارة الطاقة
دولة الإمارات
العوي ـ ــ�س
الإثنني
حممد بن �ضاعن الهاملي
املدير التنفيذي
�أبوظبي
العربية املتحدة
2009/3/23م
الطاقة
وزير
ل�ش�ؤون الكهرباء
معايل املهند�س نبيل
م .يو�سف حممد
 8:00م�ساء
وزارة
دول ــة الكوي ــت
خلف بن �سالمة
الهاج ــري
الأحد
وزير الكهرباء واملاء
وكي ــل وزارة
الكهرباء واملاء
2009/3/29م
ووزير املوا�صالت
الكهرباء واملــاء
�سعادة حممد بن
�سعادة حممد بن
 6:30م�ساء
فندق ق�صر عبداللـه بن حممد
عبداللـه بن حممد
املحروقـ ــي
الب�ستان
اخلمي�س
املحروقي
�سلطنة عمان
رئي�س الهيئة العامة 2014/11/20م �سلطنة عمان رئي�س الهيئة العامة
للكهرباء واملياه
للكهرباء واملياه
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مكان
التوقيع

ا�سم �صاحب
الت�أ�شري
د � .صالح بن ح�سني
العواجـ ــي
وكيل الوزارة
ل�ش�ؤون الكهرباء

279
279
295
296
298
299
303
306
311
311
311
314
315
316
318
320
321
323
323
324
325
326
326
327
328
328
330
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330
332
335
343
345
350
353
353
353
353
354
355
356
357
360
362
368
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-278-

-279-

-280-

-281-

-282-

-283-

-284-

-285-

-286-

-287-

-288-

-289-

-290-

-291-

-292-

-293-

-294-

-295-

-296-

-297-

-298-

-299-

-300-

-301-

-302-

-303-

-304-

-305-

-306-

-307-

-308-

-309-

-310-

-311-

-312-

-313-

-314-

-315-

-316-

-317-

-318-

-319-

-320-

-321-

-322-

-323-

-324-

-325-

-326-

-327-

-328-

-329-

-330-

-331-

-332-

-333-

-334-

-335-

-336-

-337-

-338-

-339-

-340-

-341-

-342-

-343-

-344-

-345-

-346-

-347-

-348-

-349-

-350-

-351-

-352-

-353-

-354-

-355-

-356-

-357-

-358-

-359-

-360-

-361-

-362-

-363-

-364-

-365-
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-368-

-369-

-370-
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/26
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة حتديـد احلـدود البحريـة
فـي بحـر عمـان بيـن �سلطنـة عمـان واجلمهوريـة الإ�سالميـة الإيرانيـة
�سلطـان عمـان

		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعل ـ ــى اتفاقي ـ ــة حتدي ـ ــد احل ـ ــدود البحري ـ ــة فـ ــي بحـ ـ ــر عمـ ـ ــان بيـ ـ ــن �سلطن ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ــان
واجلمهوري ــة الإ�سالميـ ــة الإيراني ــة املوقع ــة ف ــي م�سق ــط بتاريخ  7من �شعبان 1436هـ ،
املوافق  26من مايو 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن رم�ضـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  2 :مـن يوليــــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1105
ال�صادرة فـي 2015/7/5م
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�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/27
بالت�صديق على اتفاقية بني �سلطنة عمان وجمهورية الربتغال
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى االتفاقية بني �سلطنة عمان  ،وجمهورية الربتغال لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع
الته ـ ــرب ال�ضريب ـ ــي بالن�سب ـ ــة لل�ضرائ ـ ــب علـ ــى الدخ ـ ــل  ،املوقعـ ـ ــة ف ـ ــي مدينـ ـ ــة ل�شبون ـ ــة
بتاريــخ  9من رجب 1436هـ  ،املوافق  28من ابريل 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن رم�ضـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  2 :مـن يوليــــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1105
ال�صادرة فـي 2015/7/5م
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اتفاقيــة
بني �سلطنــة عمــان وجمهوريــة الربتغــال
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
�إن �سلطنــة عمــان وجمهوري ــة الربتغــال  ،رغبــة منهمــا فـي �إبــرام اتفاقيــة لغــر�ض جتنــب
االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل  ،ومن �أجل
تطوير وتقوية العالقات االقت�صادية بني الدولتني  ،قد اتفقتا على ما يلي :
الف�صــل الأول
جمــال االتفاقيــة
املــادة الأولـــــى
الأ�شخــا�ص امل�شمولــون
تطبق هذه االتفاقية على الأ�شخا�ص املقيمني فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .
املــادة الثانيــــة
ال�ضرائـب التـي تتناولهـا االتفاقيـة
 - 1ت�سري هذه االتفاقية على ال�ضرائب على الدخل التي تفر�ض نيابة عن دولة متعاقدة
�أو �أي من تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو الإدارية �أو �سلطاتها املحلية �أيا كانت طريقة فر�ض
هذه ال�ضرائب .
 - 2تعترب من قبيل ال�ضرائب على الدخل  ،جميع ال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل الإجمايل
�أو علـى عنا�صر الدخل مبا فـي ذلك ال�ضرائب على الأرباح النا�شئـة من الت�صرف فـي الأموال
الثابتـ ــة �أو املنقولـ ــة وال�ضرائـ ــب عل ــى املبالغ الإجمالي ــة للأج ــور والروات ــب املدفوعـ ــة
من قبل امل�شروعات  ،وكذلك ال�ضرائب على الزيادة فـي قيمة ر�أ�س املال .
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 - 3ت�شمــل ال�ض ــرائب املفرو�ضــة حاليــا والتي ت�ســري عليها هــذه االتفاقيــة ب�صفــة خا�صــة
ما ي�أتي :
أ�  -فـي اجلمهورية الربتغالية :
� - 1ضريبة الدخل ال�شخ�صي .

)(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS

� - 2ضريبة دخل ال�شركات .

()Imposto sobre o Rendimento Colectivas - IRC

 - 3ال�ضرائب الإ�ضافـية على �ضريبة دخل ال�شركات .
()Derramas

(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ "ال�ضريبة الربتغالية") .
ب  -فـي �سلطنة عمان :
�ضريبة الدخل .
(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ "ال�ضريبة العمانية" ) .
 - 4ت�سري هذه االتفاقية �أي�ضا على �أي �ضرائب مماثلة �أو م�شابهة ب�صفة جوهرية لتلك
ال�ضرائب  ،والتي يتم فر�ضها بعد تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية � ،سواء بالإ�ضافة
لل�ضرائب احلالية �أو لتحل حملها  .وتقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني
ب�إخطار بع�ضهما البع�ض ب�أي تعديالت جوهرية فـي قوانني ال�ضرائب اخلا�صة بهما .
الف�صـل الثانـي
تعريفــات
املــادة الثالـثــــة
تعريفــات عامــة
 -1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل يقت�ض الن�ص غري ذلك :
�أ  -يق�صد بعبارة " اجلمهورية الربتغالية " �إقليم اجلمهورية الربتغالية الذي يقع
فـي القارة الأوروبية  ،وكذلك �أرخبيالت �آزوري�س ومادير واملياه الإقليمية واملياه
الداخلية التابعة لها بالإ�ضافة �إىل اجلرف القاري و�أي منطقة �أخرى متار�س عليها
جمهورية الربتغال حقوق ال�سيادة وفقا لقواعد القانون الدويل .
-376-

ب  -يق�صد بعبارة "�سلطنة عمان" �إقليم �سلطنة عمان واجلزر التابعة لها مبا ي�شمل
املياه الإقليمية و�أي منطقة خارج املياه الإقليمية يجوز ل�سلطنة عمان �أن متار�س
عليها  -وفقا للقانون الدويل وقوانني �سلطنة عمان  -حقوق ال�سيادة فـيما يتعلق
با�ستك�ش ــاف وا�ستغ ــالل املـ ــوارد الطبيعي ــة ف ــي ق ــاع البح ــر وباطــن �أر�ضــه وفـي املياه
التي تعلوه .
ج  -يق�صـ ــد بعبارتـ ــي " دول ـ ــة متعاقـ ــدة " و"الدولــة املتعاقـ ــدة الأخـ ــرى" �سلطنــة عم ــان
�أو جمهوريــة الربتغ ــال  ،ح�سبمــا يقت�ضيــه الن ــ�ص .
د  -يق�صد بكلمة "�ضريبة " ال�ضريبة الربتغالية �أو ال�ضريبة العمانية  ،ح�سبما يقت�ضيه
الن�ص .
هـ  -ت�شمل كلمة "�شخ�ص" �أي �شخ�ص طبيعي �أو �شركة و�أي جمموعة من الأ�شخا�ص .
و  -يق�صد بكلمة "ال�شركة" �أي �شخ�ص اعتباري �أو �أي كيان يعامل ك�شخ�ص اعتباري
لأغرا�ض ال�ضريبة .
ز  -يق�صد بعبارتي "م�شروع دولة متعاقدة " و"م�شروع دولة متعاقدة �أخرى" على التوايل :
م�شروع يديره مقيم من دولة متعاقدة � ،أو م�شروع يديره مقيم من الدولة املتعاقدة
الأخرى .
ح  -يق�صد بعبارة "النقل الدويل" �أي نقل ب�سفـينة �أو طائرة يديره م�شروع دولة متعاقدة
با�ستثنــاء ف ــي حال ــة �إدارة ال�سفـينــة �أو الطائ ــرة بيــن �أماكــن تقــع فقـط فـي الدولــة
املتعاقدة الأخرى .
ط  -يق�صد بعبارة " ال�سلطة املخت�صة" :
 - 1فـي جمهورية الربتغال  :وزير املالية  ،املدير العام لل�ضريبة ولل�سلطة اجلمركية
�أو من ينوب عنهما قانونا .
 - 2فـي �سلطنة عمان  :وزارة املالية �أو من ينوب عنها قانونا .
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و  -يق�صد بكلمة "مواطن" فـيما يتعلق بدولة متعاقدة :
� - 1أي �شخ�ص طبيعي يتمتع بجن�سية تلك الدولة املتعاقدة .
� - 2أي �شخ�ص قانوين �أو �شراكة �أو احتاد ي�ستمد املركز اخلا�ص به من القوانني
املعمول بها فـي تلك الدولة املتعاقدة .
 -2عند تطبيق �أي دولة متعاقدة لهذه االتفاقية فـي �أي وقت  ،ف�إن �أي ا�صطالح مل يرد
تعريفه فـيها يجب �أن يف�سر طبقا مل�ضمونه ال�سائد فـي ذلك الوقت فـي قانون هذه
الدولــة واخلا�ص بال�ضـرائب التـي تتناولها االتفاقية  ،وذلك ما مل يقت�ض الن�ص غيـر ذلك ،
ويتعني االعتداد بامل�ضمون الوارد فـي القوانني ال�ضريبية لهذه الدولة دون امل�ضمون
الوارد فـي القوانني الأخرى املطبقة فـيها .
املــادة الرابعــة
املقيــــم
 -1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بعبارة (مقيم فـي دولة متعاقدة) �أي �شخ�ص يكون
خا�ضعا لل�ضريبة مبقت�ضى قوانني هذه الدولة  ،ب�سبب �سكنه �أو �إقامته �أو مكان �إدارته
�أو ت�سجيلــه �أو طبقــا لأي معيــار �آخر لــه طبيعة مماثلة وي�شمل �أي�ضا هذه الدولة و�أيا
م ــن وحداته ــا ال�سيا�سية �أو الإدارية �أو �سلطتها املحلية �أو �أحد �أ�شخــا�ص القانــون العــام ،
ومــع ذلك ه ــذه العب ــارة ال ت�شم ــل �أي �شخ ــ�ص خا�ضــع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فـيما
يتعلق فقط بالدخل من م�صادر فـي تلك الدولة .
� -2إذا اعترب �أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني ،
ف�إن و�ضعه يحدد وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي له فـيها �سكن دائم حتت ت�صرفه  ،ف�إذا كان
له �سكن دائم حتت ت�صرفه فـي كلتا الدولتني  ،يعترب مقيما فقط فـي الدولة
املتعاقدة التي ترتبط م�صاحله ال�شخ�صية واالقت�صادية معها بدرجة تفوق
الدولة الأخرى (مركز م�صاحله احليوية) .
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ب � -إذا تع ــذر حتدي ـ ــد الدولـ ـ ــة الت ـ ــي يوج ـ ــد فـيهـ ــا مركـ ـ ـ ــز م�صاحلـ ـ ــه احليويـ ــة ،
�أو �إذا مل يكـن لــه �سكــن دائم حتت ت�صرفه فـي �أي من الدولتني  ,فـيعترب مقيما
فقط فـي الدولة التي يكون له فـيها �سكن معتاد .
ج � -إذا كان له �سكن معتاد فـي كلتا الدولتني �أو مل يكن له �سكن معتاد فـي �أي منهما ,
فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يكون مواطنا بها .
د � -إذا كان مواطنا فـي كلتا الدولتني � ،أو لي�س مواطنا لأي منهما  ،تتوىل ال�سلطتان
املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني ت�سوية امل�س�ألة باتفاق م�شرتك بينهما .
� - 3إذا كان �أي �شخ�ص �آخر من غري الأفراد يعترب بالتطبيق ملـا جاء بالفقرة ( )1مقيما فـي كلتا
الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إنه يعترب مقيما فقط بالدولة التي يوجد فـيها مقر �إدارته
الفعلية .
املــادة اخلام�ســـة
املن�شــــ�أة امل�ستقـــــرة
 -1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بعبارة "من�ش�أة م�ستقرة " املقر الثابت للن�شاط الذي يبا�شر
فـيه امل�شروع كل ن�شاطه �أو جزءا منه .
 -2ت�شمل عبارة "من�ش�أة م�ستقرة " ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -مكان للإدارة .
ب  -فــرع .
ج  -مكتـب .
د  -م�صنـع .
هـ  -ور�شـة .
و  -منجم �أو بئر نفط �أو غـاز �أو حمجر �أو �أي مكان �آخر ال�ستخراج املوارد الطبيعية .
 - 3موقع البناء �أو م�شروع الت�شييد �أو التجميع �أو الرتكيب �أو الأن�شطة الإ�شرافـية املرتبطة
بها  ,تعترب من�ش�أة م�ستقرة فقط �إذا ا�ستمر هذا املوقع وامل�شروع �أو الأن�شطة ملدة تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر .
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 - 4علــى الرغــم مــن الأحكــام ال�سابقــة مــن هــذه املــادة  ،ال ت�شم ــل عبــارة "من�ش ـ�أة م�ستقــرة "
مــا ي�أتي :
أ�  -ا�ستخدام الت�سهيالت فقط لغر�ض تخزين �أو عر�ض �أو ت�سليم الب�ضائع �أو ال�سلع
اخلا�صة بامل�شروع .
ب  -االحتفاظ مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع لغر�ض التخزين
�أو العر�ض �أو الت�سليم فقط .
ج  -االحتفاظ مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع فقط لغر�ض
معاجلتها بوا�سطة م�شروع �آخر .
د  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط فقط لغر�ض �شراء �سلع �أو ب�ضائع �أو جمع
معلومات للم�شروع .
هـ  -االحتف ــاظ مبق ــر ثاب ــت للن�شــاط فقط لغر�ض القيام بامل�شروع لأي ن�شاط �آخر
ذي طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
و  -االحتفــاظ مبقــر ثابــت للن�شــاط فق ــط لغ ــر�ض جتميع الأن�شطة امل�شار �إليها
فـي البنــود مــن (�أ) �إىل (هـ) من هــذه الفقــرة ب�شــرط �أن يكــون للن�شـاط الكلـي
للمقر الثابت والناجت من هذا التجميع طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
 - 5على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتني ( )1و(� ، )2إذا قـام �شخـ�ص  -بخالف الوكيل
امل�ستقـل الـذي يخ�ضع حلكـم الفقـرة ( - )6بالت�صرف فـي دولة متعاقدة نيابة عن م�شروع
تابع للدولة املتعاقدة الأخرى  ،يعترب لهذا امل�شروع من�ش�أة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال فـيما يتعلق ب�أي �أن�شطة يتوالها هذا ال�شخ�ص للم�شروع � ،إذا كان هذا
ال�شخ�ص :
أ�  -مي ــار�س فـ ــي هــذه الدولة املتعاقدة ب�صفة معتادة �سلطة �إبرام العقود با�سم امل�شروع ،
ما مل تكـن �أن�شطة هذا ال�شخ�ص تقت�صر على الأن�شطـة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
( )4والتي �إذا متت ممار�ستها من خالل مقر ثابت للن�شاط ال ت�ؤدي �إىل اعتبار
هذا املقر الثابت من�ش�أة م�ستقرة فـي تطبيق �أحكام تلك الفقرة .
ب � -أو ال ميار�س هذه ال�سلطة ولكنه يحتفظ ب�صفة معتادة فـي الدولة امل�شار �إليها
�أوال مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع ي�سلم منه ب�ضائع �أو �سلع نيابة عن امل�شروع .
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 - 6ال يعترب مل�شروع دولة متعاقدة ما من�ش�أة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ملجرد
ممار�سته الن�شاط فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق و�سيط �أو وكيل عام
بالعمولة �أو �أي وكيل �آخر ذي �صفة م�ستقلة  ،ب�شرط �أن ميار�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص
عملهم فـي �إطار ن�شاطهم املعتاد � ،إال �أنه فـي حالة �أن تكون �أن�شطة هذا الوكيل مكر�سة
ب�صفــة مطلقــة �أو تكــاد تكــون مطلقــة ل�صالــح امل�شـروع  ،فلن يعتبـر الوكيــل م�ستقـال
باملعنى املق�صود فـي هذه الفقرة .
� - 7إذا كانت �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة ت�سيطر على �أو ت�سيطر عليها �شركة مقيمة
فـي الدولــة املتعاق ــدة ا ألخ ــرى � ،أو مت ــار�س الن�ش ــاط فـي تلــك الدول ــة الأخـ ــرى (�س ــواء
عــن طري ــق من�شـ ـ�أة م�ستقرة �أو غيــر ذلك)  ،ف ـ�إن ذلك ال ي ـ�ؤدي فـي حد ذاتــه �إىل اعتبــار
�أي من ال�شركتني مبثابة من�ش�أة م�ستقرة لل�شركة الأخرى .
الف�صــل الثالــث
فر�ض ال�ضريبة على الدخل
املــادة ال�ساد�ســــة
الدخــل مــن الأمــوال الثابتــة
 -1الدخــل الــذي يح�صــل عليــه مقيــم فـي دولــة متعاقــدة من �أمــوال ثابتــة (مبا فـي ذلك
الدخ ــل النات ــج م ــن الزراع ــة �أو الغابــات) كائن ــة فـي الدول ــة املتعاقـ ــدة الأخــرى  ،يج ــوز
�أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2يق�صد بعبارة " الأموال الثابتة" املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها
هــذه ا ألمــوال  ،وت�شمــل هــذه العبــارة ف ــي كل ا ألحــوال ملحق ــات الأمــوال الثابـتــة ،
واملا�شيــة  ،واملعــدات امل�ستخدمــة فـي الزراع ــة (مبــا فـي ذلــك تربيــة وزراعــة الأ�سمــاك)
والغابــات  ،واحلقوق التي ت�سري عليها �أحكام القانون العام املتعلقة بامللكية العقارية .
وتعتبــر �أمــواال ثابتــة �أي�ضــا  ,احلــق فـي االنتف ــاع با ألمـوال الثابتة  ،واحلق فـي اقت�ضاء
مبالغ ثابتة �أو متغرية مقابل ا�ستغالل �أو احلق فـي ا�ستغالل مناطق التعدين وامل�صادر
واملوارد الطبيعية الأخرى  ،وال تعترب ال�سفن والطائرات �أمواال ثابتة .
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 - 3تطب ــق �أحك ــام الفق ــرة (� )1أي�ضا على الدخل النا�شئ من اال�ستغالل املبا�شر �أو ت�أجري
�أو ا�ستخدام الأموال الثابتة ب�أي �شكل �آخر .
 - 4تطبــق �أحكــام الفقرتني رقمي ( )1و (� )3أي�ضـا على الدخـل من ا ألمـوال الثابتـة لأي
م�شروع وعلى الدخل النا�شئ من الأموال الثابتة امل�ستخدمة فـي �أداء خدمات �شخ�صية
م�ستقلة .
 - 5تطبق الأحكام ال�سابقة �أي�ضا على الدخل من الأموال غري الثابتة �أو على الدخل
النا�شئ من اخلدمات والتي ترتبط باال�ستخدام �أو احلق فـي ا�ستخدام الأموال الثابتة
و�أي منهما  -مبوجب قانون ال�ضريبة للدولة املتعاقدة الكائن فـيها العقار  -يلحق
بدخل الأموال الثابتة .
املــادة ال�سابعـــة
�أربــــاح امل�شروعــــات
 - 1تخ�ضع �أرباح م�شروع دولة متعاقدة لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط ما مل يكن امل�شروع
يبا�شر الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها .
ف�إذا كان امل�شروع يبا�شر ن�شاطه على النحو ال�سابق ذكره  ،ف�إنه يجوز فر�ض ال�ضريبة
على �أرباح امل�شروع فـي الدولة الأخرى  ،ولكن فقط فـي حدود ما يحققه من �أرباح من�سوبة
�إىل هذه املن�ش�أة امل�ستقرة .
 - 2مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )3من هذه املــادة � ،إذا قام م�شروع دولة متعاقدة مببا�شرة
الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها  ،ف�إن ما ين�سب
�إىل املن�ش�أة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع حتقيقها بافرتا�ض
�أنها م�شروع م�ستقل ومنف�صل يبا�شر الأن�شطة ذاتها �أو �أن�شطة مماثلة لها فـي الظروف
ذاتها �أو فـي ظروف مماثلة لها  ،ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�شروع الذي يكون مبثابة
من�ش�أة م�ستقرة له .
 - 3عند حتديد �أرباح من�ش�أة م�ستقرة ي�سمح بخ�صم امل�صروفات التي تتكبدها لأغرا�ض
مبا�شرة ن�شاطها كمن�ش�أة م�ستقرة  ،مبا فـي ذلك امل�صروفات التنفـيذية والإدارية العامة
بالقدر الذي تكبدته �سواء فـي الدولة الكائنة فـيها املن�ش�أة امل�ستقرة �أو فـي �أي مكان �آخر .
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 - 4عند حتديد الأرباح التي تن�سب �إىل املن�ش�أة امل�ستقرة على �أ�سا�س توزيع الأرباح الكلية
للم�شروع على �أجزائه املختلفة وفقا ملــا جرت به العادة لدى دولة متعاقدة  ،ال حتول
�أحكام الفقرة ( )2دون حتديد هذه الدولة املتعاقدة للأرباح التي تخ�ضع لل�ضريبة
على الأ�سا�س املعتاد للتوزيع  ،ومع ذلك  ،يجب �أن تكون النتيجة التي ت�سفر عنها طريقة
التوزيع املتبعة متفقة مع املبادئ املن�صو�ص عليها فـي هذه املـادة .
 - 5لن تن�سب �أي �أرباح �إىل من�ش�أة م�ستقرة ملجرد �شراء هذه املن�ش�أة امل�ستقرة لب�ضائع �أو �سلع
للم�شروع .
 - 6لأغرا�ض الفقرات ال�سابقة  ،حتدد الأرباح التي تن�سب �إىل املن�ش�أة امل�ستقرة بالطريقة
ذاتها املتبعة فـي كل �سنة ما مل يوجد �سبب كاف يربر اتباع طريقة �أخرى .
� - 7إذا ت�ضمن ــت الأرب ــاح عنا�ص ــر للدخــل تــم النــ�ص عليهــا ب�صفة م�ستقلة فـي مواد �أخرى
من هذه االتفاقية  ،ف�إن �أحكام املواد امل�شار �إليها ال تت�أثر ب�أحكام هذه املـادة .
املــادة الثامنـــــة
النقــل البحــري واجلــوي
 - 1الأرباح التي يحققها م�شروع دولة متعاقدة من ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل
الدويل تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .
 - 2ت�سـري �أحكــام الفقـرة (� )1أي�ضــا على الأربــاح النا�شئــة من امل�شاركــة فــي جمموعــة
(� )POOLأو ن�شاط م�شرتك �أو توكيل ت�شغيل عاملي .
 - 3لأغرا�ض هذه املــادة  ،ت�شمل عبارة " ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل"
بوا�سطة م�شروع :
أ�  -ت�أجري �أو ا�ستئجار ال�سفن �أو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم وامل�ؤن وت�شغيلها
فـي النقل الدويل .
ب  -ت�أجري �أو ا�ستئجار ال�سفن �أو الطائرات وفقا لنظام الت�أجري بدون طاقم القيادة
فـي حالة ما �إذا كان هذا الت�أجري �أو اال�ستئجار ي�شكل ن�شاطا عار�ضا لت�شغيل
ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
ج  -ا�ستخــدام �أو إ�عــارة احلاويــات �إذا كــان هــذا اال�ستخــدام �أو الإعــارة ي�شكــل ن�شاطــا
عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
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املــادة التا�سعـــــة
امل�شروعــــات امل�شرتكــــة
 - 1فـي حالـة :
أ�  -م�شارك ــة م�شــروع دول ــة متعاقدة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �إدارة امل�شروع
�أو التحكم فـيه �أو فـي ر�أ�س ماله لدى الدولة املتعاقدة الأخرى .
ب � -أو م�شاركة الأ�شخا�ص ذاتهم بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �إدارة امل�شروع
�أو التحكم فـيه �أو فـي ر�أ�س ماله لدى دولة متعاقدة وم�شروع للدولة املتعاقدة
الأخرى .
و�إذا فر�ضــت  -فـي �أي من احلالتني � -شروط بني امل�شروعني فـي عالقتيهما التجارية
�أو املالية تختلف عن ال�شروط التي ميكن و�ضعها بني امل�شروعات امل�ستقلة  ،ف�إن �أي �أرباح
ميكــن �أن ت�ستح ــق لأي مــن امل�شروعيــن نتيجة لهذه ال�شروط ولكنها مل ت�ستحق فعال
ب�سب ــب ه ــذه ال�ش ــروط  ،يجــوز �إدراجهـا �ضمن �أرباح ذلك امل�شروع و�إخ�ضاعها لل�ضريبة
تبعا لذلك .
� - 2إذا �أدرجت دولـة متعاقـدة � -ضمن �أرباح �أي من م�شروعاتها � -أرباح م�شروع للدولة
املتعاقــدة الأخــرى فر�ضــت عليهــا ال�ضريبــة فـيهــا  -و�أخ�ضعتهــا تلــك الدولــة لل�ضريبــة
تبعا لذلك  -وحيث �إن ال�سلطات املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني قد وافقتا  -بعد
الت�شاور -على اعتبار كل �أو جزء من الأرباح املدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح
التي كان ميكن �أن تتحقق مل�شروع الدولة امل�شار �إليها �أوال �إذا كانت ال�شروط املتفق
عليهــا هي ال�شــروط التــي يتفــق عليهــا بيــن م�شروعيــن م�ستقليــن  ،ف�إن هذه الدولة
الأخرى � -إذا وافقــت علــى �أن التعديــل الــذي قامـت بــه الدولة امل�شار �إليها �أوال مربر
من حيث املبد أ� وفـيما يتعلق باملبلغ  -تقوم ب�إجراء الت�سوية املنا�سبة لل�ضريبة املفرو�ضة
فـيها على هذه الأرباح  .ويعتد عند �إجراء الت�سوية بالأحكام الأخرى لهذه االتفاقية .
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املــادة العا�شــــرة
�أربــــــاح الأ�سهــــــــم
� - 1أرباح الأ�سهــم التــي تدفعهــا �شركــة مقيمــة ف ــي دولــة متعاقــدة �إىل مقيــم فـي الدولــة
املتعاقدة الأخرى يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة الأخرى .
 -2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على �أرباح الأ�سهم امل�شار �إليها فـي الدولة
املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�شركة التي دفعت �أرباح الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني تلك
الدولة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم مقيما فـي دولة متعاقدة
�أخرى فـينبغي �أال تزيد ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو عن الن�سب التالية :
�أ  )٪5( -خم�سة باملائة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم �إذا كان املالك امل�ستفـيد :
 - 1فـي حالة جمهورية الربتغال  ،الدولة �أو ما يتبع لها من �أي تق�سيم �سيا�سي
�أو �إداري �أو �سلطة حملية � ،أو البنك املركزي الربتغايل .
 - 2فـي حالة �سلطنة عمان  ،حكومة �سلطنة عمان  ،البنك املركزي العماين ،
�أو ال�صنــدوق االحتياطـي العـام للدولــة � ،أو �صنــدوق اال�ستثمــار العمانــي .
ت�سري �أحكام هذه الفقرة الفرعية �أي�ضا على �أي �شخ�ص من �أ�شخا�ص
القانون العام متلكه بالكامل حكومة �سلطنة عمان بح�سبما يتم االتفاق
عليه من وقت لآخر بني ال�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني .
ب  )٪10( -ع�شرة باملائة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهــم �إذا كان املالك امل�ستفـيد �شركة -
بخــالف �شركــات الت�ضامــن  -متتلك ب�صفة ما مبا�شرة ن�سبة ( )٪10ع�شرة باملائة
على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة التي تدفع �أرباح الأ�سهم .
ج  )٪15( -خم�س ــة ع�شـ ــرة باملائــة مــن �إجمالــي مبلــغ �أربــاح الأ�سهم فـي جميع احلاالت
الأخرى .
وتقوم ال�سلطات املخت�صة فـي الدولتيــن املتعاقدتيــن  -مبوجــب اتف ــاق م�شت ــرك
بينهمــا  -بتحديــد طريق ــة تطبي ــق ه ــذه الن�ســب  .وال ت�ؤثر هذه الفقرة فـي فر�ض
ال�ضريبة على ال�شركة فـيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها �أرباح الأ�سهم .
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 - 3يق�صـد بعبارة "�أربــاح الأ�سهـم" امل�ستخدمـة فـي هـذه املـادة  ،الدخـل م ــن الأ�سهم �أو �أ�سهم
التعدين �أو �أ�سهم امل�ؤ�س�سني �أو احلقوق الأخرى التي ال تعترب من قبيل الديون وامل�شاركة
فـي الأرباح  ،وت�شمل �أي�ضا الدخل من احلقوق الأخرى لل�شركات والتي تخ�ضع للمعاملة
ال�ضريبية ذاتها املقررة على الدخل من الأ�سهم وفقا لقوانني الدولة التي تقيم فـيها
ال�شركة التي توزع الأرباح .
 - 4ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و (� ، )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم مقيما
بدولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تقيم فـيها ال�شركة التي توزع
الأرباح ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها �أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة الأخرى
خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكانت ملكية الأ�سهم التي تدفع
عنهــا الأربــاح ترتبــط ب�صفــة فعليــة بتلــك املن�شـ�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،وتطبق
فـي هذه احلالة �أحكام املــادة (� )7أو املــادة ( )14بح�سب الأحوال .
� - 5إذا حققت �شركة مقيمة بدولة متعاقدة �أرباحا �أو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فال يجوز لهذه الدولة الأخرى �أن تفر�ض �أي �ضريبة على �أرباح الأ�سهم التي توزعها
ال�شركة ما مل تكن هذه الأرباح قد دفعت �إىل مقيم فـي هذه الدولة الأخرى � ،أو كانت
ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية مبن�ش�أة م�ستقرة � ،أو مبقر
ثابت كائن فـي هذه الدولة الأخرى  ،وال يجوز كذلك �أن تفر�ض على �أرباح ال�شركة
غري املوزعة  ،ال�ضريبة التي ت�سري على �أرباح ال�شركات غري املوزعة حتى لو كانت �أرباح
الأ�سهــم املوزعــة �أو الأربــاح غيــر املوزعــة تتكــون كليــا �أو جزئيــا مـن �أربــاح �أو دخــل ن�شـ�أ
فـي هذه الدولة الأخرى .
املــادة احلاديــة ع�شــرة
فـوائــــــد الديــــــــون
 -1الفائدة التي تن� أش� فـي دولة متعاقدة وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
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 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ش�أت
فـيهــا ووفقــا لقوانيــن تلــك الدولــة  ،ولكــن �إذا كــان املالــك امل�ستفـيد من الفائدة مقيما
بالدولــة املتعاقــدة ا ألخ ــرى  ،فـيجــب �أال تزيــد ال�ضريبــة املفرو�ضــة علــى هــذا النحــو
عــن ن�سبــة( )٪10ع�شــرة باملائــة من �إجمايل مبلغ الفائدة  .وتقوم ال�سلطات املخت�صة
فـي الدولتني املتعاقدتني  -مبوجب اتفاق م�شرتك بينهما  -بتحديد طريقة تطبيق
هذه الن�سب .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )2ف�إن الفائدة امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1تخ�ضع
لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها من ي�ستلمها � ،إذا كانت هذه الفائدة
مدفوعة �أو مملوكة بغر�ض الفائدة لـ :
�أ  -فـي حالة جمهورية الربتغال  ،الدولة �أو ما يتبع لها من �أي تق�سيم �سيا�سي �أو �إداري
�أو �سلطة حملية � ،أو البنك املركزي الربتغايل .
ب  -فـي حالة �سلطنة عمان  ،حكومة �سلطنة عمان  ،البنك املركزي العماين � ،أو ال�صندوق
االحتياطي العام للدولة � ،أو �صندوق اال�ستثمار العماين  .ت�سري �أحكام هذه الفقرة
الفرعية �أي�ضا على �أي �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام متلكه بالكامل حكومة
�سلطنة عمان بح�سبما يتم االتفاق عليه من وقت لآخر بني ال�سلطتني املخت�صتني
فـي الدولتني املتعاقدتني .
 - 4يق�صد بكلمة " الفائدة " الواردة فـي هذه املـادة الدخل النا�شئ من الديون بجميع �أنواعها ،
�سواء كانت م�ضمونة �أو غري م�ضمونة برهن �أو كانت تت�ضمن �أو ال تت�ضمن حق امل�شاركة
فـي �أرباح املدين  ،وت�شمل على وجه اخل�صو�ص الدخل من ال�سندات احلكومية والدخل
مــن ال�ضمان ــات �أو ال�صكوك مبا فـي ذلك املكاف ـ�آت واجلوائــز املتعلقــة بهــذه ال�سنــدات
احلكوميــة �أو ال�ضمانــات �أو ال�صكــوك  .وال تعتبــر الغرامــات املفرو�ضــة ب�سبــب الت�أخيــر
فـي ال�سداد من قبيل الفوائد لأغرا�ض هذه املــادة .
 - 5ال ت�س ــري �أحك ــام الفقرتي ــن ( )1و (� ، )2إذا ك ــان املال ــك امل�ستفـي ــد مــن الفائدة مقيما
فـي دول ــة متعاق ــدة ويبا�ش ــر فـي ال ــدولة املتعاق ــدة الأخ ــرى الت ــي ن�شـ ـ�أت فـيهــا الفائ ــدة
ن�شاطــا ع ــن طري ــق من�شـ ـ�أة م�ستق ــرة كائن ــة فـيهــا � ،أو ي ـ�ؤدي ف ــي هــذه الــدولة الأخــرى
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خدمــات �شخ�صيــة م�ستقلــة مـن مقـر ثابـت كائن فـيهــا  ،وكان الديـن الـذي تدفـع عنـه
الفائدة يرتبط ب�صفة فعلية بهذه املن�ش�أة امل�ستقــرة �أو املقــر الثابــت  .وتطبــق فـي هــذه احلالة
�أحكام املــادة (� )7أو املــادة ( ، )14بح�سب الأحوال .
 - 6تعترب الفائدة قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة ،
ومع ذلك �إذا كان لل�شخ�ص الذي يدفع الفائدة � -سواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة
�أو غري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط باملديونية
التي ا�ستحقت عنها الفائدة املدفوعة  ،وكانت هذه الفائدة قد حتملتها تلك املن�ش�أة
امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  -ف�إن الفائدة تعترب قد ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة
فـيها تلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت .
� - 7إذا �أدى وجـ ــود عالق ـ ــة خا�صـ ــة بي ـ ــن مـ ــن يدف ـ ـ ــع الفائ ـ ــدة واملالـ ـ ـ ــك امل�ستفـيـ ـ ــد منه ـ ــا
�أو بينهمــا وبيـن �شخ�ص �آخر �إىل زيادة فـي مبلغ الفائدة املتعلق بالدين الذي دفعت عنه
هذه الفائدة عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك
امل�ستفـيد منها فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ،فتطبق �أحكام هذه املــادة على مبلغ
الفائدة امل�شار �إليه �أخريا فقط  ،وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات
خا�ضعا لل�ضريبة وفقا لقوانني كــل دولــة متعاقــدة  ،ومبراعــاة الأحك ــام الأخــرى لهــذه
االتفاقية .
املــادة الثانيــة ع�شــرة
الأتـــــاوى
 - 1الأتاوى التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز �أن تفر�ض �أي�ضا على مثل هذه الأتاوى ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
التي ن�ش�أت فـيها ومبقت�ضى قوانني هذه الدولة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من الأتاوى
مقيم ــا بالدولـ ــة املتعاق ــدة الأخ ــرى  ،فـ ـ�إن ال�ضريب ــة املفرو�ض ــة علــى هــذا النحو يجب
�أال تزي ــد علــى ن�سبة( )%8ثمانيــة باملائة مــن �إجمالــي مبلـ ــغ الأتــاوى  .وتقـ ــوم ال�سلط ــات
املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني  -مبوجب اتفاق م�شرتك بينهما  -بتحديد طريقة
تطبيق هذه الن�سب .
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 - 3يق�صد بكلمة " الأتاوى" الواردة فـي هذه املــادة املدفوعات من �أي نوع التي يتم ت�سلمها
مقابل ا�ستخدام � ،أو حق ا�ستخدام �أي حقوق للم�ؤلف فـي �أعمال �أدبية �أو فنية �أو علمية مبا
فـيها برامج احلا�سب الآيل والأفالم ال�سينمائية � ،أو الأفالم �أو ال�شرائط �أو اال�سطوانات
امل�ستخدمة فـي الإذاعة ال�صوتية �أو املرئية  ،و�أي براءات اخرتاع � ،أو عالمات تـجارية ،
�أو ت�صميم �أو طراز �أو خطة �أو تركيبة �أو عملية �إنتاج �سرية � ،أو ال�ستخدام � ،أو حق
ا�ستخدام املعدات ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية � ،أو للمعلومات املتعلقة باخلربة
ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية .
 - 4ال ت�س ــري �أحك ــام الفقرتي ــن ( )1و (� )2إذا ك ــان املال ــك امل�ستفـي ــد م ــن الأتاوى مقيمــا
فـي دولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تن�ش�أ فـيها الأتاوى ن�شاطا
عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة الأخرى خدمات
�شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي تدفع عنها
الأتاوى ترتبط ب�صفة فعلية بهذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  .وتطبق فـي هذه
احلالة �أحكام املــادة (� )7أو املـادة ( )14بح�سب الأحوال .
 - 5تعترب الأتاوى قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيما فـي هذه الدولة .
ومع ذلك � ،إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي يدفع الأتاوى � -سواء �أكان مقيما فـي دولة
متعاقدة �أم غري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط
باحلق الذي ا�ستحقت عنه الأتاوى  ،وكانت الأتاوى قد حتملتها هذه املن�ش�أة امل�ستقرة
�أو ذاك املقر الثابت  ،فـ�إن هذه الأت ــاوى تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة الكائنة فـيها املن�ش�أة
امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
� - 6إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الأتاوى واملالك امل�ستفـيد منها �أو بينهما
وبيــن �شخــ�ص �آخــر �إلــى زيــادة ف ــي مبلــغ الأتـ ــاوى فـيمـ ــا يتعلـ ــق باال�ستخـ ــدام �أو الــحق
�أو املعلومـ ــات التـ ـ ــي دفعـ ـ ــت عنه ـ ــا  ،ع ـ ــن املبل ـ ــغ الـ ــذي ك ــان ميك ـ ــن االتفـ ــاق عليـ ــه بني
من يدفع الأتاوى واملالك امل�ستفـيد فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ،فتطبق �أحكام
هــذه املــادة علــى مبلـ ــغ الأت ــاوى امل�ش ــار �إلي ــه �أخيــرا فقــط  ،وفـ ــي هـ ــذه احلال ــة يظ ـ ــل
اجل ــزء الزائد من املبالغ املدفوعة خا�ضعا لل�ضريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة ،
ومبراعاة الأحكام الأخرى لهذه االتفاقية .
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املــادة الثالثــة ع�شــرة
الأربـــــاح الر�أ�س ماليـــــة
 - 1الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي الأموال الثابتة
امل�شار �إليها فـي املــادة ( )6والكائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض
عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أموال منقولة متثل جزءا من الأموال املخ�ص�صة
ملبا�شرة ن�شاط من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة والكائنة فـي الدولة املتعاقدة
ا ألخ ــرى � ،أو ف ــي أ�م ــوال منقول ــة تخ ــ�ص مق ــرا ثاب ــتا ملقي ــم ف ــي دول ــة متعاقــدة وكائن
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لغر�ض �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة  ،مبا فـي ذلك
الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي هذه املن�ش�أة امل�ستقرة (�سواء مبفردها �أو مع امل�شروع
ب�أكمله) �أو فـي هذا املقر الثابت  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 3الأرباح التي يح�صل عليها م�شروع دولة متعاقدة من الت�صرف فـي ال�سفن �أو الطائرات
التــي تعمــل ف ــي النـقــل الدولــي �أو الأم ــوال املنقولــة املتعلقــة بت�شغيل مثل هذه ال�سفن
�أو الطائرات  ،تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 4الأربـ ـ ــاح الت ـ ــي يح�صـ ـ ــل عليهـ ـ ــا مقيـ ـ ــم ف ــي دول ـ ــة متعاقـ ــدة م ــن الت�صــرف ف ــي �أ�سهــم
�أو مــن فوائ ــد مماثل ــة تنتــج �أكثــر مــن ( )٪50خم�سني باملائة من قيمتها ب�شكــل مبا�شر
�أو غري مبا�شر من �أموال ثابتة كائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تخ�ضع
لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 5الت�صرف فـي �أي �أموال �أخرى بخالف امل�شار �إليها فـي الفقرات ( )1و ( )2و ( )3و (، )4
تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها املت�صرف فـي هذه الأموال .
املــادة الرابعـــة ع�شــــرة
اخلدمـــات ال�شخ�صيـــة امل�ستقلـــة
 - 1الدخـ ــل الــذي يح�صـ ــل عليــه مقي ــم فــي دولـ ــة متعاقـ ــدة فـيمــا يتعلـ ــق باخلدمــات
املهنيـ ــة � ،أو الأن�شط ــة الأخ ــرى الت ــي لها طابع اال�ستقالل  ،يخ�ضع لل�ضريبة فقط
فـي هذه الدولة ما مل يكن له ب�صفة منتظمة مقر ثابت فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
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لغر�ض ت�أدية �أن�شطته  ،ف�إذا كان له مثل هذا املقر الثابت  ،فحينئذ يجوز �أن يخ�ضع هذا
الدخل لل�ضريبة فـي الدولة الأخرى بالقدر الذي ين�سب �إىل هذا املقر الثابت .
 - 2ت�شمل عبارة " اخلدمات املهنية " على وجه اخل�صو�ص الأن�شطة امل�ستقلة العلمية ،
�أو الأدبية � ،أو الفنية � ،أو التعليمية �أو �أن�شطة التدري�س  ،وكذلك الأن�شطة امل�ستقلة
للأطباء  ،واملحامني  ،واملهند�سني  ،واملعماريني  ،و�أطباء الأ�سنان  ،واملحا�سبني .
املــادة اخلام�ســـة ع�شـــرة
اخلدمــات ال�شخ�صيـــة غيــر امل�ستقلـــة
 - 1مع عدم الإخالل ب�أحكام املــواد ( )16و ( )18و ( )19و ( )20و ( ، )21ف�إن الرواتب
والأجور واملكافـ ـ�آت الأخ ــرى املماثل ــة التــي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل
�أداء وظيفــة  ،تخ�ضع لل�ضريبـة فــي هذه الدولــة املتعاقـدة فقــط  ،مــا لـم تـ ـ�ؤد الوظيفـة
فـي الدولة املتعاقدة الأخـرى  ،فعندئــذ يجـ ــوز لهــذه الدولــة الأخــرى فـ ــر�ض ال�ضريب ــة
على ما يح�صل عليه من مكاف�أة فـيها .
 - 2على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة
متعاقــدة مقابــل �أداء وظيفــة ف ــي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى تخ�ضــع لل�ضريبــة فقــط
فـي الدولة امل�شار �إليها �أوال ب�شرط :
�أ � -أن يكـ ــون امل�ستلـ ــم موجودا ف ــي الدول ــة الأخ ــرى لفتــرة �أو فتــرات ال تتجــاوز
فــي جمموعه ــا ( )183مائة وثالثة وثمانني يومــا خــالل �أي فرتة ( )12اثني ع�شر
�شهرا تبد أ� �أو تنتهي فـي ال�سنة ال�ضريبية املعنية .
ب � -أن تكون املكاف�أة قد دفعت بوا�سطة �أو نيابة عن �صاحب عمل غري مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى .
ج � -أال تكــون املكاف�أة قد حتملتها من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت ميلكهما �صاحب العمل
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3على الرغم من الأحكام ال�سابقة من هذه املــادة  ،ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها موظف
لأي م�شروع مقابل وظيفة متت ت�أديتها على ظهر �سفـينة �أو فـي طائرة تعمل بالنقل
الدويل مل�شروع دولة متعاقدة  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة .
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املــادة ال�ساد�سـة ع�شــرة
�أتعـــــاب املديريـــــن
�أتعاب املديرين واملدفوعات املماثلة الأخرى التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة
ب�صفتــه ع�ضــوا فـي جملــ�س الإدارة �أو بجهــاز مماثــل ل�شركــة مقيمــة فـي الدولــة املتعاقــدة
الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة الأخرى .
املــادة ال�سابعــة ع�شــرة
الفنانـــــون والريا�ضيــــــون
 - 1على الرغــم من �أحكــام املادتيــن ( )14و ( ، )15ف ـ�إن الدخــل الــذي يح�صــل عليــه مقيم
فـي دولة متعاقدة ب�صفته فنانا فـي جماالت مثل امل�سرح � ،أو ال�صور املتحركة � ،أو الإذاعة
ال�صوتية �أو املرئية � ،أو مو�سيقيا � ،أو ب�صفته من الريا�ضيني  ،وذلك مقابل الأن�شطة
ال�شخ�صية لهذا املقيم والتي يبا�شرها بهذه ال�صفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز
�أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
� - 2إذا ك ــان الدخ ــل ال ــذي يتعل ــق ب�أن�شط ــة �شخ�صي ــة يبا�شره ــا فن ــان �أو ريا�ض ــي به ــذه ال�صفـ ـ ــة ،
ال ي�ستحـ ـ ــق للفن ـ ــان �أو الريا�ضـ ــي نف�س ـ ـ ــه ولكـ ــن ل�شخـ ـ ــ�ص �آخ ــر  ،ف ـ ـ�إن ه ـ ــذا الدخـ ـ ــل -
عل ــى الرغ ـ ــم م ــن �أحك ــام املـ ــواد ( )7و ( )14و ( - )15يجوز �أن تفر�ض عليه ال�ضريبة
فـي الدولة املتعاقدة التي يبا�شر فـيها الفنان �أو الريا�ضي �أن�شطته .
 - 3الدخل الذي يح�صل عليه فنان �أو ريا�ضي من الأن�شطة التي يبا�شرها فـي دولة متعاقدة
يعفى من ال�ضريبة فـي هذه الدولة � ،إذا كانت زيارته لهذه الدولة مدعومة بالكامل
�أو بدرجــة كبيــرة مـن الأمــوال العامــة للدولــة املتعاقــدة الأخــرى �أو مـن �أحد �أ�شخــا�ص
القانون العام فـيها .
املــادة الثامنــة ع�شــرة
املعا�شـــــات
 - 1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من املــادة ( ، )19ف�إن املعا�شات واملكاف�آت املماثلة الأخرى
التي تدفع ملقيم فـي دولة متعاقدة تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط .
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 - 2على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املعا�شات واملكاف�آت املماثلة الأخرى التي تدفع
ملقي ــم فـي دول ــة متعاقــدة تخ�ضــع لل�ضريبة �أي�ضا فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ش�أت فـيها
�إذا قدر �أنها مل تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
املــادة التا�سعــة ع�شــرة
اخلدمـــــة احلكوميـــــــة
 - 1الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة بخالف املعا�ش  ،التي تدفعها دولة متعاقدة
�أو تق�سيم �سيا�سي �أو �إداري �أو �سلطة حملية �أو �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام لهذه
الدولــة �إىل �أي �شخ ــ�ص طبيعـ ــي مقاب ــل م ــا �أداه مــن خدمــات لتلــك الدولــة �أو التق�سيــم
�أو ال�سلطة �أو �شخ�ص القانون العام  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط  .ومع ذلك ،
ف�إن هذه الرواتب والأجــور واملكاف ـ�آت الأخ ــرى املماثلــة تخ�ضــع لل�ضريبــة فـي الدولــة
املتعاقـدة الأخرى فقــط �إذا كانـت اخلدمـات قــد متــت ت�أديتهــا ف ــي هــذه الدولــة  ،وك ــان
ال�شخ�ص الطبيعي مقيما فـيها ويعترب �إما :
أ�  -من مواطني هذه الدولة .
ب � -أو مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولة لغر�ض �أداء هذه اخلدمات فقط .
 - 2على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املعا�شات واملكاف�آت املماثلة الأخرى التي تدفعها
�أو تدفع من �أموال دولة متعاقدة �أو تق�سيم �سيا�سي �أو �إداري �أو �سلطة حملية �أو �شخ�ص
القان ــون العــام �إلــى �أي �شخــ�ص طبيعــي مقاب ــل �أداء خدمــات لهذه الدولة �أو التق�سيـم
�أو ال�سلطــة �أو �شخ ــ�ص القان ــون الع ــام  ،تخ�ض ــع لل�ضريب ــة ف ــي ه ــذه الدول ــة فق ــط  .ومـع
ذلك  ،ف�إن هذه املعا�شات واملكاف�آت املماثلة الأخرى تخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى فقط �إذا كان ال�شخ�ص الطبيعي مقيما فـي هذه الدولة ومن مواطنيها .
 - 3تطبق �أحكام املــواد ( )15و ( )16و ( )17و ( ، )18على الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى
املماثل ــة مقابــل �أداء اخلدمــات التــي ترتبــط بن�شــاط تبا�شــره دولة متعاقدة �أو تق�سيم
�سيا�سي �أو �إداري �أو �سلطة حملية �أو �شخ�ص القانون العام بهذه الدولة .
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املــادة الع�شـــرون
الأ�ساتــذة والباحثـــون
� - 1أي ف ــرد مقي ــم ف ــي دول ــة متعاق ــدة قب ــل زيارت ــه مبا�ش ــرة للدول ــة املتعاق ــدة الأخ ــرى
والتي ح�ضر �إليها بناء على دعوة من جامعة معرتف بها �أو كلية �أو مدر�سة �أو �أي م�ؤ�س�سة
تعليميـ ــة مماثلـ ــة �أو م�ؤ�س�س ـ ــة �أبح ــاث � ،أو فـ ــي �إط ــار برنام ــج ر�سم ــي للتبــادل الثقافـي
مل ــدة ال تزيد على (� )2سنتني من تاريخ و�صوله �إىل تلك الدولة الأخرى ح�صريا لغر�ض
التدريــ�س �أو البحــث �أو كليهــما يعفــى من ال�ضريبــة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى
ب�ش�أن ما يح�صل عليه من مكاف�أة نظري ذلك التدري�س �أو البحث .
 - 2لن ت�سري �أحكام الفقرة ( )1على الدخل من الأبحاث �إذا مت �إجرا�ؤها ب�صفة �أ�سا�سية
للمنفعة اخلا�صة ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص معينني .
املــادةاحلاديــة والع�شــرون
الطلبـــة واملتدربــــون
املبالــغ التــي يح�صــل عليهــا طالــب �أو متــدرب على ن�شاط وهو يقيم �أو كان يقيم مبا�شرة -
قبل زيارة الدولة املتعاقدة  -فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وقد ح�ضر �إىل الدولة امل�شار
�إليها �أوال فقط لغر�ض تعليمه �أو تدريبه فـيها وذلك لتغطية م�صاريف �إعا�شته �أو تعليمه
�أو تدريبه  ،لن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة ب�شرط �أن تكون هذه املدفوعات
قد ن�ش�أت من م�صادر خارج تلك الدولة .
املــادة الثانيــة والع�شـــرون
الأنــواع الأخــرى مــن الدخــل
 - 1عنا�صــر الدخ ــل ملقي ــم فـي دول ــة متعاق ــدة � ،أيــا كــان من�ش ـ�ؤهـا  ،والتـي لـم يتـم تناولهـا
فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط .
 - 2ال ت�سري �أحكام الفقرة ( )1على الدخل  -بخالف الدخل من الأموال الثابتة وفقا
لتعريفها الوارد فـي الفقرة ( )2من املــادة (� - )6إذا كان من ت�سلــم هــذا الدخــل مقيمــا
فـي دولة متعاقــدة ويبا�شــر فـي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى ن�شاط ــا عــن طريــق من�ش ـ�أة
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م�ستقـ ــرة كائن ـ ــة فـيهـ ــا � ،أو ي ـ ـ�ؤدي فـي هــذه الدولة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة
من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط فعليا
بتل ــك املن�شـ ـ�أة امل�ستقــرة �أو ه ــذا املق ــر الثابت  ،وفـي هذه احلالة تطبق �أحكام املـادة ()7
�أو املــادة ( ، )14بح�سب الأحوال .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرتني ( )1و ( ، )2ف�إن عنا�صر دخل املقيم فـي الدولة املتعاقدة
التــي لــم يتــم تناولهــا فــي املــواد ال�سابقــة مـن هـذه االتفاقيـة والتـي تن�ش�أ فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها �أي�ضا فـي هذه الدولة الأخرى .
الف�صــل الرابــع
طـرق جتنـب االزدواج ال�ضريبـي
املــادة الثالثــة والع�شـــرون
جتنــب االزدواج ال�ضريبــي
� - 1سيتم جتنب االزدواج ال�ضريبي بالن�سبة جلمهورية الربتغال على النحو التايل :
�إذا ح�ص ــل مقي ــم ف ــي جمهوري ــة الربتغ ــال علــى دخ ــل يج ــوز �أن يخ�ضـ ــع لل�ضريبـ ــة
فـي �سلطن ــة عم ــان بالتطبي ــق لأحك ــام ه ــذه االتفاقي ــة  ،ف ـ�إن على جمهوريــة الربتغــال
�أن ت�سمح بخ�صم م ــن ال�ضريب ــة املفرو�ضــة علــى دخ ــل ه ــذا املقيــم مبلــغ يعــادل �ضريبــة
الدخــل املدفوعة فـي �سلطنة عمان  ،ومع ذلك  ،يجب �أال يزيد هذا اخل�صم على ذلك
اجلزء من �ضريبة الدخل ( كما هو حم�سوب قبل اخل�صم ) واملن�سوبة �إىل الدخل الذي
يجوز فر�ض ال�ضريبة عليه فـي �سلطنة عمان .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان � ،سيتم جتنب االزدواج ال�ضريبي كما يلي :
�إذا ح�صل مقيم فـي �سلطنة عمان على دخل يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي جمهورية
الربتغال بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية  ،ف�إن على �سلطنة عمان �أن ت�سمح بخ�صم
مبل ــغ م ــن ال�ضريب ــة املفرو�ضــة علــى دخــل هــذا املقيــم يعادل �ضريبة الدخل املدفوعة
ف ــي جمهوري ـ ـ ــة الربتغ ـ ــال �إمـ ـ ــا مبا�شـ ــرة �أو عــن طريـ ــق اخل�صــم  ،ومـ ــع ذل ـ ـ ــك  ،يجـ ـ ــب
�أال يزيـ ــد هـ ــذا اخل�صـ ــم علــى ذلك اجلــزء من �ضريبــة الدخل (كما هو حم�سوب قب ــل
اخل�صم) واملن�سوبة �إىل الدخل الذي يجوز فر�ض ال�ضريبة عليه فـي جمهورية الربتغال .
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� - 3إذا كــان الدخــل الــذي يح�صــل عليــه مقيــم فـي دولــة متعاقــدة معفـيــا مــن ال�ضريبــة
فـي هذه الدولة مبقت�ضى �أي من �أحكام هذه االتفاقية  ،ف�إنه يجوز لهذه الدولة  -مع ذلك -
مراعاة الدخل املعفـي عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقي لهذا املقيم .
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكــام خا�صــة
املــادة الرابعــة والع�شــرون
عــدم التمييــز
 - 1ال يجــوز �إخ�ضــاع مواطنــي دولــة متعاقــدة ف ــي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى لأي �ضــرائب
�أو التزامــات تتعل ــق به ــذه ال�ضرائ ــب تك ــون خمتـلف ــة �أو �أكث ــر عبئ ــا م ــن ال�ضرائ ــب
�أو االلتزامات ال�ضريبية التي يخ�ضع لها �أو يجوز �أن يخ�ضع لها مواطنو هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى ممن هم فـي الظروف ذاتها  ,وب�صفة خا�صة ما يتعلق بالإقامة ،
وي�سري هذا احلكم على الرغم من �أحكام املــادة (� )1أي�ضا على الأ�شخا�ص غري املقيمني
فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .
 - 2ال تخ�ضع �أي من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
ل�ضرائ ــب تف ــر�ض عليه ــا فـي ه ــذه الدول ــة الأخ ــرى تقــل فـي مزاياهــا ع ــن ال�ضرائــب
الت ــي تفـ ــر�ض عل ــى م�شروع ــات هـ ــذه الدول ــة الأخ ــرى والتــي مت ــار�س الأن�شط ــة ذاته ــا .
وال يجــوز تف�سي ــر ه ــذا الن ــ�ص علــى �أنــه ينط ــوي على �إلزام �أي دولة متعاقدة مبنح
املقيمني فــي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى �أي خ�صــم �أو �إعفــاءات �أو تخفـي�ضــات �شخ�صية
لأغرا�ض ال�ضرائب تبعا للحالة املدنية �أو الأعباء العائلية والتي متنحها للمقيمني
فـيها .
 - 3با�ستثناء احلاالت التي ت�سري عليها �أحكام الفقرة ( )1من املــادة (� )9أو الفقرة ()7
من املــادة (� )11أو الفقرة ( )6من املــادة ( , )12ف�إن فوائد الديون والأتاوى والنفقات
الأخرى التي يدفعها م�شروع دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يتم خ�صمها لغر�ض حتديد الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة لهذا امل�شروع وفقا لل�شروط
ذاتها كما لو كانت قد دفعت �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
-396-

 - 4م�شروعات �أي دولة متعاقدة والتي ميلك ر�ؤو�س �أموالها كليا �أو جزئيا �أو ي�سيطر
عليها بطريق ــة مبا�شــرة �أو غيــر مبا�شــرة �شخــ�ص �أو �أكثــر مقيــم فــي الدولــة املتعاقــدة
ا ألخــرى  ،لن تخ�ضع فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لأي �ضرائب �أو التزامات
تتعلق بهذه ال�ضرائب تكون خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب �أو االلتزامات املتعلقة
بها التي تخ�ضع لها �أو يجوز �أن تخ�ضع لهــا امل�شروعــات الأخــرى املماثلــة فــي الدول ــة
املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 5ت�سري �أحكام هذه املــادة على ال�ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية .
املــادة اخلام�ســـــة والع�شـــرون
�إجـراءات االتفــاق املتبــادل
� - 1إذا تبني ل�شخ�ص �أن الإجراءات التي اتخذتها �إحدى الدولتني �أو كلتاهما قد �أدت �أو قد
ت�ؤدي �إىل فر�ض �ضريبة عليه مبا يخالف �أحكام هذه االتفاقية  ،يجوز له بغ�ض النظر
عن الأحكام التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني � ،أن يعر�ض منازعته
على ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها � ،أو على ال�سلطة املخت�صة
فـي الدولة املتعاقدة التي يتمتع بجن�سيتها �إذا كانت حالته تخ�ضع لأحكام الفقرة ()1
من املــادة ( . )24ويجب عر�ض املنازعة خالل ( )3ثالث �سنوات من تاريــخ الإخطــار
الأول بالإجراء الذي نتج عنه فر�ض �ضريبة تخالف �أحكام هذه االتفاقية .
� - 2إذا تبيــن لل�سلطــة املخت�صــة �أن املعار�ضــة لهــا ما يربرهــا  ،و�إذا لــم تكــن قادرة بذاتها
على التو�صل �إىل حل منا�سب لذلك  ،ف�إنها ت�سعى �إىل االتفاق املتبادل مع ال�سلطة
املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك بق�صد جتنب فر�ض �ضريبة املخالفة لأحكام
االتفاقي ــة  .ويطب ــق �أي اتف ــاق يت ــم التو�صــل �إليــه بغ�ض النظر عن مدد التقادم املحددة
فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني .
 - 3ت�سعى ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني �إىل التو�صل عن طريق االتفاق
املتب ــادل حل ـ ــل �أي �صعوبـ ــات �أو �شكـ ــوك تن�شـ ـ ـ�أ فـيم ــا يتعل ـ ــق بتف�سيـ ــر �أو تطبيـ ــق �أحكـ ــام
هذه االتفاقية .
 - 4يجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني االت�صال مبا�شرة فـيما بينهما ,
بغر�ض التو�صل �إىل اتفاق باملفهوم املحدد فـي الفقرات ال�سابقة .
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املــادة ال�ساد�ســـة والع�شـــرون
تبـــــادل املعلومـــــــات
 - 1تقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات بالقدر الالزم
لتنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية �أو لإدارة �أو تنفـيذ القوانني الداخلية املتعلقة بال�ضرائب
بكل �أنواعها وتو�صيفاتها التي يتم فر�ضها نيابة عن الدولتني املتعاقدتني �أو تق�سيماتهما
ال�سيا�سي ــة �أو الإداريـ ـ ــة �أو ال�سلط ـ ــات املحلي ــة بهم ــا فـ ــي احل ــدود الت ــي ال تكـ ــون فـيه ــا
ه ــذه ال�ضرائ ــب غ ــري متفق ــة مــع �أحكــام االتفاقية  ،ويتم تبادل املعلومات دون التقيد
ب�أحكام املـادتني ( )1و (. )2
 - 2تعامل �أي معلومات حت�صل عليها �أي دولة متعاقدة مبوجب الفقرة ( )1كمعلومات
�سرية �أ�سوة باملعلومات التي يتم احل�صول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة
ويف�ض ــى به ــا فق ــط للأ�شخ ــا�ص �أو ال�سلط ــات (مبــا فـيهــا املحاكــم واجلهــات الإداريــة)
املخت�صة بالربط �أو التح�صيل �أو التنفـيذ �أو االتهام �أو حتديد اال�ستئنافات املتعلقة
بال�ضرائب التي وردت الإ�شارة �إليها فـي الفقرة (� )1أو ما �سبق �أعاله  ،وعلى �أولئك
الأ�شخا�ص �أو هذه ال�سلطات ا�ستخدام املعلومات لهذه الأغرا�ض فقط  ،ولكن يجوز
�إف�شاء �سريتها عند نظر الدعاوى الق�ضائــية العموميــة �أمــام املحاكــم �أو عن ــد �إ�صــدار
الأحكام الق�ضائية .
 - 3ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن تف�سر �أحكام الفقرتني ( )1و ( ، )2على �أنها تفر�ض
التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء :
أ�  -التخــاذ إ�جــراءات �إداريــة مبــا يخالــف القوانيــن وا إلجــراءات الإداريــة لهــذه الدولة
�أو للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب  -لتقدمي معلومات ال ميكن احل�صول عليها طبقا للقوانني �أو الإجراءات املعتادة
للإدارة فـي هذه الدولة �أو فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -لتقدي ـ ــم معلومــات ت ـ ـ�ؤدي �إىل �إف�شــاء �سريــة �أي حرف ــة �أو ن�شاط �صناعي �أو جتاري
�أو �س ــر مهني �أو طريق ــة جتاري ــة �أو معلومــات يكــون �إف�شاء �سرية �أي منها متعار�ضا
مع النظام العام .
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 - 4فـي حال طلب �أي دولة متعاقدة ملعلومات وفقا لهذه املــادة  ،تقوم الدولة املتعاقدة
ا ألخــرى با�ستخـدام �إجـراءات جمـع املعلومـات اخلا�صــة بهــا وفقــا لقوانينهــا الداخليــة
للح�صول على املعلومات املطلوبة حتى و�إن كانت هذه الدولة الأخرى لي�ست بحاجة
لهذه املعلومات لأغرا�ضها ال�ضريبية  .ويخ�ضع االلتزام الوارد باجلملة ال�سابقة للقيود
املبينة بالفقرة ( ، )3ولكن لن تف�سر هذه القيود ب�أي حال من الأحوال على �أنها ت�سمح
لأي دولة متعاقدة باالمتناع عن تقدمي املعلومات فقط ب�سبب �أن لي�س لها م�صلحة
داخلية فـي هذه املعلومات .
 - 5دون الإخالل بالإجراءات الداخلية فـي الدولة املتعاقدة  ،لن تف�سر �أحكام الفقرة ()3
علــى �أنهــا ت�سمــح لأي دولــة متعاق ــدة باالمتن ــاع عــن تقديــم املعلوم ــات ملج ــرد �أن
هذه املعلومات يحتفظ بها �أي م�صرف �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو نائب �أو �شخ�ص
يت�صرف فـي وكالة �أو ب�صفته م�ؤمتنا �أو ب�سبب �أنها ذات عالقة مب�صالح امللكية فـي �أحد
الأ�شخا�ص .
املــادة ال�سابعـــة والع�شـــرون
�أع�ضـاء البعثـات الدبلوما�سيـة وامل�س�ؤولـون القن�صليـون
ال يرتتب على ن�صو�ص هذه االتفاقية الإخالل باالمتيازات ال�ضريبية لأع�ضاء البعثات
الدبلوما�سي ــة �أو الوظائــف القن�صليــة املقــررة مبوجــب القواعــد العامــة للقانــون الدولــي
�أو مبقت�ضى اتفاقيات خا�صة .
املــادة الثامنـــة والع�شــرون
ملحــق االتفاقيــة
يعترب امللحق املرفق جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية .
الف�صــل ال�ســاد�س
�أحكــام نهائيــة
املــادة التا�سعـــة والع�شـــرون
�سريــان االتفاقيــة
تخطـ ــر ك ـ ــل م ــن الدولتي ــن املتعاقدتيــن الدول ــة املتعاقـ ــدة الأخــرى م ــن خـ ــالل القن ـ ــوات
الدبلوما�سيــة با�ستكمــال الإجــراءات التــي يتطلبهــا قانونها لنفاذ �أحكام هذه االتفاقية ،
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وت�سري هذه االتفاقية بعد �آخر هذين الإخطارين  ،وحينئذ تكون �أحكام االتفاقية نافذة
وفقا ملا يلي :
 - 1فـي جمهورية الربتغال :
أ�  -فـيما يتعلق بال�ضرائب املحجوزة من املنبع � :إذا ظهرت احلاجة لها فـي �أو بعد اليوم
الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة �سريان االتفاقية .
ب  -فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  :على الدخل الذي ين� أش� فـي �أي �سنة مالية تبد�أ
فـي �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة �سريان
االتفاقية .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
أ�  -فـيمـا يتعلــق بال�ضرائــب املحجــوزة مـن املنبــع  :علــى املبالــغ املدفوعـ ــة �أو امل�ضاف ــة
فـي احل�ساب فـي �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير الذي يلي مبا�شرة تاريخ �سريان
هذه االتفاقية .
ب  -فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  :عن �أي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد اليوم الأول
من �شهر يناير الذي يلي مبا�شرة تاريخ �سريان هذه االتفاقية .
املــادة الثالثـــون
�إنهـــاء االتفاقيـــة
تظ ــل ه ــذه االتفاقي ــة �ساريــة حلني �إنهائها من �إحدى الدولتني املتعاقدتني  ،ويجوز لأي
من الدولتني املتعاقدتني �إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية ب�إخطار �إنهاء
يوجــه للدول ــة الأخ ــرى قب ــل (� )6ست ــة �أ�شه ــر علــى الأقــل من نهايــة �أي �سنة ميالدية بــعد
انق�ضاء فرتة اخلم�س �سنوات من تاريخ �سريان هذه االتفاقية  ،وفـي هذه احلالة يوقف
�سريان هذه االتفاقية كما يلي :
 - 1فـي جمهورية الربتغال :
�أ  -فـيما يتعلق بال�ضرائب املحجوزة من املنبع � :إذا ا�ستدعت احلاجة لها فـي �أو بعد
اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي ال�سنة التي مت فـيها توجيه
الإخطار ب�إنهاء االتفاقية .
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ب  -فـيمــا يتعلــق بال�ضرائــب الأخــرى  :على الدخل الذي ين�ش�أ فـي �أي �سنة مالية تبد�أ
فـي �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي ال�سنة التي مت
فـيها توجيه الإخطار ب�إنهاء االتفاقية .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
أ�  -فـيما يتعلق بال�ضرائب املحجوزة من املنبع  :للمبالغ املدفوعة �أو امل�ضافة فـي احل�ساب
ف ــي �أو بعــد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية التالية مبا�شرة لل�سنة
التي مت فـيها توجيه الإخطار ب�إنهاء االتفاقية .
ب  -فـيمــا يتعل ــق بال�ضرائــب ا ألخــرى  :لأي �سنــة �ضريبيــة تبــد�أ فـي �أو بعد اليوم الأول
من �شهر يناير الذي يلي مبا�شرة ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي مت فـيها توجيه
الإخطار ب�إنهاء االتفاقية .
�إثباتا ملا تقدم  ،قام املوقعان �أدناه مبوجب ال�سلطة املخولة لهما بالتوقيع على هذه االتفاقية .
ح ــررت فـ ــي مديـنــة ل�شبون ــة ف ــي يــوم  28مــن ابريــل 2015م املوافق  9من رجب 1436ه ـ
من ن�سختني �أ�صليتني متطابقتني باللغات العربية والربتغالية والإجنليزية  ،ولكل منها حجية
مت�ساوية  .وفـي حالة االختالف حول تف�سري �أي من ن�صو�ص هذه االتفاقية  ،يعتد بالن�ص
املعد باللغة الإجنليزية .

عــــن
جمهوريــة الربتغـــال
باولــو نون�سيــو
�سكرتري الدولة لل�ش�ؤون ال�ضريبية

عــــن
�سلطنــــة عمـــان
حميد بن علي بن �سلطان املعني
�سفـيــر �سلطن ــة عم ــان
املعتمد لدى جمهورية الربتغال
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ملحــــق االتفاقيـــة
بيـن �سلطنـة عمـان وجمهوريـة الربتغـال
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
عند التوقيع على االتفاقية بني �سلطنة عمان وجمهورية الربتغال لتجنب االزدواج ال�ضريبي
ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل (ي�شار �إليها فـيما بعد بـ "االتفاقي ــة")
اتف ــق املوقعان على الأحكام الآتية لهذا امللحق والذي ي�شكل جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية :
 - 1ا�ستحقاق التمتع باملزايا املتوخاة فـي االتفاقية :
أ�  -يكون مفهوما �أن �أحكام هذه االتفاقية ال ينبغي �أن تف�سر على �أنها ت�شكل مانعا لدولة
متعاقدة من تطبيق �أحكام التجنب املن�صو�ص عليها فـي قانونها الداخلي .
ب  -يكون مفهوما �أنه ال يجوز منح املزايا املتوخاة فـي االتفاقية ملقيم فـي دولة متعاقدة
ال يكون هو املالك امل�ستفـيد من الدخل النا�شئ من الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -يكــون مفهومــا أ�ن ــه لن ت�سري �أحكام هذه االتفاقية �إذا كان الغر�ض الرئيـ�سي
�أو أ�ح ــد ا ألغــرا�ض الرئي�سي ــة لأي �شخ ــ�ص يخت ــ�ص ب�إن�ش ــاء �أو حوال ــة الأم ــوال
�أو احلق الذي دفع عنه الدخل هو اال�ستفادة من هذه الأحكام عن طريق هذا الإن�شاء
�أو احلوالة .
 - 2بالإ�شارة �إىل االتفاقية :
يكــون مفهومــا �أن عبــارة "�شخــ�ص القانــون العــام" �ستنطبــق فقــط علــى �سلطنــة عمان
ويق�صد بها �أي �شخ�ص مت ت�أ�سي�سه فـي �سلطنة عمان مبر�سوم �سلطاين .
� - 3إ�ضافة للمادة ( ، )7الفقرتني ( )1و (: )2
فـيما يتعلق بالفقرتني ( )1و ( )2من املــادة ( )7من االتفاقية  ،عندما يقوم م�شروع
دولة متعاقدة ببيع �سلع �أو ب�ضائع �أو ميار�س ن�شاطا جتاريا فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
عــن طريــق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها  ،ف�إن �أرباح هذه املن�شـ ـ�أة امل�ستق ــرة ل ــن تتح ــدد
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على �أ�سا�س املبلغ الإجمايل الذي ي�ستلمه ذلك امل�شروع  ،بل حتدد فقط على �أ�سا�س ذلك
اجلزء من الدخل للم�شروع الذي ميكن ن�سبته �إىل الن�شاط الفعلي للمن�ش�أة امل�ستقرة
فـيما يتعلق بتلك املبيعات �أو الن�شاط .
وب�صفة خا�صة  ،فـي حالة التعاقدات اخلا�صة بامل�سح والتوريد والرتكيب �أو ت�شييد
املعدات ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية �أو املن�ش�آت �أو الأعمال العامة عندما يكون
للم�شروع من�ش�أة م�ستقرة  ،ف�إن الأرباح املن�سوبة لهذه املن�ش�أة امل�ستقرة ال يتم حتديدها
على �أ�سا�س القيمة الإجمالية للعقد  ،بل حتدد فقط على �أ�سا�س ذلك اجلزء من العقد
الذي قامت املن�ش�أة امل�ستقرة بتنفـيذه فعليا فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها هذه
املن�ش�أة امل�ستقرة  .وتخ�ضع الأرباح املرتبطة بذلك اجلزء من العقد الذي قام بتنفـيذه
املركز الرئي�سي للم�شروع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها امل�شروع .
� - 4إ�ضافة للمادة ( ، )7الفقرة (: )3
يكون مفهوما �أن �أحكام الفقرة ( )3من املــادة ( )7من االتفاقية ال متنع �أي دولة
متعاقدة الكائنة فـيها املن�ش�أة امل�ستقرة من تطبيق �أحكام قانونها الداخلي مبا فـي ذلك
اللوائح املتعلقة باخل�صومات عند حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة للمن�ش�أة امل�ستقرة
لأغرا�ضها ال�ضريبية الداخلية .
� - 5إ�ضافة للمواد ( )7و (: )14
يكون مفهوما �أن �أحكام املــادة (� )7أو املــادة ( - )14بح�سب الأحوال  -تطبق على �أي
مدفوعات يتم ا�ستالمها مقابل اخلدمات الفنية مبا فـي ذلك الدرا�سات و�أعمال امل�سح
ذات الطابع العلمي �أو اجليولوجي �أو الفني �أو مقابل اخلدمات اال�ست�شارية �أو الإ�شرافـية .
� - 6إ�ضافة للمادة ( ، )8الفقرة (: )2
يكـ ــون مفهومـ ــا �أن �أحكـ ــام الفق ـ ــرة ( )2مــن امل ــادة ( )8مـ ــن االتفاقي ـ ــة تنطـب ـ ــق �أي�ض ـ ــا
على الأرباح النا�شئة من امل�شاركة فـي جمعية �أو احتاد ذي طبيعة مماثلة .
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 - 7فـيما يتعلق باملــادة ( ، )10الفقرة (: )3
يكون مفهوما  -بالن�سبة جلمهورية الربتغال � -أن عبــارة " �أربــاح الأ�سهــم" ت�شمــل �أي�ضــا الأربــاح
التــي تعــزى إ�ل ــى ترتي ــب يخ ــ�ص امل�شاركة فـي الأرباح ()associação em participação
والتي تخ�ضع لنف�س املعاملة ال�ضريبية املماثلة ك�أرباح �أ�سهم وفقا لقانون ال�ضرائب
الربتغايل .
�إثباتــا ملــا تقــدم  ،ق ــام املوقعــان �أدنــاه مبوجــب ال�سلطــة املخولــة بالتوقيـع على ملحق
االتفاقية هذا .
حــررت ف ــي مدينــة ل�شبونــة فــي يــوم  28مــن ابريـ ــل 2015م املواف ــق  9من رج ــب 1436ه ـ
مــن ن�سختني �أ�صليتيــن  ،باللغــات العربيــة والربتغاليــة والإجنليزي ــة  ،ولكــل منهــا حجيــة
مت�ساويــة  .وفـي حالــة االختــالف على تف�سري ن�صو�ص ملحق هذه االتفاقية  ،يعتد بالن�ص
املعد باللغة الإجنليزية .

عــــن
جمهوريــة الربتغـــال
باولــو نون�سيــو
�سكرتري الدولة لل�ش�ؤون ال�ضريبية

عــــن
�سلطنــــة عمـــان
حميد بن علي بن �سلطان املعني
�سفـيــر �سلطنــة عمــان
املعتمد لدى جمهورية الربتغال
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AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN
AND THE PORTUGUESE REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
The Sultanate of Oman and the Portuguese Republic,
Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and
the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, in order to
promote and strengthen the economic relations between the two States,
Have agreed as follows:
CHAPTER I
SCOPE OF THE AGREEMENT
Article ( 1 )
PERSONS COVERED
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the
Contracting States.
Article ( 2 )
TAXES COVERED
1 - This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities irrespective of the manner in which they are levied.
2 - There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income,
or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of
movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3 - The existing taxes to which this Agreement shall apply are in particular:
a - in the Portuguese Republic:
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i - the personal income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares – IRS);
ii - the corporate income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas – IRC); and
iii - the surtaxes on corporate income tax (Derramas);
(hereinafter referred to as “Portuguese tax”);
b - in the Sultanate of Oman:
i-

the income tax;
(hereinafter referred to as “Omani tax”).

4 - The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes
that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or
in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting
States shall notify each other of any significant changes that have been made
in their taxation laws.
CHAPTER II
DEFINITIONS
Article ( 3 )
GENERAL DEFINITIONS
1 - For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a - the term “Portuguese Republic” means the territory of the Portuguese
Republic situated in the European continent, the archipelagos of Azores
and Madeira, the territorial sea and inland waters thereof as well as the
continental shelf and any other area wherein the Portuguese State exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with the rules of
international law;
b - the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of
Oman and the islands belonging thereto, including the territorial waters
and any area outside the territorial waters over which the Sultanate of
Oman may, in accordance with international law and the laws of the
Sultanate of Oman, exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed and the subsoil and the superjacent waters;
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c - the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean
the Sultanate of Oman or the Portuguese Republic as the context requires;
d - the term “tax” means Portuguese tax or Omani tax, as the context requires;
e - the term “person” includes an individual, a company and any other body
of persons;
f - the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
g - the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other
Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of
the other Contracting State;
h - the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft
operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or
aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
i - the term “competent authority” means:
i - in the Portuguese Republic: the Minister of Finance, the Director
General of the Tax and Customs Authority or their authorised representative;
ii - in the Sultanate of Oman: the Ministry of Finance or its authorized
representative;
j - the term “national”, in relation to a Contracting State, means:
i - any individual possessing the nationality of that Contracting State;
and
ii - any legal person, partnership or association deriving its status as
such from the laws in force in that Contracting State.
2 - As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting
State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for
the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under
the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the
term under other laws of that State.
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Article ( 4 )
RESIDENT
1 - For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State”
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence, place of management, place of registration,
or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any
political or administrative subdivision or local authority or statutory body
thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax
in that State in respect only of income from sources in that State.
2 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident
of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a - he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a
permanent home available to him; if he has a permanent home available
to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State
with which his personal and economic relations are closer (centre of vital
interests);
b - if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State,
he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an
habitual abode;
c - if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall
be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
d - if he is a national of both States or of neither of them, the competent
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual
agreement.
3 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to
be a resident only of the State in which its place of effective management is
situated.
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Article ( 5 )
PERMANENT ESTABLISHMENT
1 - For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment”
means a fixed place of business through which the business of an enterprise
is wholly or partly carried on.
2 - The term “permanent establishment” includes especially:
a - a place of management;
b - a branch;
c - an office;
d - a factory;
e - a workshop; and
f - a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of
natural resources.
3 - A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment,
but only if such site, project or activities last more than six months.
4 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a - the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery
of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d - the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the
enterprise;
e - the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
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f - the maintenance of a fixed place of business solely for any combination
of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the
overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
5 - Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person
other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies,
is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities
which that person undertakes for the enterprise, if such a person:
a - has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are
limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through
a fixed place of business, would not make this fixed place of business a
permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
b - has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned
State a stock of goods or merchandise from which he delivers goods or
merchandise on behalf of the enterprise.
6 - An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries
on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such
persons are acting in the ordinary course of their business. However, when
the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf
of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status
within the meaning of this paragraph.
7 - The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or
is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State,
or which carries on business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a
permanent establishment of the other.
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CHAPTER III
TAXATION OF INCOME
Article ( 6 )
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1 - Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 - The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture (including the breeding and cultivation of fish) or forestry, rights to
which the provisions of general law respecting landed property apply.
Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments
as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits,
sources and other natural resources shall also be considered as “immovable
property”. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3 - The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct
use, letting, or use in any other form of immovable property.
4 - The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from
immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
5 - The foregoing provisions shall also apply to income from movable property
or income derived from services, which are connected with the use or the
right to use the immovable property, either of which, under the taxation law
of the Contracting State in which the property is situated, is assimilated to
income from immovable property.
Article ( 7 )
BUSINESS PROFITS
1 - The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in
that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise
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carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in
the other State but only so much of them as is attributable to that permanent
establishment.
2 - Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State
be attributed to that permanent establishment the profits which it might be
expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the
same or similar activities under the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3 - In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the
business of the permanent establishment, including executive and general
administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4 - Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in
paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method
of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in
accordance with the principles contained in this Article.
5 - No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for
the enterprise.
6 - For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to
the permanent establishment shall be determined by the same method year by
year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7 - Where profits include items of income which are dealt with separately in
other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall
not be affected by the provisions of this Article.
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Article ( 8 )
SHIPPING AND AIR TRANSPORT
1 - Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or
aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.
2 - The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
3 - For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft in
international traffic” by an enterprise, includes:
a - the charter, lease or rental of ships or aircraft fully equipped, crewed and
supplied, which are operated in international traffic;
b - the charter, lease or rental on a bare-boat basis of ships or aircraft, where
such charter, lease or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic;
c - the use or rental of containers, where such use or rental is incidental to
the operation of ships or aircraft in international traffic.
Article ( 9 )
ASSOCIATED ENTERPRISES
1 - Where
a - an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in
the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b - the same persons participate directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise
of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which
would be made between independent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but,
by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the
profits of that enterprise and taxed accordingly.
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2 - Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that
State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other
Contracting State has been charged to tax in that other State and where the
competent authorities of the Contracting States agree, upon consultation, that
all or part of the profits so included are profits which would have accrued to
the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between
the two enterprises had been those which would have been made between
independent enterprises, then that other State, if it agrees that the adjustment
made by the first-mentioned State is justified both in principle and as regards
the amount, shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax
charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard
shall be had to the other provisions of this Agreement.
Article ( 10 )
DIVIDENDS
1 - Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which
the company paying the dividends is a resident and according to the laws
of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the
other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a - (5) percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is,
i - in the case of the Portuguese Republic, the State, a political or administrative subdivision or a local authority thereof, or the Central
Bank of Portugal; and
ii - in the case of the Sultanate of Oman, the Government of the Sultanate
of Oman, the Central Bank of Oman, the State General Reserve
Fund, or the Omani Investment Fund. The provisions of this subparagraph shall also apply to any other statutory body or institution
wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may
be agreed from time to time between the competent authorities of
the Contracting States;
b - (10) percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner
is a company (other than a partnership) which holds directly at least (10)
percent of the capital of the company paying the dividends;
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c - (15) percent of the gross amount of the dividends in all other cases.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations. This paragraph shall
not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which
the dividends are paid.
3 - The term “dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of
the State of which the company making the distribution is a resident.
4 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid
is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.
In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be,
shall apply.
5 - Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or
income from the other Contracting State, that other State may not impose any
tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends
are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect
of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent
establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly
of profits or income arising in such other State.
Article ( 11 )
INTEREST
1 - Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
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2 - However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which
it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner
of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed (10) percent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the
mode of application of this limitation.
3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest referred to in paragraph (1) shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient
is a resident, if such interest is paid to and beneficially owned by:
a - in the case of the Portuguese Republic, the State, a political or
administrative subdivision or a local authority thereof, or the Central
Bank of Portugal; and
b - in the case of the Sultanate of Oman, the Government of the Sultanate
of Oman, the Central Bank of Oman, the State General Reserve Fund, or
the Omani Investment Fund. The provisions of this subparagraph shall
also apply to any other statutory body or institution wholly owned by the
Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to
time between the competent authorities of the Contracting States.
4 - The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying
a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty
charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of
this Article.
5 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business
in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim
in respect of which the interest is paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article
(7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
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6 - Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a
resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne
by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be
deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed
base is situated.
7 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of
the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial
owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article ( 12 )
ROYALTIES
1 - Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which
they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner
of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed (8) percent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the
mode of application of this limitation.
3 - The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind
received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright
of literary, artistic or scientific work including computer software, cinematograph films, or films or tapes or discs used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific
equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific
experience.
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4 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial
owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State in which the royalties arise through a
permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right
or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions
of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
5 - Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is
a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which
the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne
by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be
deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed
base is situated.
6 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the
royalties, having regard to the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions
of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this
Agreement.
Article ( 13 )
CAPITAL GAINS
1 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article (6) and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 - Gains from the alienation of movable property forming part of the business
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to
a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Con-
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tracting State for the purpose of performing independent personal services,
including such gains from the alienation of such a permanent establishment
(alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in
that other State.
3 - Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of
ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that
Contracting State.
4 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of
shares or of a comparable interest deriving more than (50) percent of their
value directly or indirectly from immovable property situated in the other
Contracting State may be taxed in that other State.
5 - Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4), shall be taxable only in the Contracting State of
which the alienator is a resident.
Article ( 14 )
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
1 - Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional
services or other activities of an independent character shall be taxable only
in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other
Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such
a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only
so much of it as is attributable to that fixed base.
2 - The term “professional services” includes especially independent scientific,
literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent
activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
Article ( 15 )
DEPENDENT PERSONAL SERVICES
1 - Subject to the provisions of Articles (16), (18), (19), (20) and (21), salaries,
wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless
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the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed
in that other State.
2 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a - the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate (183) days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
b - the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a
resident of the other State, and
c - the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed
base which the employer has in the other State.
3 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be
taxed in that Contracting State.
Article ( 16 )
DIRECTORS’ FEES
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting
State in his capacity as a member of the board of directors or supervisory board
or a similar body of a company which is a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.
Article ( 17 )
ARTISTES AND SPORTSMEN
1 - Notwithstanding the provisions of Articles (14) and (15), income derived by
a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his
personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be
taxed in that other State.
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2 - Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or
a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
3 - Income derived by an entertainer or a sportsman from activities exercised in
a Contracting State shall be exempt from tax in that State, if the visit to that
State is supported wholly or mainly by public funds of the other Contracting
State or a statutory body thereof.
Article ( 18 )
PENSIONS
1 - Subject to the provisions of paragraph (2) of Article (19), pensions and other
similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable
only in that State.
2 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other similar
remuneration paid to a resident of a Contracting State may also be taxed in
the Contracting State from which they arise, if and insofar they are not taxed
in first mentioned Contracting State.
Article ( 19 )
GOVERNMENT SERVICE
1 - Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State
or a political or administrative subdivision or a local authority or a statutory
body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or
subdivision or authority or statutory body shall be taxable only in that State.
However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that
State and the individual is a resident of that State who:
a - is a national of that State; or
b - did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
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2 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or
a political or administrative subdivision or a local authority or a statutory
body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or
subdivision or authority or statutory body shall be taxable only in that State.
However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only
in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national
of, that State.
3 - The provisions of Articles (15), (16), (17), and (18) shall apply to salaries,
wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a
political or administrative subdivision or a local authority or a statutory body
thereof.
Article ( 20 )
PROFESSORS AND RESEARCHERS
1 - An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately
before making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation
of any recognized university, college, school, or other similar educational
institution or scientific research institution, or under an official programme of
cultural exchange, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years from the date of his first arrival in that other State solely for
the purpose of teaching or research or both at such educational or research
institution, shall be exempt from tax in that other State on any remuneration
derived from such teaching or research.
2 - The provisions of paragraph (1) shall not apply to income from research if
such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.
Article ( 21 )
STUDENTS AND APPRENTICES
Payments which a student or business apprentice who is or was immediately
before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and
who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education
or training receives for the purpose of his maintenance, education or training
shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources
outside that State.
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Article ( 22 )
OTHER INCOME
1 - Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not
dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in
that State.
2 - The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income
from immovable property as defined in paragraph (2) of Article (6), if the
recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of
which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article
(14), as the case may be, shall apply.
3 - Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), items of income
of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of
this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed
in that other State.
CHAPTER IV
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
Article ( 23 )
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1 - In the Portuguese Republic, double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of the Portuguese Republic derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate
of Oman, the Portuguese Republic shall allow as a deduction from the tax on
the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the
Sultanate of Oman. Such deduction shall not, however, exceed that part of
the income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman.
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2 - In the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Portuguese
Republic, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on
the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the
Portuguese Republic, whether directly or by deduction. Such deduction shall
not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in
the Portuguese Republic.
3 - Where in accordance with any provisions of this Agreement income derived
by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such
State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining
income of such resident, take into account the exempted income.
CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS
Article ( 24 )
NON-DISCRIMINATION
1 - Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is
other or more burdensome than the taxation and connected requirements to
which nationals of that other State in the same circumstances, in particular
with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article (1), also apply to persons who are not
residents of one or both of the Contracting States.
2 - The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably
levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other
State carrying on the same activities. This provision shall not be construed
as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting
State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes
on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own
residents.
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3 - Except where the provisions of paragraph (1) of Article (9), paragraph (7)
of Article (11), or paragraph (6) of Article (12), apply, interest, royalties and
other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if
they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4 - Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the
other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which other
similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5 - The provisions of this Article shall apply to taxes covered by this Agreement.
Article ( 25 )
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1 - Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting
States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his case to the competent authority
of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under
paragraph (1) of Article (24), to that of the Contracting State of which he is
a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2 - The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be
justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented
notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3 - The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.
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4 - The competent authorities of the Contracting States may communicate with
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of
the preceding paragraphs.
Article ( 26 )
EXCHANGE OF INFORMATION
1 - The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this
Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement.
The exchange of information is not restricted by Articles (1) and (2)
2 - Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall
be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment
or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1), or the
oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information
only for such purposes. They may disclose the information in public court
proceedings or in judicial decisions.
3 - In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to
impose on a Contracting State the obligation:
a - to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b - to supply information which is not obtainable under the laws or in the
normal course of the administration of that or of the other Contracting
State;
c - to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information
the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
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4 - If information is requested by a Contracting State in accordance with this
Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may
not need such information for its own tax purposes. The obligation contained
in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in
no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it has no domestic interest in
such information.
5 - In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information
is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an
agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in
a person.
Article ( 27 )
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND
CONSULAR POSTS
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or
under the provisions of special agreements.
Article ( 28 )
PROTOCOL
The attached Protocol is an integral part of this Agreement.
CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS
Article ( 29 )
ENTRY INTO FORCE
Each of the Contracting States shall notify the other Contracting State through
diplomatic channels of the completion of the procedures required by its law for
the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force
on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect as
follows:
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a - in the Portuguese Republic:
i - in respect of taxes withheld at source, the fact giving rise to them
appearing on or after the first day of January of the calendar year next
following that in which this Agreement enters into force;
ii - in respect of other taxes, as to income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January of the calendar year next
following that in which this Agreement enters into force;
b - in the Sultanate of Oman:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on
or after the first day of January next following the date on which this
Agreement enters into force; and
ii - in respect of other taxes, for any tax year commencing on or after the
first day of January next following the date on which this Agreement
enters into force.
Article ( 30 )
TERMINATION
1 - This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Agreement, through
diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date
on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall
cease to have effect as follows:
a - in the Portuguese Republic:
i - in respect of taxes withheld at source, the fact giving rise to them
appearing on or after the first day of January of the calendar year next
following that in which the notice of termination is given; and
ii - in respect of other taxes, as to income arising in the fiscal year beginning on or after the first day of January of the calendar year next
following that in which the notice of termination is given;
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b - in the Sultanate of Oman:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited
on or after the first day of January in the calendar year immediately
following that in which the notice of termination is given; and
ii - in respect of other taxes, for any tax year commencing on or after the
first day of January in the calendar year immediately following that
in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have
signed this Agreement.

DONE at Lisbon this 28 day of April, 2015, corresponding to the 9 day of Rajab
1436 AH in two originals, in the Arabic, Portuguese and English languages, all
texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the
texts of this Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE

For the

SULTANATE OF OMAN

Portuguese Republic

humaid ali sultan al-maani

Paulo Nuncio

ambassador of sultanate of

Secretary of State

oman accredited to the

of Tax Affairs

Republic of Portugal
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN
THE SULTANATE OF OMAN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
On signing the Agreement between the Sultanate of Oman and the Portuguese
Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal
Evasion with respect to Taxes on Income (hereinafter referred to as “the Agreement”), the signatories have agreed that the following provisions shall form an
integral part of the Agreement:
1 - Entitlement to the Benefits foreseen in the Agreement
a - it is understood that the provisions of the Agreement shall not be
interpreted so as to prevent the application by a Contracting State
of the anti-avoidance provisions provided for in its domestic law;
b - it is understood that the benefits foreseen in the Agreement shall
not be granted to a resident of a Contracting State which is not the
beneficial owner of the income derived from the other Contracting
State;
c - it is understood that the provisions of the Agreement shall not apply
if it was the main purpose or one of the main purposes of any person
concerned with the creation or assignment of the property or right
in respect of which the income is paid to take advantage of those
provisions by means of such creation or assignment.
2 - With reference to the Agreement
It is understood that the term “statutory body” shall only apply to the
Sultanate of Oman and means a body constituted in the Sultanate of
Oman by a Royal Decree.
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3 - Ad Article (7), paragraphs (1) and (2)
In respect of paragraphs (1) and (2) of Article (7) of the Agreement,
where an enterprise of a Contracting State sells goods or merchandise or
carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount received by
the enterprise, but shall be determined only on the basis of that portion
of the income of the enterprise that is attributable to the actual activity of
the permanent establishment in respect of such sales or business.
Particularly, in the case of contracts for the survey, supply, installation or construction of industrial, commercial or scientific equipment or
premises, or of public works, when the enterprise has a permanent establishment, the profits attributable to such permanent establishment shall
not be determined on the basis of the total amount of the contract, but
shall be determined only on the basis of that part of the contract that is
effectively carried out by the permanent establishment in the Contracting State in which the permanent establishment is situated. The profits
related to that part of the contract which is carried out by the head office
of the enterprise shall be taxable only in the Contracting State of which
the enterprise is a resident.
4 - Ad Article (7), paragraph (3)
It is understood that the provisions of paragraph (3) of Article (7) of the
Agreement do not prevent the Contracting State in which the permanent
establishment is situated from applying the provisions of its domestic
law, including regulations, relating to deductions when determining the
taxable income of the permanent establishment for its domestic tax purposes.
5 - Ad Articles (7) and (14)
It is understood that the provisions of Article (7) or Article (14), as the
case may be, shall apply to any payments received as a consideration for
technical services, including studies or surveys of a scientific, geological or technical nature, or for management, consultancy or supervisory
services.
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6 - Ad Article (8), paragraph (2)
It is understood that the provisions of paragraph (2) of Article (8) of the
Agreement shall also apply to profits from the participation in a consortium or a similar form of association.
7 - Ad Article (10), paragraph (3)
It is understood that, in the case of the Portuguese Republic, the term
“dividends” also includes profits attributed under an arrangement for
participation in profits (“associação em participação”), which are subjected to the same tax treatment as dividends from shares under the Portuguese tax law.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have
signed this Protocol.
DONE at Lisbon this 28 day of April, 2015, corresponding to the 9 day of Rajab
1436 AH in two originals, in the Arabic, Portuguese and English languages, all
texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the
texts of this Protocol, the English text shall prevail.

FOR THE

For the

SULTANATE OF OMAN

Portuguese Republic

humaid ali sultan al-maani

Paulo Nuncio

ambassador of sultanate of

Secretary of State

oman accredited to the

of Tax Affairs

Republic of Portugal
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/28
ب�إ�صـدار قانـون منـح امتيـاز تطوير و�إدارة وت�شغيـل
ميـنـــاء الدقـــــم و�إجــــازة االتفاقيــــات املتعلقــــة بــــه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94 /102
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
و�إ�صدار نظامها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
مع عدم الإخالل ب�أحكام القانون البحري امل�شار �إليــه  ،يعمل بقانــون منـح امتياز تطوير
و�إدارة وت�شغيل ميناء الدقم املرفق .
املــادة الثانيــــة
�إجازة اتفاقيتي االمتياز وحق االنتفاع مبيناء الدقم واتفاقية امل�ساهمني املن�صـو�ص عليها
فـي القانون املرفق .
املــادة الثالثــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم اللوائح والقرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكام القانون املرفق .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :مـن رم�ضـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  8 :مـن يــوليــــــــــــو �سنــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1106
ال�صادرة فـي 2015/7/12م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانـون منـح امتيـاز تطويـر و�إدارة وت�شغيـل مينـاء الدقـم
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبي ــق �أحكـ ــام ه ــذا القانــون يك ــون للكلم ــات والعبـ ــارات التال ــية املعنى املبـ ــني قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض ال�سياق معنى �آخر :
 - 1امل�شــــروع :
م�شروع تطوير و�إدارة وت�شغيل ميناء الدقم طبقا التفاقيات امل�شروع وهذا القانون .
� - 2شركــــة امل�شــــروع :
�شركـ ــة مين ـ ــاء الدقـ ــم �ش.م.ع.م .
 - 3الهيئــــــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
 - 4اتفاقيــة االمتيـــاز :
االتفاقية التي �أبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم مع �شركة امل�شروع لتنفـيذ امل�شروع  ،وما يلحق على هذه االتفاقية
من تعديالت وفقا لأحكامها .
 - 5اتفاقيــة حــق االنتفــاع مبينــاء الدقــم :
االتفاقية التي �أبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صـ ــة بالدق ــم مع �شرك ــة امل�شــروع ال�ستخ ــدام مرف ــق مين ــاء الدق ــم لأغ ــرا�ض
امل�شروع  ،وما يلحق هذه االتفاقية من تعديالت وفقا لأحكامها .
 - 6اتفاقيـــة امل�ساهمــــني :
االتفاقية التي �أبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي وزارة النقل واالت�صاالت
مع حتالف ميناء �أنتويرب  ،وما يلحق هذه االتفاقية من تعديالت وفقا لأحكامها .
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 - 7اتفاقيـــة التطويــــر :
االتفاقية التي �أبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�ص ــة بالدقم مع �شرك ــة امل�شـ ــروع  ،وما يلحــق هذه االتفاق ــية م ــن تعدي ـ ــالت
وفقا لأحكامها .
 - 8اتفاقيـــات امل�شـــروع :
االتفاقيات املن�صو�ص عليها فـي البنود �أرقام ( )4و ( )5و ( )6و ( )7من هذه املادة .
 - 9امل�ؤ�س�ســـــــون :
امل�ساهمــون امل�ؤ�س�سـون ل�شركــة امل�شــروع .
 - 10تاريـــخ النفــــاذ :
التاريخ املحدد فـي اتفاقية االمتياز لبدء تنفـيذ امل�شروع .
املــادة ( ) 2
متنح �شركة امل�شروع امتياز تطوير و�إدارة وت�شغيل ميناء الدقــم وفقا لأحكـام هذا القانــون
واتفاقيات امل�شروع  ،وذلك ملدة ( )28ثمان وع�شرين �سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ .
املــادة ( ) 3
ت�أخذ �شركة امل�شروع �شكــل �شركة م�ساهمة مقفلة مب�ساهمة �أجنبية وفق ــا ملــا تن�ص عليه
اتفاقيـ ــات امل�شروع  ،ول�شرك ــة امل�شروع �أن تتحول �إىل �شركة م�ساهمة عامــة لطــرح �أ�سهمــها
فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية وفقا لأحكام اتفاقيات امل�شروع .
املــادة ( ) 4
تخول الهيئة ب�أن ترخ�ص ل�شركة امل�شروع االنتفاع ب�أرا�ضي ميناء الدقم مبا فـي ذلك �سلطة
منح حقوق االنتفاع على املواقع والأ�صول الثابتة التي تقع فـيها �أو عليها وجميع حقوق
املرور واالرتفاق املتعلقة بهذه املواقع  ،وذلك وفقا التفاقيات امل�شروع .
املــادة ( ) 5
ل�شركــة امل�شــروع  ،وفقــا لأحكــام اتفاقيــة االمتيــاز � ،إ�صــدار الفواتيــر مل�ستخدم ــي املين ــاء ،
وحت�صيل املبالغ منهم فـيما يتعلق ب�أي خدمات تقدم لهم وفقا التفاقية االمتياز .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/29
بتعييــن ق�ضــاة فــي املحكمــة العليــا
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيـن الـواردة �أ�سما�ؤهـم فــي القائمـة املرفقـة ق�ضـاة فــي املحكمـة العليـا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  27 :مـن رم�ضـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  14 :مـن يــوليــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1107
ال�صادرة فـي 2015/7/21م
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�ســـلطــان عـمـــان

قائمـة ب�أ�سمـاء الق�ضـاة املعينيـن فـي املحكمـة العليـا

نــور الديــن بــن املكــي خليفــي
توفيـ ــق ب ــن حممــد ال�ضــاوي
جمي ـ ـ ــد بـ ـ ــن ف ـ ـ ــرج �شو�شـ ـ ــان
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/30
ب�إن�شـاء مركـز عمـان للحوكمـة واال�ستدامـة و�إ�صـدار نظامـه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش�أ مركز ي�سمى "مركــز عمان للحوكمة واال�ستدامــة" يتبــع الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال ،
ويعمل فـي �ش�أنه ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يتمتع املركز بال�شخ�صية االعتبارية  ،واال�ستقالل املايل والإداري  ،ويكون له �أهلية متلك
الأمــوال الثابتــة واملنقولــة  ،و�إدارتهــا  ،والت�صرف فيها  ،ويكون مقــره حمافظ ــة م�سقـ ــط ،
ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات .
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إىل املركز جميع املخ�ص�صات واملوجودات اخلا�صة مبركز عمان حلوكمة ال�شركات
بالهيئة العامـة ل�سوق املال  ،كما ينقــل �إليــه بذات درجاتهم املالية و�أو�ضاعهــم الوظيفيــة
جميع موظفـي مركز عمان حلوكمة ال�شركات .
ويكون �إعمال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم االتفاق عليها بني الرئي�س التنفيذي
للهيئة العامة ل�سوق املال  ،واملدير التنفيذي للمركز .
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املــادة الرابعــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة القرارات واللوائح الالزمة
لتنفيـ ــذ �أحكـ ــام النظــام املرف ــق  ،بعد موافق ــة جمل�س �إدارة املركز  ،و�إىل �أن ت�ص ــدر ت�س ــري
على املركز القوانني والنظم التي تخ�ضع لها الهيئة العامة ل�سوق املال فيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص فـي النظام املرفق  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن رم�ضـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  14 :مـن يــوليــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1107
ال�صادرة فـي 2015/7/21م
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نظــام مركـز عمـان للحوكمــة واال�ستدامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحكـ ــام هذا النظـ ــام يكون للكلمات وامل�صطلحـ ــات التالي ــة املعن ــى املبـ ــني قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
املـركـــــز :
مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة .
�أع�ضـــاء املركــــز :
ال�شركـ ــات وامل�ؤ�ســ�سـ ــات بكافـ ــة �أ�شكاله ـ ــا القانونيـ ــة والأف ـ ــراد الراغب ـي ــن ف ـ ــي االن�ضمـ ــام
لع�ضويـ ــة املرك ــز .
املجلــــــ�س :
جمل�س �إدارة املركز .
الرئيـــــ�س :
رئي�س املجل�س .
املديـــر التنفيـــذي :
املدير التنفيذي للمركز .
املــادة ( ) 2
يهـدف املركـز �إىل حتقيــق الآتــي :
1 -1ن�شر مفهوم وثقافة احلوكمة �إىل كافة ال�شركات فـي ال�سلطنة .
2 -2تر�سيخ وت�شجيع وتفعيل مبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية لدى ال�شركات مبا يكفل
القيام بدورها نحو خدمة املجتمع وحتقيق متطلبات التنمية امل�ستدامة .
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3 -3حت�سني م�ستــوى �أداء ر�ؤ�س ــاء و�أع�ضاء جم ــال�س �إدارة ال�شرك ــات بكافــة �أ�شكالهــا
القانونية  ،و�إداراتها التنفيذية  ،فـي جمال تطبيق مبادئ حوكمة ال�شركات .
�4 -4إعداد اخت�صا�صات جمال�س �إدارات ال�شركات  ،وحتديد م�س�ؤولياتها .
املــادة ( ) 3
للمرك ـ ــز فـي �سبيـ ــل حتقي ــق �أهدافـ ــه ممار�س ــة كاف ــة ال�صالحي ــات التي متكن ــه م ــن ذلك ،
وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�1 -1إعداد برامج تخ�ص�صية ت�أهيلية فـي املجاالت التي ي�شرف عليها .
2 -2عقد ور�ش عمل وندوات وم�ؤمترات على امل�ستويني املحلي والدويل لتبادل اخلربات
فـي جماالت حوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية وباقي جماالت عمل املركز .
3 -3تقديـ ــم الدعم واال�ست�ش ــارات الفنية والإدارية والبح ــوث والدرا�س ــات لل�شرك ــات
فـي املجاالت املتعلقة بحوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية .
4 -4ن�شر الوعي مبجاالت عمل املركز  ،وذلك من خالل �إ�صدار املطبوعات والن�شرات
واملج ـ ـ ــالت ذات ال�صلـ ــة بحوكمـ ــة ال�شركـ ــات وامل�س�ؤولي ـ ــة االجتماعـيـ ـ ــة وغريهـ ــا
من الو�سائل .
5 -5العم ــل على و�ض ــع وتروي ــج ال�ضواب ـ ــط واملعايي ــر املعني ــة باحلوكم ــة وامل�س�ؤوليـ ــة
االجتماعية على �أن يتم اعتمادها من املجل�س .
�6 -6إعداد مواثيق ونظم حوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية .
�7 -7إن�شاء جوائز الإجادة فـي جمال حوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية .
8 -8متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة مبجاالت
عمل املركز .
�9 -9أي �صالحيات �أخرى ي�صدر بها قرار من جمل�س �إدارة الهيئة .
املــادة ( ) 4
يتولــى املجلــ�س �إدارة املرك ــز وتنظيــم �ش�ؤون ــه وت�صريــف �أم ــوره  ،ويكون للمجل ــ�س كاف ــة
ال�صالحيات و�إ�صــدار القرارات واتخــاذ الإجراءات الالزمة ملمار�ســة املركز اخت�صا�صاتــه ،
وحتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
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1 -1ر�سم ال�سيا�سات العامة للمركز  ،ومتابعة تنفيذها .
2 -2املوافقة على م�شروع الئحة نظام �سري العمل باملجل�س .
3 -3اعتماد م�شروعات اللوائح املنظمة لأعمال املركز .
4 -4اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتق�سيمات الإدارية وحتديد اخت�صا�صاتها .
5 -5اعتماد اخلطط والربامج والتقارير املرفوعة �إليه عن �أعمال املركز .
6 -6اعتم ــاد �أنظم ــة منح جوائ ــز الإجـادة فـي جم ــال حوكم ــة ال�شركـ ــات وامل�س�ؤولي ــة
االجتماعية .
7 -7املوافقة على االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات املركز .
�8 -8إقرار امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز  ،ورفعهما �إىل جمل�س �إدارة
الهيئة لالعتماد .
�9 -9إعداد تقرير �سنوي عن ن�شاط املركز  ،ورفعه �إىل جمل�س �إدارة الهيئة .
10 10حتديد �شروط و�إجراءات وواجبات وحقوق ع�ضوية املركز .
�11 11إن�شاء فروع للمركز داخل ال�سلطنة .
12 12اقت ــراح تعديـ ــل القوان ـ ــني املرتبطـ ــة بحوكمــة ال�شرك ـ ــات  ،ورفعهـ ـ ــا �إلـ ــى جملـ ــ�س
�إدارة الهيئة .
13 13تعيني مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة  ،وحتديد
�أتعابه  ،للقيام بتدقيق ح�سابات املركز  ،بعد موافقة جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة .
14 14حتدي ــد الر�س ــوم واملبال ــغ التي يتقا�ضاه ــا املركــز مقابــل اخلدمــات الت ــي يقدمه ــا
بعد موافقة وزارة املالية .
15 15ت�شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة لدرا�سة بع�ض الأمور املتعلقة باخت�صا�صات املركز .
�16 16أي اخت�صا�صات �أخرى ي�صدر بها قرار من جمل�س �إدارة الهيئة .
املــادة ( ) 5
ي�شك ــل املجل ــ�س بق ــرار م ــن جمل ــ�س �إدارة الهيئ ــة  ،برئا�س ــة الرئيــ�س التنفيــذي للهيئــة ،
وع�ضويـة كـل مـن :
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1 -1املدير التنفيذي .
2 -2ممثل عن البنك املركزي العماين  ،ال تقل درجته عن مدير عام �أو ما يعادلها .
3 -3ممثل عن غرفة جتارة و�صناعة عمان .
4 -4ع�ضو �أكادميي من ذوي االخت�صا�ص فـي جماالت عمل املركز .
�5 -5أربعة �أع�ضاء ملدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة  ،ويتم اختيارهم
باالنتخاب من بني �أع�ضاء املركز  ،وي�صدر جمل�س �إدارة الهيئة قرارا ب�ش�أن �آلية
انتخ ــاب هـ ـ�ؤالء الأعــ�ضاء  ،وال�شـ ــروط الواجب توفره ــا فيهم  ،كما ي�ص ــدر ق ــرار
باختيارهم فـي الدورة الأوىل للمجل�س بناء على تو�صية املدير التنفيذي .
ويكون للمجل�س مقرر يعني بقرار من الرئي�س .
املــادة ( ) 6
يع ــني املجل ــ�س فـي �أول اجتمـ ــاع له من بني �أع�ضائــه نائبا للرئيـ ــ�س  ،يحــل حم ــل الرئي ــ�س
عند غيابه � ،أو قيام مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو نائبه � ،أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة  ،وذلك للنظر
فيما يعـ ــر�ض عليه من مو�ضوعـ ــات مدرجة بج ــدول �أعمال ــه  ،ويج ــوز دعوتـ ــه لالنعقـ ــاد
كلما اقت�ض ــت احلاجـ ــة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحـ ــا �إال بح�ضور �أغلبيـ ــة �أع�ضائ ـ ــه
على �أن يكون من بينه ــم الرئي�س �أو نائبـ ــه  ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صــوات الأع�ض ــاء
احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وللمجل ــ�س اال�ستعان ـ ــة مب ــن ي ــرى من ذوي اخلبــرة واالخت�ص ــا�ص حلـ ــ�ضور اجتماعاتـ ــه ،
دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 8
يكون للمركز مدير تنفيذي  ،ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س  ،وتكون له كافة ال�صالحيات
املق ــررة لرئي ــ�س الوحدة  ،وفقا للقوان ــني واملرا�سي ــم والنظم املالي ــة والإداري ــة املعمـ ــول
بها فـي وح ــدات اجلهاز الإداري للدولة  ،ويتوىل ت�سييــر الأمــور املالية والإدارية للمركــز ،
والإ�شراف على موظفيه  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

1الإ�شراف على موظفـي املركز  ،وتطوير ومتابعة نظام العمل به .
�2إعداد خطط وبرامج العمل باملركز  ،وخطط التدريب والت�أهيل ملوظفـي املركز ،
وعر�ضها على املجل�س .
�3إعداد م�شروعي امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي  ،وعر�ضهما على املجل�س .
 4إ�ع ــداد م�شروعــات االتفاقي ــات  ،ومذك ـ ــرات التفاهــم ذات ال�صلــة بعم ــل املرك ــز ،
وعر�ضهما على املجل�س .
�5إعداد تقارير ربع �سنوية  ،وتقرير �سنوي عن ن�شاط املركز  ،وعر�ضهما على املجل�س .
�6إعداد م�شروعات اللوائح ذات ال�صلة بعمل املركز  ،وعر�ضها على املجل�س .
�7إعداد الهيكل التنظيمي للمركز  ،ورفعه �إىل املجل�س .
8تنفيذ قرارات وتوجيهات املجل�س .
�9أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
املــادة ( ) 9

ميثل املدير التنفيذي املركز �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالته بالغري .
املــادة ( ) 10
يك ــون للمركـ ــز ميزانية �سنويـ ــة م�ستقل ــة  ،وتبــد�أ ال�سنــة املاليــة للمركــز فـي الي ــوم الأول
مـ ــن �شه ــر ينايـ ــر  ،وتنتهــي فـي احل ـ ــادي والثالثـ ــني من �شه ـ ــر دي�سمبـر مـ ــن كـ ــل ع ـ ـ ــام ،
وتبــد أ� ال�سنة املاليـة الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من العام نف�سه .
املــادة ( ) 11
تتكون موارد املركز من الآتي :
1 -1االعتمادات املالية التي تخ�ص�صها الهيئة للمركز .
2 -2ر�سوم ا�شرتاكات �أع�ضاء املركز .
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3 -3ح�صيل ــة املبالغ التي يتقا�ضاها املركز مقابــل ما يقدمـ ــه من �أن�شط ــة  ،وما ي�ؤديــه
من خدمات .
4 -4املنح والهبات والإعانات التي يقرر املجل�س قبولها  ،وفقا للقوانني والنظم املعمول
بها فـي ال�سلطنة .
�5 -5أي �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س  ،ويوافق عليها جمل�س �إدارة الهيئة .
املــادة ( ) 12
تودع �أموال املركز فـي ح�ساب خا�ص ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة  ،ويحدد املجل�س
قواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال .
املــادة ( ) 13
يتوىل تدقيق ح�سابات املركز مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ،
وي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 14
مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،يعفى املركز من كافة ال�ضرائب والر�سوم .
املــادة ( ) 15
تعتب ــر �أموال املرك ـ ــز �أمواال عامة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزان ــة العامـ ــة وامتيازاتهـ ــا
على �أموال الدائنني  ،وللمركز حماية هذه الأموال بالطــرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص
عليهـ ــا فـي نظ ــام حت�صيــل ال�ضرائــب والر�سـ ــوم وغريهــا من املبال ــغ امل�ستحق ــة لوحـ ــدات
اجلهــاز الإداري للدول ــة .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/31
بالت�صديــق علــى اتفاقيــة
بيــن �سلطنــة عمــان واملجلـــــ�س الفيـدرالـــي ال�سوي�ســـــري
لتجنـــب االزدواج ال�ضريبـي بالن�سبــة لل�ضرائــب علــى الدخــل
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعل ـ ــى االتفاقيـ ــة بيـ ــن �سلطنـ ــة عمـ ــان واملجلـ ــ�س الفيدرالـ ــي ال�سوي�ســري لتجن ــب االزدواج
ال�ضريبـ ـ ــي بالن�سبـ ـ ــة لل�ضرائـ ـ ــب عل ـ ــى الدخ ـ ــل املوقع ـ ــة ف ــي مدين ـ ــة �سوجي ـ ــه ب�سوي�س ــرا
بتاريخ  3من �شعبان 1436هـ  ،املوافق  22من مايو 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديـق علـى االتفاقيـة امل�شـار �إليهـا وفقـا لل�صيغـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  27 :مـن رم�ضـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  14 :مـن يــوليــــــــــــو �سنــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1107
ال�صادرة فـي 2015/7/21م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

اتفاقيــة
بيـــن �سلطنــة عمـــان
واملجلـــ�س الفيـــدرايل ال�سوي�ســـري
لتجنــب االزدواج ال�ضريبـــي بالن�سبــة لل�ضرائــب علــى الدخــل
�إن حكومة �سلطنة عمان واملجل�س الفيدرايل ال�سوي�سري  ،رغبة منهما فـي �إبرام اتفاقية
لغر�ض جتنب االزدواج ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل  ،قد اتفقتا على ما يلي :
الف�صــل الأول
جمــال االتفاقيــة
املــادة ( ) 1
الأ�شخــا�ص امل�شمولــون
تطبق هذه االتفاقية على الأ�شخا�ص املقيمني فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .
املــادة ( ) 2
ال�ضرائب التي تتناولها االتفاقية
 - 1ت�سري هذه االتفاقية على ال�ضرائب على الدخل التي تفر�ض نيابة عن دولة متعاقدة
�أو نياب ــة عــن تق�سيماتهــا ال�سيا�سيــة �أو �سلطاتهــا املحليــة �أيــا كانــت طريقة فر�ض هذه
ال�ضرائب .
 - 2تعتـبــر مــن قبيــل ال�ضرائــب علــى الدخــل  ،جميــع ال�ضرائــب املفرو�ضــة علـى الدخــل
الإجمالــي �أو علــى عنا�صــر مــن الدخــل بـمــا ف ــي ذلك ال�ضرائب على الأرباح النا�شئة
مــن الت�صــرف فـي ا ألمــوال املنقولــة �أو الثابتــة  ،وال�ضرائـب علـى �إجمالـي مبالـغ الأجور
�أو الرواتــب املدفوع ــة مــن قبــل امل�شروعــات  ،وكذلــك ال�ضرائب على الزيادة فـي قيمة
ر�أ�س املــال .
 - 3ت�شمل ال�ضرائب املفرو�ضة حاليا والتي ت�سري عليها االتفاقية ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
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أ�  -فـي �سوي�سرا :
ال�ضرائــب الفيدراليــة والكانتونيــة وامل�شرتك ــة علــى الدخــل ( �إجمايل الدخل ،
والدخ ــل املكت�س ــب  ،والدخ ــل م ــن الأربــاح الر�أ�س ماليــة وال�صناعيــة والتجاريــة ،
والأربــاح الر�أ�س ماليــة وبنــود الدخــل الأخــرى ) .
( وي�شار �إليها فيما بعد ب ـ " :ال�ضريبة ال�سوي�سرية") .
ب  -فـي �سلطنة عمان :
�ضريبة الدخل .
(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ ":ال�ضريبة العمانية" ) .
 - 4ت�سري هذه االتفاقية �أي�ضا على �أي �ضرائب مماثلة �أو م�شابهة ب�صفة جوهرية لتلك
ال�ضرائب  ،التي يتم فر�ضها بعد تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية � ،سواء بالإ�ضافة
�أو بالإحالل لل�ضرائب احلالية  ،وتقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني
ب�إخطار بع�ضهما البع�ض ب�أي تعديالت هامة فـي قوانني ال�ضرائب اخلا�صة بهما .
 - 5ال ت�سري االتفاقية على ال�ضرائب املحجوزة من املنبع على جوائز اليان�صيب .
الف�صـل الثانـي
تعريفــات
املــادة ( ) 3
تعريفــات عامــة
 -1لأغرا�ض هذه االتفاقية وما مل يقت�ض الن�ص غري ذلك :
أ�  - 1 -يق�صد مب�صطلح "�سوي�سرا" املجل�س الفيدرايل ال�سوي�سري .
 - 2يق�صد مب�صطلح "�سلطنة عمان" �إقليم �سلطنة عمان واجلزر التابعة لها ،
وي�شم ــل ذل ــك املي ــاه الإقليمي ــة و�أي منطق ـ ــة خـ ــارج امليـ ــاه الإقليميـ ــة يجـ ــوز
ل�سلطنة عمان �أن متار�س عليها  ،وفقا للقانون الدويل وقوانني �سلطنة عمان ،
حقوق ال�سيادة فيما يتعلق با�ستك�شاف وا�ستغالل املوارد الطبيعية فـي قاع
البحر وباطن �أر�ضه وفـي املياه التي تعلوه .
ب  -يق�صـد مب�صطلحي"دولــة متعاقــدة" و "الدولة املتعاقـدة الأخـرى" �سلطنــة عمــان
�أو �سوي�ســرا  ،ح�سبمــا يقت�ضيــه النــ�ص .
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ج  -ت�شمل كلمة "�شخ�ص" الفرد وال�شركة �أو �أي جمموعة �أخرى من الأ�شخا�ص .
د  -ت�شمل كلمة "�شركة" �أي �شخ�ص اعتباري �أو �أي كيان �آخر يعامل ك�شخ�ص اعتباري
لأغرا�ض ال�ضريبة .
هـ  -يق�صـ ـ ــد مب�صطلح ـ ــي "م�ش ـ ــروع دول ـ ــة متعاق ـ ــدة" و"م�شـ ــروع الدولـ ــة املتعاقـ ـ ـ ــدة
الأخرى"على التوايل  ،م�شروع يديره مقيم فـي دولة متعاقدة  ،وم�شروع يديره
مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
و  -يق�صد مب�صطلح "النقل الدويل" �أي نقل ب�سفينة �أو طائرة يديره م�شروع لدولة
متعاق ــدة با�ستثـنـ ــاء ف ــي حال ــة �إدارة ال�سفينــة �أو الطائـرة بيــن �أماكــن تقع فقط
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ز  -يق�صد مب�صطلح "ال�سلطة املخت�صة" :
 - 1بالن�سب ــة ل�سوي�س ــرا  :الإدارة املالية الفيدرالية �أو من ينوب عنها قانونا .
 - 2بالن�سبــة ل�سلطنــة عمــان  :وزارة املالية �أو من ينوب عنها قانونا .
ح  -يق�صد مب�صطلح "مواطن" فيما يتعلق بدولة متعاقدة :
� - 1أي فرد يتمتع بجن�سية دولة متعاقدة .
� - 2أي �شخ�ص قانوين �أو �شراكة �أو احتاد ي�ستمد و�ضعه من القوانني املعمول بها
فـي دولة متعاقدة .
ط  -يق�صــد مب�صطلــح "نظــام املعا�شــات التقاعديــة" �أو"�صنــدوق املعا�شــات التقاعديــة"
�أي خطــة �أو نظــام �أو �صنــدوق �أو م�ؤ�س�ســة �أو �صنــدوق ائتمانــي �أو �أي ترتيبــات تن�ش ـ�أ
فـي دولة متعاقدة �إذا كانت :
 - 1منظمــة بوا�سط ــة ومعفــاة ب�شكــل عــام مــن �ضريبــة الدخل فـي تلك الدولة
املتعاقــدة .
 - 2وتعمـ ـ ــل �أ�سا�سـ ــا لإدارة �أو تقدي ـ ــم مزايـ ــا معا�شي ـ ــة �أو تقاعديـ ـ ــة �أو للح�صـ ــول
علــى دخ ــل مل�صلح ــة أ�ح ــد �أو �أكث ــر م ــن النظ ــم املماثل ــة .
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 - 2عنــد تطبيــق �أي دولــة متعاقــدة لهـذه االتفاقية فـي �أي وقت  ،ف�إن �أي ا�صطالح مل يرد
تعريفه فيها يجب �أن يف�سر طبقا مل�ضمونه ال�سائد فـي ذلك الوقت فـي قانون هذه
الدولة املتعاقدة واخلا�ص بال�ضرائب التي تتناولها االتفاقية  ،وذلك ما مل يقت�ض
الن�ص غري ذلك  ،ويعتد بامل�ضمون الوارد فـي القوانني ال�ضريبية لهذه الدولة املتعاقدة
دون امل�ضمون الوارد فـي القوانني الأخرى املطبقة فيها .
املــادة ( ) 4
املقيــــم
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد مب�صطلح "مقيم فـي دولة متعاقدة ":
بالن�سب ــة �إىل �سوي�س ــرا � ،أي �شخ ــ�ص يك ــون خا�ضع ــا لل�ضريب ــة مبقت�ض ــى القواني ــن
ال�سوي�سري ــة  ،ب�سبــب �سكنــه �أو �إقامتــه �أو مكــان �إدارتــه �أو مكــان ت�سجيله �أو طبقا لأي
معيار �آخر له طبيعة مماثلة .
بالن�سب ــة إ�ل ــى �سلطـنـ ــة عم ــان  ،ال�شخ ــ�ص ال ــذي لدي ــه �سكــن دائــم  ،ومرك ــز م�صاحلــه
احليوية � ،أو �إقامته املعتادة فـي �سلطنة عمان يعترب مقيما فـي تلك الدولة املتعاقدة .
 - 2لأغرا�ض الفقرة ( ، )1ف�إن عبارة "مقيم" ت�شمل :
�أ  -الدول ـ ــة املتعاق ـ ــدة نف�سه ـ ــا وحكوماته ـ ــا املحلي ـ ــة و�أي مــن وحداته ــا ال�سيا�سي ــة
�أو �سلطاته ــا املحلي ــة .
ب � -أي هيئـ ــات حكوميـ ــة ت ــم �إن�شا�ؤه ـ ــا وفقـ ــا للقانـ ــون العــام مثــل البن ــك املرك ــزي
�أو ال�صنادي ــق �أو ال�شرك ــات �أو ال�سلط ــات �أو امل�ؤ�س�س ــات �أو الوك ــاالت �أو �أي كيان ــات
�أخرى مماثلة .
� - 3إذا اعترب �أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني ،
ف�إن و�ضعه يحدد وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي له فيها �سكن دائم حتت ت�صرفه  ،ف�إذا
كان له �سكن دائم فـي كلتا الدولتني  ،يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة
التــي ترتبــط م�صال ـح ــه ال�شخ�صي ــة واالقت�صادي ــة معهــا بدرجــة تفــوق الدولــة
املتعاقــدة الأخــرى (مركـز م�صاحلــه احليويــة) .
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ب � -إذا تعــذر حتدي ــد الدول ــة املتعاق ــدة التــي يوجــد فيهــا مركز م�صاحلـه احليوية ،
�أو �إذا مل يكن له �سكن دائم حتت ت�صرفه فـي �أي من الدولتني  ،فيعترب مقيما
فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فيها �سكن معتاد .
ج � -إذا كان له �سكن معتاد فـي كلتا الدولتني �أو مل يكن له �سكن معتاد فـي �أي منهما ،
فيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون مواطنا بها .
د � -إذا ك ــان مواطن ــا بكلتــا الدولتــني �أو ليــ�س مواطنــا لأي منهمــا  ،تتولــى ال�سلطتــان
املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني ت�سوية امل�س�ألة باتفاق م�شرتك بينهما .
� - 4إذا كان �أي �شخ�ص �آخر من غري الأفراد يعترب وفقا لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا
الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها
مقر �إدارته الفعلي .
املــادة ( ) 5
املن�شــــ�أة امل�ستقـــــرة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقيــة  ،يق�صــد مب�صطلــح "من�ش ـ�أة م�ستقــرة" املقــر الثابــت للن�شــاط
الذي يبا�شر امل�شروع كال �أو جزءا من ن�شاطه فيه .
 - 2ت�شمل عبارة "من�ش�أة م�ستقرة" ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -مكان للإدارة .
ب  -فرع .
ج  -مكتب .
د  -م�صنع .
هـ  -ور�شة .
و  -منجم �أو بئـر نفـط �أو غـاز �أو حمجر �أو �أي مكـان �آخر ال�ستخراج املوارد الطبيعية .
 - 3يعترب موقع البناء �أو م�شروع الت�شييد �أو الرتكيب من�ش�أة م�ستقرة فقط �إذا ا�ستمر ملدة
تزيد على ( )9ت�سعة �أ�شهر .
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 - 4علــى الرغــم مــن الأحكــام ال�سابقــة مــن هــذه امل ــادة  ،ال ت�شم ــل عبــارة "من�ش�أة م�ستقرة"
م ــا ي�أت ــي :
أ�  -ا�ستخدام مرافق فقط لغر�ض تخزين �أو عر�ض �أو ت�سليم الب�ضائع �أو ال�سلع
اخلا�صة بامل�شروع .
ب  -االحتف ــاظ مبخ ــزون مــن الب�ضائـع �أو ال�سلــع اخلا�صــة بامل�شــروع فقــط لغــر�ض
التخزين �أو العر�ض �أو الت�سليم .
ج  -االحتفاظ مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع فقط لغر�ض
معاجلتها بوا�سطة م�شروع �آخر .
د  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط فقط لغر�ض �شراء ب�ضائع �أو �سلع �أو جمع معلومات
للم�شروع .
هـ  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط فقط لغر�ض الإعالن وللتزويد باملعلومات وللبحث
العلمي �أو �أي �أن�شطة مماثلة ذات طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية للم�شروع .
و  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط لأي جمموعة من جتميع الأن�شطة امل�شار �إليها
فـي الفقرات الفرعية من (�أ) �إىل (هــ) ال�سابقة من هذه الفقرة ب�شرط �أن يكون
الن�شــاط الكلــي للمقــر الثابــت والناتـج مـن هـذه املجموعـة ذا طبيعـة حت�ضرييـة
�أو تكميليــة .
 - 5على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتني ( )1و (� ، )2إذا قـام �شخـ�ص  -بخالف
الوكيل ذي الو�ضعية امل�ستقلة الذي يخ�ضع حلكم الفقرة ( - )6بالت�صرف نيابة عن
م�شروع وكان ال�شخ�ص قد اعتاد فـي هذه الدولة املتعاقدة على ممار�سة �سلطة �إبرام
العقود با�سم امل�شروع  ،يعترب �أن لهذا امل�شروع من�ش�أة م�ستقرة فـي تلك الدولة املتعاقدة
وذلك فيما يتعلق ب�أي �أن�شطة يتوالها هذا ال�شخ�ص للم�شروع ما مل تكن �أن�شطة هذا
ال�شخ�ص تقت�ص ــر عل ــى الأن�شط ــة املن�ص ــو�ص عليهــا فـ ــي الفق ــرة ( )4والتي �إذا متت
ممار�ستها م ــن خ ــالل مق ــر ثاب ــت للن�شــاط ال ت�ؤدي �إىل اعتبار هذا املقر الثابت من�ش�أة
م�ستقرة مبوجب �أحكام تلك الفقرة .
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 - 6ال يعترب امل�شروع من�ش�أة م�ستقرة فـي دولة متعاقدة ملجرد ممار�سته الن�شاط فـي هذه
الدولة املتعاقدة عن طريق و�سيط �أو وكيل عام بالعمولة �أو �أي وكيل �آخر ذي �صفة
م�ستقلة ب�شرط �أن ميار�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص عملهم فـي �إطار ن�شاطهم املعتاد .
� - 7إذا كانت �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة ت�سيطر على �أو ت�سيطر عليها �شركة مقيمة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو متار�س الن�شاط فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى
(�س ــواء عـ ــن طريـ ــق من�شـ ـ�أة م�ستق ــرة �أو غي ــر ذلــك) فـ ـ�إن ذل ــك ال يـ ـ�ؤدي فـي ح ــد ذات ــه
�إىل اعتبار �أي من ال�شركتني مبثابة من�ش�أة م�ستقرة لل�شركة الأخرى .
الف�صــل الثالــث
ال�ضرائــب علــى الدخــل
املــادة ( ) 6
الدخــل مــن الأمــوال الثابتــة
 - 1الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من �أموال ثابتة (مبا فـي ذلك
الدخل الناتـج مــن الزراعــة �أو الغابــات) كائنــة فـي الدولـة املتعاقــدة الأخــرى يجــوز �أن
يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2يق�صد مب�صطلح "الأموال الثابتة" املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة
فيها هذه الأموال  ،وت�شمل هذه العبارة فـي كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة ،
واملا�شية  ،واملعدات امل�ستخدمة فـي الزراعة (مبا فـي ذلك تربية وزراعة الأ�سماك)
والغابات  ،واحلقوق التي ت�سري عليها �أحكام القانون العام املتعلقة بامللكية العقارية .
وتعترب �أمواال ثابتة �أي�ضا  ،احلق فـي االنتفاع بالأموال الثابتة  ،واحلق فـي اقت�ضاء
مبالغ متغرية �أو ثابتة مقابل ا�ستغالل �أو احلق فـي ا�ستغالل مناطق التعدين وامل�صادر
واملوارد الطبيعية الأخرى  ،وال تعترب ال�سفن والطائرات �أمواال ثابتة .
 - 3تطب ــق �أحكـ ــام الفقــرة (� )1أي�ض ــا علــى الدخل النا�شئ من اال�ستغالل املبا�شر �أو ت�أجري
�أو ا�ستخدام الأموال الثابتة ب�أي �شكل �آخر .
 - 4تطبــق �أحكام الفقرتني ( )1و (� )3أي�ضا على الدخل من الأموال الثابتة للم�شروع ،
وعلى الدخل النا�شئ من الأموال الثابتة امل�ستخدمة فـي �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة .
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املــادة ( ) 7
�أربــــاح امل�شروعــــات
 - 1تخ�ضع �أرباح م�شروع دولة متعاقدة لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط ما مل يكن
امل�شروع يبا�شر الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة
فيها  .ف�إذا با�شر امل�شروع ن�شاطه على النحو ال�سابق ذكره ف�إنه يجوز فر�ض ال�ضريبة
على �أرباح امل�شروع فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،ولكن فقط فـي حدود ما ين�سب منها
�إىل هذه املن�ش�أة امل�ستقرة .
 - 2مــع مــراعاة �أحكــام الفق ــرة (� ، )3إذا ق ــام م�ش ــروع دول ــة متعاق ــدة مببا�ش ــرة الن�ش ــاط
فـي الدول ــة املتعاق ــدة الأخــرى عــن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فيها  ،ف�إن ما ين�سب
�إىل املن�ش�أة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع حتقيقها بافرتا�ض
�أنها م�شروع م�ستقل ومنف�صل يبا�شر الأن�شطة ذاتها �أو �أن�شطة مماثلة لها فـي الظروف
ذاتها �أو فـي ظروف مماثلة لها ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�شروع الذي يكون مبثابة
من�ش�أة م�ستقرة له .
 - 3عند حتديد �أرباح من�ش�أة م�ستقرة ي�سمح بخ�صم امل�صروفات التي تتكبدها لأغرا�ض
املن�ش ـ�أة امل�ستقــرة  ،مبا فـي ذلـك امل�صروفــات التنفيذيــة والإداريــة العامــة بالق ــدر ال ــذي
تكبدته �سواء فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فيها املن�ش�أة امل�ستقرة �أو فـي �أي مكان �آخر .
 - 4وفقا ملــا جرت به العادة فـي دولة متعاقدة عند حتديد الأرباح التي تن�سب �إىل املن�ش�أة
امل�ستقرة على �أ�سا�س توزيع الأرباح الكلية للم�شروع على �أجزائه املختلفة  ،ال حتول
�أحكــام الفق ــرة ( )2دون حتديــد هذه الدولــة املتعاقدة للأرباح التي تخ�ضع لل�ضريبة
على الأ�سا�س املعتاد للتوزيع  .ومع ذلك  ،يجب �أن تكون النتيجة التي ت�سفر عنها
طريقة التوزيع املتبعة متفقة مع املبادئ املن�صو�ص عليها فـي هذه املـادة .
 - 5ال ميكــن �أن تن�ســب �أي �أرب ــاح �إلــى من�شـ ـ�أة م�ستقــرة ملجــرد �شراء هذه املن�ش ـ�أة امل�ستقرة
لب�ضائع �أو �سلع للم�شروع .
 - 6لأغرا�ض الفقرات ال�سابقة  ،حتدد الأرباح التي تن�سب �إىل املن�ش�أة امل�ستقرة بالطريقة
ذاتها املتبعة فـي كل �سنة ما مل يوجد �سبب جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك .
� - 7إذا ت�ضمنــت الأرب ــاح عنا�صــر للدخــل تــم النــ�ص عليهــا ب�صفة م�ستقلة فـي مواد �أخرى
من هذه االتفاقية  ،ف�إن �أحكام تلك املواد امل�شار �إليها ال تت�أثر ب�أحكام هذه املــادة .
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املــادة ( ) 8
النقــل البحــري واجلــوي
 - 1تخ�ضع �أرباح م�شروع دولة متعاقدة من ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل
لل�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة فقط .
 - 2ت�سري �أحكام الفقرة (� )1أي�ضا على الأرباح الناجتة من امل�شاركة فـي جمموعة ()pool
�أو ن�شاط م�شرتك �أو توكيل ت�شغيل عاملي .
املــادة ( ) 9
امل�شروعــــات امل�شرتكــــة
 - 1فـي حالــة :
�أ  -م�شاركة م�شروع دولة متعاقدة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �إدارة امل�شروع
�أو التحكم فيه �أو فـي ر�أ�س ماله لدى الدولة املتعاقدة الأخرى .
ب � -أو م�شاركة الأ�شخا�ص ذاتهم بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �إدارة امل�شروع
�أو التحكم فيه �أو فـي ر�أ�س ماله لدى دولة متعاقدة وم�شروع للدولة املتعاقدة
الأخرى  .وفـي �أي من احلالتني �إذا و�ضعت �شروط للم�شروعني بني عالقتيهما
التجارية �أو املالية تختلف عن ال�شروط التي ميكن و�ضعها بني امل�شروعات
امل�ستقلـة  ،ف�إن �أي �أرباح ميكن �أن ت�ستحق لأي من امل�شروعني نتيجة لهذه
ال�شروط ولكنها مل ت�ستحق فعال ب�سبب هذه ال�شروط  ،يجوز �إدراجها �ضمن
�أرباح ذلك امل�شروع و�إخ�ضاعها لل�ضريبة تبعا لـذلك .
� -2إذا �أدرجت دولـة متعاقـدة �ضمن �أرباح �أي من م�شروعاتها  -و�أخ�ضعت لل�ضريبة تبعا
لذلك � -أرباح م�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى فر�ضت عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح املدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح التي ميكن
�أن تتحقق مل�شروع الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال �إذا كانت ال�شروط املتفق عليها بني
امل�شروعني هي ال�شروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني م�شروعني م�ستقلني  ،ف�إن
هذه الدولة املتعاقدة الأخرى تقوم ب�إجراء ت�سوية منا�سبة لل�ضريبة املفرو�ضة فيها
على هذه الأرباح  .ويعتمد عند �إجراء هذه الت�سوية بالأحكام الأخرى لهذه االتفاقية ،
ويتم الت�شاور بني ال�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني �إذا تطلب الأمر ذلك .
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املــادة ( ) 10
�أربــــــاح الأ�سهــــــــم
� - 1أرباح الأ�سهم التي تدفعها �أي �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على �أرباح الأ�سهم امل�شار �إليها فـي الدولة
املتعاقدة التي تقيم فيها ال�شركة التي دفعت �أرباح الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني تلك
الدول ــة املتعاق ــدة  ،ولك ــن �إذا ك ــان مال ــك ال�شركــة امل�ستفي ــد م ــن �أرب ــاح الأ�سهــم مقيمــا
فـي الدولــة املتعاقــدة ا ألخــرى فينبغــي �أال تزي ــد ال�ضريب ــة املفرو�ض ــة عل ــى ه ــذا
النح ــو على الن�سب الآتية :
أ�  )٪5( -خم�سة باملائة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم �إذا كان املالك امل�ستفيد �شركة
(بخالف �شركات الت�ضامن) متلك ب�صفة مبا�شرة ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة
على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة التي تدفع �أرباح الأ�سهم .
ب  )%15( -خم�سة ع�شر باملائة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم فـي جميع احلاالت
الأخرى .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )2على الدولة املتعاقدة التي تكون ال�شركة مقيمة
فيها �إعفاء �أرباح الأ�سهم من ال�ضريبة املدفوعة من قبل تلك ال�شركة �إذا كان املالك
امل�ستفيد من �أرباح الأ�سهم :
أ�  -الدولة املتعاقدة الأخرى �أو �أحد تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو البنك املركزي بها .
ب  -نظام املعا�شات التقاعدية �أو �صندوق التقاعد للدولة املتعاقدة الأخرى .
ج � -أو بالن�سب ــة ل�سلطن ــة عمـ ــان � ،صن ــدوق االحتياطــي العــام للدولــة  ،و�صنــدوق
اال�ستثمار العمانــي و�أي �شخــ�ص مــن �أ�شخـا�ص القانـون العام �أو م�ؤ�س�سة متلكها
بالكامل حكومــة �سلطنـة عمــان بح�سبما يتم االتفاق عليه من وقت لآخر بني
ال�سلطتني املخت�صتني بالدولتني املتعاقدتني .
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 - 4ال ت�ؤثر الفقرتني ( )2و ( )3فـي فر�ض ال�ضريبة على ال�شركة فيما يتعلق بالأرباح التي
تدفع منها �أرباح الأ�سهم .
وتقوم ال�سلطات املخت�صة بالدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق امل�شرتك �إيجاد
طريقة لتطبيق هذه الن�سب .
 - 5يق�صــد مب�صطلــح " �أربــاح الأ�سه ــم " امل�ستخدم ــة فـ ــي ه ــذه امل ــادة  ،الدخ ــل م ــن الأ�سهـ ــم
�أو �أ�سهم االنتفاع �أو حقوق �أ�سهم االنتفاع �أو �أ�سهم التعدين �أو �أ�سهم امل�ؤ�س�سني �أو احلقوق
الأخرى التي ال تعترب من قبيل مطالبات الديون وامل�شاركة فـي الأرباح  ،وت�شمل �أي�ضا
الدخل من احلقوق الأخرى لل�شركات والتي تخ�ضع للمعاملة ال�ضريبية ذاتها املقررة
على الدخل من الأ�سهم وفقا لقوانني الدولة املتعاقدة التي تقيم فيها ال�شركة التي
تقوم بالتوزيع .
 - 6ال ت�سري �أحكام الفقرات ( )1و ( )2و (� )3إذا كان املالك امل�ستفيد من �أرباح الأ�سهم
مقيما بدولة متعاقدة ويبا�شر ن�شاطا فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها
ال�شركة التي تدفع �أرباح الأ�سهم عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فيها �أو ي�ؤدي فـي
هذه الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فيها ،
وكانت ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها �أرباح الأ�سهم ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة
امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املــادة (� )7أو املــادة ()14
ح�سب الأحوال .
� - 7إذا حققت �شركة مقيمة بدولة متعاقدة �أرباحا �أو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فال يجوز لهذه الدولة املتعاقدة الأخرى �أن تفر�ض �أي �ضريبة على �أرباح الأ�سهم التي
تدفعها ال�شركة ما مل تكن هذه الأرباح قد دفعت �إىل مقيم فـي هذه الدولة املتعاقدة
الأخرى �أو كانت ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية مبن�ش�أة
م�ستق ــرة �أو مبق ــر ثاب ــت كائــن ف ــي هــذه الدول ــة املتعاقــدة ا ألخــرى  ،وال يجـوز كذلــك
�أن تفــر�ض علــى �أربــاح ال�شرك ــة غيــر املوزع ــة ال�ضريبــة التـي ت�ســري علـى �أربــاح ال�شركــة
غيــر املوزعــة حتــى لو كانــت �أربــاح الأ�سهــم املوزعــة �أو الأربــاح غيــر املوزعــة تتكــون كليا
�أو جزئيا من �أرباح �أو دخل ن� أش� فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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املــادة ( ) 11
فـوائــــــد الديــــــــون
 - 1الفائدة التي تن� أش� فـي دولة متعاقدة وي�ستفيد مبلكيتها مقيم فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 -2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي
ن�ش ـ ـ�أت فيهــا ووفق ــا لقوانــني ه ــذه الدولــة املتعاقــدة  ،ولكن �إذا كان املالــك امل�ستفي ــد
من فوائد الدي ــون مقيمــا ف ــي الدولــة املتعاقـ ــدة الأخ ــرى  ،فيج ــب �أال تزي ــد ال�ضري ــبة
املفرو�ضة على هذا النحو على ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من �إجمايل مبلغ الفائدة .
تتوىل ال�سلطات املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق املتبادل ت�سوية
طريقة تطبيق هذه القيود .
 - 3علــى الرغ ــم مــن �أحكــام الفقرة ( ، )2ف�إن الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع
�إىل مقيــم بالدول ــة املتعاق ــدة ا ألخ ــرى ويك ــون ه ــو املالــك امل�ستفيــد منهــا ف�إنهـا تخ�ضـع
لل�ضريبة فقط فـي تلك الدولة املتعاقدة بالقدر الذي دفعت عنه هذه الفائدة :
أ� � -إىل حكومة تلك الدولة املتعاقدة الأخرى �أو �أحد تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطتها
املحلية �أو �إىل البنك املركزي فـي تلك الدولة املتعاقدة .
ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان � ،صندوق االحتياطي العام للدولة  ،و�صندوق اال�ستثمار
العمانــي و�أي �شخــ�ص مـن �أ�شخــا�ص القانــون العــام متلك ــه بالكام ــل حكوم ــة
�سلطنة عمـان بح�سبما يتــم االتفاق عليه من وقت آلخــر بني ال�سلطتني املخت�صتـيــن
بالدولتــني املتعاقدتيــن .
ج  -فيمــا يتعلــق بالديــن ال ــذي ين�ش ـ ـ�أ نتيجـ ــة للبيـ ــع ا آلجـ ــل لأي معـ ــدات  ،ب�ضائـ ــع ،
�أو خدمات .
هـ  -على �أي قر�ض بنكي مهما كان نوعه .
و � -إىل نظام املعا�شات التقاعدية �أو �صندوق التقاعد .
ز � -أو على القرو�ض بني ال�شركات .
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 - 4يق�صد مب�صطلح "الفائدة" الوارد فـي هذه املــادة الدخل من مطالبات الديون بجميع
�أنواعها � ،سواء كانت م�ضمونة �أو غري م�ضمونة برهن �أو كانت تت�ضمن �أو ال تت�ضمن
حق امل�شاركة فـي �أرباح املدين  ،وت�شمل على وجه اخل�صو�ص الدخل من ال�سندات
احلكومية والدخل من ال�ضمانات �أو ال�سندات مبا فـي ذلك املكاف�آت واجلوائز املتعلقة
بهذه ال�سندات �أو ال�ضمانات �أو ال�صكوك  .وال تعترب الغرامات املفرو�ضة ب�سبب الت�أخري
فـي ال�سداد من قبيل الفوائد لأغرا�ض هذه املــادة .
 - 5ال ت�سري �أحكام الفقرات ( )1و ( )2و (� )3إذا كان املالك امل�ستفيد من الفائدة  -ب�صفته
مقيما فـي دولة متعاقدة  -يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي ن�ش�أت فيها الفائدة
ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى
خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فيها  ،وكان طلب الدين الذي تدفع عنه
الفائدة يرتبط ب�صفة فعلية بهذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت  ،وتطبق فـي هذه
احلالة �أحكام املــادة (� )7أو املــادة ( ، )14وفقا للحالة .
 - 6تعترب الفائدة قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة
املتعاقدة  ،ومع ذلك � ،إذا كان لل�شخ�ص الذي يدفع الفائدة � -سواء كان مقيما فـي دولة
متعاقدة �أو غري مقيم فيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة مرتبطة
باملديونية التي ا�ستحقت عنها الفائدة املدفوعة  ،وكانت هذه الفائدة قد حتملتها هذه
املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت  ,ف�إن الفائدة تعترب �أنها قد ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة
الكائنة فيها هذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت .
� - 7إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفيد منها �أو بينهما
وبيـن �شخ�ص �آخر �إىل زيادة مبلغ الفائدة املتعلق مبطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه
الفائدة  ،عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفيد
منها فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ،فتطبق �أحكام هذه املــادة على املبلغ امل�شار �إليه
�أخريا فقط  ,وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�ضعا لل�ضريبة وفقا
لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام الأخرى لهذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 12
الأتـــــاوى
 - 1الأتاوى التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ,يجوز �أن تفر�ض �أي�ضا على مثل هذه الأتاوى ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
التــي ن�ش ـ�أت فيهــا ومبقت�ضــى قوانيــن هــذه الدولــة  ،ولكــن �إذا كــان املال ــك امل�ستفي ــد
من الأتاوى مقيما بالدولة املتعاقدة الأخرى  ،ف�إن ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو
يجب �أال تزيد على ن�سبة ( )%8ثمانية باملائة من �إجمايل مبلغ الأتاوى .
وتتوىل ال�سلطات املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق املتبادل ت�سوية
طريقة تطبيق هذه القيود .
 - 3يق�صد مب�صطلح "الأتاوى" الواردة فـي هذه املــادة املدفوعات من �أي نوع التي يتم
ت�سلمها مقابل ا�ستخدام � ،أو حق ا�ستخدام �أي حقوق للم�ؤلف فـي �أعمال �أدبية � ،أو فنية
�أو علمي ــة مب ــا فيهــا ا ألف ــالم ال�سينمائيــة  ،و�أي براءات اخرتاع � ،أو عالمات تـجارية ،
�أو ت�صميم �أو طراز �أو خطة �أو تركيبة �أو عملية �سرية � ،أو ال�ستخدام �أو حق ا�ستخدام
املع ــدات ال�صناعيــة �أو التجارية �أو العلمية � ،أو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال�صناعية
�أو التجارية �أو العلمية .
 - 4ال ت�ســري �أحكــام الفقرتيــن ( )1و (� )2إذا كــان املال ــك امل�ستفيـ ــد مـ ــن الأتـ ــاوى مقيم ــا
فـي دولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تن�ش�أ فيها الأتاوى ن�شاطا
عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى
خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي تدفع
عنهــا الأت ــاوى ترتبــط ب�صفــة فعليــة بتـل ــك املن�شـ ـ�أة امل�ستقــرة �أو املقــر الثابــت  ،وتطبــق
ف ــي هــذه احلالــة �أحكــام املــادة (� )7أو املــادة ( )14وفقا للحالة .
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 - 5تعترب الأتاوى قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيما فـي هذه الدولة
املتعاق ــدة  ،ومــع ذلــك �إذا كــان لــدى ال�شخــ�ص الــذي يدفــع الأتاوى � -سواء كان مقيما
فـي دولة متعاقدة �أو غري مقيم فيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة
يرتبط باحلق الذي ا�ستحقت عنه الأتاوى  ،وكانت الأتاوى قد حتملتها هذه املن�ش�أة
امل�ستقرة �أو املقر الثابت  ،ف�إن هذه الأتاوى تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة
فيها املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
� - 6إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الأتاوى واملالك امل�ستفيد منها �أو بينهما
وبني �شخ�ص �آخر �إىل زيادة مبلغ الأتاوى فيما يتعلق باال�ستخدام �أو احلق �أو املعلومات
التي دفعت عنها  ،عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الأتاوى واملالك
امل�ستفيد فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ،فتطبق �أحكام هذه املــادة على مبلغ الأتاوى
امل�شار �إليه �أخريا فقط  ،وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املبالغ املدفوعة خا�ضعا
لل�ضريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام الأخرى لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 13
الأربـــــاح الر�أ�س ماليـــــة
 -1الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي الأموال الثابتة
امل�شار �إليها فـي املــادة ( )6والكائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،يجوز �أن تفر�ض عليها
		
ال�ضريبــة فــي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى .
 - 2الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أموال منقولة متثل جزءا من الأموال املخ�ص�صة
لن�شاط من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دول ــة متعاق ــدة والكائن ـ ــة فـي الدولــة املتعاق ــدة الأخ ــرى ،
�أو فـي �أموال منقولة تخ�ص مقرا ثابتا ملقيم فـي دولة متعاقدة وكائن فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى لغر�ض �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة  ،مبا فـي ذلك الأرباح الناجتة
م ــن الت�صـ ــرف ف ــي ه ـ ــذه املن�ش ـ ـ�أة امل�ستق ــرة (�ســواء مبفردهــا �أو مــع امل�ش ــروع ب�أكمل ـ ــه)
�أو فـي هذا املقر الثابت  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3الأرباح التي يح�صل عليها م�شروع دولة متعاقدة من الت�صرف فـي ال�سفن �أو الطائرات
التــي تعمــل ف ــي النقــل الدولــي �أو ا ألمــوال املنقولة املتعلقة بت�شغيل مثل هذه ال�سفن
�أو الطائرات  ،تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .
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 - 4الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي �أ�سهم �أو �أي حقوق
اعتباري ــة أ�خــرى ف ــي �شرك ــة تتك ــون �أ�صوله ــا ب�شكــل مبا�شــر �أو غيــر مبا�شــر من �أكرث
من ( )%50خم�سيــن باملائ ــة مــن الأم ــوال الثابتــة امل�شــار �إليهــا ف ــي املــادة ( )6والكائنة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة
الأخرى .
 - 5الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أي �أموال �أخرى بخالف تلك امل�شار �إليها فـي الفقرات
( )1و ( )2و ( )3و ( )4تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها
املت�صرف بهذه الأموال .
املــادة ( ) 14
اخلدمـــات ال�شخ�صيـــة امل�ستقلـــة
 - 1الدخـ ــل الــذي يح�صــل عليــه مقيــم ف ــي دولــة متعاقــدة فيما يتعلق باخلدمات املهنية ،
�أو الأن�شطة الأخرى التي لها طابع اال�ستقالل  ،يخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة
املتعاقدة ما مل يكن له ب�صفة منتظمة مقر ثابت فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لغر�ض
ت�أدية �أن�شطته  ،ف�إن كان له مثل هذا املقر الثابت فحينئذ يجوز �أن يخ�ضع هذا الدخل
لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ين�سب �إىل هذا املقر
الثابت .
 - 2ي�شمــل م�صطل ــح "اخلدمــات املهنـية" على وجه اخل�صو�ص الأن�شطـ ــة امل�ستقل ــة العلمي ــة ،
�أو الأدبية � ،أو الفنية � ،أو التعليمية �أو الأن�شطة التدري�سية  ،وكذلك الأن�شطة امل�ستقلة
للأطباء  ،واملحامني  ،واملهند�سني  ،واملعماريني  ،و�أطباء الأ�سنان  ،واملحا�سبني .
املــادة ( ) 15
الدخـــل مــن الوظيفـــة
 - 1مع مراعاة �أحكام املــواد ( )16و ( )18و ( )19ف�إن الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى
املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل �أداء وظيفة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هـ ــذه الدول ــة املتعاقـ ــدة فق ــط  ،م ــا ل ــم تـ ـ�ؤد الوظيف ــة فـي الدول ــة املتعاق ــدة ا ألخ ــرى ،
فـ ـ�إذا ت ــم ت�أديـ ــة الوظيفـ ــة كذلـ ــك  ،فـ ـ�إن املكافـ ـ�أة التــي يح�صــل عليها منها يجوز فر�ض
ال�ضريبة عليها فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى .
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 - 2على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة
متعاق ــدة مقابـ ــل �أداء وظيف ــة فـ ــي الدولة املتعاقدة الأخرى تخ�ضع لل�ضريبة فقط
فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال ب�شرط :
أ� � -أن يكون امل�ستلم موجودا فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة �أو فرتات ال تتجاوز
فـي جمموعها ( )183مائة وثالثة وثمانني يوما فـي ال�سنة ال�ضريبية املعنية .
ب  -و�أن تك ــون املكافـ ـ�أة ق ــد دفع ــت بوا�سط ــة �أو نياب ــة ع ــن �صاحــب عم ــل غري مقيم
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -و�أال تكون املكاف�أة قد حتملتها من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت ل�صاحب العمل كائن
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3علــى الرغــم م ــن الأحكــام ال�سابق ــة م ــن ه ــذه امل ــادة  ،فـ ـ�إن املكاف ـ�أة التي يح�صل عليها
�أي موظ ــف مل�ش ــروع دولة متعاق ــدة مقاب ــل وظيف ــة مت ــت ت�أديتهــا علــى ظه ــر �سفين ــة
�أو فـي طائرة تعمل فـي النقل الدويل يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى .
املــادة ( ) 16
�أتعـــــاب املديريـــــن
�أتعاب املديرين واملدفوعات الأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة
ب�صفته ع�ضوا فـي جمل�س الإدارة �أو جهاز مماثل ل�شركة مقيمة فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
املــادة ( ) 17
الفنانـــــون والريا�ضيــــــون
 - 1على الرغ ــم م ــن �أحك ــام املادتـي ــن ( )14و ( ، )15فـ ـ�إن الدخ ــل الــذي يح�صــل علي ــه
مقيــم فـي دولــة متعاقـ ــدة ب�صفتــه فنانا فـي جماالت مثل امل�سرح � ،أو ال�صور املتحركة ،
�أو الإذاعة �أو التلفزيون � ،أو مو�سيقيا � ،أو ب�صفته من الريا�ضيني  ،وذلك مقابل �أن�شطته
ال�شخ�صي ــة له ــذا املقي ــم التــي يبا�شرها بهــذه ال�صفــة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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� - 2إذا ك ــان الدخ ــل ال ــذي يتعل ــق ب�أن�شطة �شخ�صيــة يبا�ش ــرها فنان �أو ريا�ضــي ب�صفته
هـ ــذه ال ي�ستح ـ ــق للفن ــان �أو الريا�ض ــي نف�س ـ ــه ولكـ ــن ل�شخ ــ�ص �آخــر  ،ف�إن هذا الدخل
 على الرغ ــم م ــن �أحك ــام املـ ــواد ( )7و ( )14و ( - )15يج ــوز �أن تف ــر�ض عليه ال�ضريبةفـي الدولة املتعاقدة التي يبا�شر فيها الفنان �أو الريا�ضي �أن�شطته  .ال ت�سري �أحكام
اجلملة ال�سابقة �إذا ثبت �أنه ال الفنان وال الريا�ضي � -أو �أي من الأ�شخا�ص ذوي العالقة
به  -قد �شاركوا مبا�شرة فـي �أرباح هذا ال�شخ�ص .
 - 3ال ت�سري الفقرتني ( )1و ( )2على الدخل النا�شئ عن �أن�شطة متت ت�أديتها فـي دولة
متعاقدة بوا�سطة فنانني �أو ريا�ضيني �إذا ح�صل هذا الدخل ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر � ،أو ب�شكل كلي �أو رئي�سي من �أموال عامة للدولة املتعاقدة الأخرى �أو من �أحد
تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية  ،وفـي هذه احلالة يخ�ضع الدخل لل�ضريبة
فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها الفنان �أو الريا�ضي .
املــادة ( ) 18
املعا�شـــات وفوائــد التقاعـد املماثلـة الأخـرى
املعا�شات واملكاف�آت املماثلة الأخرى التي تدفع مقابل وظيفة �أديت فـي املا�ضي  ،والفوائد
التقاعدية الأخرى التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع ملقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
املــادة ( ) 19
اخلدمــة احلكوميــة
 -1أ�  -الروات ــب وا ألج ــور واملكاف�آت الأخرى املماثلة التي تدفعـهــا دول ــة متعاق ــدة �أو تق�سيم
�سيا�سي �أو �سلطة حملية فيها �إىل �أي فرد مقابل ما �أداه من خدمات لتلك الدولة
املتعاقدة �أو التق�سيم �أو ال�سلطة  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
ب  -ومــع ذلــك ف�إن هذه الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلــة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي الدولة املتعاقـدة الأخرى فقط �إذا كانـت اخلدمات قد مت ت�أديتها فـي هذه الدولة
املتعاقدة  ،وكان ال�شخ�ص الطبيعي مقيما فيها ويعترب �إما :
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 - 1من مواطني هذه الدولة املتعاقدة � ،أو
 - 2مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولة املتعاقدة لغر�ض �أداء هذه اخلدمات فقط .
 - 2أ�  -على الرغم من �أحكام الفقرة (� ، )1إذا دفعت املعا�شات واملكاف�آت الأخرى
املماثلة بوا�سطة �أو من �أموال دولة متعاقدة �أو تق�سيــم �سيا�ســي �أو �سلطـة
حملية فيها �إىل فرد مقابل �أداء خدمات لهذه الدولة املتعاقدة �أو التق�سيم
�أو ال�سلطة تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
ب  -ومع ذل ــك يخ�ض ــع ه ــذا املع ــا�ش واملكافـ ـ�آت الأخ ــرى املماثلــة ف ــي الدول ــة
املتعاقدة الأخرى فقط �إذا كان الفرد مقيما ومواطنا فـي هذه الدولة
املتعاقدة .
 - 3تطبق �أحكام املــواد ( )15و ( )16و ( )17و ( )18على الرواتب والأجور واملعا�شات
واملكاف�آت الأخــرى املماثل ــة مقاب ــل �أداء اخلدم ــات التــي ترتبــط بن�ش ــاط تبا�شــره
دولــة متعاقــدة �أو تق�سيم �سيا�سي �أو �سلطة حملية فيها .
املــادة ( ) 20
الطـــــالب
املبالغ التي يح�صل عليها طالب �أو متدرب على ن�شاط وهو يقيم �أو الذي كان يقيم مبا�شرة
 قبل زيارة الدولة املتعاقدة  -فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وقد ح�ضر �إىل الدولةاملتعاقدة امل�شار �إليها �أوال فقط لغر�ض تعليمه �أو تدريبه فيها  ،وذلك لتغطية م�صاريف
�إعا�شته �أو تعليمه �أو تدريبه  ،لن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة ب�شرط �أن
تكون هذه املدفوعات قد ن�ش�أت من م�صادر خارج هذه الدولة املتعاقدة .
املــادة ( ) 21
الأنــواع الأخــرى مــن الدخــل
 -1عنا�ص ــر الدخ ــل ملقي ــم ف ــي دولة متعاقدة � ،أينما كان من�ش�ؤها  ،والتي مل يتم تناولها
فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
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 - 2ال ت�سري �أحكام الفقرة ( )1على الدخل  -بخالف الدخل من الأموال الثابتة وفقا
لتعريفهــا الــوارد ف ــي الفقــرة ( )2من املــادة (� - )6إذا كان من ت�سلم هذا الدخل مقيما
ف ــي دول ــة متعاق ــدة ويبا�ش ــر فـ ــي الدول ــة املتعاق ــدة الأخ ــرى ن�شاطــا عـن طريــق من�ش ـ�أة
م�ستقرة كائنة فيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات �شخ�صية
م�ستقلة من مقر ثابت كائن فيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط
ب�صفة فعلية بتل ــك املن�شـ ـ�أة امل�ستق ــرة �أو هذا املقر الثابت  ،ففـي هذه احلالة تطبق �أحكام
املــادة (� )7أو املــادة ( )14بح�سب الأحوال .
الف�صــل الرابــع
طـرق جتنـب االزدواج ال�ضريبـي
املــادة ( ) 22
جتنــب االزدواج ال�ضريبــي
 - 1بالن�سبة ل�سوي�سرا  ،يتم �إزالة االزدواج ال�ضريبي على النحو الآتي 		:
�أ � -إذا ح�صل مقيم فـي �سوي�سرا على دخل يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي �سلطنة
عمان بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية  ،ف�إن على �سوي�سرا  -مع مراعاة �أحكام
الفق ــرة الفرعي ــة (ب) � -أن تعف ــي هــذا الدخــل مــن ال�ضريبــة  ،و لكـن يجـوز لها -
فـي ح�ساب ال�ضريبة على الدخل املتبقي لذلك املقيم � -أن تطبق ن�سبة ال�ضريبة
التي كانت من املمكن �أن تكون منا�سبة لو مل يتم �إعفاء الدخل بتلك الطريقة ،
�إال �أن هذا الإعفاء ال ينطبق على الأرباح امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )4من املــادة
(� )13إال �إذا مت �إي�ضاح ال�ضريبة الفعلية املفرو�ضة على هذه الأرباح فـي �سلطنة
		
عمان .
ب � -إذا ح�صل مقيم فـي �سوي�سرا على �أرباح �أ�سـهــم وفائ ــدة طبق ــا لأحك ــام امل ــواد ()10
و ( )11و ( )12يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي �سلطنة عمان  ،ف�إن على �سوي�سرا
�أن ت�سمح  -عند الطلب  -ب�إعفاء هذا املقيم من ال�ضريبة  .ويجوز �أن يحتوي
الإعفاء على ما يلي :
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 - 1خ�صم ال�ضريبة املفرو�ضة على دخل هذا املقيم مببلغ يعادل �ضريبة
الدخل املفرو�ضة فـي �سلطنة عمان وفقا لأحكام املواد ( )10و ( )11و (، )12
ب�شــرط �أال يزيد هذا اخل�صم على ذلك اجلزء من ال�ضريبة ال�سوي�سرية
 كما هو حم�سوب قبل اخل�صم  -واملن�سوبة �إىل الدخل الذي يجوز فر�ضال�ضريبة عليه فـي �سلطنة عمان .
� - 2أو تخفي�ض مبلغ مقطوع من ال�ضريبة ال�سوي�سرية .
� - 3أو �إعفاء جزئي من �أرباح الأ�سهم �أو الفائدة من ال�ضريبة ال�سوي�سرية
مكونة على الأقل وفـي �أي حال من الأحوال من خ�صم ال�ضريبة املفرو�ضة
فـي �سلطنة عمان من املبلغ الإجمايل لأرباح الأ�سهم .
حتدد �سوي�سرا الإعفاء املنا�سب وتنظم الإجراءات طبقا للأحكام ال�سوي�سرية
املتعلقــة بتنفي ــذ االتفاقي ــات الدولي ــة للمجل ــ�س الفي ــدرايل ال�سوي�س ــري لتجن ــب
االزدواج ال�ضريب ــي .
ج � -إذا ح�صل مقيم فـي �سوي�سرا على دخل تغطيه املــادة ( )18ف�إن على �سوي�سرا
�أن ت�سمح  -عند الطلب  -بخ�صم ال�ضريبة ال�سوي�سرية مببلغ يعادل �ضريبة
الدخل املفرو�ضــة فـي �سلطن ــة عم ــان طبقــا للم ــادة ( )18عل ــى �أال يزي ــد ه ــذا
اخل�صم على ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل ال�سوي�سرية  -كما هو حم�سوب قبل
اخل�صم  -واملن�سوبة �إىل الدخل الذي يجوز فر�ض ال�ضريبة عليه فـي �سلطنة
عمان .
د  -يحق لل�شركة املقيمة فـي �سوي�سرا والتي ح�صلت على �أرباح الأ�سهم من �شركة
مقيمة فـي �سلطنة عمان لغر�ض فر�ض ال�ضرائب فـي �سوي�سرا فيما يتعلق ب�أرباح
الأ�سهم نف�س الإعفاء الذي �سيمنح لل�شركة �إذا كانت ال�شركة الدافعة لأرباح
الأ�سهم مقيمة فـي �سوي�سرا .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان  ،ف�سيتم جتنب االزدواج ال�ضريبي على النحو الآتي :
 �إذا ح�صل مقيم فـي �سلطنة عمان على دخل ميكن �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي �سوي�سرابالتطبيــق لأحكام هذه االتفاقية  ،ف�إن على �سلطنة عمان �أن ت�سمح بخ�صم مبلغ
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من ال�ضريبة املفرو�ضة على دخل هذا املقيم مببلغ يعادل �ضريبة الدخل املدفوعة
فـي �سوي�س ــرا �سواء �أكــان ذلك بطريقة مبا�شرة �أم عن طريق اخل�صــم  ،ب�شــرط
�أال يزيد هذا اخل�صم على ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل (املح�سوب قبل �إجراء
اخل�صــم) واملن�ســوب �إىل الدخل الــذي يجــوز فر�ض ال�ضريبــة عليه فـي �سوي�سرا .
و�إذا كان الدخل الذي يح�صل عليه مقيــم ف ــي �سلطنة عمان معفيـا من ال�ضريبة
فـي �سلطنــة عمان مبقت�ضى �أي من �أحكام هذه االتفاقية  ،ف�إنه يجوز ل�سلطنة
عمان مع ذلك �أن ت�أخذ بعني االعتبار الدخل املعفـي عند احت�ساب مبلغ ال�ضريبة
على الدخل املتبقى لهذا املقيم			.
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكــام خا�صــة
املــادة ( ) 23
عــدم التمييــز
 -1ال يج ــوز �إخ�ضـاع مواطنـي دولـة متعاقــدة ف ــي الدول ــة املتعاقـ ــدة الأخـ ــرى لأي �ضرائب
�أو التزام ــات تتعل ــق بهـ ــذه ال�ضرائ ــب تكـ ــون خمتـلف ــة �أو �أكث ــر عبئ ــا م ــن ال�ضرائ ــب
�أو االلتزامات ذات ال�صلة التي يخ�ضع لها �أو يجوز �أن يخ�ضع لها مواطنو هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى ممن هم فـي الظروف ذاتها وب�صفة خا�صة ما يتعلق بالإقامة .
وي�سري هذا احلكم  -على الرغم من �أحكام املــادة (� - )1أي�ضا على الأ�شخا�ص املقيمني
فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .
 - 2ال تخ�ضع �أي من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ل�ضرائب
تفر�ض عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب التي
تفر�ض على م�شروعات هذه الدولة املتعاقدة الأخرى والتي متار�س الأن�شطة ذاتها .
وال يجوز تف�سري هذا الن�ص على �أنه ينطوي على �إلزام �أي دولة متعاقدة مبنح املقيمني
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى �أي بدالت �أو �إعفاءات �أو تخفي�ضات �شخ�صية لأغرا�ض
ال�ضرائب تبعا للحالة املدنية �أو الأعباء العائلية والتي متنحها للمقيمني فيها .
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 - 3با�ستثناء احلاالت التي ت�سري عليها �أحكام الفقرة ( )1من املــادة (� )9أو الفقرة ()7
من املــادة (� )11أو الفقرة ( )6من املــادة ( ، )12ف�إن فوائد الديون والأتاوى والنفقات
الأخرى التي يدفعها م�شروع دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى يتم
خ�صمها لغر�ض حتديد الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة لهذا امل�شروع وفقا لل�شروط ذاتها
كما لو كانت قد دفعت �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4م�شروعات �أي دولة متعاقدة والتي ميلك ر�ؤو�س �أموالها كليا �أو جزئيا �أو ي�سيطر عليها
بطريق ــة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �شخ�ص �أو �أكرث مقيــم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
لن تخ�ضــع فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لأي �ضرائب �أو التزامات تتعلق بها
تكــون خمتلفــة �أو �أكثــر عبئـا من ال�ضرائب �أو االلتزامــات املتعلقــة بهــا التـي تخ�ضع لها
�أو يجوز �أن تخ�ضع لها امل�شروعات الأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 5ت�سري �أحكام هذه املــادة فقط على ال�ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 24
�إجـراءات االتفــاق املتبــادل
� - 1إذا تبني ل�شخ�ص �أن الإجراءات التي اتخذتها �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو كلتاهما
�أدت �أو ت�ؤدي �إىل فر�ض �ضريبة عليه مبا يخالف �أحكام هذه االتفاقية  ،يجوز له بغ�ض
النظر عن احللول التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني � ،أن يعر�ض
منازعته على ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها � ،أو على ال�سلطة
املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة التي يتمتع بجن�سيتها �إذا كانت حالته تخ�ضع لأحكام
الفقــرة ( )1م ــن املــادة ( . )23ويجـب عــر�ض املنازعــة خــالل فرتة ( )3ثالث �سنوات
من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي �أدى �إىل �إخ�ضاعه ل�ضريبة على نحو خمالف
لأحكام هذه االتفاقية .
� - 2إذا تبيــن لل�سلـطــة املخت�صــة �أن املعار�ضــة لهــا مـ ــا يربرها و�إذا مل تكــن قــادرة بذاتهــا
على التو�صل �إىل حل منا�سب لذلك  ،ف�إنها ت�سعى �إىل حل امل�س�ألة عن طريق االتفاق
املتبادل مع ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك بق�صد جتنب فر�ض
ال�ضريبة التي ال تتفق مع �أحكام االتفاقية .
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 - 3ت�سعى ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني �إىل التو�صل عن طريق االتفاق
املتبادل حلل �أي �صعوبات �أو �شكوك تن� أش� فيما يتعلق بتف�سري �أو تطبيق �أحكام هذه
االتفاقيـة  .كمــا يجــوز لهمــا الت�شــاور معا لتجنـب االزدواج ال�ضريبي فـي احلاالت التي
مل تن�ص عليها االتفاقية .
 - 4يجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني التوا�صل مبا�شرة فيما بينهما
بغر�ض التو�صل �إىل اتفاق وفقا ملفهوم الفقرات ال�سابقة .
املــادة ( ) 25
تبـــــادل املعلومـــــــات
 - 1تقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل �أن تكون
لها عالقة فـي املدى املنظور بتنفيذ �أحكام هذه االتفاقية �أو لإدارة �أو تنفيذ القوانني
الداخلية املتعلقة بال�ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية وفـي احلدود التي ال تكون
فيها هذه ال�ضرائب غري متفقة مع �أحكام االتفاقية  .ويتم تبادل املعلومات دون التقيد
ب�أحكام املــادة (. )1
 - 2تعامل �أي معلومات حت�صل عليها �أي دولة متعاقدة وفقا للفقرة ( )1كمعلومات �سرية
�أ�سوة باملعلومات التي يتم احل�صول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة املتعاقدة
ويف�ضى بها فقط للأ�شخا�ص �أو ال�سلطات (مبا فيها املحاكم واجلهات الإدارية) املخت�صة
بالربط �أو التح�صيل �أو التنفيذ �أو االتهام �أو الف�صل فـي اال�ستئنافات املتعلقة بال�ضرائب
التي تتناولها الفقرة ( ، )1وعلى �أولئك الأ�شخا�ص �أو هذه ال�سلطات ا�ستخدام املعلومات
له ــذه الأغــرا�ض فقــط  ،ولكــن يجــوز �إف�شــاء �سريتهــا عنــد نظــر الدعــاوى الق�ضائي ــة
العموميــة �أمــام املحاكــم �أو عند �إ�صدار الأحكام الق�ضائية .
 - 3ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن تف�سر �أحكام الفقرتني ( )1و ( )2على �أنها تفر�ض
التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء :
أ�  -التخاذ ممار�سات �إدارية مبا يخالف القوانني والإجراءات الإدارية لهذه الدولة
املتعاقدة �أو للدولة املتعاقدة الأخرى .
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ب  -لتقدمي معلومات ال ميكن احل�صول عليها طبقا للقوانني �أو الإجراءات املعتادة
للإدارة فـي هذه الدولة املتعاقدة �أو فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -لتقدمي معلومات ت�ؤدي اىل �إف�شاء �أي �سر حرفـي �أو �سر ن�شاط جتاري �أو �سر
�صناعي �أو �سر جتاري �أو �سر مهني �أو عملية �أو معلومة جتارية يكون �إف�شاء
�سرية �أي منها متعار�ضا مع النظام العام .
 - 4فـي حالة طلب �أي دولة متعاقدة ملعلومات وفقا لهذه املــادة  ،تقوم الدولة املتعاقدة
الأخرى با�ستخدام �إجراءاتها فـي جمع املعلومات للح�صول على املعلومات املطلوبة
حتى �إذا كانت هذه الدولة املتعاقدة الأخرى لي�ست بحاجة لهذه املعلومات لأغرا�ضها
ال�ضريبية  ،ويخ�ضع االلتزام الوارد فـي اجلملة ال�سابقة للقيود املبينة بالفقرة ()3
ولكن لن تف�سر هذه القيود ب�أي حال من الأحوال على �أنها ت�سمح لأي دولة متعاقدة
باالمتناع عن تقدمي املعلومات فقط ب�سبب �أن لي�س لها م�صلحة داخلية فـي هذه
املعلومات .
 - 5ال يجــوز ب ـ�أي حــال تف�سيــر �أحكــام الفقــرة ( )3ب�أن ت�سمــح لدولــة متعاقــدة باالمتنــاع
عن تقدمي املعلومات ملجرد �أن هذه املعلومات يحتفظ بها بنك �أو �أي م�ؤ�س�سة مالية
�أخرى �أو ممثل �أو �شخ�ص يت�صرف وفق وكالة �أو قدرة ائتمانية � ،أو لأنها تتعلق بحقوق
ملكية �شخ�ص ما .
املــادة ( ) 26
�أع�ضـاء البعثـات الدبلوما�سيـة وامل�س�ؤولـون القن�صليـون
 - 1ال يرتتب على هذه االتفاقية الإخالل باالمتيازات ال�ضريبية لأع�ضاء البعثات الدبلوما�سية
�أو الوظائــف القن�صلي ــة مبوجــب القواعــد العامــة للقانــون الدولــي �أو مبقتـ�ضى �أحكــام
اتفاقيــات خا�صــة .
 - 2علــى الرغــم مــن �أحكــام املــادة ( )4ف ـ�إن الفــرد الــذي يكــون ع�ضوا فـي بعثة دبلوما�سية
�أو وظيفــة قن�صليــة �أو بعثــة دائمــة لدولة متعاقدة كائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
�أو فـي �أي دولــة �أخرى يعتب ــر لأغ ــرا�ض ه ــذه االتفاقي ــة مقيم ــا فـ ــي الدول ــة املتعاق ــدة
املر�سل ــة �إذا :

-471-

�أ  -طبقا للقانون الدويل ال يخ�ضع هذا ال�شخ�ص لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
امل�ستلمة وذلك فيما يتعلق بالدخل الذي يح�صل عليه من م�صادر خارج تلك
الدولة املتعاقدة .
ب  -ويخ�ضع هذا ال�شخ�ص فـي الدولة املتعاقدة املر�سلة لنف�س االلتزامات املتعلقة
بال�ضريبة على �إجمايل الدخل املفرو�ض على املقيمني فـي تلك الدولة املتعاقدة .
 - 3ال ت�ســري االتفاقي ــة علــى املنظـم ــات الدولي ــة و�أع�ضائه ــا وموظفيه ــا و�أع�ضــاء البعث ــات
الدبلوما�سية �أو الوظائف القن�صلية �أو البعثات الدائمة التابعة لدولة ثالثة املوجودين
بدولة متعاقدة ومل يتم معاملتهم فـي �أي دولة متعاقدة كمقيمني فيما يتعلق بال�ضرائب
على الدخل .
الف�صــل ال�ســاد�س
�أحكــام نهائيــة
املــادة ( ) 27
�سريــان االتفاقيــة
 -1تخطــر ك ــل م ــن الدولتي ــن املتعاقدتــني الدول ــة املتعاق ــدة الأخــرى مــن خــالل القنــوات
الدبلوما�سية با�ستكمال الإجراءات الالزمة وفقا لقانونها لنفاذ �أحكام هذه االتفاقية ،
وت�سري هذه االتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ ا�ستالم �آخر هذين الإخطارين .
 -2تكون �أحكام االتفاقية نافذة وفقا ملا يلي :
أ�  -فيمــا يتعل ــق بال�ضرائــب املحجــوزة مــن املنبـع  ،علـى املبالـغ املدفوعــة �أو امل�ضافــة
فـي احل�ساب فـي �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير الذي يلي مبا�شرة ال�سنة
امليالدية التالية لتاريخ �سريان هذه االتفاقية .
ب  -فيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى عن �أي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد اليوم الأول
من �شهر يناير الذي يلي مبا�شرة ال�سنة امليالدية التالية لتاريخ �سريان هذه
االتفاقية .
ج  -فيما يتعلق باملــادة ( )25املخت�صة باملعلومات ذات ال�صلة بال�سنوات ال�ضريبية
اعتبارا من اليوم الأول من �شهر يناير الذي يلي مبا�شرة ال�سنة امليالدية التالية
لتاريخ �سريان هذه االتفاقية .
-472-

 - 3يتوقف �سريان االتفاقية بني املجل�س الفيدرايل ال�سوي�سري وحكومة �سلطنة عمان
لتجنــب االزدواج ال�ضريب ــي للدخ ـ ــل النا�شـ ــئ عـ ــن النق ـ ــل اجل ـ ــوي الدول ــي املوقع ــة
فـي يوم  3نوفمرب 2007م  ،وعليه يتوقف نفاذ هذه االتفاقية عن �أي �سنة �ضريبية
تنطبق عليها هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 28
�إنهـــاء االتفاقيـــة
تظل هذه االتفاقية �سارية حلني �إنهائها من قبل �إحدى الدولتني املتعاقدتني  ،ويجوز لأي
من الدولتني املتعاقدتني �إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية ب�إخطار �إنهاء
يوجه للدولة الأخرى قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من نهاية �أي �سنة ميالدية  ،وفـي هذه
احلالة يوقف �سريان هذه االتفاقية كما يلي :
�أ  -فيمــا يتعلــق بال�ضرائــب املحج ــوزة من املنبــع  ،علـى املبالــغ املدفوعــة �أو امل�ضافــة
فـي احل�سـاب فــي �أو بعــد اليــوم الأول من �شهــر ينايــر الــذي يلــي مبا�شــرة ال�سنــة
امليالدية التالية التي مت فيها توجيه الإخطار ب�إنهاء االتفاقية .
ب  -فيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  ،عن �أي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد اليوم الأول
من �شهر يناير الذي يلي مبا�شرة ال�سنة امليالدية التالية التي مت فيها توجيه
الإخطار ب�إنهاء االتفاقية .
�إثباتا ملا تقــدم  ،قــام املوقعــان �أدناه مبوجب ال�سلطة املخولة لهما من قبل حكومتيهما
بالتوقيع على هذه االتفاقية .
حررت فـي مدينة �سوجيه فـي يوم اجلمعة 1436/8/3هـ املوافق 2015/5/22م من ن�سختني
باللغات العربية والفرن�سية والإجنليزية  ،وكل الن�صو�ص ذات حجيـة مت�ساوية  ،وفـي حالة
االختالف فـي التف�سري بني �أي من هذه الن�صو�ص يعتمـد الن�ص املعد باللغة الإجنليزية .
عـــن
املجلــ�س الفيدرالــي ال�سوي�ســري

عـــن
�سلطنـــــــة عمـــــان
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ملحــق
�سلطنـــة عمـــان
واملجلــ�س الفيدرالـــي ال�سوي�ســري
اتفقا عند التوقيع فـي مدينة �سوجيه فـي يوم اجلمعة 1436/8/3هـ املوافق 2015/5/22م
على االتفاقية بني الدولتني لتجنب االزدواج ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
على �أن ت�شكل الأحكام التالية جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية :
 -1ب�شكل عام 				:
أ�  -يجــوز للجهــات املخت�ص ــة الت�ش ــاور فيمــا بينه ــا التخــاذ ا إلجــراءات الالزمـ ــة
ملنع �سوء ا�ستخدام هذه االتفاقية  .وتهدف هذه ال�ضوابط  -ب�صفة خا�صة  -ملنع
الأ�شخا�ص غري املقيمني بدولة متعاقدة من �سوء ا�ستخدام امليزات التي تتوفر
		
مبوجب هذه االتفاقية .
ب  -فـي �أي حال من الأحوال  ،ال ت�سري �أحكام املــواد ( )10و ( )11و (� )12إذا كان
الغر�ض الرئيـ�سي لأي �شخــ�ص يختــ�ص ب�إن�شــاء �أو حوالــة الأ�سهــم �أو مطالبــات
الديـون �أو احلقـوق الأخرى التي دفعــت عنهـا �أربـاح الأ�سهـم �أو الفائدة �أو الأتاوى
هــو احل�صـول على منفعـة وفق ــا للمــواد ( )10و ( )11و ( )12عــن طريــق الإن�شــاء
�أو احلوالة .
 - 2بالن�سبة للفقرة الفرعية (د) من الفقرة ( )1من املــادة (: )3
يك ــون مفهومـا �أن عبارة " نظـام مع ــا�ش التقاع ــد" �أو "�صنــدوق التقاعــد" ت�شم ــل التالــي
�أو �أي نظم مماثلة �أو �شديدة ال�شبه بها يتم �إن�شا�ؤها وفقا لت�شريع مت �إدخاله بعد تاريخ
التوقيع على هذه االتفاقية 				:
�أ  -فـي �سلطنة عمان � ،أي �صناديق تقاعدية تن�ش�أ وفقا لقوانني �سلطنة عمان .
ب  -فـي �سوي�سرا � ،أي نظم معا�شات تقاعدية مت ت�ضمينها فـي 		:
 - 1القانون الفيدرايل لت�أمني امل�سنني والناجني بتاريخ  20دي�سمرب 1946م .
 - 2القانون الفـيدرايل لت�أمني املعاقني بتاريخ  19يونيو 1959م .
 - 3القانون الفيدرايل ملعا�شات التقاعد التكميلية لت�أمني امل�سنني  ،والناجني
واملعاقني بتاريخ � 6أكتوبر 2006م .
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 - 4القانون الفيدرايل بتاريخ  25يونيو 1982م لت�أمني امل�سنني والناجني واملعاقني
الذي يدفع للتوظيف العام �أو التوظيف الذاتي  ،ويت�ضمن نظم �صناديق املعا�شات
غري امل�سجلة التي توفر خطط تقاعد مهنية .
� - 5أ�شكال نظم معا�شات التقاعد الفردية املعرتف بها امل�شابهة لنظم معا�شات التقاعد
املهنية وفقا للمادة ( )82من القانون الفيدرايل بتاريخ  25يونيو 1982م لت�أمني
امل�سنني والناجني و املعاقني الذي يدفع للتوظيف العام �أو التوظيف الذاتي .
				
 - 3بالن�سبة للمادة (: )4
أ�  -فيما يتعلق بالفقرة ( )1من املـادة ( )4ف�إن معيار ال�سكن الدائم �أو مركز امل�صالح
احليوي ــة �أو الإقام ــة املعتــادة فـي حالة الفرد ي�شري �إىل التواجد لفرتة طويلة
فـي �سلطنة عمان .
ب  -فيما يتعلق بالفقرة ( )1من املـادة ( )4يكون مفهوما وم�ؤكدا �أن عبارة "مقيم
		
بدولة متعاقدة " ت�شمل ب�صفة خا�صة :
 - 1نظ ــام املعا�ش ــات التقاعدي ــة �أو �صنــدوق التقاع ــد امل�ؤ�سـ�س فـي تلـك الدول ــة
املتعاق ــدة .
 - 2واملنظمـ ــة الت ــي �أ�س�س ــت ويت ــم ت�شغليهــا فقــط لأغـ ــرا�ض دينيـ ــة �أو خرييـ ــة
�أو علمي ـ ــة �أو ثقافي ــة �أو ريا�ضيـ ـ ــة �أو تعليمي ـ ــة ( �أو لأكث ــر م ــن غ ــر�ض واحد
من هذه الأغرا�ض ) بغ�ض النظر عما �إذا كان كل �أو جزء من دخلها �أو �أرباحها
قد يعفى من ال�ضريبة وفقا للقانون الداخلي لتلك الدولة املتعاقدة .
				
 - 4بالن�سبة للمادة (: )7
فيما يتعلق بالفقرتني ( )1و ( )2من املــادة (� )7إذا قامت من�ش�أة لدولة متعاقدة ببيع
�سلع �أو ب�ضائع �أو مار�ست عمال جتاريا فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة
م�ستقرة كائنة فيها  ،ف�إن �أرباح تلك املن�ش�أة امل�ستقرة يجب �أال يتم حتديدها على �أ�سا�س
�إجمايل املبلغ امل�ستلم من املن�ش�أة  ،بل يحدد فقط على �أ�سا�س من ذلك اجلزء ملجموع
املبال ــغ املح�صل ــة والتــي تن�س ــب إ�ل ــى الن�شــاط الفعل ــي للمن�ش�أة امل�ستق ــرة لهــذه املبيع ــات
�أو الأعم ــال التجاري ــة .
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فـي حالـة عقـود م�سح �أو التوريـد �أو الرتكيـب �أو �إن�شـ ــاء معدات �أو مبان علمية �أو �صناعية
�أو جتارية �أو علمية �أو لأعمال العامة  ،عندما يكون للم�شروع من�ش�أة م�ستقرة  ،ال يجوز
حتديد �أرباح تلك املن�ش�أة امل�ستقرة على �أ�سا�س �إجمايل مبلغ العقد  ،بل يتم حتديدها
فقط على �أ�سا�س ذلك اجلزء من العقد الذي تقوم فعليا بتنفيذه املن�ش�أة امل�ستقرة فـي
الدولة املتعاقدة التي توجد فيها املن�ش�أة امل�ستقرة .
تخ�ض ــع الأربـ ــاح املرتبط ــة بذل ــك اجل ــزء م ــن العق ــد الــذي يقوم بتنفيذه املكتب
الرئي�سي للم�شروع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها امل�شروع .
 - 5بالن�سبة للمادة ( )7الفقرة (: )3
يكون مفهوما �أنه لتحديد �أرباح من�ش�أة م�ستقرة ما  ،ف�إن امل�صروفات التي يثبت �أن لها
مربرا من الناحية التجارية  -مبا فـي ذلك �أي تخ�صي�ص مل�صروفات املكتب الرئي�سي  -يتم
ال�سماح بها كخ�صومات وفقا للأحكام ذات ال�صلة من قوانني ال�ضريبة للدولة املعنية .
 - 6بالن�سبة للمادة (: )8
لأغــرا�ض ه ــذه املـ ــادة  ،ت�شم ــل عب ــارة "ت�شغي ــل ال�سفــن �أو الطائـرات ف ــي النقــل الدولــي"
				
بوا�سط ــة م�ش ــروع م ــا ي�أت ــي :
�أ  -عقود ت�أجري �أو ا�ستئجار ال�سفن �أو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم وامل�ؤن
			
وا�ستخدامها للت�شغيل فـي النقل الدويل .
ب  -عق ــود ت�أجيــر �أو ا�ستئج ــار �أو �إع ــارة ال�سفــن �أو الطائــرات وفقــا لنظــام الت�أجيــر
بدون طاقم فـي حالة ما �إذا كان هذا الت�أجري �أو اال�ستئجار ي�شكل ن�شاطا عار�ضا
			
لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
ج  -ا�ستخ ــدام �أو �صيان ــة �أو �إيج ــار احلاوي ــات �إذا ك ــان ه ــذا اال�ستخـ ــدام �أو ال�صيانـ ــة
�أو الإيجـار ي�شك ــل ن�شاط ــا عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدولــي .
الدخــل والأرب ــاح التــي يحققهــا م�شروع دولة متعاقدة للنقل بال�سفن �أو الطائرات
من ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل يجب كذلك �أن تت�ضمن الفوائد
على املبالغ املتولدة ب�شكل مبا�شر من هذا الت�شغيل  ،ب�شرط �أن تكون هذه الفوائد
		
عار�ضة للت�شغيل .
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 - 7بالن�سبة للمادة (: )12
فيما يتعلق باملــادة (( )12الأتاوى)  ،وفقا لأي اتفاق �أو اتفاقية �أو ملحق اتفاقية بني
�سلطنة عمان ودولة ثالثة  ،وقعت بعد �إبرام هذه االتفاقية  ،ف�إن �سلطنة عمان تقوم
بتحديـ ــد �ضريبته ــا م ــن املنب ــع علــى الأت ــاوى بن�سبــة تقـل عن الن�سبة املن�صو�ص عليها
فـي هذه االتفاقية �أو حتديد نطاق هذا الدخل باملقارنة مع هذه االتفاقية  ،ف�إن نف�س
الن�سبـ ــة �أو نف ــ�س النط ــاق عــلى النحو املن�صو�ص عليـ ــه ف ـ ــي ذلك االتفـ ــاق �أو االتفاقيـ ــة
�أو امللح ــق ب�شـ ـ�أن الأتـ ــاوى وي�س ــري �أي�ض ــا بي ــن كلت ــا الدولتي ــن املتعاقدتي ــن مبوجب
هذه االتفاقية اعتبارا من اليوم الذي ي�سري هذا االتفاق �أو االتفاقية �أو امللحق حيز
التنفيذ .
 - 8بالن�سبة للمادتني ( )18و (: )19
يكون مفهوما �أن عبارة "املعا�شات" ال ت�شمل فقط  -ح�سب ا�ستخدامها فـي املادتني ()18
و ( )19على التوايل  -املدفوعات الف�صلية  ،بل ت�شمل كذلك املدفوعات الإجمالية .
 - 9بالن�سبة للمادتني ( )18و (: )23
فيما يتعلق باملـادة ( )18واملــادة (� )23سيتم التعامل مع م�ساهمات �أي نظام معا�شات
تقاعدية لدولة متعاقدة بوا�سطة �أو بالنيابة عن �شخ�ص ي�ؤدي خدمات فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى  ،لأغرا�ض حتديد �ضريبة ال�شخ�ص الواجبة ال�سداد و�أرباح امل�شروع
التي ميكن �إخ�ضاعها لل�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة  ،يكون معاملتها فـي تلك
الدولة املتعاقدة بنف�س الطريقة وتخ�ضع لنف�س ال�شروط والقيود التي تخ�ضع لها
امل�ساهم ــات التـ ــي تقـ ــدم لنظ ــام معا�شـ ــات تقاع ــدي فـ ــي تـ ــلك الدولــة املتعاقـدة  ،ب�شرط
�أال يكون ال�شخ�ص مقيما فـي تلك الدولة املتعاقدة وي�شارك فـي النظام التقاعدي
مبا�شرة قبل �شروعه فـي تقدمي خدمات فـي تلك الدولة املتعاقدة .
				
 - 10بالن�سبة للمادة (: )25
أ�  -يكون مفهوما �أن تبادل املعلومات �سيتطلب فقط وقتا ت�ستنفد الدولة املتعاقدة
املتقدم ــة بالطل ــب جميــع امل�ص ــادر املنتظم ــة املتوفــرة وفقــا لإجــراءات ال�ضريب ــة
			
الداخلية .
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ب  -يكون مفهوما �أنه يتعني على ال�سلطات ال�ضريبية للدولة املتقدمة بالطلب
توفري املعلومات التالية لل�سلطات ال�ضريبية للدولة املتقدم �إليها بالطلب عند
			
التقدم بطلب للح�صول على معلومات بح�سب املــادة (: )25
 -1هوية ال�شخ�ص مو�ضع البحث والدرا�سة �أو الفح�ص .
 - 2الفرتة الزمنية املطلوب عنها املعلومات .
 - 3بيـان باملعلومــات املطلوبــة ي�شتمــل طبيعتهـا والطريقة التي تريد الدولة
املتعاقدة املتقدمة بالطلب �أن تت�سلمها بها من الدولة املتعاقدة املتقدم
�إليها بالطلب .
 - 4الغر�ض ال�ضريبي الذي تطلب املعلومات لأجله .
 - 5ا�سم وعنوان  -ل�شخ�ص ما هو معلوم � -أي �شخ�ص يعتقد �أنه ميلك املعلومات
املطلوبة .
ج  -يكــون مفهوما �أن معيــار "العالقة املنظورة" يهــدف �إلـى توفيــر تبــادل املعلومــات
فـي امل�سائ ــل ال�ضريبي ــة �إىل �أق�صى حد وعلى �أو�سع نطاق ممكن  ،وللتو�ضيح
ف ــي ذات الوق ــت �إل ــى �أن تل ــك ال ــدول املتعاق ــدة لي ــ�س له ــا حري ــة االنخ ــراط
فـي "فحو�صات ت�صيدية" �أو طلــب معلومــات لي�ست لها �صلة بال�ش�ؤون ال�ضريبية
للخا�ضعني لل�ضريبة  .بالرغم من ذلك ف�إن الفقرة الفرعية (( )10ب) حتتوي
على متطلبات �إجرائية هامة تهدف �إىل �ضمان عدم حدوث فحو�صات ت�صيدية ،
وبالرغم من ذلك ف�إن ال�شروط (� )1إىل ( )5من الفقرة الفرعية (( )10ب)
			
يجب �أال تف�سر من �أجل �إبطال فاعلية تبادل املعلومات .
د  -يكون مفهوما �أن املــادة ( )25من االتفاقية ال يتطلب من الدولتني املتعاقدتني
تبادل املعلومات على �أ�سا�س تلقائي �أو عفوي .
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ه ـ  -يكون مفهوما �أنه فـي حالة تبادل املعلومات ف�إن قواعد اللوائح الإدارية املتعلقة
باخلا�ضع لل�ضريبة واملن�صو�ص عليها فـي الدولة املتعاقدة امل�ستلمة للطلب تبقى
�سارية قبل �أن تنقل املعلومات �إىل الدولة املتعاقدة املتقدمة بالطلب  .يكون
مفهوما كذلك �أن هذا احلكم يهدف �إىل �ضمان �إجراء عادل للخا�ضع لل�ضريبة
ولي�س ملنع �أو الت�أخري غري املربر لعملية تبادل املعلومات 			.
�إثباتــا مل ــا تق ــدم  ،قــام املوقعــان �أدنــاه مبوجــب ال�سلطــة املخولــة لهما من قبل حكومتيهما
بالتوقيــع علــى ه ــذه االتفاقيــة .
حرر فـي مدينة �سوجيه فـي يوم اجلمعة 1436/8/3هـ املوافق 2015/5/22م من ن�سختني
باللغات العربية والفرن�سية والإجنليزية  ،وكل الن�صو�ص ذات حجيـة مت�ساوية  ،وفـي حالة
االختالف فـي التف�سري بني �أي من هذه الن�صو�ص يعتمـد الن�ص املعد باللغة الإجنليزية .

عـــن
املجلــ�س الفيدرالــي ال�سوي�ســري

عـــن
�سلطنـــــــة عمـــــان
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AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN AND
THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Sultanate of Oman and the Swiss Federal Council
desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with
respect to taxes on income
Have agreed as follows:
CHAPTER I
SCOPE OF THE AGREEMENT
Article ( 1 )
Persons covered
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the
Contracting States.
Article ( 2 )
Taxes covered
1 - This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of
a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities,
irrespective of the manner in which they are levied.
2 - There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income
or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of
movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or
salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3 - The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
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a - in Switzerland:
the federal, cantonal and communal taxes on income (total income, earned
income, income from capital, industrial and commercial profits, capital
gains, and other items of income ;
(hereinafter referred to as “Swiss tax”);
b - in Sultanate of Oman:
the income tax
(hereinafter referred to as “Omani tax”).
4 - The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar
taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement either in
addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the
Contracting States shall notify each other of any significant changes that have
been made in their respective taxation laws.
5 - The Agreement shall not apply to taxes withheld at source on prizes in a
lottery.
CHAPTER II
DEFINITIONS
Article ( 3 )
General definitions
1 - For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a - i - the term “Switzerland” means the Swiss Confederation;
ii- the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of
Oman and the islands belonging thereto, including the territorial waters
and any area outside the territorial waters over which the Sultanate
of Oman may, in accordance with international law and the laws of
the Sultanate of Oman, exercise sovereign rights with respect to the
exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed
and the sub-soil and the superjacent waters;
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b - the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean
the Sultanate of Oman or Switzerland as the context requires;
c - the term “person” includes an individual, a company and any other body
of persons;
d - the term “company” means any body corporate or any entity that is treated
as a body corporate for tax purposes;
e - the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other
Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a
resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident
of the other Contracting State;
f - the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft
operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or
aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
g - the term “competent authority” means:
i - in the case of Switzerland, the Federal Department of Finance or its
authorized representative;
ii - in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or its
authorized representative;
h - the term “national” means:
i - any individual possessing the nationality of a Contracting State;
ii - any legal person, partnership or association deriving its status as such
from the laws in force in a Contracting State;
i - the term “pension scheme” or “pension fund” means any plan, scheme,
fund, foundation, trust or other arrangement established in a Contracting
State which is:
i - regulated by, and generally exempt from income taxation in, that
Contracting State; and
ii - operated principally to administer or provide pension or retirement
benefits or to earn income for the benefit of one or more of such
schemes.
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2 - As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State,
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have
the meaning that it has at that time under the law of that Contracting State for
the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under
the applicable tax laws of that Contracting State prevailing over a meaning
given to the term under other laws of that Contracting State .
Article ( 4 )
Resident
1 - For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State”
means any person who, under the laws of that Contracting State , is liable to
tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place
of registration or any other criterion of a similar nature.
In the case of the Sultanate of Oman, an individual who has a permanent
home, his center of vital interest, or habitual abode in the Sultanate of Oman
is considered to be a resident of that Contracting State.
2 - For the purposes of paragraph (1) above the term “resident” shall include:
a - a Contracting State itself, local governments and any political subdivision
or local authority thereof;
b - any governmental institutions created under public law such as the Central
Bank, funds, corporations, authorities, foundations, agencies or any other
similar entities.
3 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident
of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a - he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which
he has a permanent home available to him; if he has a permanent home
available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be
a resident only of the Contracting State with which his personal and
economic relations are closer (center of vital interests);
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b - if the Contracting State in which he has his center of vital interests cannot
be determined, or if he has not a permanent home available to him in
either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the
Contracting State in which he has an habitual abode;
c - if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of
them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of
which he is a national;
d - if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the
competent authorities of the Contracting States shall settle the question
by mutual agreement.
4 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed
to be a resident only of the Contracting State in which its place of effective
management is situated.
Article ( 5 )
Permanent establishment
1 - For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment”
means a fixed place of business through which the business of an enterprise
is wholly or partly carried on.
2 - The term “permanent establishment” includes especially:
a - a place of management;
b - a branch;
c - an office;
d - a factory;
e - a workshop, and
f - a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of
natural resources.
3 - A building site, construction or installation project constitutes a permanent
establishment only if it lasts more than nine months.
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4 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent
establishment” shall be deemed not to include:
a - the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery
of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d - the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the
enterprise;
e - the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
advertising, for the supply of information, for scientific research or
similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the
enterprise;
f - the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of
activities mentioned in subparagraphs (a) to (e) , provided that the overall
activity of the fixed place of business resulting from this combination is
of a preparatory or auxiliary character.
5 - Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person
other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies
is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in
a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the
enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment
in that Contracting State in respect of any activities which that person
undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited
to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through a fixed
place of business, would not make this fixed place of business a permanent
establishment under the provisions of that paragraph.
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6 - An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a
Contracting State merely because it carries on business in that Contracting
State through a broker, general commission agent or any other agent of an
independent status, provided that such persons are acting in the ordinary
course of their business.
7 - The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or
is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State,
or which carries on business in that other Contracting State (whether through
a permanent establishment or otherwise) , shall not of itself constitute either
company a permanent establishment of the other.
CHAPTER III
TAXATION OF INCOME
Article ( 6 )
Income from immovable property
1 - Income derived by a resident of a Contracting State from immovable
property (including income from agriculture or forestry) situated in the other
Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 - The term “immovable property”shall have the meaning which it has under
the law of the Contracting State in which the property in question is situated.
The term shall in any case include property accessory to immovable property,
livestock and equipment used in agriculture (including the breeding and
cultivation of fish) and forestry, and rights to which the provisions of general
law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and
rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall
also be considered as “immovable property”. Ships and aircraft shall not be
regarded as immovable property.
3 - The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct
use, letting, or use in any other form of immovable property.
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4 - The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from
immovable property of an enterprise and to income from immovable property
used for the performance of independent personal services.
Article (7 )
Business profits
1 - The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in
that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other
Contracting State through a permanent establishment situated therein. If
the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise
may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is
attributable to that permanent establishment.
2 - Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a
Contracting State carries on business in the other Contracting State through
a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent establishment the profits which it might
be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged
in the same or similar activities under the same or similar conditions and
dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent
establishment.
3 - In determining the profits of a permanent establishment, there shall be
allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the
permanent establishment, including executive and general administrative
expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent
establishment is situated or elsewhere.
4 - Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits
to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment
of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2)
shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed
by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment
adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the
principles contained in this Article.
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5 - No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for
the enterprise.
6 - For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to
the permanent establishment shall be determined by the same method year by
year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7 - Where profits include items of income which are dealt with separately in
other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall
not be affected by the provisions of this Article.
Article ( 8 )
Shipping and air transport
1 - Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or
aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.
2 - The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participation
in a pool, a joint business or an international operating agency.
Article ( 9 )
Associated enterprises
1 - Where
a - an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting
State, or
b - the same persons participate directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise
of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two
enterprises in their commercial or financial relations which differ from
those which would be made between independent enterprises, then any
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
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2 - Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that
Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of
the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting
State and the profits so included are profits which would have accrued to the
enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made
between the two enterprises had been those which would have been made
between independent enterprises, then that other Contracting State shall
make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein
on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to
the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the
Contracting States shall if necessary consult each other.
Article ( 10 )
Dividends
1 - Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting
State.
2 - However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which
the company paying the dividends is a resident and according to the laws
of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a - (5) per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner
is a company (other than a partnership) which holds directly at least (10)
per cent of the capital of the company paying the dividends;
b - (15) per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), the Contracting State of
which the company is a resident shall exempt from tax dividends paid by that
company, if the beneficial owner of the dividends is
a - the other Contracting State, a political subdivision or the Central Bank
thereof;
b - a pension scheme or pension fund of the other Contracting State; or
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c - in the case of the Sultanate of Oman, the State General Reserve Fund,
the Omani Investment Fund and any other statutory body or institution
wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may
be agreed from time to time between the competent authorities of the
Contracting States.
4 - Paragraphs (2) and (3) shall not affect the taxation of the company in respect
of the profits out of which the dividends are paid.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement
settle the mode of application of these limitations.
5 - The term “dividends” as used in this Article means income from shares,
“jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or
other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income
from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment
as income from shares by the laws of the Contracting State of which the
company making the distribution is a resident.
6 - The provisions of paragraphs (1),( 2) and (3) shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State of which the company paying the
dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or
performs in that other Contracting State independent personal services from a
fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends
are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may
be, shall apply.
7 - Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits
or income from the other Contracting State, that other Contracting State may
not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar
as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or
insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that
other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a
tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the
undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in
such other Contracting State.
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Article ( 11 )
Interest
1 - Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of
the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 - However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it
arises and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial
owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed (5) per cent of the gross amount of the interest. The
competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement
settle the mode of application of this limitation.
3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a
Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who
is the beneficial owner thereof shall be taxable only in that other Contracting
State to the extent that such interest is paid
a - to the Government of that other Contracting State, a political subdivision
or local authority thereof or to the Central Bank of that other Contracting
State;
b - in the case of the Sultanate of Oman, the State General Reserve Fund,
the Omani Investment Fund and any other statutory body or institution
wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may
be agreed from time to time between the competent authorities of the
Contracting States.
c - with respect to indebtedness arising as a consequence of the sale on credit
of any equipment, merchandise or services;
d - on any loan of whatever kind granted by a bank;
e - to a pension scheme or pension fund; or
f - on intercompany loans.
4 - The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying
a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from
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government securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.
Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the
purpose of this Article.
5 - The provisions of paragraphs (1),( 2) and (3) shall not apply if the beneficial
owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting
State independent personal services from a fixed base situated therein, and
the debtclaim in respect of which the interest is paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions
of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
6 - Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is
a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying
the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a
Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection
with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then
such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the
permanent establishment or fixed base is situated.
7 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the
interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial
owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article ( 12 )
Royalties
1 - Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
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2 - However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which
they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the
beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State,
the tax so charged shall not exceed (8) per cent of the gross amount of the
royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual
agreement settle the mode of application of this limitation.
3 - The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind
received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of
literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent,
trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use
of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for
information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner
of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other Contracting State
independent personal services from a fixed base situated therein, and the right
or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions
of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
5 - Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is
a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the
royalties, whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the
obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne
by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be
deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment
or fixed base is situated.
6 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the
royalties, having regard to the use, right or information for which they are
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paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions
of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this
Agreement.
Article ( 13 )
Capital gains
1 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of
immovable property referred to in Article (6) and situated in the other
Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 - Gains from the alienation of movable property forming part of the business
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing independent personal services, including
such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or
with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other
Contracting State.
3 - Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation
of ships or aircraft operated in international traffic or movable property
pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in
that Contracting State.
4 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares
or other corporate rights in a company the assets of which consist directly or
indirectly of more than (50) per cent of immovable property referred to in
Article (6) situated in the other Contracting State may be taxed in that other
Contracting State.
5 - Gains from the alienation of any property other than that referred to in
paragraphs (1), (2), (3) and (4), shall be taxable only in the Contracting State
of which the alienator is a resident.
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Article ( 14 )
Independent personal services
1 - Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional
services or other activities of an independent character shall be taxable only
in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him
in the other Contracting Contracting State for the purpose of performing his
activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other
Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.
2 - The term “professional services” includes especially independent scientific,
literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent
activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.
Article ( 15 )
Income from employment
1 - Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), salaries, wages and
other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in
respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State
unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the
employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may
be taxed in that other Contracting State.
2 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by
a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised
in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned
Contracting State if:
a - the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods
not exceeding in the aggregate (183) days in the tax year concerned, and
b - the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident
of the other Contracting State, and
c - the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base
which the employer has in the other Contracting State.
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3 - Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration
derived by any employee of an enterprise of a Contracting State in respect
of the employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic,
may be taxed in that Contracting State.
Article ( 16 )
Directors’ fees
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting
State in his capacity as a member of the board of directors or a similar body of a
company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that
other Contracting State.
Article ( 17 )
Artistes and sportsmen
1 - Notwithstanding the provisions of Articles (14) and (15), income derived by
a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his
personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be
taxed in that other Contracting State.
2 - Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer
or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or
sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding
the provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State
in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. The
provisions of the preceding sentence shall not apply if it is established that
neither the entertainer or the sportsman himself, nor persons related to him,
participate directly in the profits of such person.
3 - Paragraphs (1) and (2) shall not apply to income from activities performed in
a Contracting State by entertainers or sportsmen if such income is derived,
directly or indirectly, wholly or mainly from public funds of the other
Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof. In such
a case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the
entertainer or sportsman is a resident.
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Article ( 18 )
Pensions and other similar retirement benefits
Pensions and other similar remuneration in consideration of past employment,
and other retirement benefits arising in a Contracting State and paid to a resident
of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned Contracting
State.
Article ( 19 )
Government service
1 - a - Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting
State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual
in respect of services rendered to that Contracting State or subdivision or
authority shall be taxable only in that Contracting State.
b - However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be
taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in
that Contracting State and the individual is a resident of that Contracting
State who:
i - is a national of that Contracting State; or
ii - did not become a resident of that Contracting State solely for the
purpose of rendering the services.
2 - a - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other similar
remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a
political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of
services rendered to that Contracting State or subdivision or authority shall
be taxable only in that Contracting State.
b - However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only
in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national
of, that Contracting State.
3 - The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries,
wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services
rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a
political subdivision or a local authority thereof.
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Article ( 20 )
Students
Payments which a student or business apprentice who is or was immediately
before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and
who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of
his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or
training shall not be taxed in that Contracting State, provided that such payments
arise from sources outside that Contracting State.
Article ( 21 )
Other income
1 - Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not
dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in
that Contracting State.
2 - The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income
from immovable property as defined in paragraph (2) of Article (6), if the
recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other Contracting State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the right or property
in respect of which the income is paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article
(7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
CHAPTER IV
METHODS FOR THE ELIMINATION OF
DOUBLE TAXATION
Article ( 22 )
Elimination of double taxation
1 - In the case of Switzerland, double taxation shall be eliminated as follows:
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a - Where a resident of Switzerland derives income which, in accordance with
the provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman,
Switzerland shall, subject to the provisions of subparagraph (b), exempt
such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income
of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if
the exempted income had not been so exempted. However, such exemption
shall apply to gains referred to in paragraph (4) of Article (13) only if
actual taxation of such gains in the Sultanate of Oman is demonstrated.
b - Where a resident of Switzerland derives dividends and interest which, in
accordance with the provisions of Article (10), (11) and (12) may be taxed
in the Sultanate of Oman, Switzerland shall allow, upon request, a relief to
such resident. The relief may consist of:
i - a deduction from the tax on the income of that resident of an amount
equal to the tax levied in the Sultanate of Oman in accordance with
the provisions of Articles (10), (11) and (12); such deduction shall not,
however, exceed that part of the Swiss tax, as computed before the
deduction is given, which is appropriate to the income which may be
taxed in the Sultanate of Oman; or
ii - a lump sum reduction of the Swiss tax; or
iii - a partial exemption of such dividends or interest from Swiss tax, in
any case consisting at least of the deduction of the tax levied in the
Sultanate of Oman from the gross amount of the dividends.
Switzerland shall determine the applicable relief and regulate the procedure
in accordance with the Swiss provisions relating to the carrying out of
international Agreements of the Swiss Confederation for the avoidance of
double taxation.
c - Where a resident of Switzerland derives income covered by Article (18),
Switzerland shall allow, upon request, a deduction from the Swiss tax on
this income of an amount equal to the tax levied in the Sultanate of Oman
in accordance with Article (18); such deduction shall not, however, exceed
that part of the Swiss income tax, as computed before the deduction is
given, which is appropriate to the income which may be taxed in the
Sultanate of Oman.
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d - A company which is a resident of Switzerland and which derives dividends
from a company which is a resident of the Sultanate of Oman shall be
entitled, for the purposes of taxation in Switzerland with respect to such
dividends, to the same relief which would be granted to the company if the
company paying the dividends were a resident of Switzerland.
2 - In the case of the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as
follows:
Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which in accordance
with the provisions of this Agreement, may be taxed in Switzerland, the
Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the income of
that resident an amount equal to the tax on the income paid in Switzerland,
whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however,
exceed that part of tax (as computed before the deduction is given) which
is attributable to the income which may be taxed in Switzerland. Where,
in accordance with any provision of this Agreement, income derived by a
resident of the Sultanate of Oman is exempt from tax in the Sultanate of
Oman, the Sultanate of Oman may nevertheless, in calculating the amount of
tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted
income.
CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS
Article ( 23 )
Non-discrimination
1 - Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is
other or more burdensome than the taxation and connected requirements to
which nationals of that other Contracting State in the same circumstances, in
particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision
shall, notwithstanding the provisions of Article (1), also apply to persons
who are not residents of one or both of the Contracting States.
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2 - The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in
that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that
other Contracting State carrying on the same activities. This provision shall
not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the
other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for
taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which
it grants to its own residents.
3 - Except where the provisions of paragraph (1) of Article (9), paragraph (7)
of Article (11), or paragraph (6) of Article (12), apply, interest, royalties and
other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable
profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they
had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.
4 - Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other
Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith which is other
or more burdensome than the taxation and connected requirements to which
other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may
be subjected.
5 - The provisions of this Article shall apply only to taxes covered by this
Agreement.
Article ( 24 )
Mutual agreement procedure
1 - Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting
States result or will result for him in taxation not in accordance with the
provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those Contracting States, present his case to the
competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if
his case comes under paragraph (1) of Article (23), to that of the Contracting
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State of which he is a national. The case must be presented within three years
from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Agreement.
2 - The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to
be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to
resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the
other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not
in accordance with the Agreement.
3 - The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve
by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation
or application of the Agreement. They may also consult together for the
elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4 - The competent authorities of the Contracting States may communicate with
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of
the preceding paragraphs.
Article ( 25 )
Exchange of information
1 - The competent authorities of the Contracting States shall exchange such
information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of
this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic
laws concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation
thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is
not restricted by Article (1).
2 - Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall
be treated as secret in the same manner as information obtained under the
domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons
or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the
assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or
the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1).
Such persons or authorities shall use the information only for such purposes.
They may disclose the information in public court proceedings or in judicial
decisions.
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3 - In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to
impose on a Contracting State the obligation:
a - to carry out administrative measures at variance with the laws and
administrative practice of that or of the other Contracting State;
b - to supply information which is not obtainable under the laws or in the
normal course of the administration of that or of the other Contracting
State;
c - to supply information which would disclose any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or trade process, or information the
disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4 - If information is requested by a Contracting State in accordance with this
Article, the other Contracting State shall use its information gathering
measures to obtain the requested information, even though that other
Contracting State may not need such information for its own tax purposes.
The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations
of paragraph (3) but in no case shall such limitations be construed to permit
a Contracting State to decline to supply information solely because it has no
domestic interest in such information.
5 - In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a
Contracting State to decline to supply information solely because the
information is held by a bank, other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership
interests in a person.
Article ( 26 )
Members of diplomatic missions and consular posts
1 - Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of
diplomatic missions or consular posts under the general rules of international
law or under the provisions of special agreements.
2 - Notwithstanding the provisions of Article (4), an individual who is a member
of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a Contracting
State which is situated in the other Contracting State or in a third State shall
be deemed, for the purposes of this Agreement, to be a resident of the sending
Contracting State if:
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a - in accordance with international law he is not liable to tax in the
receiving Contracting State in respect of income from sources outside
that Contracting State and
b - he is liable in the sending Contracting State to the same obligations in
relation to tax on his total income as are residents of that Contracting
State.
3 - The Agreement shall not apply to international organisations, to organs or
officials thereof and to persons who are members of a diplomatic mission,
consular post or permanent mission of a third State, being present in a
Contracting State and not treated in either Contracting State as residents in
respect of taxes on income.
CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS
Article ( 27 )
Entry into force
1 - Each Contracting State shall notify to the other, through diplomatic channels,
the completion of the procedures required by its law for the bringing into
force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date on
which the later of those notifications has been received.
2 - The provisions of the Agreement shall have effect:
a - in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or
after the first day of January of the calendar year next following the entry
into force of the Agreement;
b - in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first
day of January of the calendar year next following the entry into force of
the Agreement;
c - in respect to Article (25), to information that relates to tax years beginning
on or after the first day of January of the calendar year next following the
entry into force of the Agreement.
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3 - The Agreement between the Swiss Federal Council and the Government
of the Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation of income
derived from international air transport, signed on 3rd November 2007, shall
cease to have effect and is therefore suspended for any tax years to which this
Agreement applies.
Article ( 28 )
Termination
This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State.
Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic
channels, by giving a written notice of termination at least six months before the
end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect:
a - in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or
after the first day of January of the calendar year next following that in
which the notice was given;
b - in respect of other taxes for tax years beginning on or after the first day of
January of the calendar year next following that in which the notice was
given.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have
signed this Agreement.
Done at Sugiez on Friday 3/8/1436 AH, corresponding to 22/5/2015, in two
identical originals each in Arabic, French and English languages, all texts being
equally authentic. In case of divergence of interpretation between the texts, the
English text shall prevail.

For the

For the

Sultanate of Oman

Swiss Federal Council
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PROTOCOL
The Sultanate of Oman
and
The Swiss Confederation
Have agreed at the signing at Sugiez on Friday 3/8/1436 AH, corresponding
to 22/5/2015, of the Agreement between the two Contracting States for the
avoidance of double taxation with respect to taxes on income upon the following
provisions which shall form an integral part of the said Agreement.
1 - In general
a - The competent authorities may consult each other in order to take
appropriate measures to prevent the improper use of the Agreement.
Such measures may aim, in particular, to prevent persons who are
not residents of a Contracting State to abuse the benefits provided
under this Agreement.
b - In any case the provisions of Articles (10), (11) and (12) shall not
apply if the main reason of any person concerned with the creation
or assignment of the shares, debt-claims or other rights in respect
of which the dividends, interest or royalties are paid is to obtain a
tax advantage under Articles (10), (11) and (12) by means of that
creation or assignment.
2 - ad sub-paragraph (i) of paragraph (1) of Article (3)
It is understood that the term “pension scheme” or “pension fund”
includes the following and any identical or substantially similar schemes
which are established pursuant to legislation introduced after the date of
signature of this Agreement:
a - in the Sultanate of Oman, any pension funds set up under the laws of
the Sultanate of Oman.
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b - in Switzerland, any pension schemes covered by
i - the Federal Act on old age and survivors’ insurance, of 20
December 1946;
ii - the Federal Act on disabled persons’ insurance of 19 June 1959;
iii - the Federal Act on supplementary pensions in respect of old age,
survivors’ and disabled persons’ insurance of 6 October 2006;
iv - the Federal Act on old age, survivors’ and disabled persons’
insurance payable in respect of employment or self-employment
of 25 June 1982, including the non-registered pension schemes
which offer occupational pension plans, and
v - the forms of individual recognised pension schemes comparable
with the occupational pension plans, in accordance with Article
(82) of the Federal Act on old age, survivors’ and disabled
persons’ insurance payable in respect of employment or selfemployment of 25 June 1982.
3 - ad Article (4)
a - With respect to paragraph (1) of Article ( 4), the criteria of permanent
home, center of vital interest, or habitual abode in the case of an
individual imply that he has a substantial presence in the Sultanate
of Oman.
b - In respect of paragraph (1) of Article (4), it is understood and
confirmed that the term “resident of a Contracting State” includes in
particular:
i - a pension scheme or pension fund established in that Contracting
State; and
ii - an organization that is established and is operated exclusively for
religious, charitable, scientific, cultural, sporting, or educational
purposes (or for more than one of those purposes), notwithstanding
that all or part of its income or gains may be exempt from tax
under the domestic law of that Contracting State.
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4 - ad Article (7)
In respect of paragraphs (1) and (2) of Article (7), where an enterprise
of a Contracting State sells goods or merchandise or carries on business
in the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be
determined on the basis of the total amount received by the enterprise,
but shall be determined only on the basis of that part of the total receipts
which is attributable to the actual activity of the permanent establishment
for such sales or business.
In the case of contracts for the survey, supply, installation or construction
of industrial, commercial or scientific equipment or premises, or of public
works, when the enterprise has a permanent establishment, the profits of
such permanent establishment shall not be determined on the basis of
the total amount of the contract, but shall be determined only on the
basis of that part of the contract which is effectively carried out by the
permanent establishment in the Contracting State where the permanent
establishment is situated.
The profits related to that part of the contract which is carried out by the
head office of the enterprise shall be taxable only in the Contracting State
of which the enterprise is a resident.
5 - ad Article (7), paragraph (3)
It is understood that in the determination of the profits of a permanent
establishment, expenses proven to be commercially justified, including
any allocation of head office expenses, shall be allowed as deductions in
accordance with the relevant provisions of the tax laws of the respective
Contracting State.
6 - ad Article (8)
For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft
in international traffic” by an enterprise, includes:
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a - the charter, lease or rental of ships or aircraft fully equipped, manned
and supplied, and used in the operation of international traffic;
b - the charter, lease or rental on a bare boat charter basis of ships
or aircraft, where such charter, lease or rental is incidental to the
operation of ships or aircraft in international traffic;
c - the use, maintenance or rental of containers, where such use,
maintenance or rental is incidental to the operation of ships or aircraft
in international traffic;
Income and profits derived by a ship or an air transport enterprise of a
Contracting State from the operation of ships or aircraft in international
traffic shall also include interest on funds generated directly from such
operation, provided that such interest is incidental to the operation.
7 - ad Article (12)
In respect of Article (12), if under any Convention, Agreement or
Protocol between the Sultanate of Oman and a third State, signed
after the signature of this Agreement, the Sultanate of Oman limits its
taxation at source on royalties to a rate lower than the rate provided for
in this Agreement or restricts the scope of such income compared to
this Agreement, the same rate or the same scope as provided for in that
Convention, Agreement or Protocol on royalties shall also apply between
both Contracting States under this Agreement as from the date in which
such Convention, Agreement or Protocol enters into force.
8 - ad Articles (18) and (19)
It is understood that the term “pensions” as used in Articles (18) and (19),
respectively, does not only cover periodic payments, but also includes
lump sum payments.
9 - ad Articles (18) and (23)
As regards Article (18) and Article (23) contributions to a pension
scheme of a Contracting State that are made by or on behalf of an
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individual who renders services in the other Contracting State shall,
for the purposes of determining the individual’s tax payable and the
profits of an enterprise which may be taxed in that Contracting State, be
treated in that Contracting State in the same way and subject to the same
conditions and limitations as contributions made to a pension scheme in
that Contracting State, provided that the individual was not a resident
of that Contracting State, and was participating in the pension scheme,
immediately before beginning to provide services in that Contracting
State.
10 - ad Article (25)
a - It is understood that an exchange of information will only be
requested once the requesting Contracting State has exhausted all
regular sources of information available under the internal taxation
procedure.
b - It is understood that the tax authorities of the requesting Contracting
State shall provide the following information to the tax authorities
of the requested Contracting State when making a request for
information under Article (25):
i - the identity of the person under examination or investigation;
ii - the period of time for which the information is requested;
iii - a statement of the information sought including its nature and
the form in which the requesting Contracting State wishes to
receive the information from the requested Contracting State;
iv - the tax purpose for which the information is sought;
v - to the extent known, the name and address of any person believed
to be in possession of the requested information.
c - It is understood that the standard of “foreseeable relevance” is intended
to provide for exchange of information in tax matters to the widest
possible extent and, at the same time, to clarify that the Contracting
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States are not at liberty to engage in “fishing expeditions” or to request
information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given
taxpayer. While subparagraph 10 (b) contains important procedural
requirements that are intended to ensure that fishing expeditions do
not occur, clauses (i) through (v) of subparagraph 10 (b) nevertheless
are not to be interpreted in order to frustrate effective exchange of
information.
d - It is understood that Article (25) of the Agreement does not require
the Contracting States to exchange information on an automatic or a
spontaneous basis.
e - It is understood that in case of an exchange of information, the
administrative procedural rules regarding taxpayers’ rights provided
for in the requested Contracting State remain applicable before the
information is transmitted to the requesting Contracting State. It
is further understood that this provision aims at guaranteeing the
taxpayer a fair procedure and not at preventing or unduly delaying
the exchange of information process.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have
signed this Protocol.
Done at Sugiez on Friday 3/8/1436 AH, corresponding to 22/5/2015, in two
identical originals each in Arabic, French and English languages, all texts being
equally authentic. In case of divergence of interpretation between the texts, the
English text shall prevail.

For the

For the

Sultanate of Oman

Swiss Federal Council
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/32
ب�شـ�أن �إ�صـدار نظــام امل�ؤ�س�ســة العامــة للمناطــق ال�صناعيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
وعلى قانون تنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/5
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  93/4ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ،
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/102
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
وعلى قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/56
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008 /36
وعلى قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
وعلى قان ــون حمايـ ــة امل ــال الع ــام وجتن ــب ت�ضـ ــارب امل�صال ــح ال�صــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2011/112
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تتبــع امل�ؤ�س�ســة العامة للمناطــق ال�صناعي ــة وزي ــر التجارة وال�صناعة  ،ويعمل فـي �ش�أنه ــا
بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يكون املقر الرئي�سي للم�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء
فروع �أو مكاتب لها داخل �أو خارج ال�سلطنة .
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املــادة الثالثــــة
تتمت ــع امل�ؤ�س�ســة العامــة للمناط ــق ال�صناعية بال�شخ�صية االعتباري ــة واال�ستق ــالل املال ــي
والإداري  ،ويكون لها  -فـي �سبيل حتقيق �أهدافها � -أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة
و�إدارتها والت�صرف فـيها و�إجراء كافة الت�صرفات والقيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق
�أهدافها  ،ومبا�شرة �أي ت�صرف الزم لتحقيق هذه الأهداف � ،أو مرتبط بها � ،أو مكمل لها .
املــادة الرابعـــة
تتوىل امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية ا�ستيفاء ر�سوم اخلدمات البلدية التي تقدمها
لل�شركــات وامل�ؤ�س�ســات ومكاتب التمثيل التجاري وفروعهــا �سواء كانــت عمانية �أو �أجنبية ،
والتي يرخ�ص لها مبزاولة الأن�شطة امل�صرح بها داخل املناطق التابعة للم�ؤ�س�سة .
املــادة اخلام�ســة
يكون ملجلــ�س �إدارة امل�ؤ�س�ســة العامة للمناطق ال�صناعيــة  -بع ــد موافق ــة جمل ــ�س الـ ــوزراء -
تخ�صيــ�ص مواقــع داخ ــل املناطــق التابعـ ــة للم�ؤ�س�س ــة  ،وذلك للجهـ ــات املخت�صـ ــة بتقدي ـ ــم
اخلدمــات الالزمــة للأن�شط ــة اال�ستثمارية التي يرخــ�ص ب�إقامتــها فـيها � ،سواء ما يتعل ــق
منها ب�إ�صدار الرتاخيــ�ص �أو املواف ــقات �أو الت�أ�شريات �أو �إجراء القيد �أو الت�سجيل للأن�شطة
�أو غريه ــا من اخلدمــات  ،على �أن يتوىل موظف �أو �أكرث مبا�شرة االخت�صا�صــات املقــررة
مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح املنظمة لأداء تلك اخلدم ــات فـي نطاق
املنطقة  ،وي�صدر بتنظيم عمل هذه اجلهات قرار من وزير التجارة وال�صناعة بعد التن�سيق
معها .
املــادة ال�ساد�ســة
يجوز بقرار من جمل�س الوزراء  -بناء على تو�صية جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق
ال�صناعي ــة  -ا�ستثناء بع�ض املناطـ ــق التابعة للم�ؤ�س�سة �أو بع�ض الأن�شط ــة اال�ستثمارية به ــا
من اخل�ضــوع لكل �أو بع�ض �أحكام قانون ا�ستثمــار ر�أ�س امل ــال الأجنبــي وقان ــون ال�شركــات
التجارية امل�شار �إليهما  ،ومن ن�سبة التعمني املقررة وفقا للقواعد املعمول بها  ،كما يجوز
منحها �إعفاءات وحوافز �أخرى غري املن�صو�ص عليها فـي هذا املر�سوم .
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املــادة ال�سابعــة
ت�ستثنــى مــن اخل�ضــوع لأحكــام قانــون املناق�صات امل�ؤ�س�س ــة العامة للمناطــق ال�صناعيــة
وال�شركات اململوكة لهــا  ،والتــي ت ـ�ؤ�س�س داخــل املناطق التابعــة لها لغر�ض تنفـيذ �أو �إدارة
م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية فـيها .
املــادة الثامنــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية اللوائح والقرارات الالزمة
لتطبي ــق �أحك ــام هـ ــذا املر�س ــوم والنظ ــام املرف ــق  ،بعـد موافقــة وزيــر التجارة وال�صناعـة ،
و�إىل �أن ت�ص ــدر ي�ستم ــر العم ــل باللوائ ــح والقـ ــرارات والنظ ــم القائم ــة  ،فـيم ــا ال يتعـ ــار�ض
مع �أحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق .
املــادة التا�سعــة
يلغى النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  93/4امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض
مع �أحكامهما .
املــادة العا�شرة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،و يعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  4 :مـن �شـــــــــــــــــوال �سنــة 1436هـ
الموافــق  21 :مـن يــوليــــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1108
ال�صادرة فـي 2015/7/26م
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نظــام امل�ؤ�س�ســة العامــة للمناطــق ال�صناعيــة
الف�صـــل الأول
تعاريـــــف
املــادة ( ) 1
يكـ ــون للكلم ــات والعب ــارات التالي ــة  -فـي تطبيق �أحكام هذا النظ ــام  -املعنــى املبــني قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املـــ�ؤ�ســ�سة :
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية .
الوزيـــــــــر :
وزير التجارة وال�صناعة .
املجلــــــــ�س :
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة .
الرئيــــــ�س :
رئي�س املجل�س .
الرئيـ�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للم�ؤ�س�سة .
املنطقـــــــة :
م�ساحة من الأر�ض تخ�ص�ص لإقامة ن�شاط ا�ستثماري  ،تتوىل امل�ؤ�س�سة ت�شغيلها �أو �إدارتها
�أو الإ�شراف عليها .
امل�ستثمـــــر :
�شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو مكتب متثيل جتاري �أو فروعها �سواء كانت عمانية �أو �أجنبية  ،يرخ�ص
لها مبزاولة الن�شاط اال�ستثماري .
الن�شــاط اال�ستثمــاري :
الن�شاط التجاري �أو ال�صناعي �أو الزراعي �أو العقاري �أو ال�سياحي �أو اخلدمي �أو اللوج�ستي
�أو املهني �أو احلرفـي �أو التقني الذي يزاوله امل�ستثمر داخل املنطقة .
املطـــــــــــــور :
�شركة �أو م�ؤ�س�سة  ،عمانية �أو �أجنبية  ،يتم التعاقد معها لإن�شاء �أو �إدارة �أو ت�شغيل املنطقة
�أو جزء منها � ،أو لتنفـيذ بنية �أ�سا�سية � ،أو علوية � ،أو مرافق عامة .
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الف�صــل الثانـــي
�أهــداف امل�ؤ�س�ســة واخت�صا�صاتهــا
املــادة ( ) 2
تهدف امل�ؤ�س�سة �إىل امل�ساهمة فـي التنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة وامل�ستدامة
من خالل الإدارة الفاعلة للمناطق .
املــادة ( ) 3
للم�ؤ�س�سة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة كافة ال�صالحيات التي متكنها من ذلك ،
ولها ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1و�ضع اخلطط امل�ستقبلية لإن�شاء مناطق جديدة  ،وتطوير املناطق القائمة .
 - 2العمل على جذب وتوطني اال�ستثمارات املحلية والأجنبية .
 - 3توفـري وتطوير اخلدمات  ،و�إن�شاء املرافق العامة الالزمة داخل املناطق كالكهرباء
واملياه والغاز و�شبكات ال�صرف ال�صحي وحمطات التنقية والطرق  ،وذلك مبراعاة
القوانني والنظم املعمول بها .
� - 4إ�صـ ــدار جميــع �أن ــواع الرتاخي ــ�ص واملوافقات وال�شه ــادات التــي تتعل ــق مبمار�س ــة
الأن�شطة اال�ستثمارية فـي املناطق  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص .
 - 5ت�أجري الأرا�ضي واملن�ش�آت التي تقع داخل املناطق .
 - 6تقرير حق االنتفاع على كل �أو جزء من �أرا�ضي املناطق للم�ستثمرين  ،وذلك دون
التقيد ب�أحكام قانون تنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة امل�شار �إليه .
 - 7ت�أ�سي�س ال�شركات وفقا للقوانني املعمول بها � ،أو امل�ساهمــة فـيهــا بغــر�ض تطوي ــر
املناطق �أو �إدارة �أو تنمية �أو تطوير قطاعاتها الأ�سا�سية �أو الرتويج لها .
 - 8متثي ــل ال�سلطنــة فـي امل ؤ�متــرات واالجتماعــات الإقليمي ــة والدولي ــة ذات ال�صلـ ــة
باخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة .
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املــادة ( ) 4
تتوىل امل�ؤ�س�سة �إدارة وت�شغيل املناطق الآتية :
 - 1املناطق ال�صناعية بالر�سيل و�صحار و�صور وري�سوت والربميي ونزوى و�سمائل
وعربي .
 - 2واحة املعرفة م�سقط .
 - 3املنطقة احلرة باملزيونة .
 - 4املناطق اجلديدة التي تن�شئها .
 - 5املناطق �أو اجلهات التي تكلف ب�إدارتها �أو ت�شغيلها من قبل جمل�س الوزراء .
الف�صـــل الثالــــث
�إدارة امل�ؤ�س�ســـة
املــادة ( ) 5
ي�شك ــل املجل�س من رئي ــ�س و(� )7سبعة �أع�ضاء  ،ي�صدر بتعيينهم وحتديــد مكاف�آتهــم ق ــرار
من جمل�س الوزراء  ،بناء على تو�صية الوزير .
وتكون مدة ع�ضوية املجل�س ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد مماثلة .
املــادة ( ) 6
يتوىل املجل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة وتنظيم �ش�ؤونها  ،وتكون له كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة
امل�ؤ�س�سة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة  ،ومتابعة تنفـيذها بعد �إقرارها من جمل�س الوزراء .
 - 2اعتماد الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة والتق�سيمات الإدارية الفرعية بها  ،وحتديد
اخت�صا�صاتها .
 - 3اعتماد اللوائح املالية والإدارية  ،وغريها من اللوائح التي تقت�ضيها حاجة العمل
فـي امل�ؤ�س�سة .
 - 4اعتماد اخلطط والربامج اخلا�صة بتطوير املناطق وتنميتها  ،وذلك بعد التن�سيق
مع اجلهات املخت�صة .
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 - 5اعتماد م�شروعي امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي للم�ؤ�س�سة .
 - 6املوافقة على �إن�شاء فروع �أو مكاتب للم�ؤ�س�سة داخل ال�سلطنة وخارجها .
� - 7إن�شاء مناطق جديدة وتو�سعة القائم منها  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 8اعتماد الئحة املناق�صات التي تطبقها امل�ؤ�س�سة وال�شركات اململوكة لها .
 - 9املوافقة على القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية وفقا للقواعد والأنظمة املطبقة
فـي ال�سلطنة .
 - 10اعتماد التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة  ،ورفعه �إىل الوزير .
املــادة ( ) 7
يختار املجل�س فـي �أول اجتماع له من بني �أع�ضائه نائبا للرئي�س يحل حمله فـي حال غيابه
�أو قيام مانع لديه يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 8
يجتم ــع املجلـ ــ�س بدع ــوة مـ ــن الرئي�س �أو م ــن يح ــل حمل ـ ــه � )4( ،أربع م ــرات عل ــى الأق ــل
فـي ال�سن ــة  ،ويج ــوز دعوت ــه كلم ــا اقت�ضــت احلاج ــة ذلك  ،وال يكــون اجتماعه �صحيح ــا
�إال بح�ضور �أغلبية عدد �أع�ضائــه على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبــه ،
وتكون مداوالت املجل�س �سرية  ،وت�صدر قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع  ،ويجوز للمجل�س اتخاذ قراراته
بطريق التمرير متى دعت ال�ضرورة الق�صوى �إىل ذلك .
ويجــوز للمجلـ�س دع ــوة من ي ــراه م ــن موظفـي امل�ؤ�س�ســة وغريهــم من اخلب ــراء حل�ض ــور
جل�ساته  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 9
يجوز للمجل�س تفوي�ض بع�ض اخت�صا�صاته للرئي�س .
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املــادة ( ) 10
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار �إليه ،
يتعني على الرئي�س وع�ضو املجل�س �إذا كانت له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي العقود
�أو االتفاقي ــات التي تربمه ــا امل�ؤ�س�ســة �إخطــار املجلــ�س بــذلك  ،والتنحــي عن نظــر املو�ض ــوع
املعرو�ض ب�ش�أن ذلك العقد �أو تلك االتفاقية .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة �إذا كان الع�ضو �أو زوجه �أو �أي من �أقاربه حتى الدرجة الثالثة
ميلك ح�صة فـي ال�شركة التي تتعاقد معها امل�ؤ�س�سة � ،أو كان ع�ضوا فـي جمل�س �إدارتها .
ويرتت ــب على خمالف ــة �أحك ــام هذه املــادة بطالن العق ــد �أو االتفاقيــة  ،مع ع ــدم الإخ ــالل
بامل�ساءلة الإدارية للمخالف .
املــادة ( ) 11
يتوىل �أمانة �سر املجل�س �أحد موظفـي امل�ؤ�س�سة يعني بقرار من الرئي�س  ،ويخت�ص بتدوين
�أعمــال املجلــ�س فـي حما�ضر مكتوب ــة بوا�سطت ــه  ،ويتولــى �إر�سال الدعوة لأع�ضــاء املجل ــ�س
قبل موعد االجتماع بوقت كاف مرفقا بها جدول الأعمال .
املــادة ( ) 12
يكون للم�ؤ�س�سة رئي�س تنفـيذي  ،ي�صدر بتعيينه قرار من جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 13
ميثل الرئي�س التنفـيذي امل�ؤ�س�سة �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالتها بالغري .
املــادة ( ) 14
يكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول
بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة والقرارات التي ي�صدرها املجل�س .
� - 2إدارة امل�ؤ�س�سة والإ�شراف على موظفـيها .
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� - 3إع ــداد م�شروع ـ ــي امليزاني ــة العامـ ــة  ،واحل�ساب اخلتام ــي للم�ؤ�س�سـ ــة  ،وعر�ضهمـ ــا
على املجل�س لالعتماد .
� - 4إع ــداد م�شروع ــات اللوائ ــح والقرارات الالزم ــة لتنفـيذ ه ــذا النظـ ــام  ،وعر�ضهـ ــا
على املجل�س العتمادها .
 - 5اقرتاح �إن�شاء فروع ومكاتب للم�ؤ�س�سة داخل ال�سلطنة وخارجها .
� - 6إعداد تقارير دورية و�سنوية عن �أداء امل�ؤ�س�سة ورفعها �إىل املجل�س .
� - 7أي �صالحي ــات �أخ ــرى يفو�ضهــا �إليه املجل ــ�س � ،أو تن ــ�ص عليهــا اللوائ ــح والأنظم ــة
التي ت�صدر ا�ستنادا �إىل هذا النظام .
الف�صــل الرابـــع
ماليـــة امل�ؤ�س�ســــة
املــادة ( ) 15
تكون للم�ؤ�س�سة ميزانية م�ستقلة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية لها فـي اليوم الأول من �شهر يناير ،
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام نف�سه .
املــادة ( ) 16
تتكون موارد امل�ؤ�س�سة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2ح�صيلة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3ح�صيلة �إيجارات الأرا�ضي واملن�ش�آت التي متلكها �أو تتوىل �إدارتها �أو ت�شغيلها .
 - 4عوائد ا�ستثمار �أموالها .
 - 5الق ــرو�ض والهبــات واملنح التي حت�صل عليهــا وفقا للقوانني والنظم املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
� - 6أي موارد �أخرى يحددها املجل�س بعد موافقة الوزير .
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املــادة ( ) 17
تعتبــر �أموال امل�ؤ�س�ســة �أمواال عامــة  ،تتمتع بحقوق وامتيــازات أ�مــوال اخلزانــة العامــة ،
وللم�ؤ�س�سة حت�صيل املبالغ امل�ستحقة لها وفقا لأحكام نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم . 94/32
املــادة ( ) 18
تعف ــى امل�ؤ�س�سة من كافة ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحـ ـ ــد لـ ــدول جملـ ـ ــ�س الت ــعاون ل ــدول اخلل ــيج العربيـ ـ ــة ال�ص ـ ـ ــادر باملر�سـ ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقـ ــم . 2003/67
املــادة ( ) 19
يك ـ ــون للم�ؤ�س�س ـ ــة مراق ـ ــب ح�سابـ ــات مرخـ ــ�ص لـ ــه مبزاول ــة مهنــة املحا�سب ــة واملراجعـ ــة ،
ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون الرقابة
املالية والإدارية للدولة امل�شار �إليه .
الف�صــل اخلامـــ�س
�أحكـــام ختاميــــة
املــادة ( ) 20
يجوز للم�ؤ�س�سة �إ�سناد تطوير املنطقة �أو جزء منها �إىل مطور �أو �أكرث  ،مبوجب اتفاقيات
ا�ستثمار وفقا لأحكام الئحة �إدارة ا�ستثمار املناطق .
املــادة ( ) 21
ي�صــدر املجل ــ�س الئحــة لتنظيــم كاف ــة الأمــور املتعلقــة ب ـ ـ�إدارة ا�ستثمــار املناط ــق  ،وتت�ضم ــن
على وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي :
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أ�  -حتديد الأن�شطة اال�ستثمارية  ،والرتاخي�ص الالزمة ملزاولتها ور�سوم �إ�صدارها .
ب  -حتديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة  ،وقيمة �إيجارات الأرا�ضي واملن�ش�آت
فـي املناطق  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون املناطق احلرة امل�شار �إليه .
ج � -ضوابط وا�شرتاطات البناء والرتاخي�ص املتعلقة بها فـي املناطق .
د  -الأحكام املتعلقة بالعقود واتفاقيات اال�ستثمار التي تربمها امل�ؤ�س�سة مع امل�ستثمرين
واملطورين .
املــادة ( ) 22
ي�صدر املجل�س الئحة املخالفات واجلزاءات الإدارية  ،تت�ضمن حتديد املخالفات التي تقع
مــن امل�ستثمري ــن لأحك ــام هـ ــذا النظــام واللوائح والقرارات ال�صــادرة تنفـيــذا ل ــه  ،وغريهــا
من القوانني واللوائح املعمول بها فـي ال�سلطنــة  ،وحتديد اجلزاءات والغرامات الإدارية
على �أال تقــل الغرام ــة لكل خمالفة عـ ـ ـ ــن ( )100مائـة ريال عماين  ،وال تزيـد علــى ()5000
خم�سـ ــة �آالف ري ـ ــال عمانـ ـ ــي .
املــادة ( ) 23
يخ ــول موظف ـ ـ ــو امل�ؤ�س�س ـ ــة الذيـ ــن ي�صـ ــدر بتحديدهـ ــم قـ ــرار م ـ ـ ــن ال�سلط ـ ـ ـ ــة املخت�ص ــة
بنـاء على طلـب امل�ؤ�س�سة � ،صفة ال�ضبطيـة الق�ضائية فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا النظام
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/33
ب�إ�صـدار تعديـالت على بعـ�ض �أحكـام قانـون الأحـوال املدنيـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون الأحوال املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/66
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون الأحوال املدنية امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  26 :مـن ذي القعــدة �سنــة 1436هـ
املوافـــــق  10 :مـن �سبتمبـــــــــر �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1114
ال�صادرة فـي 2015/9/13م
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون الأحـوال املدنيـة
�أوال  :ت�ض ــاف �إىل املـ ــادة ( )43من قانــون الأح ــوال املدني ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  99/66فقرة جديدة ن�صها الآتي :
( وي�سري حكم هذه املــادة على البطاقة (ال�شخ�صية /الهوية) اخلا�صة مبواطني
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ) .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/34
ب�إ�صـدار تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
قانـون مكافحـة املخـدرات وامل�ؤثرات العقليـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/17
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بتعديالت قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  21 :من ذي احلجــــة �سنة 1436هـ
املـوافــــق  5 :من �أكتوبـــــــــــــر �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1118
ال�صادرة فـي 2015/10/11م
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكـام
قانـون مكافحـة املخـدرات وامل�ؤثـرات العقليـة
�أوال  :ي�ستبــدل بنـ ــ�ص تعريفـ ــي "ال�سلطـ ــة املختـ�ص ـ ــة" و " امل�ؤ�س�سـ ـ ــات ال�صيدالني ـ ـ ــة "
الواردي ــن فـي املـادة ( )1من قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية امل�شار �إليه ،
التعريفــان الآتيــان :
ال�سلطــــــة املخت�صـــــة :
الإدارة الع ــامة ملكافحة املخــدرات وامل�ؤثرات العقلية ب�شرط ــة عمـان ال�سلطانية .
امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية :
ال�صيدليـات وم�ستودعـات الأدويـة وم�صانـ ــع الأدويـ ــة وامل ــكاتـ ــب العلميـ ــة ومكاتــب
اال�ست�شـارات ال�صيدالنية وخمتـب ــرات حتلي ـ ــل الأدوي ـ ــة و�أي م�ؤ�س�سـة �أخرى ي�صــدر
بتحديدهـا قـرار مــن الوزير .
ثانيا  :ي�ستب ـ ـ ـ ــدل بن�ص ـ ـ ـ ـ ــو�ص امل ـ ـ ـ ــواد ()66( ، )59( ، )56( ، )49( ، )47( ، )43( ، )6( ، )5
من قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية امل�شار �إليه  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 5
ت�شكل جلنة وطنية ل�ش�ؤون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية بقرار من الوزير بعد موافقة
جمل�س الوزراء  ،برئا�سة الوزير  ،وع�ضوية ممثلني عن عدد من اجلهات  ،ال تقل
درجة �أي منهم عن وكيل وزارة � ،أو من فـي حكمه .
وي�صدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير .
املــادة ( ) 6
تخت�ص اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية بالآتي :
 - 1اقتــراح ال�سيا�سـ ــة الوطني ــة العام ــة فـي جمال مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،
و�إقرارها من جمل�س الوزراء .
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 - 2و�ضــع خط ــط الوقاي ــة والعــالج ف ــي جم ــال مكافحة اال�ستعمال غري امل�شروع
للمواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية  ،ومتابعة تنفـيذها .
 - 3اقرتاح م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة باملخدرات وامل ؤ�ثــرات
العقلية .
 - 4تن�سيق التعاون بني خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية فـي �ش�ؤون املواد
املخدرة وامل�ؤثرات العقلية .
� - 5إجــراء ودع ــم الدرا�س ــات والبح ــوث العلمـي ــة وامليداني ــة فـي جمال املواد املخدرة
وامل�ؤثرات العقلية .
 - 6تب ــادل اخلب ــرات والتج ــارب الإقليمي ــة والدولي ــة فـي جم ــال مكافحة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية .
املــادة ( ) 43
يعاقب بالإعدام �أو بال�سجن املطلق  ،وبغرامة ال تقل عن ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين  ،كل من :
 - 1ا�ستورد � ،أو �صدر � ،أو �أنتج � ،أو �صنع مواد خمدرة �أو م�ؤثرات عقلي ــة م ــن تلــك
املدرجة فـي اجلداول �أرقام ( )4 ، 3 ، 2 ، 1من املجموعة الأوىل  ،واجلدول رقم ()1
من املجموعــة الثانية املرفقة بهذا القانون بق�صد الإجتار بها فـي غري الأحوال
املرخ�ص بها قانونا .
 - 2زرع � ،أو �صـ ــدر � ،أو ا�ستـ ــورد نبات ــا مـ ــن النبات ــات ال ــواردة فـ ــي ال ــجدول رقـ ــم ()5
من املجموعة الأوىل امللحقة بهذا القانون � ،أو �أي جزء من �أجزائه فـي �أي طور
من �أطوار منوه � ،أو بذوره بق�صد الإجتار به فـي غري الأحوال املرخ�ص بها قانونا .
 - 3مول بنف�سه �أو بوا�سطة غريه �أيا من الأعمال املن�صو�ص عليها فـي البندين ()2 ، 1
من هذه املـادة .
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وتكون العقوبة الإعدام فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1تهريب �أي من املواد املذكورة فـي البندين ( )2 ، 1من الفقرة الأوىل من هذه
املـادة بق�صد الإجتار بها .
 - 2العود لإحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذه املـادة .
 - 3ارتكاب اجلرمية من �أحد املوظفـني � ،أو املكلفـني بخدمة عامة املنوط بهم مكافحة
جرائـ ــم املخ ـ ــدرات � ،أو امل ؤ�ثـ ــرات العقليـ ــة � ،أو الرقابـ ــة والتفتي�ش على تداولها ،
�أو حيازتها .
 - 4ا�ستخــدام قا�صر �أو فاق ــد الأهلية فـي ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها
فـي هذه املـادة .
 - 5اال�شتــراك فـي �إح ــدى الع�صاب ــات الدولية لتهريب املواد املخدرة � ،أو امل�ؤثرات
العقلية � ،أو العمل حل�سابها � ،أو التعاون معها .
 - 6ا�ستغـ ــالل ال�سلط ـ ــة � ،أو احل�صان ــة املق ــررة قانونــا ف ــي ارتكــاب إ�ح ــدى اجلرائــم
املن�صو�ص عليها فـي هذه املـادة � ،أو فـي ت�سهيلها .
املــادة ( ) 47
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقل عن (� )1سنة واحدة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات ،
وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )3000ثالثة
�آالف ريال عماين  ،كل من ا�ستورد � ،أو ا�شرتى � ،أو �أنتج � ،أو �صنع � ،أو حاز � ،أو �أحرز
مواد خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية من تلك املدرجة فـي اجلداول �أرقام ()4 ، 3 ، 2 ، 1
من املجموعة الأوىل  ،واجلدول رقم ( )1من املجموعة الثانية �أو زرع � ،أو حاز � ،أو �أحرز ،
�أو ا�شرتى نباتا من النباتات املدرجة فـي اجلدول رقم ( )5من املجموعة الأوىل ،
امللحقة بهذا القانون � ،أو �أي جزء من �أجزائه فـي �أي طور من �أطوار منوه � ،أو بذوره ،
وكان ذلك بق�صد التعاطي � ،أو اال�ستعمال ال�شخ�صي فـي غري الأحوال املرخ�ص بها
قانونا .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعاطى �أيا من املواد املذكورة فـي غري احلاالت املرخ�ص
بها قانونا .
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على (� )7سب ــع
�سنـ ــوات  ،وبغرام ــة ال تقــل ع ــن (� )1000ألــف ريــال عماين  ،وال تزي ــد عل ــى ()5000
خم�س ــة �آالف ري ــال عماين � ،إذا كان ذلك بغري ق�صــد الإجت ــار � ،أو التعاطي � ،أو اال�ستعمال
ال�شخ�صي  ،وفـي غري الأحوال املرخ�ص بها قانونا .
ويجوز للمحكمة بدال من توقيع العقوبة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأوىل من هذه
املـادة �أن ت�أمر ب�إيداع من يثبت �إدمانه تعاطي املواد املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية �إحدى
امل�صح ــات الت ــي تن�ش ـ ـ أ� لهذا الغــر�ض � ،أو معاجلتـ ــه فـ ــي �إح ــدى العي ــادات املتخ�ص�ص ــة
فـي املعاجلة النف�سية واالجتماعية والرتدد عليها  ،وفقا للربنامج الذي يقرره الطبيب
النف�سي � ،أو االخت�صا�صي االجتماعي فـي العيادة .
وال يجوز �أن يودع فـي امل�صحة من �سبق الأمر ب�إيداعه فـيها مرتني تنفـيذا حلكم �سابق ،
�أو مل مي�ض على خروجه منها �أكرث من ( )5خم�س �سنوات .
املــادة ( ) 49
ت�شكل جلنة للإ�شراف على املودعني بامل�صحة بقرار من الوزير  ،بناء على اقرتاح اللجنة
الوطني ــة ل�شـ ـ�ؤون املخـ ــدرات وامل ؤ�ث ــرات العقلية  ،على �أال تقل درجة رئي�س اللجنة
عن مدير عام � ،أو من فـي حكمه  ،وي�صدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير .
املــادة ( ) 56
يعاقــب بال�سج ــن امل ؤ�ق ــت  ،وبغرام ــة ال تق ــل ع ــن ( )3000ثالث ــة �آالف ري ــال عمان ــي ،
وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،كل من قاوم بالقوة �أو ا�ستخدم العنف
�ضــد أ�حــد املوظفـي ــن العمومييــن القائميـن على تنفـيذ �أحكام هذا القانون �أو اللوائح
�أو القرارات املنفذة له � ،أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها  ،ويعاقب بالعقوبة ذاتها �إذا وقع
االعتداء على زوج املوظف � ،أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية .
وتكون العقوب ــة ال�سجــن املطلــق �إذا ن�ش ـ�أ عـ ــن االعتـ ــداء � ،أو املقاومــة عاهــة م�ستدميــة ،
�أو �إذا كــان اجلانــي يحمــل �سالح ــا � ،أو كــان مـن رجال ال�سلطة املنوط بهم املحافظـة
علــى الأمــن .
وتكون العقوبة الإعدام �إذا �أدى االعتداء � ،أو املقاومة � ،إىل املوت .
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املــادة ( ) 59
يحك ــم فـي جمي ــع الأح ــوال مب�صـ ــادرة املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية  ،كما يحكم
مب�ص ــادرة الأم ــوال والأدوات والأجهـ ــزة والآالت وو�سائـ ــل النقـ ــل التـ ــي ا�ستخدم ــت
فـي ارتكاب اجلرمية  ،وذلك دون �إخالل بحقوق الغري احل�سني النية .
وتك ــون م�صادرة الأدوات والأجهزة والآالت وو�سائل النقل ل�صالح ال�سلطة املخت�صة
وت ـ ـ�ؤول ح�صيلة الأموال ل�صالح اخلزانة العامة للدولة  ،وحتدد بقرار من املفت�ش
الع ــام لل�شرطة واجلمارك قواعد مكاف�أة �ضباط و�أفراد مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية .
املــادة ( ) 66
حتكــم املحكمة املخت�صة باتخاذ واحد � ،أو �أكرث من التدابي ــر الآتي ــة عل ــى مــن �أديــن
ب إ�ح ــدى اجلرائـ ــم املن�ص ــو�ص عليهـ ــا فـي هذا القانون � ،أو اتهم لأ�سباب جدية �أكرث
م ــن مرة فـي �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـيه � ،أو برئ لأ�سباب �شكلية مع وجود
دالئل ت�شري �إىل تورطه فـي �إحدى هذه اجلرائم :
 - 1الإي ــداع ف ــي إ�ح ــدى م�ؤ�س�س ــات العم ــل � ،أو التدريــب املهنــي � ،أو ف ــي م�صح ــة
تخ�ص�ص لهذا الغر�ض .
 - 2حتديد الإقامة فـي جهة معينة .
 - 3منع الإقامة فـي جهة معينة .
 - 4من ــع �سف ــر العمان ــي للخ ــارج ملـ ــدة م�ساويــة مل ــدة العقوب ــة املقي ــدة للحريـ ــة
املحكــوم بهــا .
� - 5إبعاد الأجنبي وعدم ال�سماح له بالعودة �إىل البالد .
 - 6حظر الرتدد على �أماكن � ،أو حمال معينة .
 - 7احلرمان من ممار�سة مهنة � ،أو حرفة معينة .
وال يجــوز �أن تقــل مــدة التدبري املحكوم به عن (� )1سنة واحدة  ،وال تزيد على ()5
خم�س �سنوات .
وف ــي حالـ ــة خمالف ــة املحكــوم عليه التدبري املحكوم به يعاقب بال�سجن مدة ال تقل
ع ــن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على (� )2سنتني  ،وبغرامة ال تزيد على ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين .
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ثالثـــــا  :تــ�ضاف م ــادة جدي ــدة برقـم ( )64مكــررا �إىل قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية امل�شار �إليه  ،ن�صها الآتي :
مـع عـ ــدم الإخـ ــالل بالتدابي ــر املقــررة ف ــي هذا القانون �أو ب�أي عقوبة �أ�شد واردة
فـي قانون آ�خــر  ،يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر ،وال تزيد على ()3
ث ـ ــالث �سن ـ ــوات  ،وبغرامـ ـ ــة ال ت ـقـ ــل ع ـ ــن ( )100مائ ــة ريـ ــال عمان ـ ــي  ،وال تزي ــد
على (� )1000ألف ريال عماين  ،كل من امتنع عن �إعطاء العينة الالزمة للك�شف
عن مواد خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية  ،وذلك �إذا مت �ضبطه فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا وجد فـي مكان عام وعليه �سمات التعاطي ملواد خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية .
� - 2إذا وجد بحوزته مواد خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية �أو �أي من �أدوات تعاطيها .
� - 3إذا وجد مع �شخ�ص �أو �أكرث وظهرت على �أحدهم دالئل التعاطي � ،أو وجدت
لدى �أي منهم مواد خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية �أو �أي من �أدوات تعاطيها .
ويعد �إعطاء تلك العينة �سببا من �أ�سباب التخفـيف .
رابعـــــا  :يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
خام�سـا  :يعمل ب�أحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2015/35
ب�إ�صـدار قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�صيدلـة وامل�ؤ�س�سـات ال�صيدالنيـة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانــون مزاولة مهنـة ال�صيدلة وتنظيــم امل�ؤ�س�س ــات ال�صيدالنيــة ال�صـ ــادر باملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم ، 96/41
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�صيدلـة وامل�ؤ�س�سـات ال�صيدالنيـة املرفق .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  21 :مـن ذي الحجـــة �سنــة 1436هـ
املوافـــــق  5 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1118
ال�صادرة فـي 2015/10/11م
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قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�صيدلـة وامل�ؤ�س�سـات ال�صيدالنيـة
الف�صــل الأول
تعريفــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام هـ ــذا القانون يكون للكلم ــات والعبـ ــارات التالية املعنـ ــى املو�ضـ ــح قريـ ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر .
الــــــوزارة :
وزارة ال�صحة .
الوزيـــــــر :
وزير ال�صحة .
املديريـــــة :
املديرية العامة لل�صيدلة والرقابة الدوائية .
الالئحــــة :
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
الــــــــدواء :
مادة �أو �أكرث ت�ستعمل لت�شخي�ص الأمرا�ض �أو لوقاية �أو عالج الإن�سان �أو احليوان منها .
امل�ستلزمــات الطبيـــة :
كـ ــل جهـ ــاز �أو و�سيلة �أو مـ ــادة �أو �أداة �أو منتج ي�ستخدم مبف ــرده �أو مرتبطــا مــع غي ــره مب ــا
فـي ذلك الربجميات الالزمة ال�ستخدامه للإن�سان بهدف العالج �أو الت�شخي�ص �أو الوقاية
�أو التخفيف من حدة الأمرا�ض �أو التحليل �أو التعوي�ض عن الإ�صابات �أو تنظيم احلمل
وغريه .
ال�سمـــــــــوم :
كل مادة ي�سبب تناولها بطبيعتها خطرا على حياة الكائن احلي �أو ت�ؤدي �إىل تلف ع�ضوي
�أو الوفاة �سواء مت تعاطيها عن طريق الفم �أو اال�ستن�شاق �أو احلقن �أو اال�ستعمال املو�ضعي ،
�أو ب�أي طريقة �أخرى .
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مهنـــة ال�صيدلـــــة :
جتهيز �أو تركيب �أو ت�صنيع �أو تعبئة �أو تخزين �أو ا�سترياد �أو ت�صدير �أو بيع �أو توزيع الدواء .
ال�صيدالنــــي :
من يحمل �شهادة جامعية بدرجة بكالوريو�س فـي ال�صيدلة �أو ما يعادلها من �إحدى
اجلامعات �أو �أحد املعاهد العليا املعرتف بها .
م�ساعــد ال�صيدالنــي :
من يحمل �شهادة دبلوم فـي ال�صيدلة من �إحدى اجلامعات �أو �أحد املعاهد املعرتف بها ،
ومرخ�ص له بالعمل م�ساعد �صيدالين .
امل�ؤ�س�ســات ال�صيدالنيــة :
ال�صيدليات وم�ستودعات الأدوية وم�صانع الأدوية واملكاتب العلمية ومكاتب اال�ست�شارات
ال�صيدالنيــة وخمتب ـ ــرات حتليــل الأدوي ــة و�أي م�ؤ�س�س ــات �أخرى ي�صدر بتحديده ــا قــرار
من الوزير .
ال�صيدلـيـــــــة :
مكــان معــد ومرخ ــ�ص لتجهي ــز �أو بي ــع الأدويـ ـ ــة وامل�ستلزمات الطبي ــة بالتجزئـ ــة ب�صفـ ــة
عامـ ــة �أو ب�صفة خا�صة .
م�ستـــودع الأدويـــة :
مك ــان معد ومرخ�ص لتخزين وبي ــع وتوزيع الأدويــة باجلمل ــة للم�ؤ�س�سات ال�صيدالني ــة
املرخ�ص ــة �أو امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة امل�صرح لها باالحتفاظ وبيع الأدوية .
م�صنـــع الأدويـــة :
مكان معد ومرخ�ص لت�صنيع �أو حت�ضري �أو تركيب �أو تعبئة �أو جتزئة الأدوية بق�صد بيعها
باجلملة للم�ؤ�س�سات ال�صيدالنية املرخ�صة .
املكتـــب العلمـــي :
مكان مرخ�ص يقــوم بتقدي ــم معلوم ــات فنيــة �أو ت�سويقيــة عــن الأدويــة بالو�سائــل العلمي ــة
املتاحة .
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مكتـب اال�ست�شـارات ال�صيدالنيــة :
مكان مرخ�ص يقوم بتقدمي اال�ست�شارات �أو البحوث �أو الدرا�سات ذات ال�صلة مبزاولة مهنة
ال�صيدلة .
خمتبــر حتليــل الأدويــة :
مكان معد ومرخ�ص للقيام بتحليل الأدوية للت�أكد من مطابقتها للموا�صفات املطلوبة .
الف�صــل الثانـــي
تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�صيدلـة وعمـل م�ساعـد ال�صيدالنـي
املــادة ( ) 2
ال يجوز لأي �شخ�ص مزاولة مهنة ال�صيدلة �أو العمل م�ساعد �صيدالين ما مل يكن حا�صال
على ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،و�أن يكون م�ؤمنا عليه ل�صالح الغري لدى �شركات الت�أمني
العاملة بال�سلطنة �ضد امل�س�ؤولية الناجمة عن عمله .
املــادة ( ) 3
يكــون الرتخيــ�ص مبزاولــة مهنــة ال�صيدل ــة �أو العم ــل م�ساع ــد �صيدالنــي وفق ــا لل�ش ــروط
والإجراءات الواردة فـي هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 4
ين� أش� باملديرية �سجل لقيد ال�صيادلة و�آخر لقيد م�ساعدي ال�صيادلة  ،ويت�ضمن كل �سجل
ا�سم املرخ�ص له وبيان ال�شهادة العلمية احلا�صل عليها وتاريخها واجلهة ال�صادرة عنها
ورقم وتاريخ القيد وحمل الإقامة ومكان العمل .
املــادة ( ) 5
متنح الوزارة ال�صيدالين �أو م�ساعد ال�صيدالين  -بعد قيد ا�سمه فـي �سجل قيد ال�صيادلة
و�سجل قيد م�ساعدي ال�صيادلة  -ترخي�صا مبزاولة املهنة ملدة (� )2سنتني مت�ضمنا ا�سم
املرخ�ص ل ــه وحمل �إقامته ومكان عمله ورقم وتاريخ قي ــده بال�سج ــل  ،ويت ــم جتديـده ملــدة
�أو ملدد �أخرى مماثلة بال�شروط ذاتها .
ويجب �أن يو�ضع الرتخي�ص فـي مكان بارز فـي امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية التي يزاول العمل فيها .
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املــادة ( ) 6
يجــوز لل�صيدالنــي اال�ستعانة مب�ساعد �صيدالين �أو �أكرث فـي عمله  ،ويكون م�س�ؤوال عنه
فـي كل ما يقوم به من �أعمال  ،ويجوز مل�ساعد ال�صيدالين �أن يدير ال�صيدلية ب�صفة م�ؤقتة
ولفرتة حمدودة فـي �أثناء غياب ال�صيدالين وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها
الالئحة .
املــادة ( ) 7
ال يجوز مزاولة مهنة ال�صيدلة �أو العمل م�ساعد �صيدالين �إال فـي امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية
املرخ�صة  ،ويحظر اجلمع بني مزاولة مهنة ال�صيدلة ومزاولة مهنة الطب �أو �أي مهنة
�أخرى تتعار�ض معها  ،ويجوز لل�صيدالين تقدمي الإ�سعافات الأولية ال�ضرورية فـي حالة
الطوارئ .
املــادة ( ) 8
يحظر االتفاق بني ال�صيادلة والأطباء على طريقة كتابة الو�صفات الطبية  ،كما يحظر
�أي اقت�سام مايل بينهم .
املــادة ( ) 9
يجب على ال�صيادلة وم�ساعدي ال�صيادلة مراعاة الدقة والأمانة فـي عملهم واملحافظة
عل ــى �آداب مزاول ـ ــة املهن ــة وميتن ــع عليهــم �إف�شاء الأ�سرار اخلا�صة التي ت�صل �إىل علمهــم
عن طريق مزاولة املهنة ما مل يوافق �صاحب ال�سر على ذلك .
ويج ــب عل ــى ال�صيدالن ـ ــي �إف�ش ـ ــاء ال�س ــر بق�صـ ــد من ــع حــدوث جرمي ـ ــة �أو للك�شـ ــف عنهـ ـ ــا
وذلك للجهات الر�سمية املخت�صة �سواء من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلبها .
الف�صــل الثالـــث
تنظيــم امل�ؤ�س�ســات ال�صيدالنيــة
املــادة ( ) 10
ال يج ــوز فتح �أي م�ؤ�س�سة �صيدالني ــة �إال بع ــد احل�ص ــول على ترخي ــ�ص بذلك م ــن الـ ــوزارة
وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 11
فيمــا ع ــدا م�صانــع الأدويــة  ،يجب �أن يك ــون مالك امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية �أو �أحد �شركائه
�صيدالنيا عمانيا  ،ويجوز للوزيــر اال�ستثنــاء من �شرط احل�صول علــى �شهــادة ال�صيــدلة
بالن�سبة ملالك امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية فـي املناطق التي ال تتوافر بها اخلدمات ال�صيدالنية .
وعلى امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق �أو�ضاعها خالل مدة
�أق�صاها ( )5خم�س �سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون  ،ويجوز متديدها ملدة مماثلة
واحدة بقرار من جمل�س الوزراء .
ف�إذا توف ــي مالكه ــا تنتقـ ــل ملكية الرتخي�ص للورثة على �أن يقومـ ــوا بتعديـ ــل �أو�ضاعه ــم
فـي مدة �أق�صاها ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الوفاة .
املــادة ( ) 12
يحظر على م�ستودع وم�صانع الأدوية ومزود امل�ستلزمات الطبية الآتي :
�أ 	-االمتناع عن بيع الأدوية �أو امل�ستلزمات الطبية للم�ؤ�س�سات ال�صيدالنية املرخ�صة
�أو فر�ض �شراء كميات معينة منها �أو تقا�ضي ثمن �أعلى من ثمنها املرخ�ص به .
ب  -ممار�سة �أي ن�شاط يهــدف �إىل احتكار تداول الأدوية �أو امل�ستلزم ــات الطبية مبفرده
�أو باالتفاق مع غريه وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 13
يتوىل �إدارة امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية �صيدالنـي مرخ�ص له  ،وال يجوز لل�صيدالين �أن يكون
مدي ــرا م�سـ ـ�ؤوال عن �أكثــر من م�ؤ�س�س ـ ــة �صيدالني ــة  .علــى �أن تقوم وزارة ال�صح ــة بتعم ــني
هذا القطاع خالل مدة �أق�صاها ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
املــادة ( ) 14
ين�ش أ� باملديرية �سجل لقيد امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية املرخ�صة يت�ضمن البيانات الآتية :
1 -1ا�سم امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية ومقرها .
2 -2ا�سم املالك .
3 -3ا�سم املدير امل�س�ؤول .
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4 -4رقم وتاريخ الرتخي�ص .
�5 -5أي بيانات �أخرى حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 15
متنح الوزارة مالك امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية بعد قيدها فـي ال�سجل ترخي�صا ملدة (� )2سنتني
مت�ضمنا ا�سم امل�ؤ�س�سة ومقرها وا�سم املالك وا�سم املدير ورقم وتاريخ القيد بال�سجل  ،ويتم
جتديده ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة بال�شروط ذاتها  .ويجب �أن يو�ضع الرتخي�ص فـي مكان
بارز بامل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 16
يك ــون الرتخي ــ�ص بفتح امل�ؤ�س�ســة ال�صيدالنية �شخ�صيـ ــا  ،وال يجوز التنـ ــازل عنـ ــه للغيـ ــر
�إال مبوافقــة م�سبقــة م ــن اللجنـ ــة الفنية امل�شار �إليه ــا فـي امل ـ ــادة ( )27مـ ــن هـ ــذا القانون
على �أن يتوافر فـي املتنازل �إليه ال�شرط امل�شار �إليه فـي املــادة ( )11منه .
املــادة ( ) 17
ينظــم العمــل فـي امل�ؤ�س�س ــات ال�صيدالني ـ ــة  ،وم�س ــك ال�سجـ ــالت التي تلتزم ب�إم�ساكه ــا وفقـ ــا
لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 18
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )6من هذا القانون � ،إذا �أ�صبحت امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية  ،لأي �سبب ،
بدون �صيدالين م�س�ؤول عن �إدارتها وجب على مالكها �إبالغ املديرية بالأمر خالل ()48
ثمان و�أربعني �ساعة على الأكرث  ،و�إذا تعذر عليه توفري �صيدالين بديل خالل الأجل الذي
حتدده له املديرية  ،يكون لها �أن تتخذ التدابري التي تراها منا�سبة  ،ومنها �إغالق امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 19
يجوز للم�ؤ�س�سة ال�صيدالنية بعد موافقة املديرية قبول طالب كليات ومعاهد ال�صيدلة
من العمانيــني �أو الوافديــن الدار�ســني بال�سلطنة �أو املتقدمــني للح�صــول على ترخيــ�ص
مزاولة املهنة للتدريب حتت �إ�شراف وم�س�ؤولية ال�صيدالين وفقا لل�شروط التي ي�صدر
بتحديدها قرار من الوزير .
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املــادة ( ) 20
حتدد الر�سوم التي يتم تقريرها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذا له بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 21
للمديريــة نــدب �صيادلــة للتفتيــ�ش على امل�ؤ�س�ســات ال�صيدالنيــة فـي �أي وقت بــدون �سابــق
�إخطـار وفقا للإج ــراءات التي حتددها الوزارة  ،ويحـ ــق له ـ�ؤالء املفت�شني دخـ ــول �أي مك ــان
فـي امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية واالطالع على جميع ال�سجالت لديها  ،كما يحق لهم �سحب
عينــات من الأدويــة بغر�ض حتليله ــا للت�أكد من مطابقتها للموا�صفات التي مت ت�سجيــل
الدواء بناء عليها فـي الوزارة وذلك وفقا لل�شروط التي تقرها الوزارة فـي هذا ال�ش�أن ،
وعلى املفت�شني رفع تقرير بنتيجة التفتي�ش �إىل املديرية .
وي�صدر قــرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الوزي ــر مبنح �صفة ال�ضبطية الق�ضائي ــة
ملن يتم ندبه للتفتي�ش على امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية وفقا للفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 22
حتدد بقرار من الوزير الأدوية وكمياتها التي يجوز للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة املرخ�صة
االحتفاظ بها ل�صرفها ملراجعيها .
ويجوز للمديرية الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة فـي املناطق التي ال توجد بها
خدمات �صيدالنية االحتفاظ بالأدوية لبيعها و�صرفها للمراجعني  ،وذلك وفقا لل�شروط
والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 23
يحظـ ــر على �أي �شخ�ص القــيام بالإع ــالن عن ال ــدواء �أو التعري ــف ب ــه �إال بعـ ــد احل�صـ ــول
علــى ترخي ــ�ص بــذلك مــن املديريــة  ،وذلك كل ــه وفق ــا لل�ش ــروط والإجراءات التي ي�ص ــدر
بتحديدها قرار من الوزير .
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املــادة ( ) 24
يج ــب عل ــى مالك امل�ؤ�س�س ـ ــة ال�صيدالني ــة �أو مديرها امل�س ـ ـ�ؤول �إخطار املديري ــة عن ــد جـ ــرد
حمتوياتها �أو وقوع �سرقة �أو حدوث تلف فـي الأدوية �أيا كان �سببه .
املــادة ( ) 25
فـي ح ــال ت�صفي ــة امل�ؤ�س�سة ال�صيدالني ــة  ،يجــب علــى مالكهــا �أو مديرهــا امل�س ـ�ؤول �إخطــار
املديرية كتابة بذلك قبل البدء فـي �أعمال الت�صفية ب�أ�سبوعني على الأقل  ،ويرفق بالإخطار
بيانا مبا فـي امل�ؤ�س�سة من مواد خا�ضعة للرقابة  ،ويجــب احل�صول علــى موافـقة املديريــة
على اجلهة التي �ست�ؤول �إليها هذه املواد �أو ت�سليمها للمديرية حلني الت�صرف فيها طبقا
للقانون  ،ويعترب ترخي�ص امل�ؤ�س�سة ملغى بعد االنتهاء من الت�صفية .
املــادة ( ) 26
للمديرية تكليف �صاحب ال�ش�أن ب�إعدام �أي �أدوية منتهية ال�صالحية �أو خمالفة للموا�صفات
الفنية للدواء �أو غري م�سجلة �أو �إعادتها �إىل البلد امل�ستوردة منه خالل الأجل الذي حتدده
له  ،وفـي حال عدم قيامه بذلك خالل الأجل املحدد يكون للمديرية بالتن�سيق مع اجلهات
املعني ــة �إعدامه ــا علــى نفقت ــه  ،دون �أن يكـ ــون لـ ــه احل ــق فـي املطالبـ ــة بالتعويـ ــ�ض عنهـ ــا .
وفـي جميع الأحوال يتم �إعدام تلك الأدوية حتت �إ�شراف املديرية .
املــادة ( ) 27
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية �أو �أكرث تخت�ص مبا ي�أتي :
�أ  -البت فـي طلبات الرتخي�ص مبزاولة مهنة ال�صيدلة �أو العمل م�ساعد �صيدالين .
ب  -الب ــت فـي طلبــات الرتخيـ ــ�ص بفتح امل�ؤ�س�س ــات ال�صيدالني ــة �أو نقله ــا م ــن مكانهـ ــا
�أو التنازل عن الرتخي�ص للغري �أو نقله با�سم الورثة .
ج  -املوافقة على طلبات ت�سجيل �شركات الأدوية ومنتجاتها وت�سعري تلك املنتجات .
د  -املوافقة على طلبات ت�سجيل الأدوية الع�شبية ومنتجاتها وما مياثلها .
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هـ  -البت فـي طلبات ت�سجيل �شركات امل�ستلزمات الطبية ومنتجاتها .
و  -النظر فـي املخالفات الت ــي تق ــع من ال�صيادل ــة �أو م�ساع ــدي ال�صيادلة �أو مالك ــي
امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له .
املــادة ( ) 28
ال يجوز للمرخ�ص له بفتح �صيدلية عامة �أن يكون مالكا �أو �شريكا فـي �أكرث من �صيدلية ،
وتعترب ال�صيدلية وفروعها فـي حكم ال�صيدلية الواحدة  ،وي�سري على الفرع ما ي�سري
على ال�صيدلية الأ�صلية من �أحكام .
وحتدد الالئحة عدد الفروع التي يجوز لكل �صيدلية �إن�شا�ؤها وامل�سافة بني كل �صيدلية
و�أخرى .
وعلى ال�صيدليات القائمة توفيق �أو�ضاعها فـي مدة �أق�صاها ( )5خم�س �سنوات من تاريخ
العمل بهذا القانون .
املــادة ( ) 29
ال يج ــوز لغيــر ال�صيدالنـ ــي وم�ساع ـ ــد ال�صيدالين التدخل ب�أي �شكـ ــل فـي بيـ ــع الأدويـ ــة
وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية �أو �صرفها للجمهور .
وال يجوز لغري ال�صيدالين جتهيز �أو تركيب الو�صفات الطبية .
وحتدد الالئحة ال�شروط الالزم توافرها فـي ال�صيدلية للقيام بتجهيز �أو تركيب الأدوية
مبوجب و�صفة طبية .
املــادة ( ) 30
حت ــدد مواعي ــد العمـ ــل فـي ال�صيدليـ ــات العامة واملناوب ــات به ــا وم ــا يتب ــع ب�ش ـ ـ�أن عملهـ ــا
فـي الإجازة الأ�سبوعية و�إجازات املنا�سبات والأعياد الر�سمية بقرار من الوزير .
املــادة ( ) 31
يجوز الرتخي�ص للم�ست�شفيات اخلا�صة بفتح �صيدليات خا�صة ل�صرف الدواء للمر�ضى ،
وذلك وفقا لل�شروط التي حتددها الالئحة .
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الف�صــل الرابــع
ت�سجيــل �شركـــات الأدويــة ومنتجاتهــا
و�شركـات امل�ستلزمـات الطبيـة وت�سعيـر تـلك املنتجــات
املــادة ( ) 32
حتدد الالئحة ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�سجيل �شركات الأدوية ومنتجاتها وت�سعري
تلك املنتجات  ،وت�سجيل �شركات الأدوية الع�شبية ومنتجاتها وما مياثلها  ،وت�سجيل �شركات
امل�ستلزمات الطبية ومنتجاتها .
املــادة ( ) 33
للوزير  -بناء على تو�صية اللجنة الفنية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )27من هذا القانون -
�أن يحظـ ــر ت ــداول �أي دواء يكون �ضارا بال�صحـ ـ ــة العامـ ــة  ،و�أن ي�أمـ ـ ــر ب�شطبــه من ال�سجــل
و�إعدامـ ـ ـ ــه علـ ــى نفقـ ـ ـ ــة �أ�صحابـ ـ ــه  ،وذلك بالتن�سيـ ـ ــق م ــع اجلهـ ـ ــات املعن ـيـ ــة دون �أي ح ـ ـ ـ ــق
فـي التعوي�ض عنه .
الف�صــل اخلامـــ�س
ا�ستيــراد وت�صديـر وتــداول الأدويــة
املــادة ( ) 34
مع مراعاة �أحكام قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية  ،يحظر ا�سترياد �أو ت�صدير
الأدوية والأم�صال والطعوم وال�سموم �أو تداولها ولو كانت عينات طبية جمانية �إال بعد
ت�سجيلها وت�سعريها بالوزارة  ،واحل�صول على ترخي�ص بذلك وفقا لل�شروط والإجراءات
التي حتددها الالئحة .
ويجب على امل�ؤ�س�سة امل�ستوردة �أو امل�صدرة �أن تقدم �إىل الوزارة كافة البيانات التي تطلبها .
املــادة ( ) 35
يجب �أن تباع الأدوية مغلفة بغالفاتها الأ�صلية  ،وي�ستثنى من ذلك الأدوية اخلا�ضعة
للرقابة والتي ت�صرف كميتها ح�سب اجلرعة واملدة املحددة فـي الو�صفة الطبية  ،وغريها
من الأدوية التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
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الف�صـــل ال�ســاد�س
العقوبــــــات
املــادة ( ) 36
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبــة �أ�شد ين�ص عليها قانــون �آخ ــر  ،يعاقب بال�سجن مدة ال تقــل
عن (� )6ستة �أ�شهر وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريـ ــال عماين  ،وال تزيد علـ ــى (� )2000ألفـي ريال عمانـ ــي � ،أو ب�إحدى هاتـ ــني العقوبت ـ ــني
ك ــل مـ ــن :
أ�  -زاول مهنة ال�صيدلة �أو عمل م�ساعد �صيدالين �أو �سمح لغريه بذلك دون احل�صول
على ترخي�ص باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا
له .
ب  -قدم بيانات �أو م�ستندات غري �صحيحة� ،أو ا�ستخدم طرقا غري م�شروعة للح�صول
على ترخي�ص مزاولة املهنة �أو فتح م�ؤ�س�سة �صيدالنية �أو غريها من الرتاخي�ص
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له .
ج  -حاز بق�صد البيع �أو الإجتار �أدوية �أو مواد �أو م�ستح�ضرات �صيدالنية غري م�سجلة
بالوزارة �أو خملة بالآداب العامة .
وتكــون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سن ــوات  ،وال تزيد على (� )7سبع
�سـ ــنوات وبغرامة ال تقل عن (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ()5000
خم�سة �آالف ريـ ــال عمانـ ــي �أو ب�إح ـ ـ ــدى هات ـ ــني العقوبتـ ــني  ،كـ ـ ـ ــل من ح ــاز بق�صد
البيـع �أو الإتـجــار �أدوية �أو مـواد �أو م�ستح�ضرات �صيدالنيــة ممنوع ـ ـ ــة �أو مقلـ ـ ـ ــدة
�أو مغ�شو�ش ــة �أو تالف ــة �أو منتهيـ ــة ال�صالحية .
وفـي جميع الأحوال يجوز للمحكمة احلكم ب�إلغاء الرتخي�ص مبزاولة املهنة لفرتة
حمددة �أو نهائيا �إذا كان املخالف �صيدالنيا �أو م�ساعد �صيدالين  ،كما يجوز لها
الأمــر ب�إغ ــالق امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية التي وقعت بها املخالفة مع م�صادرة الأدوية
�أو املــواد مو�ضــوع املخالف ــة  .وين�ش ــر ملخ ــ�ص احلك ــم فـ ــي �صحيفت ــني يوميت ــني
على نفقة املحكوم عليه .
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املــادة ( ) 37
مع عــدم الإخـالل ب�أي عقوبـة �أ�شــد ينــ�ص عليهــا هذا القانون �أو �أي قانــون آ�خــر  ،يعاق ــب
بال�سجن مدة ال تقــل عــن (� )1شه ــر  ،وال تزيد على (� )1سنــة  ،وبغرامة ال تق ــل عـ ــن ()100
مائــة ري ــال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحــدى هاتــني العقوبت ــني
كل من خالف �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له .
املــادة ( ) 38
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )39من هذا القانون  ،يلغى ترخي�ص امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية بقرار
من اللجنة الفنية امل�شار �إليها فـي املــادة ( )27فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا مل يتم ت�شغيل امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية خالل �سنة من تاريخ �صدور الرتخي�ص
دون عذر تقبله اللجنة .
ب  -نقل ملكية امل�ؤ�س�سة �أو نقل مقرها �أو التنازل عن الرتخي�ص للغري دون احل�صول
على موافقة الوزارة .
ج  -غل ــق امل�ؤ�س�س ــة ب ــدون عذر تقبل ــه اللجنـ ــة مل ــدة (� )6ستــة �أ�شهــر مت�صل ـ ــة � ،أو ()9
ت�سعة �أ�شهر غري مت�صلة خالل عام واحد .
د  -ا�ستغالل �أو ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية فـي غري الغر�ض املرخ�صة من �أجله .
هـ �	-إذا �صدر حكم ب�إدانة مالك امل�ؤ�س�سة �أو ال�صيدالين امل�س�ؤول عن �إدارتها با�ستعمال
املـ ــواد املخـ ــدرة �أو امل�ؤثرات العقليـ ــة �أو �إ�ساءة الت�ص ــرف فيهـ ـ ــا باملخالف ــة لأحك ـ ــام
هذا القانون �أو قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية .
املــادة ( ) 39
مع عـدم الإخــالل بامل�ساءل ــة اجلزائي ــة  ،تخت�ص اللجنة الفنية املن�صو�ص عليها ف ــي املــادة
( )27من هذا القانون بالنظر فـي املخالفات التي تقع من ال�صيادلة �أو م�ساعدي ال�صيادلة
�أو �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا
لـه  ،ويجـب إ�عــالن املخـالف للح�ضور �شخ�صيا �أمام اللجنــة ومواجهتـه باملخالفـات و�سمــاع
�أقواله ب�ش�أنها وحتقيق دفاعه  ،وللجنة فـي حال ثبوت املخالفة توقيع �أحد اجلزاءات الآتية :
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�أ  -الإنذار .
ب  -غرام ـ ـ ـ ــة �إداري ـ ـ ــة ال تق ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــن ( )100مائ ـ ـ ــة ري ـ ـ ــال عمانـ ــي  ،وال تزي ـ ـ ـ ــد علـ ــى
(� )1000ألــف ري ــال عمانـ ــي .
ج  -الإيقاف عن مزاولة املهنة �أو العمل �إذا كان املخالف �صيدالنيا �أو م�ساعد �صيدالين
�أو �إغالق امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية التي وقعت بها املخالفة مدة ال تتجاوز �سنة واحدة .
د �	-إلغــاء ترخيــ�ص املخالف و�شط ــب ا�سم ــه م ــن ال�سج ــل �أو �إلغ ــاء ترخيــ�ص امل�ؤ�س�س ــة
ال�صيدالنية �أو كليهما معا .
املــادة ( ) 40
يخطر املخالف بقرار اللجنة ال�صادر فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املادتني ()39 ، 38
من هذا القانون  ،ويجوز له التظلم مـن القرار للوزير خالل (� )60ستني يوم ــا من تاريــخ
�إخط ــاره  ،ويجب الب ــت فـي التظلـ ــم خـالل ( )30ثالثــني يومــا م ــن تاري ــخ تقدمي ــه ،
ويعتب ــر م�ضــي ( )30الثالثني يوما املذكورة دون البت فيه مبثابة رف�ضه .
ويت ــم ن�ش ــر القــرار النهائ ــي بالإيق ــاف عــن مزاول ــة املهن ــة �أو العم ــل �أو �إغ ــالق امل�ؤ�س�س ــة
ال�صيدالنية �أو �إلغاء ترخي�ص املخال ــف �أو امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية فـي �صحيفتــني يومــيتني
على نفقة املخالف .
الف�صــل ال�سابـــع
�أحكـــام ختاميـــة
املــادة ( ) 41
ي�ص ــدر الوزي ــر اللوائ ــح والق ــرارات الالزمة لتنفيـ ــذ �أحكام هــذا القانـ ــون  ،و�إل ــى �أن ت�صـ ــدر
ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 42
يلغ ــى قان ــون مزاول ــة مهنـ ــة ال�صيدل ــة وتنظيم امل�ؤ�س�ســات ال�صيدالني ــة ال�صادر باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم  ، 96/41كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 43
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/36
ب�إجازة تنازل �شركة ال�ساد�سة ع�شرة لال�ستثمار �ش.م.م
عـــــن كامــــــل ح�صتهــــا وكافــــة حقوقهـــــــا والتزاماتهـــــــا
فـي االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة بتاريـخ  22مـن نوفمبـر 2008م
للمنطقـــة رقــم (� )62إلـى �شركـة �أوك�سيدنتال عمان للغاز �ش.م.م
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/138ب�إجازة االتفاقية النفطية بيــن حكومــة �سلطنــة
عمان  ،و�شركة �أوك�سيدنتال عمان للغــاز �ش.م.م  ،و�شرك ــة النفــط العمانيــة �ش.م.ع.م ،
وال�شركة ال�ساد�سة ع�شرة لال�ستثمار �ش.م.م للمنطقة رقم (، )62
وعلى جمموعة الوثائق التي وافقت مبوجبها �شركة ال�ساد�سة ع�شرة لال�ستثمار �ش.م.م
التنازل عن كامل ح�صتها وكافة حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ
 22من نوفمرب 2008م للمنطقة رقم (� )62إىل �شركة �أوك�سيدنتال عمان للغاز �ش.م.م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة ال�ساد�سة ع�شرة لال�ستثمار �ش.م.م عن كامل ح�صتها وكافة حقوقها
والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ  22من نوفمرب 2008م للمنطقة رقم ()62
امل�شار �إليها �إىل �شركة �أوك�سيدنتال عمان للغاز �ش.م.م .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :من ذي احلجــــة �سنة 1436هـ
املـوافــــق  5 :من �أكتوبـــــــــــــر �سنة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1118
ال�صادرة فـي 2015/10/11م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/37
بنقــل موظفيــن �إلــى وزارة اخلارجيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقل كل من نا�صر بن حممد بن خليفة البو�سعيدي وحممد بن �أحمد بن �صال ــح البلو�شـي
من ديوان البالط ال�سلطاين �إىل وزارة اخلارجية ويعينان بدرجة �سفري .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  27 :من ذي احلجــــة �سنة 1436هـ
املـوافــــق  11 :من �أكتوبـــــــــــــر �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1119
ال�صادرة فـي 2015/10/18م
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مر�ســــوم �سلطانـــي
رقـم 2015/38
ب�إ�صـدار قانـون بلديـة م�سقـط
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 96/101
وعلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 92/8
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمـل ب�أحكــام قانــون بلديــة م�سقــط املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ي�ص ــدر رئي ــ�س بلديــة م�سقط اللوائ ــح والق ــرارات الالزمــة لتنفيــذ �أحكــام هــذا القان ــون ،
و�إلــى �أن ت�ص ــدر ي�ستم ــر العمــل باللوائــح والقــرارات النافذة  ،فيما ال يتع ــار�ض م ــع �أحك ـ ــام
هذا املر�سوم والقانون املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يلغى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم  ، 92/8كما يلغى كل ما يخالف
هذا املر�سوم والقانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :مـن ذي الحجـــة �سنــة 1436هـ
املوافـــــق  12 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1119
ال�صادرة فـي 2015/10/18م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانـون بلديـة م�سقـط
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحكـ ــام هذا القان ــون  ،يك ــون للكلمـ ــات التاليــة املعنــى املبني قرين ك ـ ــل منهـ ــا ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1البلديـــة  :بلدية م�سقط .
 - 2الرئيــ�س  :رئي�س البلدية .
املـــادة ( ) 2
البلدي ــة وحــدة مــن وحــدات اجله ــاز الإداري للدول ــة  ،تتمتـ ــع بال�شخ�صيـ ــة االعتباريـ ــة
واال�ستقالل املـايل والإداري  ،وتكون حتت �إ�شراف وزير ديوان البالط ال�سلطاين .
املـــادة ( ) 3
يكـ ــون نطـ ــاق عمــل البلدي ــة فـي ح ــدود حمافظــة م�سقــط وفق التحديــد الــوارد فـي امللحــق
رقـم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقـم  2011/114باعتمــاد التق�سيــم الإداري لل�سلطنــة
وتنظيم عمل املحافظني .
املـــادة ( ) 4
ت�ســري على البلديــة وموظفيهــا �أحكام القانون اخلا�ص بالنظــام املالــي لديوان البالط
ال�سلطانــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطاين رقـم  ، 91/128وقانــون معا�شــات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمـ ــة ملوظفــي ديـ ــوان البـ ــالط ال�سلطان ــي العمانييــن ال�ص ـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي
رقـم  ، 96/86والقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقـم . 97/ 97
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املـــادة ( ) 5
للبلدية ا�ستثمار �أموالها  ،و�إبرام العقود واالتفاقيات ب�ش�أنها مع الغري .
املـــادة ( ) 6
على ال ــوزارات وغريه ــا من الهيئ ــات وامل�ؤ�س�س ــات احلكومي ــة واخلا�ص ــة  -كـل فـي جم ــال
اخت�صا�صه  -التعاون مع البلدية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون .
الف�صــل الثانــي
اخت�صا�صـــات البلديـــة
املـــادة ( ) 7
تخت�ص البلدية بالآتي :
 - 1و�ضــع ال�سيا�ســات و إ�ع ــداد اخلط ــط اال�سرتاتيجيـ ــة ال�شامل ــة ملحافظ ـ ــة م�سق ــط
فـي جمال العمل البلدي  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 2م�شاركــة اجلهات احلكومية ذات العالقــة فـي دفع النمـو االقت�صـادي فـي نطــاق
العمل البلدي  ،واملواءمة مع متطلبات التنمية احل�ضارية امل�ستدامة .
 - 3و�ضع وتنفيذ برامج التوعية والإر�شاد لرفع م�ستوى الوعي املجتمعي فـي نطاق
حمافظة م�سقط لتعزيز التوا�صل االجتماعي والعمل التطوعي .
 - 4اتخ ـ ــاذ التدابيـ ــر الالزمــة ذات ال�صلــة بال�صحــة والنظاف ــة وال�سالمــة البيئيــة
ومكافحة الآفات  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 5تنظيــم و�إ�صــدار الرتاخيــ�ص البلديــة للأن�شط ــة واملحــالت التجاري ــة واملهنيـ ــة
وال�صناعي ــة وال�سياحي ــة والرتفيهيــة وال�صحيــة  ،وو�ضــع اال�شرتاطــات ال�صحيــة
والفنية اخلا�صة بها .
 - 6مراقبة الأغذية والتفتي�ش عليها للت�أكد من �صالحيتها و�سالمتها  ،ومراقبة
امل�صانع واملحالت والعاملني فيها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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� - 7إن�شاء و�إدارة امل�سالخ والإ�شراف عليها .
� - 8إن�شاء و�إدارة املختربات التي تخدم العمل البلدي  ،والإ�شراف عليها .
 - 9تنظيم مراقبة وحجز احليوانات ال�سائبة فـي الأماكن العامة .
� - 10إعداد وتنفيذ املخططات احل�ضرية بهدف حت�سني وتطوير حمافظة م�سقط ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
� - 11إن�ش ــاء وت�سويــر و�إدارة املقاب ــر واملحافظــة على حرمتهــا  ،بالتن�سي ــق مــع اجلهــات
املخت�صة  ،وتوفري و�سائل جتهيز ونقل ودفن املوتى .
 - 12اتخـ ــاذ الإج ــراءات الالزمــة لت�صريــف ميــاه الأمطــار  ،والتن�سيــق مع اجله ــات
املخت�صة ب�ش�أن حماية �إحرامات الأودية .
 - 13تنظيــم و�إ�صــدار الرتاخيــ�ص اخلا�صــة بالبنــاء وال�صيانــة والرتميم والإ�ضافات
والهدم وتك�سري اجلبال واحلفر وقطع الأ�شجار  ،وكذلك تراخي�ص بناء �شبكات
البنى الأ�سا�سية املختلفة .
 - 14اتخـ ــاذ الإجراءات الالزم ــة لإزال ــة املبانــي الآيل ــة لل�سقــوط  ،و�إزالـ ــة املخلف ــات
الناجتة عن ذلك  ،و�إلزام �أ�صحابها بالتنفيذ .
 - 15تنظيم ا�ستعماالت املباين  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،وو�ضع اال�شرتاطات
اخلا�صة بها .
� - 16إن�ش ــاء و�إدارة و�صيان ــة الط ــرق واملتنزه ــات وامليادي ــن العامــة واملظــالت العام ــة
ودورات املياه العامة ومالعب الأطفال .
� - 17إن�شاء و�صيانة و�إنارة و�إدارة الطرق واجل�سور وممرات امل�شاة واملواقف العامة ،
وتنظيم وتطوير و�سائل التحكم املروري .
 - 18تنظيم وت�سمية وترقيم الأحياء وال�شوارع والطرق والأزقة وامليادين .
� - 19إن�شاء وتنظيم الأ�سواق العامة .
 - 20تنظيم ومراقبة اللوحات والإعالنات  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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 - 21اتخ ــاذ التدابيـ ــر الالزمـ ــة ملنع التع ــدي علــى �أم ــالك الدول ــة العام ــة واخلا�صـ ــة
واتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة التعدي .
 - 22العمل على تنمية وتطوير وتنويع املوارد املالية للبلدية .
 - 23حتديد الر�سوم والعوائد البلدية وو�سائل حت�صيلها .
 - 24ت�سجيل عقود الإيجار .
 - 25تنظيم و�إدارة ال�شواطئ بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 26تنظي ـ ــم وتنفيـ ـ ــذ املهرجان ـ ـ ــات الرتفيهيـ ـ ــة والأن�شط ـ ـ ــة الثقافيـ ـ ـ ــة والريا�ضي ـ ـ ــة
واالجتماعية  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
الف�صـل الثالـث
رئيـ�س البلديـة وم�ساعـداه
املـــادة ( ) 8
يك ــون للبلديـ ــة رئي ــ�س يعــني مبر�س ــوم �سلطان ــي  ،ويك ــون ل ــه كافـ ــة ال�صالحيـ ــات املق ــررة
لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول بها فـي اجلهاز الإداري للدولة .
املـــادة ( ) 9
ميثل الرئي�س البلدية �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالتها بالغري .
املـــادة ( ) 10
يكون للبلدية م�ساعدان للرئي�س � ،أحدهما للخدمات العامة  ،والآخر للخدمات الفنية ،
ي�صدر بتعيينهما مر�سوم �سلطاين .
الف�صـل الرابـع
�ضبـط املخالفـات
املـــادة ( ) 11
يكون للموظفني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الرئي�س ،
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون .
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املـــادة ( ) 12
يتم �ضبط املخالفات وحتقيقها والت�صرف فيها �إداريا �أو ق�ضائيا طبقا للقوانني واللوائح
والقرارات املعمول بها .
الف�صـــل اخلامــــ�س
املــوارد املاليــة للبلديــة
املـــادة ( ) 13
تتكون املوارد املالية للبلدية من الآتي :
أ�  -االعتمادات املالية املخ�ص�صة لها فـي امليزانية العامة للدولة .
ب  -ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها مقابل ما ت�ؤديه من خدمات للغري .
ج  -ح�صيلة ا�ستثمار �أموالها .
د  -التربع ــات والهب ــات والو�صاي ــا التي يقرر الرئي�س قبولهــا بعد موافق ــة جمل ــ�س
ال ــوزراء .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
العقوبـات والتدابيـر الإداريـة
املـــادة ( ) 14
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام
هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له بغرامة ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا ،
وال تزي ــد علــى ( )5000خم�سـ ــة �آالف ريال عمانـ ــي  ،وبال�سجـ ــن مل ــدة ال تق ــل عـ ــن ()24
�أربـ ــع وع�شري ـ ــن �ساعـ ــة  ،وال تزيـ ــد علـ ــى (� )6ستة �أ�شه ــر � ،أو ب�إحـ ــدى هات ــني العقوبتـ ــني ،
مع �إلزام املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة .
و�إذا امتنع املخالف عن �إزالة املخالفة بعد �صدور احلكم النهائي  ،تقوم البلدية ب�إزالتها
على نفقته .
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املـــادة ( ) 15
للرئي�س �أو من يفو�ضه عدم ال�سري فـي الدعوى  -فـي �أي مرحلة تكون عليها  -وقبل �صدور
حكم فيها  ،بناء على طلب املخالف  ،وبعد �إزالة املخالفة  ،ودفع الغرامة املقررة عليه .
املـــادة ( ) 16
للرئي�س  -فـي حالة ال�ضرورة � -إ�صدار قرار بالإزالة الفورية بالن�سبة للمخالفات الواردة
فـي اللوائح والقرارات ال�صادرة من البلدية  ،مع حتمل املخالف تكاليف تلك الإزالة .
املـــادة ( ) 17
يج ــوز إ�غ ــالق املح ــل �أو املن�ش ـ�أة م�ؤقتا ملدة �أق�صاه ــا ( )10ع�ش ــرة �أي ــام �أو �إلغــاء الرتخي ــ�ص
فـي حالة خمالفة �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .
املـــادة ( ) 18
يجــب على �شرطــة عمــان ال�سلطانيــة واجلهــات الأخــرى ذات االخت�صــا�ص م�ساعــدة البلديــة
فـي تنفيذ ما ي�صدر عنها من قرارات وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح املنفذة له .
املـــادة ( ) 19
يجوز للرئي�س فر�ض غرامات �إدارية على املخالفني لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
ال�صادرة عن البلدية بحد �أق�صى ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2015/39
باعتمــاد الهيكــل التنظيمــي لبلديـــة م�سقـــط
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ــى املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  2008/47باعتم ــاد الهيك ــل التنظيم ــي لديـ ــوان البـ ــالط
ال�سلطانــي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعتمد الهيكل التنظيمي لبلدية م�سقط وفقا للملحق املرفق .
املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املـــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :مـن ذي الحجـــة �سنــة 1436هـ
املوافـــــق  12 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1119
ال�صادرة فـي 2015/10/18م
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مكتــب الرئيــ�س

امل�ست�شـارون واخلرباء

رئيــ�س بلديـــة م�سقـــط
الإدارة القانونيــة
�إدارة
التخطيط اال�سرتاتيجــي

�إدارة
خدمات املراجعـني

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الفنية
املديرية العامة
للت�شجري
واملتنزهات

املديرية العامة
للم�شاريع
املديرية العامة
مل�سح الكميات
والعقود

املديرية العامة
لل�ش�ؤون املالية
املديرية العامة
لتقنية املعلومات

املديرية العامة
للموارد الب�شرية
املديرية العامة
لال�ستثمار والتطوير
االقت�صادي

م�ساعــد الرئيــ�س
للخدمــات الفنيــة

�إدارة
الإعالم والتوعي ـ ــة

م�ساعــد الرئيــ�س
للخدمــات العامــة

املديرية العامة
لبلدية م�سقط ببو�شر

املديرية العامة
لبلدية م�سقط بال�سيب

املديرية العامة
املديرية العامة لبلدية
م�سقط مبطرح الكربى لبلدية م�سقط بقريات

املديرية العامة لبلدية املديرية العامة
م�سقط بالعامرات لتطوير اخلدمات

املديرية العامة
لل�ش�ؤون ال�صحية

املديرية العامة
للنقليات

مر�ســــوم �ســـلطاين
رقــم 2015/40
ب�إ�صـدار قانـون تنظيـم التزامـات العامليـن
فـي كافـة م�ؤ�س�سـات الدولـة و�أع�ضـاء املجالـ�س املعينـة واملنتخبـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
ت�س ــري �أحكـ ــام هـ ــذا القان ــون علـ ــى ك ــل �شخ ــ�ص يعم ــل �أو كــان يعمل فـي �إحدى م�ؤ�س�سات
الدولة � ،أو فـي امل�ؤ�س�سات �أو اجلمعيات اخلا�صة ذات النفع العام � ،أو �أي جهة �أخرى ت�ساهم
الدولة �أو �إحدى م�ؤ�س�ساتها فـي ر�أ�س مالها �أو مواردها املالية ب�أي �صورة كانت .
كم ــا ت�س ــري �أحك ــام هـ ــذا القانـ ــون عل ــى كـ ــل �شخـ ــ�ص ع�ضـ ــو �أو ك ــان ع�ض ـ ــوا فـ ــي املجال ــ�س
املعينة �أو املنتخـ ــبة �أو جمالـ ــ�س �إدارات امل�ؤ�س�س ـ ــات �أو اجلمعي ـ ــات �أو اجله ــات امل�ش ــار �إليــها
فــي الفقــرة الأولــى .
املـــادة الثانيــــة
مـع عـدم الإخـالل مبـا تفر�ضـه القوانيــن واملرا�سي ــم مـن التزامـات  ،يحظـر علـى املخاطبيـن
ب�أحكام هذا القانون ما ي�أتي :
� - 1إذاعـة �أو ن�شـر �أي �أخبـار �أو بيانـات �أو �إ�شاعـات مـن �ش�أنهـا النـيل مـن هيبـة �سلطـات
الدولـة � ،أو �إ�ضـعاف الثقـة فـيهـا � ،أو التحريـ�ض على ذلك � ،أو ت�سهيل ذلك لغريه
بـ�أي و�سيلـة مـن الو�سائـل .
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� - 2إعاق ــة تنفـي ــذ امل�شاريــع التـي تنفذهــا الدولة �أو �إحدى م�ؤ�س�ساتها � ،أو التحري�ض
على ذلك � ،أو ت�سهيل ذلك لغريه .
� - 3إف�شاء �أي معلومات �أو بيانات �أو م�ستندات �سرية مما يطلع عليها بحكم من�صبه
�أو عملــه �أو ع�ضويتــه � ،أو ا�ستخدامه ــا ب ـ�أي �صــورة لتحقيــق منفعة �شخ�صية له
�أو لغريه � ،أو التحري�ض على ذلك � ،أو ت�سهيل ذلك لغريه .
� - 4إهان ــة �أي م�س ـ�ؤول �أو موظف عام  ،بالقول �أو الفعل �أو الإ�شارة � ،أو االعتداء عليه
فـي �أثناء قيامه بواجبات من�صبه �أو �أعمال وظيفته � ،أو من خالل م�شاركته ب�صفته
فـي �أي حمفل كان .
املـــادة الثالثـــة
يتعني على املخاطبني ب�أحكام هذا القانون االلتزام ب�أحكام القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية
النافــذة واملعاهــدات واالتفاقيــات الدولي ــة الت ــي تع ــد ج ــزءا م ــن قان ــون البــالد  ،وغريها
من الأنظمة واللوائح والقرارات املنفذة لها  ،ويحظر عليهم خمالفتها .
املـــادة الرابعـــة
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون باحلد الأق�صى للعقوبات املقررة لها فـي القوانني
والأنظمة ال�سارية .
املـــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  13 :مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  27 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1121
ال�صادرة فـي 2015/11/1م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســـلطاين
رقــم 2015/41
ب�شـ�أن �إعـادة تنظيـم الهيئـات وامل�ؤ�س�سـات العامـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يتعني على الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة اقتــراح ال�سيا�ســات التي ت�سيــر عليهــا ف ــي ممار�ســة
اخت�صا�صاتها  ،وعر�ضها على جمل�س الوزراء العتمادها .
املـــادة الثانيــــة
يجــري جملــ�س الــوزراء تقييمــا لل�سيا�س ـ ــات الت ــي تطبقه ــا الهيئ ــات وامل�ؤ�س�س ــات العام ــة ،
وللمجلــ�س تعديلهــا مبـا يتفــق وال�سيا�ســة العامــة للدولــة .
املـــادة الثالثـــة
ال يج ــوز اجلم ــع بي ــن من�صـ ــب رئي ــ�س جملـ ــ�س الإدارة  ،والرئ ــي�س �أو الرئي ــ�س التنفـي ـ ــذي
فـي الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة  ،ويتوىل جمل�س الوزراء ت�سوية �أو�ضاع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة القائمة مبا يتفق و�أحكام هذه املــادة .
املـــادة الرابعـــة
على الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة تنفـيذ �أحكام هذا املر�سوم .
املـــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  27 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1121
ال�صادرة فـي 2015/11/1م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2015/42
ب�إ�صــدار تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام
قانـون ت�صنيـف وثائـق الدولـة وتنظيـم الأماكـن املحميـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 2011/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
جتــرى التعديــالت املرفقــة على قانون ت�صنيف وثائــق الدولــة وتنظي ــم الأماكــن املحمــية
امل�شار �إليه .
املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  13 :مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  27 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1121
ال�صادرة فـي 2015/11/1م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

تعديـــــالت
علــــى بعـــــ�ض �أحكــــام
قانـون ت�صنيـف وثائـق الدولـة وتنظيـم الأماكـن املحميـة
ي�ستبدل بن�صي املادتني ( )12و ( /20ب) من قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن
املحمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/118الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 12
تعتبــر مكان ــا حمميــا  -بحكــم القانـون  -الق�صــور واملخيمــات ال�سلطانيــة و�أماكــن وجـود
جاللـة ال�سلطـان واملراف ــق واملن�ش�آت الع�سكريــة والأمنية وحمطات الطاقة ومن�ش�آت النفط
والغاز والإذاعة والتلفزيون .
املــادة (  /20ب )
دخـ ــل �أو حاول الدخــول دون ت�صريــح �إىل املكان املحم ــي � ،أو �سه ـ ــل لغـي ــره الدخـ ــول �إلي ــه ،
�أو تعدى عليه ب�أي �شكل كان � ،أو حاول ارتكاب �أي من هذه الأفعال .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2015/43
ب�إ�صـدار تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون جملـ�س البحـث العلمـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005 /54ب�إن�شاء جمل�س للبحث العلمي وحتديد اخت�صا�صاته ،
وعلى قانون جمل�س البحث العلمي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2010/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون جمل�س البحث العلمي امل�شار �إليه .
املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  13 :مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  27 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1121
ال�صادرة فـي 2015/11/1م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون جملـ�س البحـث العلمـي
ي�ستبدل بن�صي املادتني �/ 6 ، 5أوال (البنود  )9 ، 8 ، 7 ، 6من قانون جمل�س البحث العلمي
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/30الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 5
يخت�ص املجل�س بكافة ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهدافه  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
1 -1ر�سم ال�سيا�سة التي ي�سري عليها املجل�س فـي ممار�سته الخت�صا�صاته .
2 -2و�ضــع ا�سرتاتيجي ــة علمي ــة متكاملة للبحث العلمــي مب�شارك ــة اجلهــات املعني ــة ،
ومتابعة تطويرها .
3 -3و�ضع خطة وطنية للبحث العلمي  ،وحتديد �أولوياتها فـي �ضوء متطلبات خطة
التنمية االقت�صادية واالجتماعية  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،والإعالن عنها
بال�شكل الذي يوف ــر احلافز لتطوير البحث العلم ــي  ،وو�ضع الربامج الالزمة
لتنفيذها  ،والإ�شراف على هذا التنفيذ .
4 -4دعم االبتكارات الفردية وامل�شاريع البحثية ح�سب �أولويات اخلطة الوطنية للبحث
العلمي .
5 -5دعــم ن�شــر امل�ؤلفــات العلميــة القيمــة  ،و�إقامــة امل�ؤمتــرات والفعاليــات ذات ال�صلة
بالبحث العلمي .
6 -6ت�شجيع م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص وغريها على امل�شاركة فـي جماالت
البحث العلمي  ،ودعم تلك امل�شاركة .
7 -7توزيع خم�ص�صات البحث العلمي على الربامج البحثية املختلفة بح�سب �أولويات
اخلطة الوطنية للبحث العلمي .
8 -8العم ـ ـ ــل علـ ــى حتقيـ ــق التع ــاون والتن�سيـ ـ ــق بني وحـ ــدات اجلهــاز الإداري للدول ــة
وبع�ضه ــا  ،وبني تلك الوحدات والقط ــاع اخل ــا�ص فـي جم ـ ــاالت البحث العلم ــي ،
مبا يكفل حتقيق الفائدة املرجوة من الأن�شطة البحثية .
9 -9و�ضع املعايري الالزمة لتقييم جودة واعتماد م�شروعات البحث العلمي .
10 10العمل على توفري املتطلبات الالزمة لإقامة بنية �أ�سا�سية للبحث العلمي .
-563-

11 11و�ضع وتنفيذ الربامج الهادفة �إىل التوعية ب�أهمية البحث العلمي واالبتكار .
�12 12إن�شاء و�إدارة وتطوير املناطق العلمية والرتويج لها .
13 13حتديد الأن�شطة والأعمال التي يجوز مزاولتها فـي املناطق العلمية .
14 14تقرير حق االنتفاع على الأرا�ضي الكائنة باملناطق العلمية .
15 15ت�أ�سيـ ــ�س ال�شركـ ــات �أو امل�ساهمـ ــة فيهـ ــا  ،بهـ ــدف اال�ستــفادة من الإنت ــاج العلمــي
واملعرفـ ــي � ،أو �إدارة �أو تنمي ــة �أو تطوير قطاعاته الأ�سا�سية  ،ومت ــلك حقوق امللكية
الفكرية والت�صرف فيها .
16 16تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية فـي جماالت البحث العلمي .
�17 17إن�ش ـ ــاء قاعـ ــدة بيانـ ــات وطنيـ ــة للبح ــث العلم ــي  ،واال�ستعانـ ــة فـي ذلك بالبيان ـ ــات
والإح�صاءات والتقارير التي تـ ــرد �إليه م ــن اجله ــات احلكوميــة واخلا�صة املعنية
بالبحث العلمي .
�18 18إقرار �سيا�سة وبرامج ت�أهيل الكوادر الوطنية فـي جماالت البحث العلمي .
19 19اقت ــراح م�شروعــات القوانني واملرا�سيم ال�سلطاني ــة اخلا�صــة بالبح ــث العلم ــي ،
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،و�إقرار اللوائح والقرارات ذات ال�صلة باخت�صا�صاته .
20 20متثي ــل ال�سلطن ــة فـي امل ؤ�متــرات واالجتماعات الإقليمي ــة والدوليـ ــة ذات ال�صلـ ــة
بالبحث العلمي .
21 21العم ــل على دع ـ ــم وتوثيق التـ ــعاون مع امل�ؤ�س�س ــات العلمية الأجنبي ــة والدولي ــة
فـي جماالت البحث العلمي  ،و�إبرام االتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم الالزمة
لذلك  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
22 22درا�سة املو�ضوعات ذات ال�صلة بالبحث العلمي التي يحيلها �إليه جمل�س الوزراء .
23 23ما يكلفه به جاللة ال�سلطان من �أمور �أخرى تتعلق بالبحث العلمي .
املــادة ( � / 6أوال )
� - 6أمني عام املجل�س الأعلى للتخطيط .
 - 7وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للزراعة .
 - 8وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية .
 - 9وكيل وزارة التجارة وال�صناعة .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2015/44
بالت�صديـق علــى امليثـاق املعــدل ملنظمـة امل�ؤمتـر الإ�سالمــي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ــى امليث ــاق املعـ ــدل ملنظمة امل�ؤمتـ ــر الإ�سالمـ ــي الـ ــذي وقع ـ ــت علي ـ ــه ال�سلطن ـ ــة بتاري ـ ــخ
 26من �سبتمرب 2008م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
الت�صديق على امليثاق املعدل ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي امل�شار �إليه وفقا لل�صيغة املرفقة .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  27 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1121
ال�صادرة فـي 2015/11/1م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ميثــاق
منظمـة امل�ؤمتــر الإ�سالمــي
نحـن الـدول الأع�ضـاء فـي منظمـة امل�ؤمترالإ�سالمـي ،
�إذ ن�ستح�ضــر م�ؤت ـمــر ملــوك وقــادة ور�ؤ�ســاء دول وحكومــات البل ــدان الإ�سالمي ــة املنعق ــد
فـي الربــاط فــي الفتـرة مـا بيــن  9و  12رجب عام 1389هـ "املوافق لـ � 22إىل � 25سبتمرب
1969م" ،وكذلــك م�ؤمتــر وزراء اخلارجيــة املنعقــد فـي جــدة مــن � 14إىل  18حمرم 1392هـ
املوافق لـ  29فرباير �إىل  4مار�س 1972م ،
و�إذ ن�سرت�شـد بالقيـم الإ�سالميـة النبيلـة  ،املتمثلـة فـي الوحـدة والإخـاء  ،و�إذ ن�ؤكـد �أهميـة
تعزيز وتقوية �أوا�صر الوحدة والت�ضامن بني الدول الأع�ضاء لت�أمني م�صاحلها امل�شرتكة
فـي ال�ساحة الدولية ،
�إذ نلتزم مببادئ ميثاق الأمم املتحدة وهذا امليثاق  ،والقانون الدويل  ،قررنا :
احلفاظ على القيم الإ�سالمية النبيلة املتمثلة فـي ال�سالم والرتاحم والت�سامح وامل�ساواة والعدل
والكرامة الإن�سانية  ،وتعزيزها ،
ال�سعي من �أجل العمل على تعزيز دور الإ�سالم الرائد فـي العامل مع �ضمان التنمية امل�ستدامة
والتقدم واالزدهار ل�شعوب الدول الأع�ضاء ،
تعزيز وتقوية �أوا�صر الوحدة والت�ضامن بني ال�شعوب امل�سلمة والدول الأع�ضاء ،
احرتام ال�سيادة الوطنية جلميع الدول الأع�ضاء  ،وا�ستقاللها ووحدة �أرا�ضيها  ،و�صونها
والدفاع عنها ،
امل�ساهمة فـي ال�سلم والأمن الدوليني  ،والتفاهم واحلوار بني احل�ضارات والثقافات والأديان ،
وتعزيز العالقات الودية وح�سن اجلوار واالحرتام املتبادل والتعاون وت�شجيعها ،
تعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية واحلكم الر�شيد و�سيادة القانون والدميقراطية
وامل�ساءلة فـي الدول الأع�ضاء وفقا لأنظمتها الد�ستورية والقانونية ،
تعزيز الثقة وت�شجيع العالقات الودية واالحرتام املتبادل والتعاون بني الدول الأع�ضاء ،
وبينها وبني غريها من الدول ،
دعــم القيــم الإ�سالميــة النبيلــة املتعلقـة بالو�سطيـة والت�سامـح واحتـرام التنوع واحلفاظ
على الرموز الإ�سالمية والرتاث امل�شرتك والدفاع عن عاملية الدين الإ�سالمي ،
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النهو�ض باكت�ساب املعرفة و�إ�شاعتها مبا ين�سجم مع مثل الإ�سالم ال�سامية لتحقيق التميز
الفكري ،
تعزيز التعاون بني الدول الأع�ضاء لتحقيق التنمية االجتماعية واالقت�صادية امل�ستدامة
مبا ي�ساعدها على اندماج فعلي فـي االقت�صاد العاملي  ،وفقا ملبادئ ال�شراكة وامل�ساواة ،
حماية وتعزيز كل اجلوانب املرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال احلالية وامل�ستقبلية ،
احتـ ــرام ح ــق تقري ـ ــر امل�صيـ ــر وعـ ــدم التدخـ ــل فـ ــي ال�شـ ـ�ؤون الداخلي ــة لل ــدول الأع�ض ــاء ،
واحرتام �سي ــادة وا�ستق ــالل ووح ــدة �أرا�ضـي كل دولــة ع�ضو ،
دعــم كفــاح ال�شعـب الفل�سطينــي اخلا�ضـع حاليا لالحتـالل الأجنبـي ومتكينـه من احل�صول
على حقوقــه غيــر القابلــة للت�صــرف  ،مبا فـي ذلك حقه فـي تقرير امل�صري و�إقامة دولته
ذات ال�سيادة وعا�صمتها القد�س ال�شريف  ،مع املحافظة على طابعها التاريخي والإ�سالمي
وعلى الأماكن املقد�سة فيها ،
�صون وتعزيز حقوق املر�أة وم�شاركـتها فـي �شتى جماالت احلياة وفقا لقوانني الدول الأع�ضاء
وت�شريعاتها ،
تهيئة الظروف املالئمة لتن�شئة الطفولة وال�شباب امل�سلم تن�شئة �سليمة وغر�س القيم الإ�سالمية
فيه من خالل الرتبية  ،تعزيزا لقيمه الثقافية واالجتماعية والأخالقية واخللقية ،
م�ساعدة اجلماعات واملجتمعات امل�سلمة خارج الدول الأع�ضاء على املحافظة على كرامتها
وهويتها الثقافية والدينية ،
ت�أييد �أهداف ومبادئ هذا امليثاق وميثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل والقانون الدويل
الإن�ساين  ،مع التقيد ال�صارم مببد أ� عدم التدخل فـي ال�ش�ؤون التي تندرج �أ�سا�سا �ضمن نطاق
الت�شريعات الداخلية لأي دولة ،
ال�سعي احلثيث من �أجل حتقيق احلكم الر�شيد على امل�ستوى الدويل ودمقرطة العالقات
الدولية ا�ستنادا �إىل مبادئ امل�ساواة واالحرتام املتبادل بني الدول وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون
التي تندرج �ضمن ت�شريعاتها الداخلية ،
عقدنا العزم على التعاون من �أجل حتقيق هذه الأهداف  ،واعتمدنا هذا امليثاق املعدل .
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الف�صــل الأول
الأهــداف واملبــادئ
املــادة الأولـــــى
تتمثل �أهداف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي فيما يلي :
 - 1تعزيز ودعم �أوا�صر الأخوة والت�ضامن بني الدول الأع�ضاء .
� - 2صون وحماية امل�صالح امل�شرتكة  ،ومنا�صرة الق�ضايا العادلة للدول الأع�ضاء ،
وتن�سيق جهود الدول الأع�ضاء وتوحيدها بغية الت�صدي للتحديات التي تواجه
العامل الإ�سالمي خا�صة واملجتمع الدويل عامة .
 - 3احرتام حق تقرير امل�صري وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأع�ضاء ،
واحرتام �سيادة وا�ستقالل ووحدة �أرا�ضي كل دولة ع�ضو .
 - 4ا�ستع ــادة ال�سيــادة الكاملــة ووحــدة �أرا�ضــي �أي دول ــة ع�ض ـ ــو خا�ضعـ ــة لالحت ــالل
مــن جــراء العــدوان وذلــك ا�ستنــادا �إلـى القانــون الدولـي والتعـاون مع املنظمـات
الدوليــة والإقليميــة ذات ال�صلــة .
� - 5ضمان امل�شاركة الفاعلة للدول الأع�ضاء فـي عمليات اتخاذ القرارات على امل�ستوى
العاملي فـي املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ل�ضمان م�صاحلها امل�شرتكة .
 - 6تعزيز العالقات بني الدول على �أ�سا�س العدل واالحرتام املتبادل وح�سن اجلوار
ل�ضمان ال�سلم والأمن والوئام العام فـي العامل .
 - 7ت�أكيد دعمها حلقوق ال�شعوب املن�صو�ص عليها فـي ميثاق الأمم املتحدة والقانون
الدويل .
 - 8دعم ال�شعب الفل�سطيني ومتكينه من ممار�سة حقه فـي تقرير امل�صري و�إقامة دولته
ذات ال�سيادة وعا�صمتها القد�س ال�شريف  ،واحلفاظ على الهوية التاريخية والإ�سالمية
للقد�س ال�شريف وعلى الأماكن املقد�سة فيها .
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 - 9تعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري الإ�سالمي بني الدول الأع�ضاء من �أجل حتقيق
التكامل االقت�صادي فيما بينها مبا يف�ضي �إىل �إن�شاء �سوق �إ�سالمية م�شرتكة .
 - 10بذل اجلهود لتحقيق التنمية الب�شرية امل�ستدامة وال�شاملة والرفاه االقت�صادي
فـي الدول الأع�ضاء .
 - 11ن�شر وتعزيز و�صون التعاليم والقيم الإ�سالمية القائمة على الو�سطية والت�سامح ،
وتعزيز الثقافة الإ�سالمية  ،واحلفاظ على الرتاث الإ�سالمي .
 - 12حماية �صورة الإ�سالم احلقيقية والدفاع عنها والت�صدي لت�شويه �صورة الإ�سالم
وت�شجيع احلوار بني احل�ضارات والأديان .
 - 13الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها  ،وت�شجيع البحوث والتعاون بني الدول
الأع�ضاء فـي هذه املجاالت .
 - 14تعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وحمايتها  ،مبا فـي ذلك حقوق املر�أة
والطفل وال�شباب وامل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة واحلفاظ على قيم الأ�سرة
الإ�سالمية .
 - 15تعزيــز دور الأ�ســرة وحمايتهــا وتنميتهــا باعتبارهــا الوحدة الطبيعية واجلوهرية
للمجتمع .
 - 16حماي ــة حقــوق اجلماعــات واملجتمعــات امل�سلمــة فــي الـدول غيـر الأع�ضـاء و�صـون
كرامتهـا وهويتهـا الدينيـة والثقافيـة .
 - 17تعزيز موقف موحد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك والدفاع عنها فـي املنتديات
الدولية .
 - 18التعاون فـي جمال مكافحة الإرهاب بجميع �أ�شكاله ومظاهره واجلرمية املنظمة
والإجتار غري امل�شروع فـي املخدرات والف�ساد وغ�سيل الأموال والإجتار فـي الب�شر .
 - 19التعاون والتن�سيق فـي حاالت الطوارئ الإن�سانية مثل الكوارث الطبيعية .
 - 20تعزيز التعاون بني الدول الأع�ضاء فـي املجاالت االجتماعية والثقافية والإعالمية .
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املــادة الثانيــــة
تتعهد الدول الأع�ضاء  ،من �أجل حتقيق الأهداف الواردة فـي املــادة الأوىل  ،ب�أن ت�سرت�شد
وت�ستنري بالتعاليم والقيم الإ�سالمية ال�سمحة و�أن تت�صرف طبقا للمبادئ التالية :
 - 1جميع الدول الأع�ضاء ملتزمة مبقا�صد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة .
 - 2الدول الأع�ضاء دول ذات �سيادة وم�ستقلة وتت�ساوى فـي احلقوق والواجبات .
 - 3تقوم جميع الدول الأع�ضاء بحل نزاعاتها بالطرق ال�سلمية  ،ومتتنع عن ا�ستخدام
القوة �أو التهديد با�ستخدامها فـي عالقاتها .
 - 4تتعهـد جميـع الـدول الأع�ضـاء باحرتام ال�سيـادة الوطنيـة واال�ستقـالل ووحدة الأرا�ضي
لكل منها  ،وبعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية للآخرين .
 - 5تتعه ــد جميــع ال ــدول الأع�ض ــاء بـ ـ�أن ت�ساهــم فـي �صون ال�سلم والأمــن الدولييـن
واالمتناع عن التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية لبع�ضها البع�ض وذلك وفقا لهذا
امليثاق وميثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين .
	- 6ال �شــيء ف ــي هــذا امليثــاق ي�سمــح للمنظمــة �أو لأجهزتهــا بالتدخــل ف ــي امل�سائــل
التــي تدخــل �أ�سا�سـا �ضمن االخت�صا�ص املحلي لأي دولة � ،أو املرتبطة بها طبقا مليثاق
الأمم املتحدة .
 - 7تعزز الدول الأع�ضاء وت�ساند  ،على ال�صعيدين الوطني والدويل  ،احلكم الر�شيد
والدميقراطية وحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية و�سيادة القانون .
 - 8ت�سعى الدول الأع�ضاء �إىل حماية البيئة واملحافظة عليها .
الف�صــل الثانــي
الع�ضويــة
املــادةالثالـثــــة
 - 1تت�ألف املنظمة من الدول ال�سبع واخلم�سني ( )57الأع�ضاء فـي منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
ومن غريها من الدول التي قد تن�ضم �إىل هذا امليثاق طبقا للفقرة الثانية من املادة
الثالثة .
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 - 2يج ــوز لأي دولــة  ،ع�ضــو ف ــي الأمــم املتحــدة  ،ذات �أغلبيــة م�سلمـة تقدم طلبا للع�ضوية
�أن تن�ضم �إىل املنظمة �إذا متت املوافقة على ذلك بتوافق الآراء فقط ملجل�س وزراء
اخلارجية على �أ�سا�س املعايري املتفق عليها واملعتمدة من طرف جمل�س وزراء اخلارجية .
 - 3لي�س فـي هذا امليثاق ما مي�س بحقوق والتزامات الدول الأع�ضاء احلالية فيما يتعلق
بالع�ضوية �أو ب�أي م�س�ألـة �أخرى .
املــادة الرابعـــة
 - 1متنح �صفة املراقب لدولة  ،ع�ضو فـي الأمم املتحدة  ،بقرار من جمل�س وزراء اخلارجية
بتوافق الآراء فقط  ،وعلى �أ�سا�س املعايري املتفق عليها .
 - 2متنح �صفة املراقب للمنظمات الدولية بقرار من جمل�س وزراء اخلارجية بتوافق الآراء
فقط  ،وعلى �أ�سا�س املعايري املتفق عليها من املجل�س .
الف�صــل الثالــث
الأجهـــزة
املــادة اخلام�ســة
�أوال  :تت�ألف �أجهزة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي من :
 - 1القمــة الإ�سالميــة .
 - 2جملــ�س وزراء اخلارجيــة .
 - 3اللج ــان الدائمــة .
 - 4اللجنــة التنفيذيــة .
 - 5حمكمــة العــدل الإ�سالميــة الدوليــة .
 - 6الهيئــة الدائمــة امل�ستقلــة حلقــوق الإن�ســان .
 - 7جلنــة املمثليــن الدائميــن .
 - 8الأمانــة العامــة .
 - 9الأجهــزة املتفرعــة .
 - 10امل�ؤ�س�ســات املتخ�ص�صــة .
 - 11امل�ؤ�س�ســات املنتميــة .
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الف�صـــل الرابـــع
القمـة الإ�سالميـة
املــادة ال�ساد�سـة
تت�ألف القمة الإ�سالمية من ملوك ور�ؤ�ساء وقادة الدول الأع�ضاء وحكوماتها  ،وتعترب ال�سلطة
العليا للمنظمة .
املــادة ال�سابعــة
تتداول القمة الإ�سالمية وتتخذ قرارات مرتبطة بال�سيا�سات وتقدم التوجيهات ب�ش�أن
جميع الق�ضايا املتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا ملــا هو من�صو�ص عليه فـي امليثاق  ،وتبحث
غريها من الق�ضايا التي حتظى باهتمام الدول الأع�ضاء والأمة الإ�سالمية .
املــادة الثامنــــة
 - 1جتتمع القمة الإ�سالمية مرة كل ثالث �سنوات فـي �إحدى الدول الأع�ضاء .
 - 2يقوم جمل�س وزراء اخلارجية  ،مب�ساعدة من الأمانة العامة  ،ب�إعداد جدول �أعمال القمة
وجميع الرتتيبات ال�ضرورية لعقدها .
املــادة التا�سعـــة
تعقد دورات ا�ستثنائية كلما اقت�ضت م�صالح الأمة ذلك  ،للنظر فـي الق�ضايا ذات الأهمية
احليوية للأمة  ،ولتن�سيق �سيا�سة املنظمة تبعا لذلك  .ويجوز عقد الدورة اال�ستثنائية بتو�صية
من جمل�س وزراء اخلارجية �أو مببادرة من �إحدى الدول الأع�ضاء �أو من الأمني العام ،
�شريطة �أن حت�صل هذه املبادرة على دعم الأغلبية الب�سيطة للدول الأع�ضاء .
الف�صــل اخلامــ�س
جمل�س وزراء اخلارجية
املــادة العا�شــرة
 - 1يعقد جمل�س وزراء اخلارجية مرة كل �سنة فـي �أي دولة من الدول الأع�ضاء .
 - 2ملجل�س وزراء اخلارجية �أن يعقد دورة ا�ستثنائية مببادرة من �أي دولة من الدول الأع�ضاء/
�أو من الأمني العام �إذا ما وافقت الدول الأع�ضاء على ذلك .
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 - 3ملجل�س وزراء اخلارجية �أن يو�صي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية �أخرى ملعاجلة ق�ضايا
حمددة حتظى باهتمام الأمة  .وترفع هذه االجتماعات تقاريرها �إىل القمة الإ�سالمية
و�إىل جمل�س وزراء اخلارجية .
 - 4يدر�س جمل�س وزراء اخلارجية و�سائل تنفيذ ال�سيا�سة العامة للمنظمة من خالل :
أ�  -اعتمـاد قرارات وتو�صيات ب�ش�أن امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك تنفيذا لأهداف املنظمة
و�سيا�ستها العامة .
ب  -ا�ستعــرا�ض التقــدم ال ــذي يت ــم �إحــرازه فـي تنفيــذ القــرارات واملقــررات ال�صــادرة
عــن االجتماعــات ال�سابقــة مل�ؤمتــرات القمــة الإ�سالميــة وجمالــ�س وزراء اخلارجيــة .
جـ  		-درا�سة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة املتفرعة وميزانياتها والتقارير
املالية والإدارية الأخرى .
د  -النظر فـي �أي مو�ضوع يخ�ص دولة �أو �أكرث من الدول الأع�ضاء كلما قدم طلب بهذا
ال�ش�أن من قبل الدولة الع�ضو املعنية بغية اتخاذ التدابري املنا�سبة ب�ش�أنه .
هـ  -التو�صية ب�إن�شاء �أي جهاز �أو جلنة جديدين .
و  -انتخاب الأمني العام للمنظمة وتعيني الأمناء العامني امل�ساعدين طبقا للمادتني
( )16و ( )18من امليثاق على التوايل .
ز  -النظر فـي �أي م�س�ألة �أخرى يعتربها منا�سبة .
الف�صــل ال�ســـاد�س
اللجــان الدائمــة
املــادةالحاديـة ع�شـرة
� - 1أن�ش�أت املنظمة اللجان الدائمة التالية ملعاجلة الق�ضايا ذات الأهمية الق�صوى للمنظمة
ودولها الأع�ضاء :
أ�  -جلنة القد�س .
ب  -اللجنة الدائمة للإعالم وال�ش�ؤون الثقافية (الكومياك) .
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جـ  -اللجنة الدائمة للتعاون االقت�صادي والتجاري (الكوم�سيك) .
د  -اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكوم�ستيك) .
 -2ير�أ�س امللوك ور�ؤ�ساء الدول واحلكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تن�ش�أ وفقا لقرارات
القمة �أو بتو�صية من جمل�س وزراء اخلارجية  ،مبا فـي ذلك حتديد الع�ضوية فـي هذه
اللجان .
الف�صــل ال�سابـــع
اللجنـة التنفيذيــة
املــادة الثانيـة ع�شـرة
تت�ألف اللجنة التنفيذية من كل من رئي�س القمة الإ�سالمية احلالية وال�سابقة والالحقة
ورئي�س جمل�س وزراء اخلارجية احلايل وال�سابق والالحق  ،وبلد مقر الأمانة العامة  ،والأمني
العام باعتباره ع�ضوا بحكم من�صبه  .وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها
الإجرائية .
الف�صـل الثامــن
جلنـة املمثليـن الدائميـن
املــادة الثالثـة ع�شـرة
يحدد جمل�س وزراء اخلارجية مهام وكيفيات مزاولة جلنة املمثلني الدائمني لعملها .
الف�صـل التا�ســع
حمكمـة العـدل الإ�سالميـة الدوليـة
املــادة الرابعـة ع�شـرة
ت�شكل حمكمة العدل الإ�سالمية الدولية  ،التي �أن�شئت فـي الكويت فـي 1987م  ،اجلهاز
الق�ضائي الرئي�سي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأ�سا�سي حيز النفاذ .
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الف�صـل العا�شــر
الهيئـة الدائمـة امل�ستقلـة حلقـوق الإن�سـان
املــادة اخلام�سـة ع�شـرة
تعــزز الهيئــة الدائمــة امل�ستقلــة حلقـوق الإن�سـان احلقــوق املدنيـة وال�سيا�سيـة واالجتماعيـة
واالقت�صادية الواردة فـي عهود املنظمة و�إعالناتها وفـي مواثيق حقوق الإن�سان املتفق عليها
عامليا  ،مبا ين�سجم مع القيم الإ�سالمية .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
الأمانــة العامــة
املــادة ال�ساد�سة ع�شـرة
تت�ألف الأمانة العامة من الأمني العام  ،الذي يعترب امل�س�ؤول الإداري الرئي�سي للمنظمة ،
ومن املوظفني  ،ح�سبما تقت�ضيه حاجة املنظمة  .وينتخب جمل�س وزراء اخلارجية الأمني
العام لفرتة خم�س �سنوات  ،قابلة للتجديد مرة واحدة  .وينتخب الأمني العام من بني
مواطني الدول الأع�ضاء وفق مبادئ التوزيع اجلغرافـي العادل والتداول وتكاف�ؤ الفر�ص
بني الدول الأع�ضاء كافة مع مراعاة الكفاءة واال�ستقامة واخلربة .
املــادة ال�سابعـة ع�شـرة
يتوىل الأمني العام امل�س�ؤوليات التالية :
أ�  -ي�سرتعي انتباه الأجهزة املعنية فـي املنظمة �إىل امل�سائل التي يرى �أنها قد تفيـد
�أهــداف املنظمـة �أو تعيقهـا .
ب  -يتابع تنفيذ املقررات والقرارات والتو�صيات ال�صادرة عن م�ؤمترات القمة الإ�سالمية
وجمال�س وزراء اخلارجية واالجتماعات الوزارية الأخرى .
جـ  -يزود الدول الأع�ضاء ب�أوراق العمل واملذكرات تنفيذا ملقررات وقرارات وتو�صيات
م�ؤمترات القمة الإ�سالمية وجمل�س وزراء اخلارجية .
د  -ين�سق ويوائم �أعمال الأجهزة املعنية التابعة للمنظمة .
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هـ  -يعد برنامج الأمانة العامة وميزانيتها .
و  -يعزز التوا�صل بني الدول الأع�ضاء وي�سهل امل�شاورات وتبادل الآراء وين�شر املعلومات
التي ميكن �أن تكون ذات �أهمية للدول الأع�ضاء .
ز  -يقوم بالوظائف الأخرى املوكولة �إليه من القمة الإ�سالمية �أو من جمل�س وزراء
اخلارجية .
ح  -يرفع تقارير �سنوية �إىل جمل�س وزراء اخلارجية ب�ش�أن عمل املنظمة .
املــادة الثامنـة ع�شـرة
 - 1يقـدم الأميـن العـام تر�شيحـات الأمنـاء العاميـن امل�ساعديــن ملجلــ�س وزراء اخلارجيـة
لغر�ض تعيينهم ملدة خم�س �سنوات وفقا ملبد أ� التوزيع اجلغرافـي العادل  ،مع الأخذ
بعني االعتبار الكفاءة والنزاهة والتفاين فـي خدمة �أهداف امليثاق  ،ويخ�ص�ص من�صب
واحــد مــن منا�صـب الأمنــاء العاميــن امل�ساعديــن لق�ضية القــد�س ال�شريـف وفل�سطيـن
على �أن تتوىل دولة فل�سطني تعيني مر�شحها لهذا املن�صب .
 - 2يجوز للأمني العام تعيني ممثلني خا�صني تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة
الإ�سالمية وجمل�س وزراء اخلارجية  .وتتم هذه التعيينات وحتدد مهام املمثلني اخلا�صني
مبوافقة جمل�س وزراء اخلارجية .
 - 3يعني الأمني العام موظفـي الأمانة العامة من بني مواطني الدول الأع�ضاء �آخذا بعني
االعتبار كفاءتهم و�أهليتهم ونزاهتهم  ،مع مراعاة امل�ساواة بني اجلن�سني  ،ومبد�أ التوزيع
اجلغرافـي العادل  .وللأمني العام �أن يعني خرباء وم�ست�شارين على �أ�سا�س م�ؤقت .
املــادة التا�سعـة ع�شـرة
ال يجوز للأمني العام وال للأمناء العامني امل�ساعدين وال ملوظفـي الأمانة العامة �أن يطلبوا
�أو يتلقوا  ،لدى �أدائهم واجباتهم  ،تعليمات من �أي حكومة �أو �سلطة �سوى املنظمة  .وعليهم
�أن ميتنعوا عن القيام ب�أي عمل قد ي�ضر مبراكزهم ب�صفتهم موظفني دوليني م�س�ؤولني
أ�م ــام املنظمـ ــة فقـ ــط  .وحتتــرم الدول الأع�ضاء هذه الطبيعة الدولية اخلا�صة  ،ومتتنع
عن الت�أثري عليهم ب�أي طريقة لدى قيامهم بواجباتهم .
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املــادة الع�شــرون
تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإ�سالمية وجمال�س وزراء اخلارجية بالتعاون الوثيق
مع البلد امل�ضيف فيما يتعلق بامل�سائل الإدارية والتنظيمية .
املــادة احلاديـة والع�شـرون
يكون مقر الأمانة العامة فـي جدة �إىل �أن يتم حترير القد�س ال�شريف لت�صبح املقر الدائم
للمنظمة .
الف�صـل الثانـي ع�شـر
املــادة الثانيـــة والع�شـرون
يجوز للمنظمة �أن تن�شئ �أجهزة متفرعة �أو م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة و�أن متنح �صفة امل�ؤ�س�سة
املنتمية بعد موافقة جمل�س وزراء اخلارجية وفقا لأحكام هذا امليثاق .
الأجهــزة املتفرعــة
املــادة الثالثــة والع�شــرون
تن�ش�أ الأجهزة املتفرعة فـي �إطار املنظمة وفقا لقرارات القمة الإ�سالمية �أو جمل�س وزراء
اخلارجية  .وتعتمد ميزانياتها من قبل جمل�س وزراء اخلارجية .
الف�صـل الثالـث ع�شـر
امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة
املــادة الرابعـة والع�شــرون
تن�ش�أ م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة فـي �إطار املنظمة مبوجب قرارات القمة �أو جمل�س وزراء اخلارجية
وتكــون الع�ضويــة فـي امل�ؤ�س�ســات املتخ�ص�صــة اختياريــة ومفتوحـة لأع�ضاء املنظمة  .وتكون
ميزانياته ــا م�ستقل ــة  ،ويت ــم اعتمـاده ــا م ــن قب ــل الهيئ ــات الت�شريعي ــة املن�ص ــو�ص عليهـ ــا
فـي �أنظمتهــا الأ�سا�سيــة .
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امل�ؤ�س�ســات املنتميــة
املــادة اخلام�سة والع�شـرون
امل�ؤ�س�ســات املنتميــة كيانــات �أو هيئــات تتفــق �أهدافهــا مـع �أهــداف هــذا امليثاق ويعرتف بها
جملـ�س وزراء اخلارجيــة ب�صفتهــا م�ؤ�س�ســات منتميــة  .وع�ضويــة هـذه امل�ؤ�س�سات اختيارية
ومفتوحــة لأجه ــزة الــدول الأع�ضــاء فـي املنظمة وم�ؤ�س�ساتها  .وتكون ميزانياتها م�ستقلة
عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة املتفرعة وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة  .ويجوز �أن متنح
هــذه امل�ؤ�س�سات املنتمية �صفة املراقب مبوجب قرار �صادر عن جمل�س وزراء اخلارجية ،
ويجوز لهــا �أن حت�صــل علـى م�ساعدات طوعيـة مـن الأجهـزة املتفرعة �أو من امل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة �أو من الدول الأع�ضاء .
الف�صـل الرابـع ع�شـر
التعـاون مـع املنظمـات الإ�سالميـة وغريهـا
املــادة ال�ساد�سـة والع�شـرون
تقــوم املنظمـة بتعزيــز تعاونهــا مـع املنظمـات الإ�سالمية وغريها خلدمة الأهداف الواردة
فـي هذا امليثاق .
الف�صـل اخلامـ�س ع�شـر
الت�سوية ال�سلمية للنزاعات
املــادة ال�سابعــة والع�شــرون
يتعني على الدول الأع�ضاء  ،الأطراف فـي �أي نزاع  ،من �ش�أن ا�ستمراره �أن ي�ضر مب�صالح
الأمــة الإ�سالميــة �أو �أن يعــر�ض ال�سلــم والأمــن الدولييــن للخطــر � ،أن ت�سعــى حللـه �أوال
عـن طريــق امل�ساعــي احلميدة �أو التفاو�ض �أو التحقيق �أو الو�ساطة �أو امل�صاحلة �أو التحكيم
�أو الت�سويــة الق�ضائيــة �أو �أي و�سائــل �سلميــة �أخـرى تختارهـا  .وميكن �أن ت�شمل امل�ساعي
احلميدة فـي هذا ال�سياق الت�شاور مع اللجنة التنفيذية والأمني العام .
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املادة الثامنــة والع�شــرون
للمنظمة �أن تتعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ ال�سلم والأمن
الدوليني  ،وت�سوية النزاعات بالطرق ال�سلمية .
الف�صـل ال�سـاد�س ع�شـر
امليزانيـة وال�شـ�ؤون املاليـة
املــادة التا�سعـة والع�شـرون
 - 1تتحمل الدول الأع�ضاء  ،ح�سب دخلها القومي  ،ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة
املتفرعة .
 - 2للمنظمة �أن تن�شئ مبوافقة م�ؤمتر القمة الإ�سالمي �أو جمل�س وزراء اخلارجية �صناديق
خا�صة و�أوقافا على �أ�سا�س طوعي ت�ساهم فيها الدول الأع�ضاء والأفراد واملنظمات ،
على �أن تخ�ضع هذه ال�صناديق �أو الأوقاف للنظام املايل للمنظمة و�أن تتم مراجعتها
�سنويا من قبل هيئة الرقابة املالية .
املــادة الثالثـون
تدي ــر الأمانــة العامـة والأجهــزة الفرعيــة �ش�ؤونهــا املاليــة طبقا للأنظمة املالية واللوائح
التي يعتمدها جمل�س وزراء اخلارجية .
املــادة احلاديـة والثالثـون
 - 1ي�شك ــل جمل ــ�س وزراء اخلارجي ــة جلن ــة ماليــة دائمــة م�ؤلفــة مــن املمثليــن املعتمديــن
من الـدول الأع�ضاء امل�شاركة  ،وجتتمع اللجنة مبقر املنظمة ال�ستكمال برامج وميزانيات
الأمانة العامة والأجهزة املتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها جمل�س وزراء اخلارجية .
 - 2تقدم اللجنة املالية الدائمة تقريرا �سنويا �إىل جمل�س وزراء اخلارجية الذي يدر�س
الربنامج وامليزانية ويعتمدهما .
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 - 3تق ــوم هيئــة الرقابــة املاليـ ــة  ،امل�ؤلفـ ــة مــن خبــراء مالييــن وفنيــي تدقي ــق احل�سابـ ــات
من الدول الأع�ضاء  ،مبراجعة ح�سابات الأمانة العامة و�أجهزتها املتفرعة وفقا لقوانينها
الداخلية و�أنظمتها .
الف�صـل ال�سابـع ع�شـر
القواعـد الإجرائيـة واالقتـراع
املــادة الثانيـة والثالثـون
 - 1يعتمد جمل�س وزراء اخلارجية القواعد الإجرائية اخلا�صة به .
 - 2يو�صي جمل�س وزراء اخلارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإ�سالمية .
 - 3تن�شئ اللجان الدائمة القواعد الإجرائية اخلا�صة بكل منها .
املــادة الثالثـة والثالثـون
 - 1ي�شكل ثلثا الدول الأع�ضاء الن�صاب القانوين الجتماعات منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .
 - 2تعتمد القرارات بالتوافق فـي الآراء  .و�إذ تعذر التو�صل للتوافق فـي الآراء يتخذ القرار
ب�أغلبي ــة ثلث ــي الأع�ض ــاء احلا�ضريــن املقرتعيــن  ،ما لــم يتـم التن�صي�ص على خالف
ذلك فـي هذا امليثاق .
الف�صـل الثامـن ع�شـر
�أحكـام ختاميـة
االمتيـازات واحل�صانـات
املــادة الرابعـة والثالثـون
 - 1تتمتع املنظمة فـي الدول الأع�ضاء باحل�صانات واالمتيازات الالزمة لقيامها بوظائفها
وحتقيق �أهدافها .
 - 2يتمتع ممثلو الدول الأع�ضاء وموظفو املنظمة باالمتيازات واحل�صانات املن�صو�ص عليها
فـي اتفاقية االمتيازات واحل�صانات ل�سنة 1976م .
 - 3يتمتع موظفو املنظمة والأجهزة املتفرعة وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة باالمتيازات واحل�صانات
الالزمة لأداء واجباتهم طبقا ملـا تتفق عليه املنظمة مع بلدان املقرات .
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 - 4ال يحق لدولة من الدول الأع�ضاء مل ت�سدد م�ساهماتها املالية فـي ميزانية املنظمة
االقرتاع داخل جمل�س وزراء اخلارجية �إذا كان مبلغ املت�أخرات يعادل �أو يتجاوز مبلغ
م�ساهماتها امل�ستحقة لل�سنتني ال�سابقتني � .إال �أنه يجوز للمجل�س ال�سماح ملثل هذه
الدولة الع�ضو �أن تقرتع �إذا اقتنع ب�أن عدم الوفاء بال�سداد ناجم عن ظروف خارجة
عن �إرادتها .
االن�سحــاب
املــادة اخلام�سة والثالثـون
 - 1يحق لأي دولة من الدول الأع�ضاء �أن تن�سحب من املنظمة ب�إ�شعار يوجه للأمني العام
قبل �سنة من ان�سحابها وتبلغ به جميع الدول الأع�ضاء .
 - 2يتعني على الدولة طالبة االن�سحاب �أداء التزاماتها املالية حتى نهاية ال�سنة املالية
التــي قــدم خاللهــا طلــب االن�سحــاب  ،كمــا تـ ـ�ؤدي للمنظم ــة مــا قــد يكــون ف ــي ذمته ــا
من م�ستحقــات ماليــة أ�خــرى .
التعديــل
املــادة ال�ساد�سـة والثالثـون
يتم �إدخال تعديالت على هذا امليثاق وفقا للإجراء التايل :
أ�  -يجـوز لأي دولـة ع�ضـو �أن تقتـرح تعديـالت علـى هـذا امليثـاق على جمل�س وزراء
اخلارجية .
ب  -تدخل تعديالت هذا امليثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها جمل�س وزراء اخلارجية
ب�أغلبي ــة ثلث ــي ال ــدول الأع�ض ــاء وت�ص ــادق عليه ــا �أغلبي ــة ثلثــي ال ــدول الأع�ض ــاء
فـي املنظم ــة .
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التف�سيـــر
املــادة ال�سابعــة والثالثـون
� -1أي خــالف قد ينجــم ب�ش ـ�أن تف�سيــر �أو تطبيــق �أو تنفيــذ �أي مــادة من مواد هذا امليثــاق
ي�سوى وديا  ،وفـي جميع احلاالت عن طريق امل�شاورات �أو املفاو�ضات �أو التوفيق �أو
التحكيم .
 - 2تنفذ الدول الأع�ضاء �أحكام هذا امليثاق مبا يتوافق مع مقت�ضياتها الد�ستورية .
اللغـــات
املــادة الثامنــة والثالثــون
لغات املنظمة هي  :العربية والإجنليزية والفرن�سية .
�أحكـــام انتقاليـــة
الت�صديــق والدخــول حيـز التنفيــذ
املــادة التا�سعــة والثالثــون
 - 1يعتمد جمل�س وزراء اخلارجية هذا امليثاق ب�أغلبية الثلثني ويعر�ض على الدول الأع�ضاء
للتوقيع والت�صديق وفقا للإجراءات الد�ستورية لكل منها .
 - 2يتم �إيداع وثائق الت�صديق لدى الأمني العام ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي .
 - 3يحل هذا امليثاق حمل ميثاق منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي الذي �سجل طبقا للمادة ()102
من ميثاق الأمم املتحدة يوم  1فرباير 1974م .
حـ ـ ـ ـ ــرر ف ـ ــي مدينـ ـ ـ ــة داكـ ـ ـ ــار (جمهوريـ ـ ـ ــة ال�سنغ ـ ـ ــال) فـ ـ ــي  7م ـ ـ ــن ربيـ ـ ـ ـ ــع الأول 1429هـ
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  14مـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــار�س 2008م .
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Charter of the

Organisation of the Islamic Conference
We the Member States of the Organisation of the Islamic Conference,
determined:

to acknowledge the Conference of Kings, Heads of State and Government of the
Member States convened in Rabat from 9 to 12 Rajab, 1389 H, corresponding
to 22 to 25 September 1969, as well as the Conference of Foreign Ministers
held in Jeddah from 14 to 18 Muharram 1392 H corresponding to 29 February
to 4 March 1972;
to be guided by the noble Islamic values of unity and fraternity, and affirming
the essentiality of promoting and consolidating the unity and solidarity among
the Member States in securing their common interests at the international
arena;
to adhere our commitment to the principles of the United Nations Charter, the
present Charter and International Law;
to preserve and promote the lofty Islamic values of peace, compassion,
tolerance, equality, justice and human dignity;
to endeavour to work for revitalizing Islam’s pioneering role in the world while
ensuring sustainable development, progress and prosperity for the peoples of
Member States;
to enhance and strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim
peoples and Member States;
to respect, safeguard and defend the national sovereignty, independence and
territorial integrity of all Member States;
to contribute to international peace and security, understanding and dialogue
among civilizations, cultures and religions and promote and encourage friendly
relations and good neighbourliness, mutual respect and cooperation;
to promote human rights and fundamental freedoms, good governance, rule of
law, democracy and accountability in Member States in accordance with their
constitutional and legal systems;
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to promote confidence and encourage friendly relations, mutual respect and
cooperation between Member States and other States;
to foster noble Islamic values concerning moderation, tolerance, respect for
diversity, preservation of Islamic symbols and common heritage and to defend
the universality of Islamic religion;
to advance the acquisition and popularization of knowledge in consonance
with the lofty ideals of Islam to achieve intellectual excellence;
to promote cooperation among Member States to achieve sustained
socioeconomic development for effective integration in the global economy,
in conformity with the principles of partnership and equality;
to preserve and promote all aspects related to environment for present and
future generations;
to respect the right of self-determination and non-interference in the domestic
affairs and to respect sovereignty, independence and territorial integrity of
each Member State;
to support the struggle of the Palestinian people, who are presently under
foreign occupation, and to empower them to attain their inalienable rights,
including the right to self-determination, and to establish their sovereign
state with Al-Quds Al-Sharif as its capital, while safeguarding its historic and
Islamic character, and the holy places therein;
to safeguard and promote the rights of women and their participation in all
spheres of life, in accordance with the laws and legislation of Member States;
to create conducive conditions for sound upbringing of Muslim children
and youth, and to inculcate in them Islamic values through education for
strengthening their cultural, social, moral and ethical ideals;
to assist Muslim minorities and communities outside the Member States to
preserve their dignity, cultural and religious identity;
to uphold the objectives and principles of the present Charter, the Charter of
the United Nations and international law as well as international humanitarian
law while strictly adhering to the principle of non-interference in matters
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which are essentially within the domestic jurisdiction of any State;
to strive to achieve good governance at the international level and the
democratization of the international relations based on the principles of
equality and mutual respect among States and non-interference in matters
which are within their domestic jurisdiction;
Have resolved to cooperate in achieving these goals and agreed to the present
amended Charter.
CHAPTER I
Objectives and Principles
Article ( 1 )
The objectives of the Organisation of the Islamic Conference shall be:

1 - To enhance and consolidate the bonds of fraternity and solidarity among
the Member States;

2 - To safeguard and protect the common interests and support the legitimate
causes of the Member States and coordinate and unify the efforts of the
Member States in view of the challenges faced by the Islamic world in
particular and the international community in general;
3 - To respect the right of self-determination and non-interference in the
domestic affairs and to respect sovereignty, independence and territorial
integrity of each Member State;

4 - To support the restoration of complete sovereignty and territorial integrity
of any Member State under occupation, as a result of aggression, on the
basis of international law and cooperation with the relevant international
and regional organisations;
5 - To ensure active participation of the Member States in the global political,
economic and social decision-making processes to secure their common
interests;

6 - To promote inter-state relations based on justice, mutual respect and good
neighbourliness to ensure global peace, security and harmony;
7 - To reaffirm its support for the rights of peoples as stipulated in the UN
Charter and international law;
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8 - To support and empower the Palestinian people to exercise their right to
selfdetermination and establish their sovereign State with Al-Quds AlSharif as its capital, while safeguarding its historic and Islamic character
as well as the Holy places therein;

9 - To strengthen intra-Islamic economic and trade cooperation; in order to
achieve economic integration leading to the establishment of an Islamic
Common Market;

10 - To exert efforts to achieve sustainable and comprehensive human
development and economic well-being in Member States;
11 - To disseminate, promote and preserve the Islamic teachings and values
based on moderation and tolerance, promote Islamic culture and safeguard
Islamic heritage;

12 - To protect and defend the true image of Islam, to combat defamation of
Islam and encourage dialogue among civilisations and religions;
13 - To enhance and develop science and technology and encourage research
and cooperation among Member States in these fields;
14 - To promote and to protect human rights and fundamental freedoms
including the rights of women, children, youth, elderly and people with
special needs as well as the preservation of Islamic family values;
15 - To emphasize, protect and promote the role of the family as the natural
and fundamental unit of society;

16 - To safeguard the rights, dignity and religious and cultural identity of
Muslim communities and minorities in non-Member States;
17 - To promote and defend unified position on issues of common interest in
the international fora;

18 - To cooperate in combating terrorism in all its forms and manifestations,
organised crime, illicit drug trafficking, corruption, money laundering and
human trafficking;
19 - To cooperate and coordinate in humanitarian emergencies such as natural
disasters;
20 - To promote cooperation in social, cultural and information fields among
the Member States.
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Article ( 2 )
The Member States undertake that in order to realize the objectives in Article
(1), they shall be guided and inspired by the noble Islamic teachings and values
and act in accordance with the following principles:
1 - All Member States commit themselves to the purposes and principles of
the United Nations Charter;
2 - Member States are sovereign, independent and equal in rights and
obligations;

3 - All Member States shall settle their disputes through peaceful means and
refrain from use or threat of use of force in their relations;

4 - All Member States undertake to respect national sovereignty, independence
and territorial integrity of other Member States and shall refrain from
interfering in the internal affairs of others;

5 - All Member States undertake to contribute to the maintenance of
international peace and security and to refrain from interfering in each
other’s internal affairs as enshrined in the present Charter, the Charter of
the United Nations, international law and international humanitarian law;
6 - As mentioned in the UN Charter, nothing contained in the present Charter
shall authorize the Organisation and its Organs to intervene in matters
which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or
related to it;

7 - Member States shall uphold and promote, at the national and international
levels, good governance, democracy, human rights and fundamental
freedoms, and the rule of law;
8 - Member States shall endeavour to protect and preserve the environment.
CHAPTER II
Membership
Article ( 3 )
1 - The Organisation is made up of (57) States member of the Organisation of
the Islamic Conference and other States which may accede to this Charter in
accordance with Article (3) paragraph (2).
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2 - Any State, member of the United Nations, having Muslim majority and
abiding by the Charter, which submits an application for membership may
join the Organisation if approved by consensus only by the Council of
Foreign Ministers on the basis of the agreed criteria adopted by the Council
of Foreign Ministers.

3 - Nothing in the present Charter shall undermine the present Member States’
rights or privileges relating to membership or any other issues.
Article ( 4 )
1 - Decision on granting Observer status to a State, member of the United
Nations, will be taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only
and on the basis of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers.

2 - Decision on granting Observer status to an international organisation will be
taken by the Council of Foreign Ministers by consensus only and on the basis
of the agreed criteria by the Council of Foreign Ministers.
CHAPTER III
Organs
Article ( 5 )
The Organs of the Organisation of the Islamic Conference shall consist of:
1 - Islamic Summit

2 - Council of Foreign Ministers
3 - Standing Committees

4 - Executive Committee

5 - International Islamic Court of Justice

6 - Independent Permanent Commission of Human Rights
7 - Committee of Permanent Representatives
8 - General Secretariat
9 - Subsidiary Organs

10 - Specialized Institutions
11 - Affiliated Institutions
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CHAPTER IV
Islamic Summit
Article ( 6 )
The Islamic Summit is composed of Kings and Heads of State and Government
of Member States and is the supreme authority of the Organisation.
Article ( 7 )
The Islamic Summit shall deliberate, take policy decisions and provide guidance
on all issues pertaining to the realization of the objectives as provided for in
the Charter and consider other issues of concern to the Member States and the
Ummah.
Article ( 8 )
1 - The Islamic Summit shall convene every three years in one of the Member
States.
2 - The Preparation of the Agenda and all necessary arrangements for the
convening of the Summit will be done by the Council of Foreign Ministers
with the assistance of the General Secretariat.
Article ( 9 )
Extraordinary Sessions will be held, whenever the interests of Ummah warrant
it, to consider matters of vital importance to the Ummah and coordinate the
policy of the Organisation accordingly. An Extraordinary Session may be held
at the recommendation of the Council of Foreign Ministers or on the initiative of
one of the Member States or the Secretary-General, provided that such initiative
obtains the support of simple majority of the Member States.
CHAPTER V
Council of Foreign Ministers
Article ( 10 )
1 - The Council of Foreign Ministers shall be convened once a year in one of the
Member States.
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2 - An Extraordinary Session of the Council of Foreign Ministers may be
convened at the initiative of any Member State or of the Secretary-General if
such initiative is approved by a simple majority of the Member States.

3 - The Council of Foreign Ministers may recommend convening other sectorial
Ministerial meetings to deal with the specific issues of concern to the
Ummah.Such meetings shall submit their reports to the Islamic Summit and
the Council of Foreign Ministers.
4 - The Council of Foreign Ministers shall consider the means for the
implementation of the general policy of the Organisation by:

a - Adopting decisions and resolutions on matters of common interest
in the implementation of the objectives and the general policy of the
Organisation;

b - Reviewing progress of the implementation of the decisions and resolutions
adopted at the previous Summits and Councils of Foreign Ministers;
c - Considering and approving the programme, budget and other financial
and administrative reports of the General Secretariat and Subsidiary
Organs;

d - Considering any issue affecting one or more Member States whenever a
request to that effect by the Member State concerned is made with a view
to taking appropriate measures in that respect;
e - Recommending to establish any new organ or committee;

f - Electing the Secretary General and appointing the Assistant Secretaries
General in accordance with Articles (16) and (18) of the Charter respectively;
g - Considering any other issue it deems fit.

CHAPTER VI

Standing Committees
Article ( 11 )
1 - In order to advance issues of critical importance to the Organisation and
its Member States, the Organisation has formed the following Standing
Committees:
i - Al Quds Committee
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ii - Standing Committee for Information and Cultural Affairs (COMIAC)

iii - Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation
(COMCEC)

iv - Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation
(COMSTECH).

2 - The Standing Committees are chaired by Kings and Heads of State and
Government and are established in accordance with decisions of the Summit
or upon the recommendation of the Council of Foreign Ministers and the
membership of such Committees.
CHAPTER VII
Executive Committee
Article ( 12 )
The Executive Committee is comprised of the Chairmen of the current, preceding
and succeeding Islamic Summits and Councils of Foreign Ministers, the host
country of the Headquarters of the General Secretariat as well as the SecretaryGeneral as an exofficio member. The Meetings of the Executive Committee shall
be conducted according to its Rules of Procedure.
CHAPTER VIII
Committee of Permanent Representatives
Article ( 13 )
The prerogatives and modes of operation of the Committee of Permanent
Representatives shall be defined by the Council of Foreign Ministers.
CHAPTER IX
International Islamic Court of Justice
Article ( 14 )
The International Islamic Court of Justice established in Kuwait in 1987 shall,
upon the entry into force of its Statute, be the principal judicial organ of the
Organisation.

-591-

CHAPTER X
Independent Permanent Commission on Human Rights
Article ( 15 )
The Independent Permanent Commission on Human Rights shall promote
the civil, political, social and economic rights enshrined in the organisation’s
covenants and declarations and in universally agreed human rights instruments,
in conformity with Islamic values.
CHAPTER XI
General Secretariat
Article ( 16 )
The General Secretariat shall comprise a Secretary-General, who shall be
the Chief Administrative Officer of the Organisation and such staff as the
Organisation requires. The Secretary-General shall be elected by the Council
of Foreign Ministers for a period of five years, renewable once only. The
Secretary-General shall be elected from among nationals of the Member
States in accordance with the principles of equitable geographical distribution,
rotation and equal opportunity for all Member States with due consideration to
competence, integrity and experience.
Article ( 17 )
The Secretary General shall assume the following responsibilities:
a - bring to the attention of the competent organs of the Organisation
matters which, in his opinion, may serve or impair the objectives of the
Organisation;
b - follow-up the implementation of decisions, resolutions and
recommendations of the Islamic Summits, and Councils of Foreign
Ministers and other Ministerial meetings;
c - provide the Member States with working papers and memoranda, in
implementation of the decisions, resolutions and recommendations of the
Islamic Summits and the Councils of Foreign Ministers;
d - coordinate and harmonize, the work of the relevant Organs of the
Organisation;
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e - prepare the programme and the budget of the General Secretariat;
f - promote communication among Member States and facilitate consultations
and exchange of views as well as the dissemination of information that
could be of importance to Member States;
g - perform such other functions as are entrusted to him by the Islamic
Summit or the Council of Foreign Ministers;
h - submit annual reports to the Council of Foreign Ministers on the work of
the Organisation.
Article ( 18 )

1 - The Secretary-General shall submit nominations of Assistant Secretaries
General to the Council of Foreign Ministers, for appointment, for a period
of (5) years in accordance with the principle of equitable geographical
distribution and with due regard to the competence, integrity and dedication
to the objectives of the Charter. One post of Assistant Secretary General
shall be devoted to the cause of Al-Quds Al-Sharif and Palestine with the
understanding that the State of Palestine shall designate its candidate.
2 - The Secretary-General may, for the implementation of the resolutions and
decisions of the Islamic Summits and the Councils of Foreign Ministers,
appoint Special Representatives. Such appointments along with mandates of
the Special Representatives shall be made with the approval of the Council
of Foreign Ministers.
3 - The Secretary-General shall appoint the staff of the General Secretariat from
among nationals of Member States, paying due regard to their competence,
eligibility, integrity and gender in accordance with the principle of equitable
geographical distribution. The Secretary-General may appoint experts and
consultants on temporary basis.
Article ( 19 )

In the performance of their duties, the Secretary-General, Assistant Secretaries
General and the staff of the General Secretariat shall not seek or accept instructions
from any government or authority other than the Organisation. They shall refrain
from taking any action that may be detrimental to their position as international
officials responsible only to the Organisation. Member States shall respect this
exclusively international character, and shall not seek to influence them in any
way in the discharge of their duties.
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Article ( 20 )
The General Secretariat shall prepare the meetings of the Islamic Summits and
the Councils of Foreign Ministers in close cooperation with the host country
insofar as administrative and organizational matters are concerned.
Article ( 21 )
The Headquarters of the General Secretariat shall be in the city of Jeddah
until the liberation of the city of Al-Quds so that it will become the permanent
Headquarters of the Organisation.
CHAPTER XII
Article ( 22 )
The Organisation may establish Subsidiary Organs, Specialized Institutions and
grant affiliated status, after approval of the Council of Foreign Ministers, in
accordance with the Charter.
Subsidiary Organs
Article ( 23 )
Subsidiary organs are established within the framework of the Organisation
in accordance with the decisions taken by the Islamic Summit or Council of
Foreign Ministers and their budgets shall be approved by the Council of Foreign
Ministers.
CHAPTER XIII
Specialized Institutions
Article ( 24 )
Specialized institutions of the Organisation are established within the framework
of the Organisation in accordance with the decisions of the Islamic Summit
or Council of Foreign Ministers. Membership of the specialized institutions
shall be optional and open to members of the Organisation. Their budgets are
independent and are approved by their respective legislative bodies stipulated in
their Statute.
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Affiliated Institutions
Article ( 25 )
Affiliated institutions are entities or bodies whose objectives are in line with
the objectives of this Charter, and are recognized as affiliated institutions by the
Council of Foreign Ministers. Membership of the institutions is optional and open
to organs and institutions of the Member States. Their budgets are independent
of the budget of the General Secretariat and those of subsidiary organs and
specialized institutions. Affiliated institutions may be granted observer status
by virtue of a resolution of the Council of Foreign Ministers. They may obtain
voluntary assistance from the subsidiary organs or specialized institutions as
well as from Member States.
CHAPTER XIV
Cooperation with Islamic and other Organizations
Article ( 26 )
The Organisation will enhance its cooperation with the Islamic and other
Organizations in the service of the objectives embodied in the present Charter.
CHAPTER XV
Peaceful Settlement of Disputes
Article ( 27 )
The Member States, parties to any dispute, the continuance of which may be
detrimental to the interests of the Islamic Ummah or may endanger the maintenance
of international peace and security, shall, seek a solution by good offices,
negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement
or other peaceful means of their own choice. In this context good offices may
include consultation with the Executive Committee and the Secretary-General.
Article ( 28 )
The Organisation may cooperate with other international and regional
organisations with the objective of preserving international peace and security,
and settling disputes through peaceful means.
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CHAPTER XVI
Budget & Finance
Article ( 29 )
1 - The budget of the General Secretariat and Subsidiary Organs shall be borne
by Member States proportionate to their national incomes.
2 - The Organisation may, with the approval of the Islamic Summit or the
Council of Foreign Ministers, establish special funds and endowments
(waqfs) on voluntary basis as contributed by Member States, individuals
and Organisations.These funds and endowments shall be subjected to the
Organisation’s financial system and shall be audited by the Finance Control
Organ annually.
Article ( 30 )

The General Secretariat and subsidiary organs shall administer their financial
affairs according to the Financial Rules of Procedure approved by the Council
of Foreign Ministers.
Article ( 31 )
1 - A Permanent Finance Committee shall be set up by the Council of Foreign
Ministers from the accredited representatives of the participating Member
States which shall meet at the Headquarters of the Organisation to finalize the
programme and budget of the General Secretariat and its subsidiary organs in
accordance with the rules approved by the Council of Foreign Ministers.
2 - The Permanent Finance Committee shall present an annual report to the
Council of Foreign Ministers which shall consider and approve the programme
and budget.
3 - The Finance Control Organ comprising financial/auditing experts from the
Member States shall undertake the audit of the General Secretariat and its
subsidiary organs in accordance with its internal rules and regulations.
CHAPTER XVII
Rules of Procedure and Voting
Article ( 32 )
1 - The Council of Foreign Ministers shall adopt its own rules of procedure.
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2 - The Council of Foreign Ministers shall recommend the rules of procedures of
the Islamic Summit.
3 - The Standing Committees shall establish their own respective rules of
procedure.
Article ( 33 )

1 - Two-third of the Member States shall constitute the quorum for the meetings
of the Organisation of the Islamic Conference.

2 - Decisions shall be taken by consensus. If consensus cannot be obtained,
decision shall be taken by a two-third majority of members present and voting
unless otherwise stipulated in this Charter.
CHAPTER XVIII
Final Provisions
Privileges and Immunities
Article ( 34 )
1 - The Organisation shall enjoy in the Member States, immunities and privileges
as necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its objectives.
2 - Representatives of the Member States and officials of the Organisation shall
enjoy such privileges and immunities as stipulated in the Agreement on
Privileges and Immunities of 1976.

3 - The staff of the General Secretariat, subsidiary organs and specialised
institutions shall enjoy privileges and immunities necessary for the
performance of their duties as may be agreed between the Organisation and
host countries.

4 - A Member State which is in arrears in the payment of its financial contributions
to the Organization shall have no vote in the Council of Foreign Ministers if
the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions
due from it for the preceding two full years. The Council may, nevertheless,
permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to
conditions beyond the control of the Member.
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Withdrawal
Article ( 35 )
1 - Any Member State may withdraw from the Organisation by notifying the
Secretary-General one year prior to its withdrawal. Such a notification shall
be communicated to all Member States.

2 - The State applying for withdrawal shall be bound by its obligations until the
end of the fiscal year during which the application for withdrawal is submitted.
It shall also settle any other financial dues it owes to the Organisation.
Amendments
Article ( 36 )
Amendments to the present Charter shall take place according to the following

procedure:
a - Any Member State may propose amendments to the present Charter to
the Council of Foreign Ministers;
b - When approved by two-third majority of the Council of Foreign Ministers
and ratified by a two-third majority of the Member States, it shall come
into force.

Interpretation
Article ( 37 )

1 - Any dispute that may arise in the interpretation, application or implementation
of any Article in the present Charter shall be settled cordially, and in all cases
through consultation, negotiation, reconciliation or arbitration;

2 - The provisions of this Charter shall be implemented by the Member States in
conformity with their constitutional requirements.
Article ( 38 )
Languages of the Organisation shall be Arabic, English and French.
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Transitional Arrangement
RATIFICATION AND ENTRY INTO FORCE
Article ( 39 )
1 - This Charter shall be adopted by the Council of Foreign Ministers by two-third

majority and shall be open for signature and ratification by Member States in
accordance with the constitutional procedures of each Member State.

2 - The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General
of the Organisation.

3- This Charter replaces the Charter of the Organisation of The Islamic Conference
which was registered in conformity with Article ( 102 ) of the Charter of the
United Nations on February 1, 1974.

Done at the city of Dakar (Republic of Senegal), the Seventh day of Rabi AlAwal, One Thousand Four Hundred and Twenty-nine Hijra, corresponding to
Fourteenth day of March Two Thousand and Eight.
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مر�ســــوم �ســـلطاين
رقــم 2015/45
باعتمـاد الهيكـل التنظيمـي لـوزارة الإعـالم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/51باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعالم ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/35بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإعالم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعالم على النحو املبني بامللحق املرفق .
املـــادة الثانيــــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/51امل�شار �إليه  ،كمـا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا املر�ســوم ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املـــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :مـن حمـــــــرم �سنـــة 1437هـ
املـوافــــق  4 :مـن نوفمبــــــر �سنـــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1122
ال�صادرة فـي 2015/11/8م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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دائ ــرة
خدم ــات املراجعي ــن

وكالـ ــة
الأنبــاء العماني ــة

امل�ست�شــارون

الــوزيــــر

وكيــل الــوزارة

مكتـب الوزيـر

دائ ــرة الوثائ ــق

مكت ــب الوكيـ ــل

مكت ــب
أ�م ــن ال ــوزارة

الهيكــل التنظيمــي لــوزارة الإعــالم

دائ ــرة
التدقيــق الداخلــي

اخلبــراء

املديــرية العامــة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

املديرية العامة
للإعالم الإلكرتوين

املدي ــرية العام ــة
للمطبوع ــات
وامل�صنف ــات الفنيـ ــة
املديريــة العام ــة
للإع ــالم
مبحافظ ــة ظف ــار

دائ ــرة التخطي ــط
و�ضبــط اجل ــودة

املديريــة العامــة
لعــالم اخلارجــي
ل إ

مر�ســــوم �ســـلطاين
رقــم 2015/46
مبنــح اجلن�سيـــة العمانيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنـح اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة �أ�سما�ؤهـم فــي القائمـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :مـن حمـــــــرم �سنـــة 1437هـ
املـوافــــق  4 :مـن نوفمبــــــر �سنـــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1122
ال�صادرة فـي 2015/11/8م
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قائمــة ب�أ�سـمــاء
مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

1

اك�شـ ـ ـ ـ ــاي اني ـ ـ ـ ــل �شريـ ـ ـ ــرام كولكارنـ ـ ــي

2

�آمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ

3

�آمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران

4

�سلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي زاده

5

فائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة بنيامي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

6

حاج ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ــد خاج ـ ـ ـ ـ ــا مي ـ ـ ــا
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2015/47
بتعييــن �أع�ضـــاء جملــ�س الدولــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/86فـي �ش�أن جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعـ ــني ال ـ ــواردة �أ�سما�ؤه ـ ــم فـي القائم ـ ــة املرفق ـ ــة �أع�ضـ ــاء فـي جمل ـ ــ�س الدولـ ـ ــة .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  7 :مـن نوفمبـــــــــــر �سنــة 2015م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1122
ال�صادرة فـي 2015/11/8م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قائمـــة ب�أ�سمـــاء �أع�ضـــاء جملــــ�س الدولـــــة
م

اال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

1

حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ــن نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

2

ال�سيـ ـ ـ ـ ــد حمـ ـ ـ ـ ــد بن ه ـ ـ ــالل بـ ــن �سع ـ ـ ــود البو�سعيـ ـ ــدي

3

الدكت ــورة �سعاد بنت حممـد بــن علي �سليم ــان اللواتــية

4

الدكتـ ــورة منـ ــى بنت عبداللـه بن �صال ـ ــح البحراني ـ ـ ــة

5

ن ـ ـ ــدى بنت ح�س ـ ــن بن حمم ـ ـ ــد اجلمالـ ـ ــي البحراني ـ ـ ــة

6

املهند�س ـ ـ ــة رحمـ ـ ــة بنــت حم ــد ب ــن حمم ـ ـ ــد امل�شرفي ـ ـ ـ ــة

7

ال�شي ـ ـ ــخ عبداللـه بن �شوي ـ ـ ـ ــن بــن عامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر احلو�سنـ ـ ــي

8

نايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ب ـ ــن عبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن مو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال�سالم ـ ـ ـ ـ ـ ــي

9

�سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن نا�صـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امل�سكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

10

�سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بــن �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ــن �سويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

11

عبـدالقـ ـ ـ ـ ـ ــادر بن �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بن عبداللـه الذهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

12

زاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بن عبدالل ـ ـ ــه بن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

13

الدكتـ ـ ــور �صال ـ ـ ـ ــح بن �سال ـ ــم بن حمم ـ ــد البو�سعي ـ ــدي

14

حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ــي امل�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري

15

ال�شيـ ـ ـ ـ ـ ــخ �أحمـ ـ ـ ــد بن نا�ص ـ ـ ـ ــر ب ــن حمي ـ ـ ــد النعيم ـ ـ ـ ـ ـ ــي

16

الدكتـ ـ ـ ــور �أح ـمـ ـ ـ ــد بن علـ ـ ـ ـ ـ ــي بن حممـ ـ ـ ـ ــد امل�شيخـ ـ ـ ــي
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17

الدكتــور ال�شـيخ اخلط ــاب بن غالـ ــب بن عل ــي الهنائـ ــي

18

حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ــن عبـ ـ ـ ـ ــداللطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

19

الدكت ــور بخــيت بن �أحم ــد بن �سهي ــل بن مليـط املهري

20

الدكت ـ ــور را�ش ـ ـ ـ ــد بن عبداللـه بن م�سع ـ ـ ـ ــود اليحيائـ ـ ــي

21

�أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن حمفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوظ بن �صال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال�صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

22

م�سل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املع�شنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

23

ال�شيخ حمـ ــد بن حمم ــد بن عبداللـه بهـ ـ ـ ــوان املخينـ ــي

24

ال�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــخ حمم ـ ـ ـ ــد بن عبداللـ ـ ــه بن عل ـ ـ ـ ـ ــي اخلليل ـ ـ ـ ــي

25

ال�شي ـ ـ ـ ـ ــخ �سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد بن نا�صـ ـ ـ ــر بن �سعي ـ ـ ـ ـ ــد ال�سيابـ ـ ـ ـ ـ ــي

26

ال�شيـ ـ ـ ـ ـ ــخ حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــر �آل فن ـ ـ ـ ــة العرميـ ـ ـ ـ ـ ــي

27

ال�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــخ حممـ ـ ـ ـ ــد بن عبداللـه بن حمـ ـ ـ ـ ــد احلارث ـ ـ ـ ــي

28

ال�شيـ ـ ـ ـ ـ ــخ �سع ـ ـ ـ ــود بن عبداللـه بن را�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــد املخم ـ ـ ـ ـ ــري

29

ال�شي ـ ـ ـ ــخ خالـ ـ ـ ـ ــد بن �سيـ ـ ـ ـ ـ ــف بن نا�صـ ـ ـ ــر الغافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

30

ال�شيـ ــخ خلفـ ـ ـ ــان بن خميـ ـ ـ ــ�س بن حلي ـ ـ ـ ــ�س الها�شم ـ ـ ـ ــي

31

ال�شيـ ـ ـ ـ ـ ــخ �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن خلفـ ـ ـ ـ ــان بن �أحمـ ـ ـ ــد الغفيل ـ ـ ـ ــي

32

ال�شيـ ــخ �سال ـ ــم بن عبداللـه بن �سال ــم بن ديني الكعب ـ ــي

33

خالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف البو�سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
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34

خمي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س بن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال�سليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

35

الدكتـ ـ ــور �أحمـ ـ ـ ـ ــد بن �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم بن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رعفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

36

ال�شي ـ ـ ـ ــخ ثاب ـ ـ ـ ـ ــت بن حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان املجعل ـ ـ ـ ـ ــي

37

ال�سيد الدكتور �سعيد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي

38

الدكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ــن بن علـ ـ ـ ــي بن حم ـ ــمد املدحان ـ ـ ـ ــي

39

حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا�س

40

عبدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بن �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�سيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

41

الدكتـ ـ ــور ال�شيـ ــخ حممــد بن �سعي ــد بن را�شـ ــد البلو�ش ــي

42

ال�شيـ ـ ـ ــخ �أحمـ ـ ــد بن حممـ ـ ـ ــد بن �ساملـ ـ ـ ــني ال�شام ــ�س ـ ـ ـ ـ ــي

43

�أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بن عبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد احلارثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

44

املهنـ ــد�س ماج ـ ـ ــد بن �سعي ـ ـ ـ ــد بن �سالـ ـ ـ ـ ــم الرواح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

45

�أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بن �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح امليمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

46

املهنـ ـ ــد�س خلف ـ ـ ــان ب ــن �صال ـ ـ ــح ب ــن حمم ـ ـ ـ ــد الناعبـ ـ ـ ـ ــي

47

ال�شي ـ ـ ـ ـ ــخ �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن علـ ـ ـ ـ ــي بن نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل امل�سهل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

48

الدكتــور �إ�سح ـ ـ ــاق بن �أحم ـ ـ ـ ــد بن حممـ ـ ـ ــد الرقي�شـ ـ ـ ـ ـ ــي

49

ال�سيـ ـ ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ــالل بن م�س ـ ـ ـ ـ ــلم بن علـ ـ ــي البو�سعي ـ ـ ـ ــدي

50

ال�شي ـ ـ ــخ عبداللـ ـ ــه بن �سيـ ـ ـ ــف بن ه ـ ـ ـ ـ ــالل املحروقـ ـ ـ ـ ـ ــي
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51

الدكتور �إبراهيم بن �أحمد بن �سعيد الكندي

52

علـ ـ ـ ـ ـ ــوي بن �أحمـ ـ ـ ـ ــد بن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي احلـ ـ ـ ــداد

53

�سال ـ ــم بن حمم ـ ـ ــد بن م�سعـ ـ ـ ــود الريامـ ـ ـ ـ ـ ــي

54

�سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد بن عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي بن �سالـ ـ ـ ــم الكلبانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

55

ن ـ ـ ـ ـ ــوح بن �سبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بن عي�سـ ـ ـ ـ ــى البلو�ش ـ ـ ـ ـ ــي

56

حم ـ ـ ـ ــد بن �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بن حمـ ـ ـ ـ ــد اجلنيب ـ ـ ـ ـ ــي

57

يحي ـ ـ ـ ـ ــى بن ر�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن را�ش ـ ـ ـ ـ ــد �آل جمعـ ــة

58

را�شـ ـ ـ ــد بن �سيـ ـ ـ ـ ــف بن حم�س ـ ـ ـ ـ ــن ال�شي ـ ـ ـ ــدي

59

عم ـ ـ ـ ـ ــر بن �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم بن �أحم ـ ـ ـ ـ ــد املرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

60

حمفــوظ بن حم ـ ـ ـ ــود بن حممـ ـ ـ ــد الوهيبـ ــي

61

�سي ـ ـ ـ ـ ــف بن عل ـ ـ ــي بن �شيخـ ـ ـ ـ ــان العام ـ ـ ـ ـ ــري

62

نا�ص ـ ـ ـ ـ ــر بن را�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن حم ـ ـ ـ ـ ــد البح ـ ـ ـ ــري

63

عي�س ــى بن �سعيـ ـ ـ ــد بن �سليم ـ ـ ـ ــان الكيوم ـ ـ ـ ــي

64

الدكتورة وفاء بنت �سامل بن علي احلرا�صيــة

65

حممد بن �سامل بن حم�سن غوا�ص الكثريي

66

حمم ـ ــد بن �سعي ـ ـ ـ ــد بن نا�ص ـ ـ ـ ــر الرحمـ ـ ـ ـ ـ ــي

67

ال�شيخ نا�ص ــر ب ـ ــن �سعيـد بـ ـ ــن نا�صر الهدابي
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تابــــع  :قائم ــة ب�أ�سم ــاء �أع�ض ــاء جملـ ــ�س الدول ـ ــة
م

اال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

68

الدكتـ ـ ــورة من ـ ـ ــى بنت �أحمد بن علـ ــي ال�سعـ ــدون

69

الدكتورة بدرية بنت �إبراهيم بن خلفان ال�شحيــة

70

الدكتورة زهور بنت عبداللـه بن �سامل اخلنجرية

71

الدكت ـ ـ ـ ـ ــور نبهـ ـ ـ ــان بن �سي ـ ـ ــف بن �سامل اللمك ـ ـ ــي

72

الدكتــور عبداللـه بن مبارك بن �سامل ال�شنفـ ــري

73

الدكتور �سعي ـ ــد بن مبـ ـ ــارك بن �سعي ــد املحرمـ ـ ــي

74

الدكتورة عائ�شة بنت �أحمد بن يو�سف الو�شاحية

75

الدكت ـ ـ ــور حمـ ـ ـ ــد بن �سليم ـ ـ ــان بن �سالـ ــم ال�ساملـي

76

الدكتور �إ�سماعيل بن �صالح بن حمدان الأغربي

77

�أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �أبو بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الزبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

78

�صبـ ـ ـ ـ ـ ــاح بنت حمم ـ ـ ـ ــد بن حم ـ ـ ـ ـ ــود البهالني ـ ـ ـ ـ ــة

79

مري ـ ـ ـ ـ ـ ــم بنت عي�س ـ ـ ـ ــى بن حمم ـ ـ ـ ـ ــد الزدجاليـ ـ ـ ـ ــة

80

جلين ـ ــة بنت حم�سن بن حيدر دروي ــ�ش الزعابيـ ــة

81

�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم بن �سعي ـ ـ ـ ـ ــد بن �سالـ ـ ـ ـ ــم ال�شق�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

82

�صالـ ـ ـ ـ ـ ــح بن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن طال ـ ـ ـ ـ ـ ــب الزكوان ـ ـ ـ ـ ــي

83

حاتـ ـ ـ ـ ــم بن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الطائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

84

ال�شيـ ـ ــخ �أحمـ ــد بن را�ش ـ ــد بن حم ـ ـ ـ ــدان املعم ـ ـ ــري
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مر�ســــوم �ســــلطانــــي
رقــم 2015/48
ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان و�شركة عمان
ال�سـو اك�سبلوري�شـــن �أنــد برودك�شــن كــروان ليميتــد للمنطقــة رقـــم ()54
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان و�شركة عمان ال�سو اك�سبلوري�شن �أند
برودك�شن كروان ليميتد للمنطقة رقم ( )54املوقعة بتاريخ  22من �سبتمرب 2015م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
�إجــازة االتفاقي ــة النفطيـ ــة امل�ش ــار �إليه ــا .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  19 :مـن �صفــــــــــــــــر �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  1 :مـن دي�سمبـــــــــر �سنــة 2015م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1126
ال�صادرة فـي 2015/12/6م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سلطانـــي
رقــم 2015/49
بتقريـر �صفـة املنفعـة العامـة
مل�شـروع تنفيـذ اجلـزء الثانـي مـن م�سـار �سكـة احلديـد (حفيـت  -فهـود)
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/46
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتبــر م�شــروع تنفيــذ اجلــزء الثانـي من م�سار �سكة احلديد الذي يربط منطقة حفيت
فــي حمافظــة الربميــي مبنطقة فهــود فــي حمافظة الظاهرة  -املحدد فــي املذكرة والر�سم
التخطيطي الإجمايل املرفقني  -من م�شاريع املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�صــة اال�ستيــالء بطريــق التنفيــذ املبا�شــر علــى العقارات والأرا�ضي الالزمة
للم�شروع  ،وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  8 :مـن ربيــع الأول �سنـــة 1437هـ
املـوافــــق  20 :مـن دي�سمبـــــــر �سنـــة 2015م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1129
ال�صادرة فـي 2015/12/27م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكــــرة
ب�شــ�أن تقريــر �صفــة املنفعــة العامــة
مل�شـروع تنفيـذ اجلـزء الثانـي مـن م�سـار �سكـة احلديـد (حفيـت  -فهـود)
يعد تنفيذ م�شروع �سكة حديد ال�سلطنة من امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي ت�ساهم فـي حتقيق
متطلبات التنمية امل�ستدامة على كافة امل�ستويات االقت�صادية واالجتماعية من خالل ربط
املراكز التنموية فـي البالد  ،وي�أتي تنفيذ اجلزء الثاين من م�سار م�شروع �سكة احلديد
الــذي يربط منطقة حفيت فـي حمافظة الربميي مبنطقة فهود فـي حمافظة الظاهرة
تكامال مع منظومة ربط موانئ ال�سلطنة مع �شبكة �سكة حديد دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية  ،كما �سيقدم اجلزء الثاين من م�سار امل�شروع منطا جديدا للنقل  ،ملـا تتميز
به �سكة احلديد من القدرة على نقل كميات �ضخمة من الب�ضائع  ،وا�ستيعاب عدد كبري
من الركاب مل�سافات طويلة  ،وقد قامت ال�شركة العمانية للقطارات ب�إنهاء �أعمال الت�صميم
االبتدائي  ،و�إعداد م�ستندات املناق�صة اخلا�صة بتنفيذ اجلزء الثاين من امل�شروع مبجموع
طول يبلغ حوايل ( )230مائتني وثالثني كيلو مرتا .
ويت�ضمن امل�شروع الأعمال الآتية :
 تنفي ـ ــذ خ ـ ــط ال�سك ـ ــة الرئي�س ـ ــي (حفيـ ــت  -فه ـ ــود) بط ــول �إجمال ــي يبل ــغ ()230مائتي ــن وثالثيــن كيلـو متـرا .
 تنفيــذ عــدد ( )8ثمانيــة ج�ســور للقطــار بطــول يبل ــغ ( )5خم ــ�سة كيلــو متــرات ،وتنفي ــذ عـ ــدد ( )21واحـ ــد وع�شريــن ج�ســرا  ،منهــا ( )12اثنا ع�شر ج�سرا للطرق ،
و ( )9ت�سعة ج�سور كمعابر للحيوانات .
 تنفيذ ( )3ثالث حمطات للركاب  ،وحمطتني لل�شحن .-612-

 تنفيذ (� )2ساحتني لتنظيم وتوزيع وجتميع القطارات . تنفيذ ( )5خم�س حمطات �صيانة مبحاذاة خط ال�سكة  )2( ( ،حمطتني رئي�سيتني ،و( )3ثالث حمطات تابعة ) .
 تنفيذ عدد ( )5خم�سة دوارات خلدمة احلركة املرورية االلتفافية . تنفـ ـيــذ ع ـ ــدد ( )2ج�سريـ ــن علـ ــى �شك ـ ــل معابـ ــر �أر�ضي ـ ــة خا�صـ ــة لعـب ــور مع ـ ــدات ،ومن�صات احلفر الثقيلة ( �إحداثيات  000 + 160و . ) 200 + 215
 تنفيذ خط فرعي من ال�سكة خلدمة منطقة عربي اللوج�ستية . �إمكانية ربط اجلزء الثاين من امل�شروع مع املنطقة االقت�صادية مبحافظة الظاهرة .وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة بــه  ،وتعويــ�ض �أ�صحابهــا
وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
ف�إن الأمر يتطلب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .

وزيـــــر النقــــــل واالت�صــــاالت
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العمانية للقطارات
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مر�ســــوم �سلطانـــي
رقــم 2015/50
بتعييـــن �سفيـــر غيـــر مقيـــم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداللـه بن زاهر الهنائي �سفرينا لدى اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية � ،سفريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضــا غيــر مقيــم لــدى
جمهورية اجلبل الأ�سود ( مونتنيجرو ) .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :مـن ربيــع الأول �سنـــة 1437هـ
املـوافــــق  27 :مـن دي�سـمبـــــــر �سنـــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1130
ال�صادرة فـي 2016/1/3م
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�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/51
بــرد اجلن�سيـــة العمانيــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تـرد اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة �أ�سما ؤ�هـن فــي القائمـة املرفقـة  ,اعتبارا من التاريخ
املبني قرين كل ا�سم .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  15 :مـن ربيــع الأول �سنـــة 1437هـ
املـوافــــق  27 :مـن دي�سـمبـــــــر �سنـــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1130
ال�صادرة فـي 2016/1/3م
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قائمـــــة ب�أ�سـمـــــاء
مــن ردت �إليهــن اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

تاريــــخ املوافقــــة

1

رحمــة بنت ماجــد بــن �سعيــد البو�سعيديــة

2014/6/24م

2

�شم�ســة بنــت حمــد بــن �سعيــد الإ�سماعيليــة

2014/6/24م

3

فاطم ــة بنــت �سال ــم بــن حممــد العدواني ــة

2014/12/10م

4

خي ــرة بن ــت �سال ــم بـ ــن �سعي ـ ــد اليحيائي ـ ــة

2014/12/10م

5

رحمـ ــة بن ــت حمم ــد ب ــن �سال ــم الرجيبي ــة

2014/12/10م

-617-

�أوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة
مبنــــــــــــح �أو�سمـــــــــــــــة

ديـوان البـالط ال�سلطانــي
املرا�ســم ال�سلطانيــة
�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ـ ــح و�س ـ ـ ــام عمـ ـ ــان الع�سك ـ ـ ــري م ـ ــن الدرجـ ـ ـ ــة الثاني ـ ــة ملعال ــي الفري ـ ـ ـ ــق �أول الركـ ـ ـ ــن /
عبدالرحمن بن �صالح البنيان "رئيـ�س هيئة الأركان العامــة باململكــة العربيــة ال�سعوديــة"
وذلك تقديرا جله ــوده فـي توثيـ ـ ــق �أوا�صـ ــر التعــاون الع�سكري القائـ ـ ــم بـ ــني ال�سلطنـ ـ ــة
واململكــة العربي ــة ال�سعودية  ،وق ـ ــد �صـ ــدر �أمـ ـ ــر املن ــح بتاريـ ــخ  19مـ ــن ربيــع الثانــي 1436هـ
املواف ـ ــق  9مـن فربايـ ـ ـ ــر 2015م .

ن�شر هـذا الأمــر فـي اجلريـدة الر�سميــة رقــم ()1092
ال�صادرة فـي 2015/3/1م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ـ ــح و�س ـ ـ ـ ــام عمـ ـ ـ ــان الع�سك ـ ـ ــري م ـ ــن الدرج ـ ـ ـ ــة الثانيـ ـ ــة للفري ـ ــق  /كلودي ـ ـ ـ ـ ــو جـ ـ ـ ـ ــراز
"رئيـ ــ�س هيئــة الأرك ــان العامــة للجي ــ�ش الإيطال ــي" وذلك تقديــرا جله ــوده فـي توثيـ ـ ــق
�أوا�صر التعـاون الع�سكري القائم بني ال�سلطن ــة وجمهورية �إيطاليا  ،وقد �صدر �أمــر املن ــح
بتاريـ ــخ  26مـ ــن ربيــع الثانــي 1436هـ املواف ـ ــق  16مـن فربايـ ـ ـ ــر 2015م .

ن�شر هـذا الأمــر فـي اجلريـدة الر�سميــة رقــم ()1092
ال�صادرة فـي 2015/3/1م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�ســام النعمـان مــن الدرج ـ ــة الأول ــى ل�سع ــادة  /عو�ض حممد �أحمد بن عوف � -سفيـ ــر
جمهوريـ ــة ال�س ــودان  -وذلـ ــك مبنا�سب ــة انته ــاء مه ــام عمل ـ ــه  ،وتقدي ـ ــرا جلهـ ـ ــوده الطيب ــة
ف ــي خدمــة العالقــات الأخوي ــة التــي ترب ــط البلديــن ال�شقيقيــن  ،وقـ ــد �صـ ــدر �أم ــر املن ــح
بتاريــخ  12من ذي القعدة 1436هـ املوافـ ـ ــق  27مـن �أغ�سط�س 2015م .

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1113
ال�صادرة فـي 2015/9/6م

-623-

�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�ســام عمـان املدنـي مـن الدرجـة الثانيـة لعــدد مــن �أ�صحــاب املعالــي الــوزراء واملبينــة
�أ�سما�ؤهم (ح�سب القائمة املرفقة) وذلك مبنا�سبة العيد الوطني اخلام�س والأربعني املجيد ،
وقـ ــد �صـ ــدر أ�م ــر املن ــح بتاريــخ  18من حمرم 1437هـ املوافـ ـ ــق  1مـن نوفمرب 2015م .
قائمـة ب�أ�سمـاء �أ�صحـاب املعالـي
املنعـم عليهـم و�سـام عمـان املدنـي مـن الدرجـة الثانيـة
يـوم الأحـد  1نوفمـرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

ال�صفـــــــــــــة

1

معايل ال�شيخ عبدامللك بن عبداللـه بن علي اخلـليلـي

وزي ـ ــر الع ـ ــدل

2

معالــي ن�صــر بــن حمــود بــن �أحم ــد الكن ــدي

�أميــن عــام
�ش�ؤون البالط ال�سلطان ــي

3

معايل املهند�س حم�سن بن حممد بن علي ال�شيخ

رئيــ�س بلديــة م�سقــط

 4معايل الدكتورة مديحة بنت �أحمد بن نا�صر ال�شيبانية وزيـرة الرتبيـة والتعليـم
5

معايل ال�شيخ الف�ضل بن حممد بن �أحمد احلارثي �أمني عام جمل�س الوزراء

6

وزير البلديات الإقليمية
وم ــوارد املي ــاه

معالــي �أحمــد بــن عبداللــه بــن حممــد ال�شحــي
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تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحاب املعايل املنعم عليهم و�سام عمان املدين من الدرجة الثانية
يوم الأحد  1نوفمرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

ال�صفـــــــــــــة

7

معايل الدكتور �أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي وزير النقـل واالتـ�صاالت

8

معال ــي ال�شي ــخ خال ــد ب ــن عم ــر ب ــن �سعي ــد املرهــون

وزي ــر اخلدمـ ــة املدني ــة

9

معايل ال�شيخ �سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدي وزيــر الـ�شـ�ؤون الريا�ضيــة

10

معايل ال�سيد �سعود بن هالل بن حمد البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ م�سقط

 11معايل الدكتور عبداللـه بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي وزي ــر ال�شـ ـ�ؤون القانوني ــة
 12معايل الدكتور ف�ؤاد بن جعفر بن حممد ال�ساجواين وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
 13معالـ ـ ــي حمم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن �سال ـ ـ ــم بـ ـ ــن �سعي ـ ـ ــد التوبـ ـ ــي وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية
14

معايل ال�شيخ حممد بـن �سعيـد بــن �سيــف الكلبان ــي وزيـر التنميـة االجتماعيـة

 15معال ــي ال�شي ــخ نا�ص ــر بــن هــالل بــن نا�صــر املعولــي

رئي�س جهاز الرقابة
املالية والإداريــة للدولــة

 16معايل الدكتور ر�شيد بن ال�صافـي بن خمي�س احلريبي رئيـ�س جملـ�س املناق�صـات
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تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحاب املعايل املنعم عليهم و�سام عمان املدين من الدرجة الثانية
يوم الأحد  1نوفمرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

 17معايل الدكتور �سامل بن نا�صر بن �سعيـد الإ�سماعيلـي

 18معالـي الدكتـور عبداللـه بن نا�صر بن خليفة احلرا�صي

19

معالــي يحي ــى بــن �سعـيــد ب ــن عبدالل ــه اجلابــري

ال�صفـــــــــــــة
رئي�س الهيئة العامة
لرتويــج اال�ستثمــار
وتنميــة الــ�صادرات
رئيـ�س الهيـئة العامـة
للإذاعــة والتلفزيــون
رئيـ�س جمـل�س �إدارة
هيئـة املنطقـة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم

 20معايل ال�سيد حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ ظفار
21

معال ــي �أحمـ ــد ب ــن نا�صـ ــر بــن حم ــد املحــرزي

 22معايل الدكتـور عبداملنـعم بن من�صور بن �سعيـد احل�سني
23

معالـ ــي �سلطـ ــان ب ــن �سال ــم بـ ــن �سعي ــد احلب�ســي

 24ف�ضيلـة ال�شيخ الدكتور �إ�سحاق بن �أحمد البو�سعيدي
ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1123
ال�صادرة فـي 2015/11/15م
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وزيـ ــر ال�سياحـ ــة
وزيـ ــر الإعـ ــالم
�أميــن عــام
املجلــ�س الأعلـى للتخطيط
رئي ــ�س املحكمــة العليــا
(يعامــل كـوزيــر)

�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�ســام عمـان املدنـي مـن الدرجـة الثالثـة لعــدد مــن �أ�صحــاب ال�سعادة وكالء الوزارات
ومن فـي حكمهم واملبينة �أ�سما�ؤهم (ح�سب القائمة املرفقة) وذلك مبنا�سبة العيد الوطني
اخلام ـ ــ�س والأربعي ـ ــن املجي ـ ــد  ،وقـ ـ ــد �ص ـ ــدر �أمـ ــر املن ـ ــح بتاري ـ ــخ  20م ــن حم ـ ــرم 1437هـ
املوافـ ـ ــق  3مـن نوفمرب 2015م .
قائمـة ب�أ�سمـاء �أ�صحـاب ال�سعـادة
املنعـم عليهـم و�سـام عمـان املدنـي مـن الدرجـة الثالثـة
يـوم الثالثـاء  3نوفمبـر 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

ال�صفـــــــــــــة

1

م�ست�ش ــار
�سع ــادة  /حم�س ــن بــن خمي ــ�س بــن غ ــالم البلو�ش ــي
بــوزارة التجـارة وال�صناعــة

2

م�ست�ش ــار
�سعادة املهند�س  /خلفان بن �صـالح بن حمـمد الناعبي
بوزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

3

�سعادة ال�شيخ � /سعيــد بــن حمــمد بــن علــي الـبـريكــي م�ست�شار بوزارة الداخليـة

4
5

�سـعـ ــادة  /ح�سـي ــن ب ــن عـل ــي ب ــن زاهــر الهـاللــي

املـدعـ ــي ال ــعام

م�ست�شار ال�ش�ؤون الفنيـة
�سعادة املهند�س � /أحمد بن علي بن عبداللـه احلـب�شي العمري مبكت ــب وزيــر الدولــة
وحماف ــظ ظف ــار
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تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحـاب ال�سعــادة املنــعم عليهــم و�ســام عمــان املدنــي مــن الدرج ــة
الثالثة يوم الثالثاء  3نوفمرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

ال�صفـــــــــــــة

6

�سـع ــادة  /عبـداللــه بــن عق ــيل ب ــن �أح ــمد �إبراهيـ ـ ــم

م�ست�شار مبكـتب وزيــر
الدولة وحمافظ ظـفــار

7

ف�ضيلــة  /ماج ــد بـن عبداللــه بــن مبــارك العلوي رئي�س حمكمة الق�ضاء الإداري

م�ست�ش ــار
� 8سعادة الدكــتور  /عبداللـه بن حممد بن �سامل الـفطـي�سي
بجامعـة ال�سلطان قابو�س
9

�سعــادة  /حمــمد جــواد بــن ح�ســن بن �سـليمان

م�ستـ�شار بـوزارة املالـيـة

م�ست�شار مبكتب وزير
� 10سعـادة ال�شيخ  /عبداخلالق بن عامر بن من�صور الروا�س
الدولــة وحمافظ ظفار
11

�سـعـ ــادة  /ح�سي ــن بــن عـلــي بــن عب ــداللطي ــف

م�ست�ش ــار
بديوان الـبالط الـ�سلطاين

12

�سع ــادة � /سي ــف ب ــن نا�ص ــر الرحبـ ـ ــي

م�ست�ش ــار
مب�ؤ�س�سة عمـان لل�صحافة
والن�شر والإعــالن

13

�سـعادة  /خليفة بن حمد بن �سامل بن را�شد البادي

م�ست�شار مبكتب
ممثل جاللة ال�سلطان

14

م�ستـ�شار وزير الرتاث
�سـعادة ال�شيخ  /حمـمـود بن زاهر بن غ�صن الهنائي
والث ــقافة لل�ش�ؤون الفنية
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تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحـاب ال�سعــادة املنــعم عليهــم و�ســام عمــان املدنــي مــن الدرج ــة
الثالثة يوم الثالثاء  3نوفمرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

� 15سعادة ال�شيخ � /أحمد بن عبداللـه بن �سامل الفالحي
16

�سـعــادة � /سيـ ــف بــن �أحم ــد بــن عبـدالل ــه ال�صوافـ ــي

ال�صفـــــــــــــة
م�ستـ�ش ــار وزي ــرة
الرتبيــة والتعـليــم
م�ست�شــار مبكتــب
ممثل جاللة ال�سلطان

رئيـ�س الهيئة
� 17سعادة الدكتور � /سعيـد بن خميــ�س بن جمعة الكعبي العامة حلماية امل�سـتهلـك
رئيـ ـ ــ�س
� 18سعادة املهند�س  /حمود بن حممد بن علي املحروقي �ش�ؤون املن�ش�آت ال�سلطانية
ب�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
� 19سـعــادة الدكتــور  /علــي بــن طالــب بــن علــي الهنائــي وكيل وزارة ال�صــحة
ل�ش ـ�ؤون التـخطيـط
� 20سعادة الدكتور  /درويـ�ش بن �سيف بن �سعيد املحاربي وكيل وزارة ال�صحة
لل�شـ�ؤون الإدارية واملالية
� 21سعـادة ال�سيـد  /خليفة بن املردا�س بن �أحمد البو�سعيـدي

حماف ـ ــظ م�سنـ ـ ــدم

� 22سعادة ال�سيد  /هالل بن م�سلم بن علي البو�سعي ــدي م�سـت�شار مبكـ ــتب وزيــر
الزراعة والرثوة ال�سمكية
23

�سعادة  /عــبداللـه بن �سامل بن مب ـ ــارك املخيـني

-629-

أ�مـني ال�سـجل العقاري
بوزارة الإ�سكـان

تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحـاب ال�سعــادة املنــعم عليهــم و�ســام عمــان املدنــي مــن الدرج ــة
الثالثة يوم الثالثاء  3نوفمرب 2015م
م
24

اال�ســــــــــــــــــــــم

ال�صفـــــــــــــة

الرئي�س التنفيـذي
�سعادة الدكتور  /حمـد بن �سامل بن را�شد الرواحــي
لهيئة تنظيم االت�صـاالت

مـ�ست�شار ال�ش�ؤون املحلــية
� 25سعادة ال�سيد  /حمـمد بــن أ�ح ـمـد بـن �سعـيد البو�سعيـدي
بوزارة الداخـلـية
26

�سعــادة  /ميثـ ــاء بنت �ســيف بن ماجد املحروقي ــة

27

نائب رئي�س الهيئة
�سعــادة  /نا�صر بن �سليمان بن حمـد ال�ســيبانـ ــي
العامـة للإذاعة والتلفزيـون

28

�سعادة ال�شيخ  /علي بن نا�صر بن حمد املحروقـي �أمني عام جمل�س ال�شــورى

29

�ســعادة  /عبداللـه بن خلفان بن �سليمان البلو�شي

وكيلة وزارة ال�سـياحة

رئي�س املكتب اخلا�ص
لنائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء

� 30سعادة ال�سيد � /إبراهيم بن �سعيد بن �إبراهيم البو�سعيــدي

حماف ـ ــظ الـربمي ـ ــي

� 31سعادة الدكتور ال�شيخ  /خليفة بن حمد بن هالل ال�سعدي

حمـافـ ــظ الداخلي ــة

32

�سعادة ال�شيخ  /مهنا بن �سيف بن �سال ــم اللمكي
-630-

حمافــظ �شمال الباطن ــة

تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحـاب ال�سعــادة املنــعم عليهــم و�ســام عمــان املدنــي مــن الدرج ــة
الثالثة يوم الثالثاء  3نوفمرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

ال�صفـــــــــــــة

� 33سعادة ال�شيخ  /هالل بن �سعيد بن حمدان احلجري حمافــظ جنـوب الباطنة
� 34سعادة ال�شيخ  /عبداللـه بن م�ستهيل بن �سـامل �شما�س حم ــافـظ جنوب ال�شرقيــة
� 35سعـادة ال�شيخ � /سيـف بن حمـيـر بن حممد �آل مـالك ال�شحي

حمافـ ــظ الظـاهـ ــرة

� 36سعادة ال�شيخ  /مع�ضد بن حممد بن عبداللـه اليعقوبي

حمــافـ ــظ الو�سط ـ ــى

37

�سع ـ ــادة /عل ــي بن خل ـف ــان بن �سـال ــم اجلاب ــري

وكيــل وزارة الإع ــالم

38

�سع ــادة  /عي�س ــى بن حـمـ ــد بن مـحمـ ــد العــزري

وكي ــل وزارة العـ ــدل

� 39سعــادة ال�سيــد� /سليمان بن حمـود بن علي البو�سعيـدي
40

نائب الأمني العام
ملجلـ ــ�س ال ــوزراء

نائب رئي�سة الهيئة العـامة
�سعادة الدكتور  /ع�صام بن علي بن �أحمد الروا�س
لل�صناعات احلرفيــة

وكيل وزارة الرتبية
� 41سعادة الدكــتور  /حـمود بـن خلفان بن حممد احلارثي
والتعليـم للتعليم واملناهـج
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تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحـاب ال�سعــادة املنــعم عليهــم و�ســام عمــان املدنــي مــن الدرج ــة
الثالثة يوم الثالثاء  3نوفمرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

ال�صفـــــــــــــة

42

�سعادة  /عبـداللـه بن �سـامل بن عبـداللـه ال�ساملـي

الرئي�س التنفيذي
للهيئة الع ــامة ل�سـوق املال

� 43سعادة املهند�س  /خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وكيل وزارة الداخلـيـة

� 44سعادة املهند�س � /سيف بن عامر بن �سليمان ال�شق�صي

وكيل وزارة الإ�سكان

الرئي�س التنفيذي
� 45سعادة الدكتور � /إبراهيم بن �أحمد بن �سعيد الكندي مل�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة
والن�شر والإعالن
46

رئي�س التخطيط
�سعادة ال�شيخ � /سعـيد بن هـالل بن علي اخلليلــي و�ش�ؤون املـوارد الب�شرية
ب�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

47

رئي�س ال�ش�ؤون املالية
�سع ــادة  /عبــا�س بن عـبداللـه بن �صالح البحرانـي
ب�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

48

�سعادة املهند�س � /سامل بن نا�صر بن �سعيد العوفـي وكيل وزارة النفط والغاز

49

م�ست�شار للدرا�سات والبحوث
�سعادة الدكتور  /علي بن قا�سم بن جواد اللواتـ ـ ــي
بدي ــوان البـالط ال�سلطاين
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تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحـاب ال�سعــادة املنــعم عليهــم و�ســام عمــان املدنــي مــن الدرج ــة
الثالثة يوم الثالثاء  3نوفمرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

� 50سعادة الدكتور  /خالد بن حممد بن مرهون العزري

ال�صفـــــــــــــة
م�ست�ش ــار
بوزارة التعليم العايل

الرئي�س التنفيذي
� 51سعادة  /عبدال�سالم بن حممد بن عبداللـه املر�شدي ل�صندوق االحتياطي العام
للـدول ـ ــة
م�ست�شــار ال�ش ـ�ؤون ال�صحي ــة
� 52سعادة ال�سيد الدكتور� /سلطان بن يعرب بن قحطـان البو�سعيدي
ب ــوزارة ال�صحـ ــة
53

�سع ــادة  /طـ ــالل بن �سليمان بن حبـيـب الرحبـي

نائــب �أميـن عــام
املجـلـ�س الأعلى للتخطيـط

54

�سعــادة  /نـجـي ــب ب ــن عل ــي ب ــن أ�حـمـ ـ ــد الـ ــروا�س

وكي ــل وزارة البيــئة
وال�شـ ـ�ؤون املناخي ــة

وكيل وزارة الزراعـة
� 55سعـادة الدكـتور � /أحمد بن نا�صر بن عبداللـه البكري
والرثوة ال�سمكية للزراعة
56

وكيل وزارة اخلدمة املدنية
�سعادة ال�شيخ � /أحمد بن حممد بن نا�صر الندابي
ل�ش�ؤون اخلدمة املدنية
-633-

تابــــع  :قائمة ب�أ�سماء �أ�صحـاب ال�سعــادة املنــعم عليهــم و�ســام عمــان املدنــي مــن الدرج ــة
الثالثة يوم الثالثاء  3نوفمرب 2015م
م

اال�ســــــــــــــــــــــم

� 57سعادة الدكتـور  /خليفة بن عبداللـه بن حمد الربواين

ال�صفـــــــــــــة
الرئي�س التنفيذي
للمركـ ــز الوطني
للإح�صاء واملعل ـ ــومات

58

الرئي�س التنفيذي للهيئة
�سعادة الدكتور  /حممد بن نا�صر بن علي الزعابي
العــامة للطريان املدنــي

59

�سعادة الدكتور � /سعيد بن حمد بن �سعيد الربيعـي �أمني عام مـجــل�س التعـ ــليم

الرئي�س التنفيذي
� 60سعادة املهنـد�س  /هالل بن حممد بن حمود البو�سعيدي
للهيئة العامة للتعدين
م�ست�ش ـ ــار
� 61سعادة ال�سيد  /في�صل بن حمود بن ن�صر البو�سعيدي
وزير الرتاث والثـقافـ ــة
62

�س ــعادة  /ح�سـ ــن ب ــن مـحـ ـم ــد ب ــن عـل ــي الل ــوات ــي

م�ست�شار وزي ـ ــر الرتاث
والثقافة ل�شـ ـ�ؤون الرتاث

63

�سعادة الدكتور  /هالل بن علي بن هالل ال�سب ــتي

الرئـي�س التنفيذي
للمجـلـ�س العماين
لالخت�صا�صات الطبيـة

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1123
ال�صادرة فـي 2015/11/15م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�سـ ــام عمان املدين مـ ــن الدرجــة الثانيــة ملعالــي الدكتــور  /عبدالعزيــز بــن عثمــان
التويج ــري املديــر الع ــام للمنظمـ ــة الإ�سالمي ــة للرتبي ــة والعل ــوم والثقاف ــة ( �إي�سي�سكو )
وذلــك تقديــرا جلهــوده الطيبة فـي خدمة املنظمة و�أهدافها  ،وقــد �صدر �أمـر املنـح بتاريــخ
 21مـ ــن حمرم 1437هـ املواف ـ ــق  4مـن نوفمرب 2015م .

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1123
ال�صادرة فـي 2015/11/15م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�س ـ ــام عمان املدين مـ ــن الدرجـ ــة الثانيـ ــة ل�سع ــادة الدكتـ ــور  /رفع ــت عبــداحلليــم
الفاعوري (مديــر ع ــام املنظمـ ــة العربية للتنمية الإدارية) وذلــك تقديــرا جلهــوده الطيبة
فـي خدم ــة املنظمـ ــة و�أهدافه ـ ــا  ،وقـ ـ ــد �ص ــدر �أم ــر املن ـ ــح بتاريـ ــخ  26مـ ــن حم ـ ــرم 1437هـ
املواف ـ ــق  9مـن نوفمبـ ــر 2015م .

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1123
ال�صادرة فـي 2015/11/15م
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�أمـــر منــــح و�ســـام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنـح و�سـ ــام ال�سلطــان قاب ــو�س للثقافـ ــة والعلــوم والفنـون والآداب م ــن الدرج ـ ــة الثاني ــة
لكـ ــل مـ ـ ــن :
 - 1الأ�ستاذ الدكتور  /عب ـ ـ ــدال�سـ ـ ـ ــالم امل�س ـ ـ ـ ــدي
 - 2اخلط ـ ـ ـ ــاط � /شريف ـ ــي حممـ ــد ب ــن بلح ـ ـ ــاج
 - 3الدكت ــور  /حممــد حممــد الهـادي الهذيل ــي
وذلك حل�صولهـ ــم عل ــى جائ ــزة ال�سلطـ ــان قابـ ــو�س للثقافـ ــة والعل ـ ــوم والفنـ ــون والآداب .
وقــد �ص ــدر أ�مــر املن ــح بتاريخ  10مـ ــن ربيــع الأول 1437هـ املواف ـ ــق  22مـن دي�سمبـ ــر 2015م .

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1130
ال�صادرة فـي 2016/1/3م
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