املحتـــــــــويــات

رقم
ال�صفحة

مـــــرا�ســـيـــــم �ســلــطانيـــــــة
مر�سـ ــوم �سلطانـ ــي رق ــم  2017/1بالت�صدي ـ ـ ــق عل ــى امليزانيـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ــة للدول ـ ـ ــة
لل�سن ــة املاليـة 2017م .
مر�سـ ــوم �سلطانـ ــي رق ــم  2017/2بالت�صدي ـ ــق علـ ـ ــى النظ ـ ــام الأ�سا�سـ ــي للهيئ ـ ــة
الق�ضائي ــة االقت�صاديـ ــة ملجل ـ ـ ــ�س التع ــاون ل ــدول
اخللي ــج العربي ــة .
مر�سـ ــوم �سلطانـ ــي رق ــم  2017/3ب�إ�صـ ـ ـ ـ ــدار نظـ ـ ـ ـ ــام الهيئـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة للمخـ ـ ـ ــازن
واالحتياطـ ـ ــي الغذائ ـ ــي .
مر�سـ ــوم �سلطانـ ــي رق ــم  2017/4بالت�صدي ـ ــق علـ ــى اتفاقي ـ ــة تع ــاون ف ــي جم ــال
الدفاع املدين بني �سلطنة عمان ودولة الإمارات
العربية املتحدة .
مر�سـ ــوم �سلطانـ ــي رق ــم  2017/5باملوافق ـ ــة علـ ـ ــى ان�ضم ـ ــام �سلطـنـ ـ ــة عمــان �إل ـ ــى
اتفاقيـ ــة جتــارة احلبـ ــوب للعــام 1995م .
مر�سـ ــوم �سلطانـ ــي رق ــم  2017/6بالت�صديـ ــق علـ ــى اتفاقيـ ــة بيـ ــن �سلطنـ ــة عم ــان
وجمهوريـ ــة املج ـ ــر لتج ــنب االزدواج ال�ضريبــي
ومن ـ ــع الته ـ ــرب املال ـ ــي بالن�سب ـ ـ ـ ــة لل�ضرائـ ـ ـ ـ ــب
عل ــى الدخـ ــل .
مر�سـ ــوم �سلطانـ ــي رق ــم  2017/7بالت�صديـ ـ ـ ـ ــق علـ ــى اتفاقي ـ ـ ـ ـ ــة بـ ــني حكومـ ـ ـ ـ ــة
�سلطنـ ـ ــة عمـ ــان وحكومة اجلمهورية التون�سية
حول الإعفاء املتب ــادل مـ ــن الت�أ�شيـ ــرة حلامل ــي
ج ـ ـ ـ ــوازات ال�سف ـ ـ ـ ـ ــر الدبلوما�سيـ ـ ــة واخلا�ص ـ ـ ـ ــة
واخلدمـ ــة .
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مر�سـ ــوم �سلطانـ ــي رقـ ـ ــم 2017/8
مر�سـ ــوم �سلطانـ ــي رق ـ ــم 2017/9
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/10
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/11
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/12

مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/13

مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/14

مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/15

رقم
ال�صفحة
162
بتعييــن �سفــراء غيــر مقيميــن .
ب�إ�ص ــدار تعدي ـ ــالت عل ــى بعـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام قان ـ ـ ــون
163
�ضريب ــة الدخ ـ ــل .
بتعيني نائب لرئيــ�س الــوزراء ل�شـ�ؤون العــالقـات
والتعاون الدويل وممثل خا�ص جلاللة ال�سلطان 196 .
بتحدي ــد اخت�صا�صـات وزارة التجــارة وال�صناع ــة
197
واعتمـاد هيكله ــا التنظيمــي .
ب�إجـ ـ ـ ـ ــازة االتفاقي ـ ـ ـ ــة النفطيـ ـ ـ ـ ــة املوقع ـ ـ ــة بـ ـ ــني
حكوم ــة �سلطنــة عمــان و�شركــة النفــط العماني ــة
لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م للمنطقة رقم (201 . )48
ب�إج ــازة االتفاقيـة النفطيـ ــة املوقعـة بني حكومـ ــة
�سلطن ـ ـ ــة عمـ ـ ــان و�شركـ ـ ــة اوك�سيدنتـ ـ ــال عمـ ـ ــان
�أ �أن �ســي و�شرك ــة النف ــط العماني ـ ــة لال�ستك�شاف
والإنتـ ــاج �ش.م.م و�شــركـ ــة مت�س ـ ــوي �إي انـ ــد بـ ــي
202
ميـدل �إي�ست بي  -فـي للمنطـقة رقـم (. )9
ب�إجـازة االتفاقي ــة النفطي ــة املعدلــة بيـن حكومـة
�سلطن ــة عم ــان و�شرك ــة ب ــي ب ــي �إك�سبلوري�ش ــن
�إب�سيلون ليمتد و�شركـة مكـارم جـا�س ديفلومبنـت
203
ال ال �ســي للمنطق ــة رق ــم (. )61
ب�إجـ ـ ـ ــازة تن ـ ــازل �شركـ ـ ـ ــة دي ان او عم ـ ــان �أ ا�س
ع ــن كام ــل حقوقهـ ــا والتزاماتها فـي االتفاقيـ ــة
النفطي ـ ــة املوقع ـ ــة بتاري ـ ــخ � 10أغ�سطـ ـ ــ�س 2011م
للمنطقة رق ــم (� )36إل ــى �شركـة �أاليــد برتولي ــوم
204
اك�سبلوري�شـ ــن �أي �أن �س ــي .
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رقم
ال�صفحة
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/16
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/17
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/18
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/19

مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/20

مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/21
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/22
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/23
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/24
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/25

ب�إن�شــاء �سف ــارة ل�سلطن ــة عمــان ف ــي جمهوريـ ــة
�أثيوبيـا الدميقراطيــة الفيدراليــة .
مبن ــح اجلن�سيـ ــة العماني ــة .
بالت�صديـ ــق عل ــى اتفاقي ــة بيــن �سلطنـ ــة عمــان
والياب ــان ح ـ ــول الت�شجيــع واحلمايـ ــة املتبادل ــة
لال�ستثمــار .
بالت�صديـ ــق عل ــى اتفاقي ــة بني حكوم ــة �سلطن ــة
عمـان وحكومة جمهوريـة قرب�ص ب�ش�أن الإعفاء
من �شرط احل�صول على الت�أ�شرية حلملة جوازات
ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة .
بالت�صديــق عل ــى اتفاقية بني حكوم ــة �سلطن ــة
عمــان وحكومــة اململك ــة الأردنية الها�شمية ح ــول
الإعفــاء املتب ــادل من الت�أ�شيــرة حلاملــي ج ــوازات
ال�سف ــر الدبلوما�سيــة واخلا�ص ــة واخلدم ــة .
ب�إ�ص ـ ــدار قان ــون الرف ــق باحلي ــوان .
ب�إ�صــدار قانــون مزاولــة امله ــن الطبيــة البيطريــة .
بتعدي ـ ـ ـ ــل بع ـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقـ ـ ـ ـ ــم  2004/48ب�إن�ش ـ ـ ـ ـ ــاء �صنـ ـ ـ ــدوق التنمي ـ ـ ـ ـ ــة
الزراعي ـ ـ ــة وال�سمكي ــة و�إ�ص ــدار نظامــه .
بتقـري ــر �صفـ ــة املنفع ــة العام ــة مل�شــروع تنفي ــذ
اجلــزء الرابـع احلزمــة الأولـ ــى مـن م�ســار �سكـ ـ ــة
احلدي ـ ــد ( هيمــا  -ثمريــت ) .
بتقرير �صفــة املنفعــة العام ــة مل�شــروع رفــع كفــاءة
ازدواجية طري ـ ــق ( الر�سي ـ ــل  -نــزوى ) مــن دوار
بــرج ال�صحــوة وحتــى تقاطــع ( بدبــد � -صــور ) .
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مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/26
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/27
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/28
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/29
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/30
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/31
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/32
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/33
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/34
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/35
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/36
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/37
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/38
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/39
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/40
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/41
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/42
مر�ســوم �سلطانــي رق ــم 2017/43

رقم
ال�صفحة
بتعييــن رئيــ�س للجن ــة العمانيــة حلقــوق الإن�ســان 293 .
بتعييــن ق�ض ــاة فــي املحكمــة العليــا .
294
مبنــح اجلن�سي ــة العمانيــة .
296
ب ــرد اجلن�سي ــة العماني ــة .
300
ب�إجراء تنقالت وتعيينات فـي ال�سلك الدبلوما�سي 302 .
بتعيني �أمني عـام ملكتـب م�ست�شار جـاللة ال�سلطـان 303 .
بتقريـ ــر �صفـ ــة املنفع ــة العامـ ــة مل�ش ـ ــروع �إن�شــاء
�س ــد احلماي ــة (  ) G2م ــن خماطـ ــر الفـي�ضانـ ــات
ف ــي وادي عـ ــدي مبحافظ ــة م�سقـ ــط .
304
ب�إ�صــدار قان ـ ــون ( نظـ ــام ) العالمــات التجاريـ ــة
لـدول جملـ�س التعاون ل ــدول اخلليــج العربيــة 307 .
ب�إ�صــدار قانــون امل�ستح�ضــرات البيطريــة .
331
بالت�صديــق علـى الربوتوكـ ـ ــول املعـ ــدل التفاقيـ ــة
حقوق امللكية الفكرية املت�صلة بالتجارة (341 . )TRIPS
بالت�صدي ـ ـ ــق علــى بروتوك ـ ـ ــول تعديـ ـ ــل اتفاقيـ ـ ــة
مراك ــ�ش ب�إن�ش ــاء منظمـة التجـ ــارة العاملي ــة .
349
مبن ــح اجلن�سي ــة العمانيـ ــة .
380
مبن ــح اجلن�سي ــة العمانيـ ــة .
385
ب�إ�صدار قانـون تنظي ــم وحماي ــة مواقـ ــع الأفـالج
املدرجــة بقائمــة التــراث العامل ــي .
391
بتعيي ــن �سفريي ــن غي ــر مقيمي ــن .
398
بــرد اجلن�سي ــة العماني ــة .
399
بت�شكيل جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين 400 .
بتعييــن نائـب لرئي ــ�س جمل ــ�س حمافظ ــي البنك
401
املرك ــزي العمــان ــي .
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مر�ســوم �سلطانــي رق ـ ــم 2017/47
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مر�ســوم �سلطانــي رق ـ ــم 2017/49

مر�ســوم �سلطانــي رق ـ ــم 2017/50

رقم
ال�صفحة
بتعييـن رئيـ�س تنفـيذي للبنـك املركـزي العمانـي 402 .
ب�إ�صـدار نظـام غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان .
403
ب�إن�ش ـ ـ ــاء �سفـ ـ ــارة ل�سلطنـ ــة عمـ ـ ــان فـ ــي االحت ـ ـ ــاد
ال�سوي�سـ ــري .
416
ب�إجــازة االتفاقيــة النفطيــة املوقعــة بني حكومـة
�سلطنـة عمـان و�شركـة اوك�سيدنتـال حفــار �ش.م.م
و�شركـة النفـط العمانيـة لال�ستك�شـاف والإنـتاج
�ش.م.م للمنطقـة رقـم (. )30
417
ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة بني حكومـة
�سلطنــة عمــان و�شرك ـ ــة �آرا برتوليــوم عمـ ــان ب ــي
 31املحــدودة للمنطقـ ــة رقـ ــم (. )31
418
ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة بـني حكومـة
�سلطن ـ ــة عمـ ــان و�شركـ ـ ــة تيثيـ ــز �أويــل منت�ص ـ ــر
املح ــدودة للمنطقـ ـ ــة رق ـ ـ ــم (. )49
419
ب�إجــازة االتفاقيــة النفطيــة املوقعــة بني حكومـة
�سلطن ــة عمـ ــان و�شركـة �إينـي عمـ ــان ب ــي.فـ ــي.
و�شركـة النفـط العمانيـة لال�ستك�شـاف والإنتـاج
�ش.م.م للمنطقــة رقـم (. )52
420

�أوامــــــــــــــــر �ســاميـــــــــــــــة
مبنــــــــــــــــــح �أو�سمــــــــــــــــة
�أوام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح �أو�سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

423
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2017/1
بالت�صديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة املالية 2017م
		
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 القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 98/47
وبعد العر�ض على مجل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2017م ح�سـب اجلداول املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
علــى جمي ــع الــوزارات والوحــدات الحكومي ــة تنفـيــذ �أحكــام هـ ــذا املر�سـ ــوم  ,ك ـ ــل فـي ح ــدود
اخت�صا�ص ــه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية  ،ويعمـل بـه من �أول يناي ــر 2017م .
�صـدر فـي  2 :من ربيــع الثانــي �سنــة 1438هـ
املـوافــــق  1 :من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2017م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1175
ال�صادرة فـي 2017/1/1م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

جــدول رقـــم ()1
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2017م
(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
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

4 450
1 660
جــدول رق ــم (2 550 )2
جــدول رق ــم (20 )3
جــدول رق ــم (20 )3

8 700

3 340
جــدول رق ــم (4 385 )4
330
180
265

جملة امل�صروفات اجلارية

8 500

امل�صروفـــات اال�ستثماريــــة :
( )11امل�صروفـات الإمنائيـة
( )12امل�صروفـات الإمنائية لل�شركات احلكومية
( )13امل�صروفـات الر�أ�س مالية للـوزارات املدنيـة جــدول رق ــم ()4
( )14م�صروفات �إنتاج النفط
( )15م�صروفـات �إنتـاج الغـاز
جملة امل�صروفات اال�ستثمارية
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1 200
140
15
750
560

2 665

تابع جــدول رقـــم ()1
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنة املالية 2017م
(مليون ريال عماين)
تقديرات امليزانية

البيـــــــــــــــــان
امل�ساهمــات ونفقــات �أخــرى :
( )16م�ساهمات فـي م�ؤ�س�سات حملية و�إقليمية ودولية

140

( )17م�صروفات الدعم

395

جملـة امل�ساهمـات والنفقـات الأخـرى

535

�إجمايل الإنفــاق العــام

11 700

العجـــز ( �أوال  -ثانيا )

) ( 3000

ثالثا  :و�سائــل التمويـــل :
(� )18صافـي االقرتا�ض اخلارجي :

2 100

 -القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

2 230
) ( 130

 -القرو�ض املتوقع �سدادها

400

(� )19صافـي االقرتا�ض املحلي :

600
) ( 200

 القرو�ض املتوقع ا�ستالمها القرو�ض املتوقع �سدادها( )20متويل من االحتياطيات

500

جملــة و�سائــل التمويــل

3 000
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جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2017م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية
10100

ديوان البـالط ال�سلطانـي

15300

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

10200

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة

10500

وزارة املالي ــة

10600

وزارة اخلارجيــة

10700

وزارة الداخليــة

10800

وزارة الإع ـ ـ ــالم

10900

وزارة التجارة وال�صناعة

11000

وزارة النفـط والغــاز

11100

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

11200

وزارة العـ ـ ــدل

11300

وزارة ال�صح ـ ــة

11400

وزارة الرتبية والتعليم

11500

وزارة التنمية االجتماعية

11600

وزارة الرتاث والثقافـة

11700

وزارة النق ــل واالت�صاالت

11900

وزارة الإ�سك ـ ـ ـ ـ ــان

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
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الإيرادات املقدرة

113 897
3
9
568
675 852
4 542
269
736
18 211
15 157
8 554
1 182
37 846
3 122
1 418
618
22 719
70 311
35 944

تابع جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2017م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
12200
مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار
12300
حمافظة م�سقط
12400
جملـ ــ�س املناق�ص ــات
12700
جملـ�س ال�شــورى
13000
وزارة اخلدمة املدنية
13100
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي
13700
وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)
14000
موازنات الفائ�ض والدعم
14200
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
15000
معهد الإدارة العامة
15200
وزارة التعليم العايل
15500
15700
15900

املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

16000

جمل�س الدولة

16100
16200

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
االدعاء العام

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

16700

وزارة ال�سياحة

16800

جمل�س البحث العلمي

الإيرادات املقدرة

4
30 000
7
1 918
6
19
6 584
97
200 603
610
759
4 474
73
315
6
54
6 585
294
13 601
11
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تابع جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2017م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
16900
وزارة القوى العاملة
17600
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
17700
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
17800
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
18300
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
18400
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
18500
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
18600
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
18900
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
19200
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)

الإيرادات املقدرة

296
313 964
6
1 185
251
1 413
40
2 096
4
5 654
76 113

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

19500
19600
19700
20400
20600
40500
40501
19000

حمكمة الق�ضاء الإداري
الهيئة العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
الهيئة العامة للتعدين
وزارة الدفـ ـ ــاع
�شرطة عمان ال�سلطانية
وزارة املالية (متويل م�ؤ�س�سات �أخرى)
وزارة املالية (االقرتا�ض)
احتياطـ ــي خم�صـ ــ�ص

196
165
34 483
200
575 000
200 000
1 956
60 000

الإجمالـــــــــــــي

2 550 000
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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 2017م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

( )1قطاع اخلدمات العامة :

15300

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

10200
10400
10500
10600
12200
12700
13000
14000
16000
16100
17700
18300

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

3
9
568
675 852
4 542
4
1 918
6
97
6
54
6
251

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

683 316

وزارة ال�ش�ؤون القانونية
وزارة املاليـ ـ ــة
وزارة اخلارجي ـ ــة
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
جملـ ــ�س املناق�صـ ـ ــات
جملـ�س ال�ش ــورى
وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)
جملــ�س الدول ــة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
( )2قطــاع الدفــاع :

20400

وزارة الدفـ ـ ــاع

200

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 2017م
(�ألف ريال عماين)
رقم امليزانية
10700
11200
12400
16200
19200
19500
20600

11300
11400
13700
15200
15500
16800
16900
17600
18500

البيـــــــــــــــــان
( )3قطـاع الأمـن والنظـام العـام :
وزارة الداخليـة
وزارة العـ ـ ــدل
حمافظة م�سقط
االدعاء العــام
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)
حمكمة الق�ضاء الإداري
�شرطــة عمـان ال�سلطانيـة
جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام
( )4قطـــاع التعليــــم :
وزارة ال�صح ــة
( املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب )
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي
معهد الإدارة العامة
وزارة التعليـم العايل
جمل�س البحث العلمي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني )
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
جملــة قطــاع التعليــم
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الإيرادات املقدرة

269
1 182
7
6 585
5 654
196
575 000

588 893

12
3 122
6 584
759
4 474
11
296
2 764
40
18 062

تابع جــدول رقـــم ()1 /2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2017م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
( )5قطاع ال�صحة :
11300
وزارة ال�صح ــة
جملـة قطـاع ال�صحـة
( )6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
11500
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

15 030
127 223
1 185

جملــة قطــاع الإ�سكــان

378 560
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الإيرادات املقدرة

37 834
37 834
1 418
19
311 200
4
312 641

100 836
13 061
70 311
35 944
14 970

تابع جــدول رقـــم ()1 /2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2017م
(�ألف ريال عماين)
رقم امليزانية

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

10800
11600

وزارة الرتاث والثقافـة

15000

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

15900

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

11000

11100

الإيرادات املقدرة

736
618
610
315
294
1 413

جملـة قطـاع الثقافـة وال�شـ�ؤون الدينيـة

3 986

( )9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز

15 157

جملـة قطـاع الطاقـة والوقـود

15 157

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

8 554

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

8 554

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

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

22 622

11712

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

97
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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 2017م
(�ألف ريال عماين)
الإيرادات املقدرة
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
14222

هيئة تنظيم االت�صاالت

73 000

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

76 113

جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت
10900

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

14226

�صندوق الرفد

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

16700

وزارة ال�سياحة

18600

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

19600

الهيئة العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

19700

الهيئة العامة للتعدين
جملـة �شـ�ؤون اقت�صاديـة �أخـرى

40501

19000

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

171 832

18 211
380
73
13 601
2 096
165
34 483
69 009
200 000
1 956

جملــة قطــاع الأخـرى

201 956

احتياطـــي خم�صــــــ�ص

60 000

الإجـمـــــالـــــــــــي

2 550 000
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جــدول رقـــم ()2/2
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة
لل�سنة املالية 2017م (ح�ســب البنــود)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب

البيـــــــــــــــــان
�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات)
ر�سـوم الرتخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني
ر�سوم البلدية على الإيجارات
ر�سـوم املعامالت العقاري ــة
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية

(�ألف ريال عماين)
الإيرادات املقدرة

400 000

21
11
11
41
51

101
103
104
104
105

1
1
1
1
1

52

105

1

رخـ�ص و�سائـ ــل النق ـ ـ ــل

53

105

1

ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى

34 499

54

105

1

ر�ســوم امتياز مرافق

29 475

55

105

1

ر�سوم حملية خمتلفة

43 878

62
11

105
106

1
1

ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة
�ضريبة جمركيـ ـ ــة
جملة �إيرادات ال�ضرائب والر�سوم

250
370 000
1 422 824

13
14

108
108

ب � -إيرادات غري �ضريبية :
�إيرادات بيـع امليــاه

310 000
72 050
67 924
19 748
75 000

142 689

1
1

�إيرادات ميـاه خمتلفـة

4 919

16

108

1

�إيرادات املطـ ــارات

65 562

17

108

1

�إيرادات املوانـ ــئ

907
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تابع جــدول رقـــم ()2/2
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة
لل�سنة املالية 2017م (ح�ســب البنــود)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب
1 108 18
21

108

1

31

108

1

41

108

1

42

108

1

11

109

1

12

109

1

11

110

1

11

112

1

21

112

1

22

112

1

24

112

1

26

112

1

12

100

1

البيـــــــــــــــــان

(�ألف ريال عماين)
الإيرادات املقدرة

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت
60 000
فائ�ض الهيئات العامة
13 000
�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية
16 021
�أربـاح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 200 100
فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة
20 977
ر�ســوم الهجرة واجلــوازات
34 117
ر�سوم و�أتعاب �إداريـة خمتلفـة
55 625
تعوي�ضات وغرامات وجزاءات
98 333
�إيرادات تعدي ـ ــن
14 739
مبيعات مواد غذائيــة
213
�إيرادات زراعية خمتلفة
396
�إيرادات طبيـ ـ ــة
32 701
�إيرادات متنوعـة
298 377
�إيرادات نفطية �أخرى
8 500
جملــة الإيــرادات غيــر ال�ضريبيــة

1 067 176

ج  -احتياطـي خم�صـ�ص ( �إيـراد غيـر مـوزع ) 60 000
الإجمالـــــــــي ( أ�  +ب  +ج )
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2 550 000

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 2017م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

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

500

وزارة املاليـ ـ ـ ـ ــة
جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

500

قطـــاع الإ�سكــان :
10107

ديوان البالط ال�سلطاين (بلدي ــة �صحــار)

11900

وزارة الإ�سك ـ ـ ــان
جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان
�إجمايل تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية

700
18 800
19 500
20 000

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

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

20 000

جملــة قطـــاع الأخـــرى

20 000

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

20 000
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جــدول رقـــم ()1/3
تقديــرات الإيــرادات الــر�أ�س ماليـــة
واال�سرتدادات الر�أ�س مالية لل�سنة املالية 2017م (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

1 900
18 100

�إجمايل تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية 20 000
ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
ا�سرتدادات قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة
وغريها

20 000

�إجمايل تقديرات اال�سرتدادات الر�أ�س مالية 20 000
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رقم
امليزانية

جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2017م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

10100

دي ــوان الب ــالط ال�سلطانـ ــي

210 942

540

211 482

16600

�شـ ـ�ؤون البــالط ال�سلطانـ ــي

280 124

548

280 672

10200

الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء

5 117

37

5 154

15300

مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 528

10

1 538

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونيـ ـ ــة

3 986

17

4 003

10500

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

16 840

29

16 869

10600

وزارة اخلارجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

68 407

125

68 532

10700

وزارة الداخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

35 316

16

35 332

10800

وزارة الإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

9 675

35

9 710

10900

وزارة التجــارة وال�صناع ــة

15 230

19

15 249

11000

وزارة النفـ ــط والغ ـ ـ ـ ـ ــاز

4 485

2

4 487

11100

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

52 268

89

52 357

11200

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

18 101

9

18 110

11300

وزارة ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

632 023

4 405

636 428

11400

وزارة الرتبيـة والتعلي ـ ـ ــم

3 179 1 150 514

11500

وزارة التنمية االجتماعيـة

144 329
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73

1 153 693
144 402

رقم
امليزانية

تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2017م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

11600

وزارة الرتاث والثقاف ــة

10 780

11

10 791

11700

وزارة النق ـ ـ ـ ــل واالت�صاالت

15 351

68

15 419

11900

وزارة الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ــان

40 435

334

40 769

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

97 321

388

97 709

12200

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 684

1

685

12300

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظف ــار

95 579

49

95 628

12400

حمافظة م�سـقط

4 017

1

4 018

12700

جمل ـ ـ ــ�س املناق�ص ـ ـ ـ ـ ــات

2 649

39

2 688

13000

جمل ـ ـ ــ�س ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى

13100

وزارة اخلدم ـ ــة املدنيـ ـ ــة

7 361
6 371

5
3

7 366
6 374

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 203 684

2 323

206 007

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

16 636

673

17 309

14200

موازنات الفائ�ض والدعم

204 408

55

204 463

15000

وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة

29 853

23

29 876

15200

معهـ ـ ــد الإدارة العامـ ــة

1 097
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1 097

تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2017م
(�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 246 083

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

11 448

15800

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

14 099

58 516

524

59 040
246 083

119

11 567
14 099

15900

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

82 275

206

82 481

16000

جمل ـ ـ ــ�س الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

9 179

20

9 199

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 133

18 133

16200

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

19 542

10

19 552

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

10 522

56

10 578

16700

وزارة ال�سياحة

11 895

37

11 932

16800

جمل�س البحث العلمي

5 806

15

5 821

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

8 972

165

9 137

17600

وزارة الق ـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة

156 421

285

156 706

17700

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

4 978

31

5 009

17800

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 365

19

14 384
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رقم
امليزانية

تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2017م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

12 582

17

12 599

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

40 338

85

40 423

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

919

30

949

18600

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 9 559

18900

الهيئة العامـة ل�سجـل القوى العاملــة

4 103

19200

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

45 034

19300

م�شروع جامعة عمان (امل�صروفات الت�أ�سي�سية) 1 678

9 559
46
203

4 149
45 237
1 678

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

22 387

14

22 401

19500

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 039

12

4 051

19600

الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة 3 096

3 096

19700

الهيئة العامة للتعدين

2 817

2 817

19900

املتحف الوطني

940

940

180 163

180 163

15 000 4 385 000

4 400 000

 19000احتياطــــي خم�صــــــــــ�ص
الإجمالــــــــــــــي
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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 2017م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

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

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

92 184

90

92 274

16600

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

269 327

488

269 815

10200

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5 117

37

5 154

15300

مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل ــ�س الوزراء 1 528
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
3 986
وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
16 840
وزارة اخلارجي ـ ــة
63 532
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيـد الوطني 684

10
17
29
123
1

1 538
4 003
16 869
63 655
685

12700

جملــ�س املناق�ص ــات

13000

جمل ــ�س ال�شـ ــورى

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

16000

جمل ـ ــ�س الدول ـ ـ ــة

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

2 649
7 361
16 636
7 452
18 133

39
5
673
20

2 688
7 366
17 309
7 472
18 133

17700

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

4 978

31

5 009

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

12 582

17

12 599

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

522 989

1 580

524 569

10100

10400
10500
10600
12200
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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 2017م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

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

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

4 039

12

4 051

10700

وزارة الداخلية

35 316

16

35 332

11200

وزارة الع ـ ــدل

16 845

6

16 851

12400

حمافظة م�سقط

4 017

1

4 018

16200

االدع ـ ـ ــاء العـ ــام

19 542

10

19 552

19200

19500

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

45 034

203

45 237

جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

124 793

248

125 041

( )4قطـــاع التعليـــــم :
ديوان البالط ال�سلطاين (جملـ�س التعليم) 2 987

6

2 993

10690

وزارة اخلارجية (املعهد الدبلوما�سي)

132

2

134

11205

وزارة العدل (املعهد العايل للق�ضاء)

1 256

3

1 259

11300

وزارة ال�صحـة
(املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب) 23 998

11400

وزارة الرتبية والتعليم

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفـى التعليمي 203 684

10119

1 147 742
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161

24 159

3 167

1 150 909

2 323

206 007

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 2017م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

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

البيـــــــــــــــــان

15200

معهد الإدارة العامــة

1 097

15500

وزارة التعليم العالــي

58 516

15902

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

2 781

16502

1 097
524
7

59 040
2 788

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
( مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية ) 1 086

14

1 100

16800

جمل�س البحث العلمي

5 806

15

5 821

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

8 972

165

9 137

17600

وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 118 147

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

19300

11300

919

143

118 290

30

949

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

1 678

1 678

جملــة قطـــاع التعليــم

6 560 1 578 801

1 585 361

( )5قطـــاع ال�صحـــة :
وزارة ال�صحـ ـ ــة
جملــة قطــاع ال�صحــة
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608 025

4 244

612 269

608 025

4 244

612 269

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 2017م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
11500

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

البيـــــــــــــــــان

( )6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
144 329
وزارة التنمية االجتماعية

6 371
33 174

13100

وزارة اخلدمة املدنية

14214

م�ؤ�س�س ـ ــات �أخـ ـ ــرى

15600

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي
احلكومة العمانيني

15800
17600
18900

10100
10103

3

6 374
33 174

246 083
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة 14 099
وزارة القوى العاملة (قطاع العمل) 38 274
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 4 103

142
46

246 083
14 099
38 416
4 149

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 486 433

264

486 697

( )7قطـــاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين وي�شمل :
 -بلديـ ــة م�سق ـ ــط

10105

 -مكتب حفظ البيئة

10107

 -بلدي ــة �صحـ ـ ــار

10111

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

11900

73

144 402

85 894
5 722
18 322
294
40 435

وزارة الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ــان
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435
2
1

86 329
5 724
18 323
294

334

40 769

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 2017م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
من 12101
�إىل 12104
12107
من 12301
�إىل 12306
و 12308

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

البيـــــــــــــــــان

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع البلديات الإقليمية )
92 530
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قطاع موارد املياه )
4 791
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

12307

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

14225

الهيئة العامة للكهرباء واملياه

17800

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

10115
16604

4 795
64 283

31 296
144 972
14 365

49
19

31 345
144 972
14 384

502 904

1 228

504 132

( )8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين :
 مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطانلل�ش�ؤون الثقافـية
1 976
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
10 797

9 675

10800
11403

وزارة الرتبي ـ ــة والتعلي ـ ـ ــم
( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ) 2 772
وزارة الرتاث والثقافة
10 780
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4

64 283

وزارة الإعالم

11600

384

92 914

3
60
35
12
11

1 979
10 857
9 710
2 784
10 791

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 2017م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
14204
15000
15901

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

البيـــــــــــــــــان

م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن 2 607
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
29 853
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
79 494

16003

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

1 727

23
199

2 607
29 876
79 693
1 727

16501

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

9 436

42

9 478

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

40 338

85

40 423

19900

املتح ـ ــف الوطن ـ ــي

940

11000

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية 200 395

470

( )9قطاع الطاقة والوقود:
وزارة النفط والغاز

4 485

2

4 487

4 485

2

4 487

جملة قطاع الطاقة والوقود
10118
11100

940

( )10قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
3 302
(م�شروع زراعة املليون نخلة)
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

52 268

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية 55 570
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200 865

3

3 305

89

52 357

92

55 662

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 2017م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
11700
11700
14224
19400

10120
10900
14202
10696
15700
16700
18600
14226
19600
19700
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
جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت
(� )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
الهيئة العامة للتعدين
جملـة �شـ�ؤون اقت�صاديـة �أخـرى
احتياطـــي خم�صـــ�ص
الإجمالـــــــــي
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14 565
786
18 179
22 387
55 917

261
15 230
1 526
4 743
11 448
11 895
9 559
3 950

56
12
14
82

19

119
37
55

3 096
2 817
230 64 525
180 163
15 000 4 385 000

14 621
798
18 179
22 401
55 999

261
15 249
1 526
4 743
11 567
11 932
9 559
4 005
3 096
2 817
64 755
180 163
4 400 000

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2017/2
بالت�صديـق علـى النظـام الأ�سا�سـي
للهيئـة الق�ضائيـة االقت�صاديـة لمجلـ�س التعـاون لـدول الخليـج العربيـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلــى قــرار املجلــ�س الأعلــى ملجلــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة ف ــي لقائ ــه الت�ش ــاوري
ال�س ــاد�س ع�ش ــر املنعقــد فـي مدينــة ج ــدة باململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 24شعبان 1437هـ ،
املوافــق  31مايــو 2016م  ،باعتمـاد النظـام الأ�سا�سـي للهيئـة الق�ضائية االقت�صادية ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على النظام الأ�سا�سي للهيئة الق�ضائية االقت�صادية ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية امل�شار �إليه  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صــدر فـي  16 :من ربيـع الثاين �سنـة 1438هـ
املـوافـــــق  15 :من ينايــــــــــــــــر �سنـة 2017م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

النظــام الأ�سا�ســي
للهيئـة الق�ضائيـة االقت�صاديـة ملجلــ�س التعــــاون لـــدول اخلليـج العربيــة
�إن املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
تنفـيذا ملـا جاء فـي املــادة ( )27من االتفاقية االقت�صادية بني دول املجل�س التي �أقرها املجل�س
الأعلـى فـي دورته الثانية والع�شرين (دي�سمرب 2001م) و�صادقت عليها الدول الأع�ضاء ،
والت ــي تق�ضــي بت�شكيــل هيئــة ق�ضائي ــة خمت�صــة كلمــا دعــت احلاج ــة للنظــر فـي الدع ــاوى
النا�شئة عن تنفـيذ �أحكام االتفاقية �أو القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكامها .
وفـي �ضوء الإجنازات االقت�صادية التي متت منذ قيام املجل�س  ،وما و�صلت �إليه دول املجل�س
من مراحل متقدمة من التكامل االقت�صادي بعد قيام االحتاد اجلمركي فـي عام 2003م
و�إعالن ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة فـي عام 2008م  ،واتفاقية االحتاد النقدي عام 2008م
وتقريـ ــبا ل�سيا�ساته ــا االقت�صادي ــة واملالي ــة والنقديـ ــة وت�شريعاته ــا التجاريـ ــة وال�صناعيـ ــة
والأنظمة اجلمركية املطبقة فـيها .
ونظرا لأهمية ت�سوية الدعاوى االقت�صادية و�أثرها على ح�سن تنفـيذ االتفاقيات بني دول
املجلــ�س وقرارات املجل�س الأعلــى املتعلقة بالتكام ــل االقت�صــادي بينه ــا وحتقي ــق املواطن ــة
االقت�صادية اخلليجية .
قـــرر ،
املوافقة على النظام الأ�سا�سي للهيئة الق�ضائية االقت�صادية ملجل�س التعاون لــدول اخلليــج
العربية وفقا ملا يلي :
الف�صــل الأول
تعار يــف و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 1
يق�صد بالكلمات والعبارات املبينة �أدناه املعاين الواردة قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق
الن�ص خالف ذلك :
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 - 1جملـــ�س التعــاون :
جمل ــ�س التع ــاون لــدول اخلليج العربيـ ــة .
 - 2الــدول الأع�ضـاء :
الـ ــدول الأع�ض ــاء فـي جملــ�س التع ـ ــاون .
 - 3املجلـــ�س الأعلــى :
ال�سلطة العليا ملجلـ ــ�س التع ـ ــاون  ،ويتكون من ر�ؤ�ساء الدول الأع�ضاء .
 - 4جلنـة التعـاون املالـي واالقت�صـادي :
اللجنة امل�شكلة من وزراء املالية واالقت�صـ ــاد بدول جمل�س التعاون .
 - 5الأمانــــة العامــة :
الأمانـ ــة العام ـ ــة ملجلـ ـ ــ�س التع ـ ـ ــاون .
 - 6الأمــــــني العــــــام :
الأمـ ـ ـ ــني العـ ـ ــام ملجلـ ــ�س التع ـ ـ ــاون .
 - 7الهيئــــــــــــــــــــــــة :
الهيئـة الق�ضائية االقت�صادية ملجل�س التعــاون .
 - 8الدائـــــــــــــــــــــرة :
دائرة ق�ضائية مكونة من عدد فردي من الق�ضاة  ،تختارها الهيئة للنظر فـي دعاوى
معينة .
 - 9النظـــــــــــــــــــــــام :
النظــام الأ�سا�سي للهيئة .
 - 10النظام الداخلــي :
النظام الداخلي للهيئة .
 - 11االتفاقية االقت�صادية :
االتفاقيـة االقت�صاديـة بني دول جمل�س التعــاون (دي�سمرب 2001م) .
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املــادة ( ) 2
1 - 1ت�شكل مبقت�ضى هذا النظام هيئة ق�ضائية ت�سمى الهيئة الق�ضائية االقت�صادية ملجل�س
التعــاون  ،وتكون م�ستقل ــة فـي اتخ ــاذ قراراتها و�أحكامها  ،وتنعقد كلما دعــت احلاج ــة
للف�صل فـي الدعاوى املطروحة عليها .
 2 - 2تتوىل الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة الق�ضاة من الدول الأع�ضاء .
املــادة ( ) 3
تكــون للهيئــة �أمانة �سر تتكون من كاتــب جل�ســة وعدد من املوظف ــني  ،ويتم تكليفه ــم بقرار
من الأمني العام  ،طبقا للأنظمة املعمول بها فـي الأمانة العامة .
املــادة ( ) 4
-1

-2

-3

-4

1تتكـون الهيئة من ( )12اثنـي ع�شــر قا�ضيــا بحيث تر�شــح ك ــل دول ــة قا�ضيني  ،ي�صدر
بتعيينهم وحتدي ــد مكاف�آته ــم ق ــرار من املجل ــ�س الأعلـ ــى  ،وتكون م ــدة والي ــة �أع�ض ــاء
الهيئـ ــة (� )4أربع �سنوات قابلة للتمديد .
2تعقد الهيئـة �أوىل جل�ساتهـا خــالل ( )3ثالثة �أ�شه ــر من �صــدور قــرار املجلــ�س الأعلــى
بتعيني الق�ضاة  ،الختيار رئي�س لها ونائب للرئي�س باالقرتاع ال�سري املبا�شر  ,ويرت�أ�س
�أوىل اجلل�سات �أكرب الق�ضاة �سنا �إىل حني اختيار الرئي�س ونائبه  ،ويكون لكــل قــا�ض
�صوت واحد .
3يكـون نظـر الدعــاوى املرفوعة للهيئة من خالل دائرة �أو �أكثــر ت�شكلهــا الهيئـة من عــدد
فردي ال يقل عن ( )3ثالثة ق�ضاة  ،ويحدد فـي قرار ت�شكيلها رئي�س الدائرة و�أع�ضا�ؤها
وفقا ملـا يحدده النظام الداخلي .
4يكون انعقاد الهيئة فـي الأمانة العامة بح�ضور ثلثي �أع�ضائها على الأقل على �أن يكون
من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،ولها �أن تنعقد عند االقت�ضاء فـي �أي من الدول الأع�ضاء .
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املــادة ( ) 5
ي�شرتط فـيمن يوىل الق�ضاء فـي الهيئة ما ي�أتي :
�1 -1أن يكون من مواطني دول جمل�س التعاون .
�2 -2أن يكون قا�ضيا فـي دولته .
�3 -3أال تقل خربته فـي العمل الق�ضائي عن ( )15خم�س ع�شرة �سنة .
املــادة ( ) 6
1 - 1ي�ؤدي الق�ضاة �أمام رئي�س املجل�س الأعلى فـي جل�سة علنية قبل مبا�شرة مهامهم اليمني
الآتية :
" �أق�سم باللـه العظيم �أن �أحكم بالعدل و�أن �أ�ؤدي �أعمايل ب�أمانة و�صدق " .
2 - 2يثبت �أداء اليمني فـي �سجل خا�ص يعد لهذا الغر�ض ويودع لدى الأمانة العامة .
املــادة ( ) 7
1 - 1ترفع دعاوى عدم تنفـيذ �أحكام االتفاقية االقت�صادية �أو القوانني املوحدة �أو القرارات
ال�ص ــادرة تطبيق ــا لأحكامه ــا �إىل الأمان ــة العام ــة  ،وفقــا للإجــراءات املن�صـو�ص عليهـا
فـي املــادة ( )27من االتفاقية االقت�صادية .
2 - 2عل ــى الأمان ــة العام ــة �إخط ــار الــدول الأع�ضــاء املعنية مبو�ضوع الدعــوى فــور تلقيهــا ،
وقبل �إحالتها للهيئة الق�ضائية االقت�صادية .
3 - 3ال يجوز رفع الدعوى مبا�شرة �أمام الهيئة الق�ضائية االقت�صادية .
املــادة ( ) 8
مع مراعاة املــادة ( )7من هذا النظام تخت�ص الهيئة دون غريها من جهات الق�ضاء الوطني
بنظ ــر الدعــاوى النا�شئة عن عدم تنفـيذ �أحكام االتفاقية االقت�صادية �أو القوانــني املوحدة
�أو الق ــرارات ال�ص ــادرة تطبيقا لأحكــام االتفاقيــة االقت�صادي ــة والتي يكون كام ــل �أطرافهــا
من اجلهات الر�سمية .
وفـي غري احلال املبينة فـي الفقرة الأوىل يجوز لطرفـي النزاع اللجوء للق�ضاء الوطني
فـي حال عدم نظر النزاع  ،وفقا للإجراءات املبينة باملــادة (. )7
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الف�صــل الثانــي
واجبـات الق�ضـاة وح�صاناتهـم
والأعمـال املحظـورة عليهـم وانتهـاء خدماتهـم
املــادة ( ) 9
ال يجوز للقا�ضي خالل مدة واليته :
1 -1تويل منا�صب �سيا�سية �أو �إدارية �أو ممار�سة �أعمال جتارية �أو مهنية � ،أو �أي �أعمال
تتعار�ض مع مقت�ضيات من�صبه .
2 -2نظر �أي دعوى �سبق �أن كــان وكيــال �أو م�ست�شــارا �أو حمامي ــا �أو خبيــرا لــدى �أحــد
�أطرافه ــا � ،أو �سب ــق عر�ضه ــا علي ــه ب�صفتــه حمكمـا �أو ع�ضوا فـي حمكم ــة وطنيــة
�أو دوليـة �أو جلنــة حتقيــق �أو كــان لــه م�صلحـة فـيهــا �أو �أب ــدى ر�أيا فـيها بـ ـ�أي �شكــل
من الأ�شكال .
املــادة ( ) 10
فـي غري حالتي اال�ستقالة �أو الإعفاء ي�ستمر الق�ضاة الذين تنتهي مدة واليتهم بالف�صل
فـي الدعاوى التي اختتمت فـيها املرافعة وحجزت لإ�صدار احلكم .
املــادة ( ) 11
ق�ضاة الهيئة غري قابلني للعزل  ،ويعترب من�صب القا�ضي �شاغرا فـي �إحدى احلاالت الآتية :
 - 1الوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة .
 - 2اال�ستقالـ ــة .
 - 3الإعفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء .
املــادة ( ) 12
�1 - 1إذا رغب �أحد ق�ضاة الهيئة فـي اال�ستقالة  ،قدمها كتابة �إىل رئي�س الهيئة الذي يبلغها
�إىل الأمني العام  ،ويعترب املن�صب �شاغرا بهذا الإبالغ .
ويبلغ رئي�س الهيئة ا�ستقالته مبا�شرة �إىل الأمني العام  ،وفـي هذه احلالة جتتمع الهيئة
خالل �شهر بدعوة من نائب الرئي�س الختيار الرئي�س .
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�2 - 2إذا فقــد �أحــد ق�ضــاة الهيئ ـ ــة �شرطـ ــا من ال�شـ ــروط الواج ــب توافره ــا لتقلـ ــد من�صبـ ــه
فـي دولته �أو ب�سبـب عجـزه �أو عدم قدرته على القيام ب�أعبـاء املن�صـب  ،يعفـى من من�صبـه
بقرار من املجل�س الأعلى بتو�صية م�سببة من الهيئة .
�3 - 3إذا �شغــر من�صــب أ�حــد ق�ضـاة الهيئــة قبــل انتهــاء مــدة واليتـ ــه يتم تعي ــني من يخلفــه
بالإج ــراءات ذاته ــا وللم ــدة املتبقيـ ــة مـ ــن واليــة �سلف ـ ــه  ،خ ـ ــالل مـ ــدة ال تتجـ ــاوز ()30
ثالثني يوما .
املــادة ( ) 13
ال يجوز �أن ي�شرتك فـي نظر الدعوى ق�ضاة الهيئة الذين ينتمون بجن�سياتهم �إىل جن�سيات
أ�ط ـ ــراف الدعـ ـ ــوى  ،على �أال يرتتـ ــب علـ ــى ذلك تعـ ـ ـ ــذر انعقـ ــاد الدائــرة لنظ ــر الدعـ ــوى .
وفـي هذه احلالة يتم نظرها �أمام ق�ضاة الهيئة جمتمعني .
الف�صــل الثالــث
اخت�صا�صــات الهيئـــة
املــادة ( ) 14
مع مراعاة ن�ص املــادة ( )7من هذا النظــام  ،تنظر الهيئــة فـي الدعاوى النا�شئــة عـن عــدم
تنفـيذ االتفاقية االقت�صادية �أو القوانني املوحدة �أو القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكامها .
املــادة ( ) 15
تف�صل الهيئة فـي الدعاوى املعرو�ضة عليها مبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،
وتطبق بالتدرج فـي هذا ال�ش�أن :
 1 -1النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون �أو اتفاقيات جمل�س التعاون �أو القرارات ال�صادرة
عن املجل�س الأعلى .
 2 -2القوانني املوحدة �أو القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام االتفاقية االقت�صادية .
3 -3االتفاقيــات الثنائيـ ــة �أو املتع ــددة الأطراف املن�ض ــم �إليه ــا �أط ــراف الدعــوى  ،مبــا
ال يتعــار�ض مع �أحكــام االتفاقي ــة االقت�صاديــة �أو القوانـ ــني املوحـ ــدة �أو الق ــرارات
ال�صادرة تطبيقا لأحكامها .
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الف�صـــل الرابـــع
�إجــراءات التقا�ضــي �أمــام الهيئــة
املــادة ( ) 16
1 - 1مع عدم الإخالل بن�ص املــادة ( )27من االتفاقي ــة االقت�صادي ــة  ،حتيــل الأمانــة العامــة
الدعاوى �إىل الهيئة .
 2 - 2يبني النظام الداخلي للهيئة الإجراءات الالزمة لقيد و�سري الدعاوى  ،وكذلك قيد
وبيــان و�شكـ ــل الطلبــات وميع ــاد تقدميه ــا  ،ويحدد الإج ــراء الواجب اتباعـ ــه فـي تلق ــي
امل�ستندات والبيانات واملذكرات  ،وطرق �إعالن �صحيفة الدعوى واملذكرات وامل�ستندات
واحلكم ال�صادر فـيها ومقدار الر�سوم وتعيني اخلرباء وبيان مقابل �أتعابهم وغري ذلك
من �إجراءات التقا�ضي الالزمة .
املــادة ( ) 17
1 - 1تكون اللغة العربية هي اللغة الر�سمية للهيئة .
2 - 2يجوز للدائرة عند االقت�ضاء �أن ت�أذن لأطراف الدعوى بتقدمي املذكرات وامل�ستندات
بلغــة �أجنبيــة  ،علــى �أن ترفق ترجمــة عربيــة معتم ــدة لــها  ،وتعتب ــر الرتجم ــة العربيــة
هي املعول عليها .
املــادة ( ) 18
1 - 1تكــون جل�س ــات الدائرة علنيــة  ،ولها �أن تعقــد جل�سات �سريــة من تلقاء نف�سهــا �أو بن ــاء
على طلب �أطراف الدعوى � ،أو �إذا طلب �أحدهم ذلك ومل يعرت�ض الأطراف الآخرون .
2 - 2للهيئة عند عدم اتفاق الأطراف على عالنية اجلل�سة �أو �سريتها اتخاذ ما تراه منا�سبا
ويكون قرارها نافذا وملزما للأطراف .
املــادة ( ) 19
1 - 1ميثل كل طرف �أمام الدائرة ب�شخ�صه �أو بوكيل عنه  ،ويجوز له �أو لوكيله اال�ستعانة
مبن يراه من م�ست�شارين �أو خرباء �أو حمامني  ،مع الأخذ فـي االعتبار قوانني املحاماة
فـي الدول الأع�ضاء .
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2 - 2يتمتــع الوكــالء وامل�ست�شارون واخلبــراء واملحامــون باحلقــوق وال�ضمانــات التــي تكفــل
حري ــة مبا�شرتهـ ــم ملهامه ــم  ،وعليه ــم التقيــد بال�ش ــروط وال�ضواب ــط  ،وفقا ملـ ــا يح ــدده
النظام الداخلي .
املــادة ( ) 20
-1
-2
-3
-4

1للهيئ ــة �أن تق ــوم ب�إج ــراء التحقيـ ــق ال ــذي ت ــراه الزم ــا  ،ولهــا �أن تعه ــد بهــذا التحقيــق
�إىل بع�ض ق�ضاتها .
 2للهيئة �أن تعهـد �إىل خبيـر �أو مكتب ا�ست�شاري � ،أو �أي جهـة �أخـرى  ،القيام بتقديـم خبـرة
�أو �إبداء ر�أي فـي �أي مو�ضوع يتعلق بالدعوى حمل النظر .
 3للدائـرة إ�جـراء معاينـة ميدانيـة  ،وعليها �أن تخطـر الــدول الأع�ضـاء �أو اجلهــات املعنيــة
للقيام بذلك الإجراء وفقا للنظام الداخلي .
4يبني النظام الداخلي للهيئة �آلية �إجراء التحقيق  ،وانتداب اخلرباء وحتديد �أتعابهم ،
و�إجراءات القيام باملعاينة امليدانية وكيفـية التن�سيق مع الدول الأع�ضاء للقيام بذلك .
املــادة ( ) 21

للدائرة �أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي :
1 -1تق�صري املواعيد والإجراءات وحتديد �أقرب جل�سة للنظر فـي الدعاوى .
�2 -2إ�صدار �أوامر وقتية �أو حتفظية فـي امل�سائــل التي يخ�شى فـيها من وقــوع �أ�ض ــرار
يتعــذر تداركه ــا  ،وذلك حلمايــة املراكــز واحلقوق املهـددة  ،بنــاء على طلــب يقــدم
على عري�ضة .
3 -3يج ــب �إ�شعــار �أط ــراف الدعــوى بالإجــراء املتخ ــذ  ,وكذلك �إ�شع ــار الأمان ــة العامـ ــة
لإحاطة الدول الأع�ضاء مبا مت اتخاذه .
املــادة ( ) 22
1 - 1يجوز للمدعى عليه �أن يتقدم بدعوى فرعية �ضد املدعي ومبواجهته  ,وفقا ملـا يحدده
النظام الداخلي .
2 - 2ي�شرتط لقبول هذه الدعوى � ،أن تكون ذات �صلة مبا�شرة بالدعوى الأ�صلية و�أن تدخل
فـي والية الهيئة .
-45-

املــادة ( ) 23
لأط ــراف الدع ـ ــوى التقــدم باتفـ ــاق بال�صلـ ــح فـي الدع ـ ــوى فـي �أي مرحل ـ ــة كان ــت عليه ــا
قبل النطق باحلكم  ،وتثبت الدائرة االتفاق مبح�ضــر اجلل�سة ويكون اتفــاق ال�صلح مبثابة
حكم ب�إنهاء الدعوى .
املــادة ( ) 24
للمدعي �أن يتنازل عن دعــواه فـي �أي مرحلة تكون عليها الدعــوى  ،على �أن يكــون ذلك قبــل
النطق باحلكم ما مل يعرت�ض �أحد �أطراف الدعوى على ذلك .
املــادة ( ) 25
�إذا ر�أت �إحدى الدول الأع�ضاء �أن لها م�صلحة قائمة قد ي�ؤثر فـيها حكم الدائرة فـي ق�ضية
معرو�ضة عليها  ،جاز للدولة �أن تقدم �إىل الدائرة طلبا بالتدخل قبل �إقفال باب املرافعة ،
وعلى الدائرة �أن تف�صل فـي الطلب .
الف�صــل اخلامــ�س
�إ�صــدار الأحكــام وتنفـيذهــا
املــادة ( ) 26
تكـون مــداوالت الدائـرة �سريــة بني الق�ضاة جمتمعني  ،وال يجـوز �أن ي�شتــرك فـيهــا غيــر
الق�ضــاة الذيــن �سمعــوا املرافعــة  ،ويجــب �أن يح�ضـر الق�ضــاة الذين ا�شرتك ــوا فـي املداولــة
تالوة احلكم  ،ف�إذا ح�صل لأحدهم مانع وجب �أن يكون قد وقع على م�سودة احلكم .
املــادة ( ) 27
1 - 1ي�صدر احلكم فـي جل�سة علنية فـي موعد حتدده الدائرة .
2 - 2ت�صدر الدائرة �أحكامها وقراراتها ب�أغلبية الق�ضاة الذين نظروا الدعوى .
3 - 3يتع ــني �أن ي�شتم ــل احلك ـ ــم علــى ي ــوم وتاريــخ �ص ــدوره ومو�ض ــوع الدعــوى و�أطرافهــا ،
وطلباتهـ ــم  ،وملخ ــ�ص لدفاعه ــم  ،و�أ�سمــاء الق�ض ــاة ال ــذين �شارك ــوا فـي ــه وتواقيعه ــم ،
والأ�سباب التي بني احلكم عليها .
-46-

4 - 4تودع م�سودة احلكم املوقعة من الدائرة مبلف الدعوى عند النطق به  ،وتوقع الن�سخة
الأ�صلية للحكم من الرئي�س وكاتب اجلل�سة وت�سلم �صور منها لأطراف الدعوى وتعمم
على الدول الأع�ضاء .
املــادة ( ) 28
تخت�ص الدائرة وحدها بتف�سري الأحكام التي ت�صدرها  ،ولأي طرف فـي الدعوى �أن يطلب
من الهيئة تف�سري ما وقع فـي منطوق احلكم �أو �أ�سبابه املرتبطة باملنطوق ارتباطا جوهريا ،
من غمو�ض  ,ويعترب احلكم ال�صادر بالتف�سري متمما للحكم الأ�صلي .
املــادة ( ) 29
�إذا �أغفلــت الدائــرة احلكــم فـي بع�ض الطلبــات املو�ضوعية  ،فعليها بناء على طلــب مــن ذي
م�صلحة �أن تنظر فـي الطلب واحلكم فـيه بعد �إعالن اخل�صم به  ،ويعترب احلكم ال�صادر
به متمما للحكم الأ�صلي .
املــادة ( ) 30
تختــ�ص الدائ ــرة وحده ــا  ،بناء على طلــب أ�ح ــد اخل�صــوم �أو من تلق ــاء نف�سهــا  ،بت�صحيــح
ما يقع فـي حكمها من �أخطاء مادية  ،ويجري رئي�س الهيئة �أو الدائرة التي �أ�صدرت احلكـم
هذا الت�صحيح على ن�سخة احلكم الأ�صلية ويوقعه هو وكاتب اجلل�سة .
املــادة ( ) 31
تكون �أحكام الهيئة نهائية وملزمة بالن�سبة لأطراف الدعوى  ،ولها ذات احلجية املقررة
للأحك ــام الوطني ــة  ،وتنفذ بــذات الطريقــة التي تنفذ بها الأحكام ال�ص ــادرة عــن املحاكـ ــم
الوطنية .
املــادة ( ) 32
يجب على الدائرة عند �إ�صدار احلكم الذي تنتهي به اخل�صومة �أمامها �أن حتكم من تلقاء
نف�سها فـي م�صاريف الدعوى  ،ويحكم مب�صاريف الدعوى على اخل�صم املحكوم عليه فـيها .
و�إذا تعدد املحكوم عليهم  ،جاز احلكم بق�سمة امل�صاريف بينهم بالت�ساوي �أو بن�سبة م�صلحة
كل منهم فـي الدعوى على ح�سب ما تقدره الهيئة .
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املــادة ( ) 33
�إذا مل تنفذ إ�حــدى الــدول الأع�ضــاء احلكــم ال�صادر �ضدهــا  ،يرفع الأمــر للمجل ــ�س الأعل ــى
بتو�صية من جلنة التعاون املايل واالقت�صادي لتقرير ما يراه منا�سبا .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
التمــا�س �إعـــادة النظر فـي الأحكــام
املــادة ( ) 34
يجوز التما�س �إعادة النظر فـي الأحكام ال�صادرة من الهيئة �أو الدائرة  ،وذلك فـي الأحوال
الآتية :
�1 -1إذا ت�ضـمن احلكـم جتـاوزا لقاعــدة �أ�سا�سيــة فـي االتفاقي ــة االقت�صاديــة �أو فـي هــذا
النظام �أو فـي �إجراءات التقا�ضي .
�2 -2إذا ق�ضى احلكم ب�شيء مل يطلبه اخل�صوم �أو ب�أكرث مما طلبوه .
�3 -3إذا وقع من اخل�صم غ�ش �أو تزوير �أو تدلي�س كان من �ش�أنه الت�أثري فـي احلكم .
�4 -4إذا ح�صل امللتم�س بعد �صدور احلكم على �أوراق قاطعة فـي الدعوى كان خ�صمه
قد حال دون تقدميها .
�5 -5إذا كان احلكم مناق�ضا بع�ضه البع�ض فـي منطوقه �أو فـيما بني �أ�سبابه ومنطوقه ،
تناق�ضا يخل بجوهره .
املــادة ( ) 35
يق ــدم طلــب التم ــا�س �إعادة النظ ــر �إىل الهيئ ــة �أو الدائ ــرة التــي �أ�صـدرت احلكــم امللتمــ�س
فـيه ب�صحيفــة ت�شتمــل على بيان احلكم امللتم�س فـيــه و�أ�سب ــاب االلتم ــا�س  ،وذلك خالل ()6
�ستة �أ�شهر من :
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تاري ــخ �صدور احلك ــم فـي احلــاالت املن�صـو�ص عليهــا فـي البنــود ( )1و ( )2و ()5من املــادة ( )34من هذا النظام .
ظهور ال�سبب فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـي البنود ( )3و ( ، )4من املــادة ()34من هذا النظام وقبل انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات على �صدور احلكم .
املــادة ( ) 36
تف�صل الهيئة �أو الدائرة بح�سب الأحوال �أوال فـي جواز االلتما�س  ،ف�إذا قبلته حددت جل�سة
للمرافعة فـي مو�ضوع الدعوى .
ويجوز بناء على طلب من امللتم�س وبعد �صدور احلكم بجواز االلتما�س وقف تنفـيذ احلكم
امللتم�س فـيه �إىل �أن تف�صل الهيئة �أو الدائرة بح�سب الأحوال فـي مو�ضوع االلتما�س .
الف�صــل ال�سابـــع
�أحكــام ختاميـــة
املــادة ( ) 37
1 - 1تتمتع الهيئة باملزايا واحل�صانات الدبلوما�سية طبقا للنظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون
واتفاقية مزايا وح�صانات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،املوقعة عام (1984م) ،
على �أن يتمتع رئي�س الهيئة ونائبه وبقية الق�ضاة باملزايا واحل�صانات املقررة للمبعوثني
الدبلوما�سيني .
2 - 2ت�ستمــر احل�صان ــة الق�ضائيـ ــة بع ــد انته ــاء وظيفة ق�ض ــاة الهيئ ــة بالن�سب ــة للأعم ــال
التي با�شروها ب�صفتهم الر�سمية  ،مبا فـي ذلك �أقوالهم وكتاباتهم .
3 - 3تلتزم الدول الأع�ضاء باحرتام حياديــة الق�ضاة وا�ستقاللهم  ،وبعدم الت�أثري على �أي
منهم ب�أي �شكل كان أ�ثـناء واليتهــم  ،وكذلك بع ــدم م�ساءلتهم بعد انته ــاء هذه الوالي ــة
عن الأعمال التي مار�سوها �أثناءها .
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املــادة ( ) 38
يجوز تعديل هذا النظام بناء على طلب يقدم من �إحدى الدول الأع�ضاء �أو الأمني العام ،
وبناء على تو�صية من جلنة التعاون املايل واالقت�صادي  ،ويخ�ضع التعديل ملوافقة املجل�س
الأعلى ويدخل حيز النفاذ طبقا لذات الإجراءات املطلوبة لنفاذ هذا النظام .
املــادة ( ) 39
تتخذ الدول الأع�ضاء الإجراءات الالزمة للم�صادقة على هذا النظام خالل مدة �أق�صاها
(� )1سنة من تاريخ �إقراره من املجل�س الأعلى .
املــادة ( ) 40
تقرتح الهيئة م�شروع النظام الداخلــي خـالل (� )6ستة �أ�شهر من �صدور قرار املجل�س الأعلى
بتعيني الق�ضاة  ،وحتيله �إىل الأمانة العامة لرفعه �إىل املجل�س الوزاري لإقراره .
املــادة ( ) 41
يدخــل هــذا النظــام حيز النفـاذ بعــد ( )3ثالثة �أ�شهــر من م�صادقــة جميــع الــدول الأع�ضــاء
عليه .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2017/3
ب�إ�صــدار نظــام الهيئــة العامــة للمخــازن واالحتياطــي الغذائــي
		
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 املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/62ب�إن�شاء الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي ،
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 بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي اللوائح والقرارات
الالزمــة لتنفيــذ �أحكــام النظــام املرفــق  ،و إ�لـى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات
املعمول بها  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم  ،والنظام 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 .
�صــدر فـي  16 :من ربيـع الثاين �سنـة 1438هـ
املـوافـــــق  15 :من ينايــــــــــــــــر �سنـة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظـام الهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــــــــــة:
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي .
املجلــــــــــــ�س:
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــــــــ�س:
رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفيذي:
الرئي�س التنفيذي للهيئة .
اجلهــــات املعنيــــة:
اجلهات املنوط بها �إدارة الأزمات والأنواء املناخية والكوارث .
املــادة ( ) 2
يكــون للهيئــة ال�شخ�صيــة االعتباريــة  ،وتتمتع باال�ستق ــالل املالــي والإداري  ،وتتبع وزيــر
الزراعــة والرثوة ال�سمكيــة  ،ويكون لهــا �أهليــة متلــك الأمـوال الثابـتــة واملنقولــة و�إدارتهــا
والت�صرف فيهــا .
الف�صـــل الثانـــي
�أهــداف الهيئــة واخت�صا�صاتهــا
املــادة ( ) 3
تهدف الهيئة �إىل �ضمان توفري ال�سلع واملـواد الغذائية الأ�سا�سية لل�سكان فـي �أثناء الأزمات
والأنواء املناخية والكوارث  ،ولها فـي �سبيل حتقيق ذلك ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
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� - 1إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي  ،ورفع تقارير دورية �إىل جمل�س الوزراء
ب�ش�أنها .
 - 2تطويــر ال�سيا�ســات والت�شريعــات الوطنيــة املرتبطــة بقطاعــات الأم ــن الغذائ ــي
فـي ال�سلطنــة بالتن�سيــق مع اجلهــات املعنــية .
� - 3إن�شاء نظام معلومات وطني متكامل للأمن الغذائي  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية .
 - 4ت�شجيع القطاع اخلا�ص واجلمعيات الأهلية للإ�سهام بفعالية فـي جمال تعزيز
الأمن الغذائي .
 - 5تخزين ال�سلع واملـواد الغذائية الأ�سا�سية  ،ورفع تقارير دورية �إىل جمل�س الوزراء
ب�ش�أن م�ستوى املخزون .
 - 6و�ضع نظام حلركة املخزون ال�سلعي حلفظه فـي حالة جيدة وتدويره وتعوي�ضه
ب�صفة م�ستمرة وللهيئة فـي هذا ال�ش�أن التن�سيق مع القطاع اخلا�ص  ،على �أال يقل
املخزون ال�سلعي عن احلد الأدنى الذي يقره جمل�س الوزراء .
� - 7إن�شاء و�إدارة و�صيانة وت�أجري خمازن ال�سلع واملـواد الغذائية الأ�سا�سية ومرافقها .
 - 8الت�شجيع علـى إ�ع ــداد البحــوث والدرا�ســات والربامــج حــول �إدارة الأمــن الغذائــي
بال�سلطنة .
� - 9أي اخت�صا�صات �أخرى تتعلق بالأمن الغذائي .
الف�صـــل الثالـــث
�إدارة الهيئـــة
املــادة ( ) 4
يكون للهيئة جمل�س �إدارة ي�شكل برئا�سة وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية  ،وع�ضوية ممثلني
عن اجلهات ذات العالقة  ،ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 5
يتوىل املجل�س �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها  ،ويكون له كافة ال�صالحيات الالزمة لتحقيق
�أهدافها  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
-53-

 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها  ،ومتابعة تنفيذها بعد
عر�ضها  ،واعتمادها من جمل�س الوزراء .
 - 2اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية بها  ،وحتديد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
� - 3إقرار اللوائح املنظمة لعمل الهيئة .
 - 4اقتــراح م�ش ــروع امليزاني ــة ال�سنويــة للهي ــئة  ،واحل�سابــات اخلتاميــة قب ــل رفعهمــا
�إىل وزارة املالية لالعتماد .
 - 5املوافقــة علــى عـقــد القــرو�ض وفقــا للقواني ــن والنظ ــم الناف ــذة ف ـ ــي ال�سلطنـ ــة ،
بعد موافقة وزارة املالية .
 - 6املوافقــة على قبــول املنــح والهبــات وامل�ساعــدات  ،وذلــك وفقــا للقواعــد والأنظمة
املطبقة فـي ال�سلطنة .
 - 7حتديد الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها  ،بعد التن�سيق
مع وزارة املالية .
ويجوز للمجل�س �أن يفو�ض الرئي�س التنفيذي فـي بع�ض �صالحياته .
املــادة ( ) 6
يعيــن املجلــ�س فــي �أول اجتمــاع لــه مـن بيـن �أع�ضائــه نائبــا للرئيــ�س يحــل حمــل الرئيــ�س
عنـد غيابـه � ،أو قيـام مانـع يحـول دون ممار�سـة اخت�صا�صاتـه .
املــادة ( ) 7
يجتمــع املجلــ�س بدعــوة مــن الرئيــ�س � ،أو مــن يحــل حملــه  )3( ،ثــالث مــرات علــى الأقــل
فـي ال�سنة  ،ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س � ،أو نائبه .
وت�صــدر القــرارات ب�أغلبيــة �أ�صــوات الأع�ضــاء احلا�ضريــن  ،وعنــد الت�ســاوي يرجـح اجلانـب
الــذي مــنه رئيــ�س االجتمــاع .
ويحدد جمل�س الوزراء مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء املجل�س .
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املــادة ( ) 8
يكون للهيئة رئي�س تنفيذي بالدرجة اخلا�صة  ،ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين .
املــادة ( ) 9
ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالتها بالغري .
املــادة ( ) 10
يكون للرئي�س التنفيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة  ،وفقا للقوانني املعمول
بها فـي اجلهاز الإداري للدولـة  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
� - 1إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفيها .
 - 2إ�عـداد الهيكــل التنظيمــي للهيئــة والتق�سيمــات الإدارية الفرعية واخت�صا�صاتها
وعر�ضها على املجل�س .
� - 3إعـ ــداد م�شـ ــروع امليزانيـ ــة ال�سنويـ ــة  ،واحل�س ــاب اخلتام ــي للهيئ ـ ــة  ،وعر�ضهمـ ــا
علــى املجلــ�س .
� - 4إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة  ،ومتابعة تنفيذها .
� - 5إعداد تقارير دورية عن ن�شاط الهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 6أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
الف�صــل الرابع
مالية الهيئــــة
املــادة ( ) 11
تكــون للهيئ ــة ميزانيــة �سنويــة م�ستقلــة  ،ترفــع �إىل وزارة املاليــة لالعتمــاد  ،وتبد�أ ال�سنة
املالية لهــا فــي الي ــوم الأول مــن �شه ــر ينايـ ــر  ،وتنته ــي ف ــي احل ــادي والثالث ــني مــن �شهــر
دي�سمرب من كل عام .
املــادة ( ) 12
على الهيئة �أن حتتفظ بدفاتر ح�سابات منتظمة  ،وبال�سجالت  ،وامل�ستندات اخلا�صة بها ،
و�أن تعد موازناتها طبقا للقواعد املقررة  ،واملتبعة فـي ال�شركات التجارية .
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املــادة ( ) 13

تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�صها الدولة للهيئة .
 - 2ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3الإيرادات الناجتة عن تدوير وبيع ال�سلع واملـواد الغذائية .
 - 4عوائد ا�ستثمار �أموال و�أ�صول الهيئة .
 - 5املنح والهبات وامل�ساعدات التي يقرر املجل�س قبولها  ،وفقا لأحكام هذا النظام .
� - 6أي �إيرادات �أخرى يوافق عليها املجل�س .
املــادة ( ) 14
تــودع �أمــوال الهيئــة فـي ح�ســاب خــا�ص لدى م�صرف �أو �أكرث من امل�صارف املحلية املعتمدة
فـي ال�سلطنة  ،ويحدد املجل�س قواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال املودعة .
املــادة ( ) 15
تعتبــر �أمــوال الهيئــة �أمــواال عامــة  ،وتتمتــع مبزايــا وحقــوق اخلزانــة العامــة وامتيازاتها
على �أموال املدينني  ،وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق  ،ووفق الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة .
املــادة ( ) 16
يتوىل تدقيق ح�سابات الهيئة مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ،
ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س  ،وذلك دون الإخالل بقانون الرقابة املالية
والإدارية للدولة .
املــادة ( ) 17
ت�ستثنــى الهيئــة مــن �أحكــام قانــون املناق�صــات  ،وذلك بالن�سبة للعقود التي تربمها ل�شراء
ال�سلع واملـواد الغذائية الأ�سا�سية .
املــادة ( ) 18
تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2017/4
بالت�صديــق علــى اتفاقيــة تعــاون
في مجال الدفاع المدني بين �سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلــى اتفاقـيــة التعــاون فـي جمــال الدف ــاع املدنــي بي ــن �سلطنــة عم ــان  ،ودول ــة الإم ــارات
العربيـ ـ ــة املتحـ ــدة  ،املوقعـ ـ ــة ف ـ ــي مدينـ ــة �أبوظب ـ ــي بتاري ـ ــخ  4م ــن ذي احلج ـ ـ ــة 1437هـ ،
املوافـ ـ ــق  6من �سبتمـ ـب ــر 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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 .
�صــدر فـي  16 :من ربيـع الثاين �سنة 1438هـ
املـوافـــــق  15 :من ينايــــــــــــــــر �سنة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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اتفاقية تعاون فـي جمال الدفاع املدين
بني �سلطنـة عمـان ودولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
�إن �سلطنة عمان ودولــة الإمــارات العربيــة املتحــدة  ،وي�شار �إليهمــا فـيما بعد بالطرفـني
ورغب ــة منهم ــا فـي تعزي ــز عالق ــات التع ــاون مبا يخ ــدم م�صاحلهم ــا امل�شرتك ــة  ،وحر�ص ــا
على حتقيق �أكرب قدر من امل�ساعدة الفعالة املتبادلة فـي جمال الدفاع املدين ,
اتفقتا على ما ي�أتي :

"

"

املـــادة ( ) 1
تعـــــاريـــف
يق�صد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فـي هذه االتفاقية املعاين املبينة �إزاء كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الدفــاع املدنـــي :
جمموعة التدابري والإجراءات والأعمال التي تهدف �إىل الوقاية من الكوارث والتخفـيف
من �آثارها على الأفراد واملمتلكات  ،ويكون القيام بها منوطا بجهاز �أو هيئة حكومية من�ش�أة
لهذا الغر�ض .
امل�ساعــــدة :
جميع الإجراءات التي يتخذها الدفاع املدين لدى �أحد الطرفـني مل�صلحة الطرف الآخر
بغر�ض جتنب الكوارث والتخفـيف من �آثارها  ،وي�شمل ذلك املهام التي يكلف بها الدفاع
املدين كافة  ،بالدولة امل�ساعدة والتي تقبلها الدولة امل�ستفـيدة  ،مع �إمكانية امل�ساعدة من
�أي طرف �آخر .
وحدة الدفاع املدين :
الأفراد ومواد ومعدات الطوارئ العائدة �إىل �أجهزة �أو هيئات الدفاع املدين فـي الدولة
امل�ساعدة واملحددة من قبلها  ،واملعرفة بال�شعار الوطني �أو الدويل للدفاع املدين (مثلث
�أزرق مت�ساوي الأ�ضالع على خلفـية برتقالية) .
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الدولة امل�ستفـيدة :
الدولة التي ت�ضررت من كارثة وقعت �أو مهددة بوقوعها وتطلب م�ساعدة خارجية �أو تقبل
احل�صول عليها .
الدولــة امل�ساعــدة :
الدولة التي تقدم امل�ساعدة �إىل الدولة امل�ستفـيدة  ،بناء على طلبها �أو مبوافقتها .
املـــادة ( ) 2
الغر�ض من االتفاقية
يتع ــاون الطرف ــان فـي جمــال الدف ــاع املدين ملواجهــة وجتنب �أخطار وتهدي ــدات الك ــوارث
الطبيعي ــة والأ�ضــرار الناجم ــة عن الأن�شطــة الب�شرية والتخفـيف من �آثارها والعم ــل على
تعزيز ذلك التعاون فـي حدود الإمكانيات املتاحة وطبقا الحتياجات كل من الطرفـني وفقا
لأحكام هذه االتفاقية .
املـــادة ( ) 3
جمــاالت التعــاون
يكون التعاون بني الطرفـني مبوجب �أحكام هذه االتفاقية فـي املجاالت الآتية :
 - 1تبادل امل�ساعدة فـي عمليات الإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف ملواجهة حاالت الطوارئ
�أو الكوارث �أو الأ�ضرار الناجمة عن احلروب .
 - 2تبادل املعلومات واخلربات والأبحاث العلمية ذات ال�صلة بالدفاع املدين .
 - 3الإنذار املبكر ور�صد الزالزل والرتتيبات الوقائية  ،وحتديد الأخطار املتوقعة من
خالل درا�سات ميدانية وعلمية م�شرتكة واختيار �أف�ضل ال�سبل ملواجهة حاالت
وقوعها والوقاية منها .
� - 4إجراء التجارب واملناورات امل�شرتكة ب�ش�أن مكافحة احلرائق والكوارث الطبيعية .
 - 5تبادل الوفود من ذوي االخت�صا�ص بغر�ض تعزيز التعاون وتنظيم برامج ودورات
تدريبية فـي جماالت الدفاع املدين .
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 - 6االطالع على القواعد واملناهج اخلا�صة مبدار�س ومعاهد الدفاع املدين لدى كل
من الطرفـني .
 - 7التعــاون الدائم وامل�ستمــر فـي جمــال بح ــث ودرا�سـ ــة املوا�صف ــات الفنيـة والتقنيــة
احلديثة واملتطورة املطلوب توفرها فـي �أجهزة ومعدات و�آليات الدفاع املدين ،
و�صوال �إىل �أف�ضل معدالت االختيار عند �شرائها .
املـــادة ( ) 4
�آليــــة التنفـيذ
 - 1يتم ت�شكيل جلنة م�شرتكة فـي جمال الدفاع املدين تعنى بو�ضع هذه االتفاقية مو�ضع
التنفـي ــذ وو�ضع التو�صيات الالزمة لتطوي ــر �آليات العمل بها  ،وجتتمع هذه اللجن ــة
بالتن ــاوب بني الطرفـي ــن مرة كل �سنة �أو كلما دعت احلاج ــة �إىل ذلك بناء على اتف ــاق
م�سبق بينهما .
 - 2لأغرا�ض تنفـيذ هذه االتفاقية تكون ال�سلطات املخت�صة :
 بالن�سبة لدولة الإمارات العربية املتحدة  -وزارة الداخلية  /القيادة العامة للدفاعاملدين .
 بالن�سبة ل�سلطنة عمان � -شرطة عمان ال�سلطانية  /الهيئة العامة للدفاع املدينوالإ�سعاف .
املـــادة ( ) 5
طــــرق العمــــــــــل
 - 1على الدول ــة امل�ستفـي ــدة تقدي ــم طل ــب امل�ساع ــدة �إىل ال�سلط ــة املخت�ص ــة ل ــدى الدول ـ ــة
امل�ساع ــدة عرب القن ــوات الدبلوما�سي ــة  ،على �أن يح ــدد الطل ــب طبيع ــة ونوع ونط ــاق
املهمة املطلوبة ومدتها  ،وكذلك موا�صفات امل�ساعدة املطلوبة وطريقة تقدميها و�أي
معلومات متوفرة لديها ب�ش�أن الو�ضع القائم لت�أمني ح�سن تقدمي امل�ساعدة  ،مع بيان
املنفذ احلدودي امل�سموح بالدخول منه  ،وعلى الدولة امل�ساعدة تقييم الطلب و�إخطار
الدولة امل�ستفـيدة بقرارها فـي �أقرب وقت ممكن .
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 - 2يجوز للدولة امل�ساعدة املبادرة بعر�ض امل�ساعدة على الدولة امل�ستفـيدة  ،وعلى الدولة
امل�ستفـيدة تقييم العر�ض و�إخطار الدولة امل�ساعدة بقرارها فـي �أقرب وقت ممكن .
 - 3يجــوز للدول ــة امل�ستفـي ــدة قب ــول �أو رفـ ــ�ض العــر�ض املقــدم من الدولــة امل�ساع ــدة كليــا
�أو جزئيا  ،وفـي حالة القبول على الدولة امل�ستفـيدة �أن حتدد للدولة امل�ساعدة وحدة
الدفاع املدين امل�سموح لها بدخول �إقليمها  ،وفقا للقوانني املعمول بها فـي كال البلدين .
املـــادة ( ) 6
عبـــــور احلــــــدود
 - 1يعمل الطرفان على تقدمي الت�سهيالت املمكنة فـي �إجراءات عبور وحدات الدفاع املدين
للمنفذ احلدودي واملغادرة بعد انتهاء مهمتها  ،وعلى الدولة امل�ستفـيدة �إ�شعار �سلطاتها
املعنية بالتعليمات الالزمة لذلك .
 - 2على �أفراد وحدة الدفاع املدين حمل بطاقة الهوية �أو جوازات ال�سفر ح�سب الأحوال
�أثناء عبور املنفذ احلدودي امل�صرح بالعبور منه  ،وعلى قائد الوحدة �أن يقدم وثيقة
ر�سمية تثبت وظيفته وقائمـة ب�أ�سمــاء �أفراد الوحدة ومعداتها ومهامها .
 - 3يجب �أال ت�صطحب وحدة الدفاع املدين معها معدات �أخرى بخالف معدات و�أدوات
الإغاثة الالزمة لإجناح مهمة احلماية املدنية  ،وتعفى تلك املعدات والأدوات من
ال�ضرائب اجلمركية  ،وال يجوز لأفراد وحدة الدفاع املدين �إدخال �أي �سالح �أو ذخرية
�إىل �إقليم الدولة امل�ستفـيدة .
 - 4ت�سري فـي �ش�أن �إقامة �أفراد وحدة الدفاع املدين فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه
االتفاقية الأنظمة ال�سارية فـي الدولة امل�ستفـيدة .
 - 5لوحدات الدفاع املدين جلب الأدوية املخــدرة لغ ـ ــايات الطوارئ الطبية �إىل الدولة
امل�ستفـيدة  ،و�إعادة �إخراج ما مل ي�ستهلك منها � ،شريطة الآتي :
�أ � -أن يقدم قائد الوحدة �إىل ال�سلطات اجلمركية بالدولة امل�ستفـيدة بيانا ب�أ�سماء
هذه الأدوية وكمياتها �أو املتبقي منها عند عبور املنفذ احلدودي قدوما ومغادرة .
ب � -أال يتم �إعطا�ؤها �إال عن طريق �أفراد الطاقم الطبي امل�ؤهل وذلك وفقا للمعايري
القانونية بالدولة امل�ستفـيدة .
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 - 6على �أفراد وحدة الدفاع املدين �أثناء �إقامتهم فـي �إقليم الدولة امل�ستفـيدة احرتام
القوانني والأنظمة ال�سارية فـي هذا الإقليم  ،ويجوز لهم ارتداء زيهم الر�سمي على
�إقليم الدولة امل�ستفـيدة .
 - 7على وحدة الدفاع املدين العودة عند انتهاء مهمتها �إىل �إقليم الدولة امل�ساعدة  ،وذلك
عرب منفذ احلدود امل�سموح بالعبور من خالله .
املـــادة ( ) 7
ا�ستخــــدام الطائــــرات
 - 1يجوز ا�ستخدام الطائرات لإجناز املهمة املطلوبة من وحدة الدفاع املدين .
 - 2فـي حالة ا�ستخدام الطائرات يجب �إبالغ ال�سلطات املخت�صة لدى الدولة امل�ستفـيدة
على الفـ ــور  ،ب�ش ـ ـ�أن ط ــراز الطائ ــرات و�صالحيتهـ ــا ورقـ ــم ت�سجيله ــا وت�شكيـ ــل طاقمهـ ــا
وحمولتها وموعد �إقالعها وخط �سريها املتوقع .
 - 3ت�صرح الدولة امل�ستفـيدة بتوجه الرحلة �إىل موقع حمدد من �إقليمها  ،وتتم تلك
الرحالت وفقا ملا يتم االتفاق عليه بني الطرفـني  ،وطبقا للأنظمة املقررة لدى منظمة
الطريان املدين الدويل .
املـــادة ( ) 8
الإدارة والتن�سيق وال�صيانة
 - 1يجوز للدولة امل�ستفـيدة �أن تلغي فـي �أي مرحلة طلبها احل�صول على امل�ساعدة  ،وفـي
هذه احلالة للدولة امل�ساعدة ا�سرتداد النفقات التي تكبدتها .
 - 2يجوز للدولة امل�ساعدة �أن تلغي فـي �أي مرحلة تقدمي امل�ساعدة  ،وعليها �أن تخطر
على الفور الدولة امل�ستفـيدة  ،وفـي هذه احلالة تتحمل الدولة امل�ساعدة النفقات التي
تكبدتها .
 - 3تكون الدولة امل�ستفـيدة م�س�ؤولة عن تن�سيق و�إدارة عمليات وحدة الدفاع املدين .
 - 4تكـ ــون الدول ــة امل�ستفـي ــدة م�س�ؤولة عن �إ�سك ــان و�إعا�ش ــة وتقديـ ــم اخلدم ــات الطبي ــة
ال�ضرورية لأفراد وحدة الدفاع املدين � ،أثناء فرتة العمليات فـي �إقليمها .
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 - 5تعفى الدولة امل�ساعدة من ر�سوم وم�صاريف حتليق الطائرات امل�شاركة فـي مهمات
وحدة الدفاع املدين  ،وكذلك ر�سوم وم�صاريف �إقالعها وهبوطها ومكان وقوفها
وخدمات املالحة اجلوية املقدمة لها .
 - 6يتم االتفاق على م�س�ألة حتمل الدولة امل�ستفـيدة لنفقات تزويد طائرات الدولة
امل�ساعدة بالوقود وال�صيانة الفنية وفقا لكل حالة على حدة .
املـــادة ( ) 9
التعـــويــــــ�ض
� - 1إذا ت�سبب �أحد �أفراد وحدة الدفاع املدين �أثناء ت�أديته ملهمته فـي �إقليم الدولة امل�ستفـيدة
ب�ضرر للغري نتيجة خلطئه  ،تتحمل الدولة امل�ستفـيدة م�س�ؤولية التعوي�ض عن ذلك
ال�ضرر  ،وفقا لذات الإجراءات ال�سارية فـي حالة وقوع �ضرر ت�سبب فـيه �أحد �أفراد
وحدة الدفاع املدين التابعة لها .
 - 2تتحمل الدولة امل�ساعدة التعوي�ض عن ال�ضرر الذي يت�سبب فـيه �أحد �أفراد وحدة
الدفاع املدين التابعة لها عمدا �أو نتيجة لإهمال ج�سيم .
 - 3تتن ــازل الدول ـ ــة امل�ساع ــدة فـي حال ــة مــوت �أحد �أف ـ ــراد وحدة الدفـ ــاع املدن ــي التابعـ ــة
لها �أو �إ�صابته ب�أذى ج�سماين عن جميع احلقوق فـي املطالبة بالتعوي�ض من الدولة
امل�ستفـيدة � ،شريطة �أن يكون املوت �أو الأذى اجل�سماين نتيجة مبا�شرة لتنفـيذ املهمة .
املـــادة ( ) 10
النزاعـــــــــات
تتم ت�سوية جميع النزاعـ ــات املتعلقـ ــة بتف�سري �أو تطبي ــق هذه االتفاقية بالتف ــاو�ض بني
الطرفـيـ ــن عرب اللجنـ ــة امل�شرتكـ ــة بينهم ــا  ،وفـي حال ــة عدم التو�ص ــل �إىل نتيجـ ــة تر�ضـي
الطرفـني  ،يتم اللجوء عندئذ �إىل القنوات الدبلوما�سية لإمتام الت�سوية .
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املـــادة ( ) 11
الت�صديــق والإنهـــــــاء
 - 1تخ�ضع هذه االتفاقية للم�صادقة  ،ويتم تبادل وثائق الت�صديق عليها  ،وتعد نافذة من
اليوم التايل النق�ضاء ( )30ثالثني يوما من تاريخ تبادل وثائق الت�صديق وملدة ()3
ثالث �سنوات  ،وتتجدد تلقائيا ملدة مماثلة ما مل يخطر �أحد الطرفـني الطرف الآخر
برغبته فـي �إنهائها .
 - 2يجوز تعديل هذه االتفاقية  -فـي �أي وقت  -باملوافقة الكتابية لكال الطرفـني  ،وتخ�ضع
لذات الإجراءات الواردة فـي الفقرة ( )1من هذه املادة .
 - 3يجوز لأي من الطرفـني �إنهاء هذه االتفاقية ب�إخطار كتابي عرب القنوات الدبلوما�سية
قبل انتهاء املدة الأ�صلية �أو املجددة بـ ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل  ،على �أن ي�سري
الإنهاء بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من التاريخ الذي قدم فـيه الإخطار  ،وال ي�ؤثر �إنهاء هذه
االتفاقية على �أي �إجراءات �سابقة لإنهائها .
مت التوقيع على االتفاقية  ،وفقا للقوانني املعمول بها فـي البلدين .
ح ــررت فـي �أبوظب ــي ه ــذا الي ــوم الثالث ــاء  ،من �شه ــر �سبتمب ــر �سنــة 2016م  ،من ن�سختي ــن
�أ�صليتني باللغة العربية .
عـن
دولة الإمارات العربية املتحـــدة

عـن
�سلطنــــــة عمـــــــــــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2017/5
باملوافقـة علـى ان�ضمـام �سلطـنة عمـان
�إلــى اتفاقيــة تجــارة الحبــوب للعــام 1995م
		
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 اتفاقية جتارة احلبوب للعام 1995م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقـ ــة علـ ــى ان�ضمـ ــام �سلطن ـ ــة عمـ ــان �إلـ ــى اتفاقيـ ـ ــة جتـ ـ ــارة احلبـ ـ ــوب للع ـ ــام 1995م ،
وفقـ ــا لل�صيغـ ــة املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
علـى جهـات االخت�صـا�ص إ�يـداع وثيقـة االن�ضمـام �إىل االتفاقية امل�شار �إليها وفقـا لأحكامهـا .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صــدر فـي 16 :من ربيـع الثاين �سنـة 1438هـ
املـوافـــــق  15 :من ينايــــــــــــــــر �سنـة 2017م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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(ii) voting by roll call shall be conducted by the Executive Director calling upon
delegates, starting with a member to be selected by the Chairman, in the
English alphabetical order of the members which they represent. Only the
delegate, or an alternate, of each member of the Council shall be entitled to
vote; and
(iii) when the Chairman, Vice-Chairman or temporary Chairman is presiding at a
meeting of the Council, the votes of the member which he would otherwise
have represented may be exercised, in the absence of any other representative
of that member, by the delegate of another exporting member or of another
importing member as may be appropriate.
RULE 20
Articles 9 to 21

Administrative Committee

(a) The Council, with effect from 1 July 2012, shall establish an Administrative
Committee consisting of not more than 16 members of the Council. Each fiscal
year its composition will be determined using the following guidelines:
(i) all those members of the Council holding not less than 50 (2.5%) of the
financial votes as established in accordance with Article 11 will automatically
be entitled to election
(ii) the remaining membership will consist of any other members elected by the
Council
(b) The Committee shall meet at least twice a year, ahead of each Council Session.
Unless the Council decides otherwise, its functions will include all those set out
elsewhere in the Rules of Procedure and in particular:
(i) To consider the draft agenda for each Council Session and approve it for
circulation to members of the Council in accordance with Rule16 (a)
(ii) To consider the draft annual budget after its preliminary review by the
Budget Committee, for recommendation to the Council for its approval in
accordance with Rule 26(c)
(iii) To keep under regular review the Council’s financial position, in accordance
with the provisions of Rules 26 to 30 and recommend the Council to take
appropriate action
(iv) To appoint the independent external auditors in accordance with the
provisions of Rule 31 (a)
(v) To designate the authorised signatories to the Council’s bank accounts in
accordance with Rule 30 (d)
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2017/6
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة بيـن �سلطنـة عمـان وجمهوريـة المجـر
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب المالي 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�سلطاني رقم ، 96/101
وعل ــى االتفاقيــة بيــن �سلطنــة عمــان  ،وجمهوريــة املجــر لتجنـب االزدواج ال�ضريبي ومنع
الته ـ ــرب املالــي بالن�سب ــة لل�ضرائــب عل ــى الدخ ــل  ،املوقع ـ ــة ف ــي مدين ـ ــة م�سق ـ ــط بتـ ــاريــخ
 2مــن �صفــر 1438هـ  ،املوافــق  2مـن نوفمبــر 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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 .
�صــدر فـي 16 :من ربيـع الثاين �سنـة 1438هـ
املـوافـــــق  15 :من ينايــــــــــــــــر �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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اتفاقيـــة
بـــني حكـومة �سلطنــة عمــان وحكومـــة املجــر
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب املالـي بالن�سبة لل�ضرائـب على الدخل
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة املجر  ،رغبة منهما فـي �إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج
ال�ضريبي  ،ومنـع التهــرب املالــي بالن�سبــة لل�ضرائب على الدخل ولزيـادة تطويـر وتعزيـز
العالقات بينهما  ،قد اتفقتا على ما ي�أتي :
الف�صــل الأول
جمــال االتفاقيــة
املــادة ( ) 1
النطـــاق ال�شخ�صـــي
تطبـ ــق ه ـ ــذه االتفاقيـ ـ ــة عل ــى الأ�شخ ــا�ص املقيمـ ــني فـي �إح ـ ــدى الدولتـ ـ ــني املتعاقدتـ ـ ــني
�أو فــي كلتيهمـ ــا .
املــادة ( ) 2
ال�ضرائــب التـي تتناولهـــا االتفاقيـة
 - 1ت�س ــري هذه االتفاقيـ ــة علـ ــى ال�ضرائ ــب عل ــى الدخــل التــي تف ــر�ض نياب ــة ع ــن دولـ ــة
متعاقدة � ،أيا كانت طريقة فر�ض هذه ال�ضرائب .
 - 2تعتبــر من قبي ــل ال�ضرائ ــب عل ــى الدخ ــل  ،جمي ــع ال�ضرائ ــب املفرو�ض ــة على �إجمال ــي
الدخ ـ ــل � ،أو علـ ــى عنا�صـ ــر من الدخـ ــل مب ــا فـي ذلك ال�ضرائب علـ ــى الأربـ ــاح النا�شئـ ــة
من الت�صــرف فـي الأمــوال املنقول ـ ــة �أو الثابتـة وال�ضرائب على �إجمالـي املبالغ للأجور
�أو الرواتب املدفوعة من قبل امل�شروعات  ،وكذلك ال�ضرائب على الزيادة فـي قيمة ر�أ�س
املال .
 - 3ت�شمل ال�ضرائب املفرو�ضة حاليا  ،والتي ت�سري عليها االتفاقية ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
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أ�  -بالن�سبة للمجر :
� - 1ضريبة الدخل ال�شخ�صي .
 - 2و�ضريبة ال�شركات ،
(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ ــ"ال�ضريبة املجرية") .
ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
�ضريبة الدخل ,
(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ ــ"ال�ضريبة العمانية") .
 - 4تــ�سري هــذه االتفاقيـ ــة �أي�ض ــا علــى �أي �ضرائ ــب مماثلة �أو م�شابه ــة ب�صف ــة جوهريـ ــة
لت ــلك ال�ضــرائب التي يتم فر�ضها بعــد تاريـخ التوقيع على ه ــذه االتفاقي ــة  ،بالإ�ضاف ــة
�أو بالإحالل لل�ضرائب احلالية  .وتقــوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتــني
ب�إخطار بع�ضهما بع�ضا ب�أي تعديالت مهمة فـي قوانني ال�ضرائب اخلا�صة بهما .
الف�صــل الثانـــي
التعريفـــــات
املــادة ( ) 3
تعريفـــات عامـــة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك :
أ�  -يق�صد مب�صطلح "املجر" �إقليم املجر ح�سب تعريفها فـي قوانينها  ,وفقا للقانون
الدويل .
ب  -يق�صد مب�صطلح "�سلطنة عمان" �إقليم �سلطنة عمان واجلزر التابعة لها  ،وي�شمل
ذلك املي ــاه الإقليمي ــة و�أي منطق ــة خارج املياه الإقليمي ــة يج ــوز ل�سلطنـ ــة عمـ ــان
�أن متــار�س عليها  ،وفقا للقانــون الدويل وقوانني �سلطنة عم ــان  ،حقوق ال�سيادة
فـيما يتعلق با�ستك�شاف وا�ستغالل املوارد الطبيعية فـي قـ ــاع البحر وباطن �أر�ضــه
وفـي املياه التي تعلوه .
ج  -يق�ص ــد مب�صطلحي "دولـ ــة متعاقـ ــدة" و"الدولة املتعاقــدة الأخرى" �سلطنــة عم ــان
�أو املجر  ,ح�سبما يقت�ضيه ال�سياق .
-110-

د  -ي�شمل م�صطلح "�شخ�ص" �أي فرد �أو �أي �شركة �أو �أي جمموعة �أخرى من الأ�شخا�ص .
هـ  -يق�صد مب�صطلح "ال�شركة" �أي �شخ�ص اعتباري �أو �أي كيان يعامل ك�شخ�ص اعتباري
لأغرا�ض ال�ضريبة .
و  -يق�صد مب�صطلحي "م�شروع دولة متعاقدة"  ،و"م�شروع الدولة املتعاقدة الأخرى"
عل ــى التوايل م�شروع يدي ــره مقي ــم فـي دولة متعاق ــدة  ،وم�ش ــروع يدي ــره مقي ــم
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ز  -يق�صد مب�صطلح "نقل دويل" �أي نقل ب�سفـينة �أو طائرة يتوىل ت�شغيلها م�شروع
تابع لدولة متعاقدة  ،ما عدا احلاالت التي يتم فـيها ت�شغيل ال�سفـينة �أو الطائرة
فقط بني �أماكن تقع داخل الدولة املتعاقدة الأخرى .
ح  -يق�صد مب�صطلح "ال�سلطة املخت�صة" :
 - 1بالن�سب ــة للمجـ ــر  :الوزير امل�س�ؤول عن ال�سيا�سة ال�ضريبيـ ــة �أو مــن ينوب عنــه
قانونا .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان  :وزارة املالية �أو من ينوب عنها قانونا .
ط  -يق�صد مب�صطلح "مواطـ ــن " :
� - 1أي فرد يتمتع بجن�سية دولة متعاقدة .
� - 2أي �شخ�ص اعتباري �أو �شراكة �أو احتاد �أو كيان �آخر ي�ستمد و�ضعه من القوانني
املعمول بها فـي دولة متعاقدة .
 - 2فـيما يتعلق بتطبيق االتفاقية فـي �أي وقت من قبل دولة متعاقدة  ،ف�إن �أي م�صطلح
مل يرد تعريفه فـيها يجب  ،ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك � ،أن يكون له املعنى ال�سائد
فـي ذلك الوقت  ،وفقا لقانون هذه الدولة املتعاقدة اخلا�ص بال�ضرائب التي تتناولها
االتفاقية  ،ويعتد بامل�ضمون الوارد فـي القوانني ال�ضريبية لهذه الدولة املتعاقدة دون
امل�ضمون الوارد فـي القوانني الأخرى املطبقة فـي تلك الدولة املتعاقدة .
املــادة ( ) 4
املقيــــــم
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد مب�صطلح (مقيم فـي دولة متعاقدة) �أي �شخ�ص يكون
خا�ضع ــا لل�ضريب ــة مبقت�ضـ ــى قوان ــني ه ــذه الدولـ ــة املتعاقدة  ،ب�سبب �سكنـ ــه �أو �إقامت ــه
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�أو مكان �إدارته �أو ت�أ�سي�سه �أو ت�سجيله �أو طبقا لأي معيار �آخر ذي طبيعة مماثلة  ،وكما
ي�شمل �أي�ضا هذه الدولة املتعاقدة  ،و�أيا من �سلطاتها املحلية �أو �أ�شخا�صها االعتبارية .
ولكن ال ي�شمل هذا امل�صطلح على �أي حال �أي �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة
املتعاقدة فـيما يتعلق فقط بدخل من م�صادر فـي تلك الدولة املتعاقدة �أو ر�أ�س مال
كائن فـيها .
� - 2إذا اعترب �أي فرد بالتطبيق لأحكــام الفقــرة ( )1مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني ،
ف�إن و�ضعه يحدد وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فـيها �سكن دائم حتت ت�صرفه ،
ف ـ ـ�إذا كان ل ــه �سكـ ــن دائم حتت ت�صرف ــه فـي كلتـ ــا الدولت ــني املتعاقدتـ ــني  ،فـيعتبـ ــر
مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي ترتبط م�صاحله ال�شخ�صية واالقت�صادية
بدرجة �أقرب (مركز م�صاحله احليوية) .
ب � -إذا مل ميكن حتديد الدولة املتعاقدة التي يوجد فـيها مركز م�صاحله احليوية ،
�أو �إذا لـ ــم يك ــن لـ ــه �سكن دائـ ــم حتـ ــت ت�صرفه فـي �أي من الدولت ــني املتعاقدت ــني ،
فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فـيها �سكن معتاد .
ج � -إذا كــان لــه �سكـن معتــاد فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني �أو مل يكن ل ــه �سك ــن معت ــاد
فـي �أي منهما  ،فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون مواطنا بها .
د � -إذا كان مواطنا فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني �أو مل يكن مواطنا لأي منهما  ،تتوىل
ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني ت�سويــة امل�س�ألة باتفاق م�شرتك
بينهما .
� - 3إذا اعترب �أي �شخ�ص �آخر من غري الأفراد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا
الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يوجد فـيها مكان �إدارته
الفعلي .
املــادة ( ) 5
املن�شـــ�أة امل�ستقـــرة
 - 1لأغــرا�ض ه ــذه االتفاقي ــة  ،يق�صد مب�صطلح "من�شـ ـ�أة م�ستق ــرة" املق ــر الثابــت للن�شــاط
الذي يبا�شر امل�شروع كال �أو جزءا من ن�شاطه فـيه .
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 - 2ت�شمل عبارة "من�ش�أة م�ستقرة" ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -مكانا للإدارة .
ب  -فـرعا .
ج  -مكتـبا .
د  -م�صنـعا .
هـ  -ور�شـة .
و  -ومنجما �أو بئـر نفـط �أو غـاز �أو حمجرا �أو �أي مكـان �آخر ال�ستخراج املوارد الطبيعية .
 - 3ت�شمل عبارة "من�ش�أة م�ستقرة" كذلك :
�أ  -موقع البناء �أو م�شروع الت�شييد �أو التجميع �أو الرتكيب �أو هذه الأن�شطة الإ�شرافـية
املرتبطة بها فقط � ،إذا �أبقي هذا املوقع �أو امل�شروع �أو الأن�شطة ملدة تزيد على ()6
�ستة �أ�شهر .
ب  -تقدمي اخلدمات مبا فـي ذلك اخلدمات اال�ست�شارية عن طريق م�شروع من خالل
موظفـني � ،أو عاملني �آخرين يوظفهم امل�شروع ملثل هذا الغر�ض  ،ولكن فقط �إذا
ا�ستمر هذا النوع من الأن�شطة (للم�شروع ذاته �أو مل�شروع يرتبط به) فـي دولة
متعاقدة لفرتة �أو لفرتات تزيد فـي جمموعها على (� )6ستة �أ�شهر خالل �أي فرتة
اثني ع�شر �شهرا .
 - 4على الـرغم من الأحكام ال�سابقة من هذه املــادة  ،ال يعترب �أن م�صطلح "من�ش�أة م�ستقرة"
ي�شمل الآتي :
�أ  -ا�ستخــدام املراف ــق فقط  ،لغر�ض تخزين �أو عر�ض �أو ت�سلي ــم الب�ضائ ــع �أو ال�سلـ ــع
اخلا�صة بامل�شروع .
ب  -االحتف ــاظ مبخـ ــزون مــن الب�ضائــع �أو ال�سلــع اخلا�ص ــة بامل�شــروع فق ــط  ،لغـ ــر�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  ,خم�ص�ص فقط لغر�ض �شراء ب�ضائع �أو �سلع �أو جمع
معلومات للم�شروع .
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هـ  -االحتفاظ مبقــر ثابت للن�شاط فقط  ،لغــر�ض القي ــام ب ـ�أي ن�شــاط �آخــر للم�شــروع
له طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
و  -االحتف ــاظ مبقر ثاب ــت للن�ش ــاط فقط  ،لأي جمموعة من الأن�شط ــة امل�شــار �إليهــا
فـي الفقرات الفرعية من (�أ) �إىل (هـ) ال�سابقة ب�شرط �أن يكون للن�شاط الكلي
للمقر الثابت والناجت من هذا التجميع طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
 - 5على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتني ( 1و � )2إذا قـام �شخـ�ص  -بخالف وكيل
ذي و�ضعية م�ستقلة ينطبق عليه حكم الفقرة ( - )6بالت�صرف نيابة عن امل�شروع ،
وكان لهذا ال�شخ�ص �سلطة �إبرام العقود با�سم امل�شروع فـي هذه الدولة املتعاقدة  ،وكان
ميار�س هــذه ال�سلطــة ب�شكــل معتـاد  ،فـيعترب لهــذا امل�شــروع من�ش ـ�أة م�ستقــرة فـي ت ــلك
الدولــة املتعاقدة بالن�سبة لأي �أن�شطة يبا�شرها ذلك ال�شخ�ص للم�شروع  ،ما مل تكن
�أن�شطة ذلك ال�شخ�ص حم�صورة بتلك الواردة فـي الفقرة ( ، )4والتي �إذا متت ممار�ستها
من خالل مقر ثابت للن�شاط ف�إنها ال ت�ؤدي �إىل اعتبار هذا املقر الثابت مبثابة من�ش�أة
م�ستقرة مبوجب �أحكام تلك الفقرة .
 - 6ال يعترب مل�شروع دولة متعاقدة ما من�ش�أة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ملجرد
ممار�ستــه فـي هذه الدولة املتعاق ــدة الأخرى عن طريق و�سيط �أو وكيل عــام بالعمول ــة
�أو �أي وكي ــل آ�خ ــر ذي و�ضعيــة م�ستقل ــة  ،ب�شــرط �أن مي ــار�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص عملهـ ــم
فـي �إطار ن�شاطهم املعتاد � ،إال �أنه فـي حالة كون �أن�شطة هذا الوكيل مكر�سة ب�صفة
مطلقــة �أو تكــاد تكون مطلق ــة نياب ــة عن ه ــذا امل�شروع  ،وكان ــت ال�شروط التي و�ضع ــت
�أو فر�ضـت بني ذلك امل�شــروع وبني الو�سيط فـي عالقتيهما التجارية واملاليــة تختلــف
عن تلك التي كان ميكن �أن تو�ضع بني م�شاريع م�ستقلة  ،ف�إنه لن يعترب وكيال ذا و�ضعية
م�ستقلة باملعنى املق�صود فـي هذه الفقرة .
 - 7كــون �شرك ــة مقيمة فـي دولة متعاقدة ت�سيطر على � ،أو ت�سيطر عليه ــا �شرك ــة مقيم ــة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو متار�س الن�شاط فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى
(�سواء عن طريق من�ش�أة م�ستقرة � ،أو غري ذلك) ف�إن ذلك ال ي�ؤدي فـي حد ذاته �إىل اعتبار
�أي من ال�شركتني مبثابة من�ش�أة م�ستقرة لل�شركة الأخرى .
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الف�صــل الثالـــث
ال�ضريبــة علــى الدخــل
املــادة ( ) 6
الدخـــل من الأمـــوال الثابتـــة
 - 1الدخــل الــذي يح�صــل عليــه مقيــم فـي دول ــة متعاق ــدة من �أموال ثابتة (مب ــا فـي ذلك
الدخ ــل النات ــج من الزراعـ ــة �أو الغابات) كائنـ ــة فـي الدولـ ــة املتعاقدة الأخ ــرى  ،يجــوز
�أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2يق�صد مب�صطلح "الأموال الثابتة" املعنــى املحدد فـي قان ــون الدولة املتعاقــدة الكائــنة
فـيها هذه الأموال  ،وي�شمل هذا امل�صطلح فـي كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة ،
واملا�شي ــة  ،واملعـ ــدات امل�ستخدمـ ــة فـي الزراعة (مبا ي�شمل تربية وزراع ــة الأ�سمـ ــاك)
والغابات واحلقوق التي ت�سري عليها �أحكام القانون العام املتعلقة بامللكية العقارية .
ويعترب �أمواال ثابتة �أي�ضا  ،احلق فـي االنتفاع بالأموال الثابتة  ،واحلق فـي اقت�ضاء
مدفوع ــات متغيــرة �أو ثابت ــة مقابل ا�ستغالل �أو احلق فـي ا�ستغــالل مناطق التعدين
وامل�ص ــادر واملــوارد الطبيعيــة ا ألخ ــرى  ،وال تعترب ال�سفن والقوارب والطائــرات �أم ــواال
ثابتة .
 - 3تطبق �أحكام الفقرة (� )1أي�ض ــا عل ــى الدخ ــل النا�ش ــئ من اال�ست ــغالل املبا�شــر �أو ت�أجيــر
�أو ا�ستخدام الأموال الثابتة ب�أي �شكل �آخر .
 - 4تطبق �أحكـام الفقرتني ( 1و � )3أي�ضـ ــا على الدخل من الأمـ ــوال الثابتــة لأي م�شـ ــروع ،
وعلى الدخل من الأموال الثابتة امل�ستخدمة فـي �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة .
املــادة ( ) 7
�أربـــاح 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 با�شر امل�شـروع ن�شاطــه على النح ــو ال�ساب ــق ذك ــره  ،ف�إن ــه يج ــوز فر�ض ال�ضريبــة
على �أرباح امل�شروع فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،ولكن فقط فـي حدود ما ين�سب منها
�إىل هذه املن�ش�أة امل�ستقرة .
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 - 2مع مراعاة �أحكام الفقرة (� ، )3إذا 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 هي الأرباح التي يتوقع حتقيقها بافرتا�ض �أنها م�شروع
م�ستقل ومنف�صل يبا�شر الأن�شطــة ذاته ــا �أو �أن�شطة مماثل ــة له ــا فـ ــي الظ ــروف ذاته ــا
�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
ن�شاط املن�ش�أة امل�ستقرة  ،مبا فـي ذلك امل�صروفات التنفـيذية والإدارية العامة بالقدر
الـ ــذي تكبدت ــه �سـ ــواء كان ذلك ف ــي الدول ــة املتعاقـ ــدة الكائنـ ــة فـيهـ ــا املن�ش�أة امل�ستقـ ــرة
�أو فـي �أي مكان �آخر � ،شريطة �أن تكون هذه اخل�صومات وفقا للأحكام والقيود املفرو�ضة
فـي قوانني ال�ضرائب لتلك الدولة املتعاقدة .
 - 4وفقا ملا جرت به العادة فـي دولة متعاقدة عند حتديد الأرباح التي تن�سب �إىل املن�ش�أة
امل�ستق ــرة على �أ�ســا�س توزيــع الأرب ــاح الكلية للم�شروع على �أجزائ ــه املختلفة  ،ال حت ــول
�أحكام الفقرة ( )2دون حتديد هذه الدول ــة املتعاقــدة للأرباح التي تخ�ضـ ــع لل�ضريب ــة
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 املــادة .
 - 5ال ميكن �أن 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 جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك .
� - 7إذا ت�ضمنت الأرباح عنا�صر للدخــل تــم الن�ص عليها ب�صفــة م�ستقل ــة فـي مــواد أ�خ ــرى
من هذه االتفاقية  ،ف�إن �أحكام تلك املواد ال تت�أثر ب�أحكام هذه املــادة .
املــادة ( ) 8
النقـــل 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 .
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 - 2ت�س ــري �أحك ــام الفقــرة ( )1كـ ــذلك علـ ــى الأربـ ــاح الناجتة من امل�شاركة فـي جمموع ــة
(� )POOLأو ن�شاط م�شرتك �أو توكيل ت�شغيل عاملي .
 - 3لأغرا�ض هذه املــادة  ،ف�إن م�صطلح "ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل"
ي�شمل :
�أ  -ت�أجيـ ــر �أو ا�ستئج ــار ال�سف ــن �أو الطائ ــرات بكامـ ــل التجهيـ ــزات والطاقـ ــم وامل ـ ـ�ؤن
وا�ستخدامها للت�شغيل فـي النقل الدويل .
ب  -ت�أجري �أو ا�ستئجار ال�سفن �أو الطائرات  ،وفقا لنظام الت�أجري بدون طاقم القيادة
�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 ا�ستئجار احلاوي ــات � ،إذا ك ــان ه ــذا اال�ستخـ ــدام �أو ال�صيان ــة
�أو اال�ستئجار ي�شكل ن�شاطا عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
� - 4إن الفائدة على احل�سابات امل�صرفـية التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة من �أموال ترتبط
مبا�شرة بت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل الذي يتم فـي تلك الدولة تعترب
�أرباحا من هذا الت�شغيل  ،ب�شرط �أن تكون هذه الأموال عار�ضة وثانوية لهذا الت�شغيل .
 - 5يق�صد مب�صطلح " ت�شغيل ال�سفن �أو الطائـرات " ن�شــاط يبا�شره املالك � ،أو امل�ست�أجرون ،
�أو امل�ؤجــرون لل�سف ـ ــن �أو الطائرات لنقـ ـ ـ ــل الركـ ــاب �أو الربي ـ ــد � ،أو املا�شيـ ــة �أو الب�ضائ ــع
عـ ــن طريق البحر �أو اجلو  ،مبا فـي ذلك بيع التذاكر لهذا النقل نيابة عن م�شروعات
�أخرى .
املــادة ( ) 9
امل�شروعـــات امل�شرتكـــة
 - 1فـي حال ـ ــة :
�أ  -م�شاركة م�شروع دولة متعاقدة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �إدارة �أو رقابة
ر�أ�س مال م�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب �	-أو م�شاركة الأ�شخا�ص ذاتهم بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �إدارة �أو رقابة
�أو فـي ر�أ�س مال م�شروع فـي دولة متعاقدة �أو م�شروع فـي دولة متعاقدة �أخرى .
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و�إذا و�ضعت �أو فر�ضت  -فـي �أي من احلالتني � -شروط ب ــني امل�شروعـ ــني فـي 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�شروعاتهـا  -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 تتحق ــق مل�شروع الدولـ ــة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال � ،إذا كانت ال�شـ ــروط املتف ــق عليه ــا
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�سوي ــة منا�سب ــة لل�ضريب ــة املفرو�ض ــة
فـيها على هذه الأرباح � ،إذا تطابقت مع الت�سوية التي �أجرتها الدولة امل�شار �إليهــا �أوال .
ويعتد عند �إجــراء هذه الت�سوي ــة بالأحكــام ا ألخــرى لالتفاقيــة  ،ويج ــوز الت�ش ــاور ب ــني
ال�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني �إذا تطلب الأمر ذلك .
املــادة ( ) 10
�أربـــاح الأ�سهـــم
� - 1أرباح الأ�سهم التي تدفعها �أي �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبــة �أي�ضــا على �أرب ــاح هذه الأ�سهم فـي الدولة املتعاقــدة
التي تقيم فـيها ال�شركة التي دفعــت �أرب ــاح الأ�سهم  ،وذلك وفقا لقوانني تلك الدولــة
املتعاقدة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم مقيما فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى  ،فـيجب �أال تزيد ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو عن الن�سب الآتية :
�أ  )%10( -ع�شرة باملائة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم �إذا كان املالك امل�ستفـيد فردا .
ب � )%0( -صفر باملائة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم فـي جميع احلاالت الأخرى .
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ال ت�ؤثر هذه الفقرة فـي فر�ض ال�ضريبة على ال�شركة فـيما يتعلق بالأرباح التي تدفع
منها �أرباح الأ�سهم  .وتقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بالتو�صل
عن طريق االتفاق املتبادل �إىل حل ب�ش�أن طريقة تطبيق هذا القيد .
 - 3يق�ص ــد مب�صطلح "�أرب ــاح الأ�سه ــم" امل�ستخدم ــة فـي ه ــذه املـ ــادة الدخـ ــل مـ ــن الأ�سه ـ ــم
�أو احلقوق الأخرى التي ال تعترب من قبيل الديون وامل�شاركة فـي الأرباح وكذلك الدخل
م ــن احلق ــوق الأخ ــرى لل�شرك ــات  ،والتي تخ�ضع للمعاملة ال�ضريبيــة ذاتهــا كالدخـ ــل
من الأ�سهم  ،وفقا لقوانني الدولة املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�شركة التي تقوم بالتوزيع .
 - 4ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( 1و � )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم  -ب�صفته
مقيما بدولة متعاقدة  -يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تقيم فـيها ال�شركة
التي تدفع �أرباح الأ�سهم ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة بها �أو ي�ؤدي فـي هذه
الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكانت
ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها �أرباح الأ�سهم ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة
�أو ذلك املقر الثابت  ،وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املــادة (� )7أو املــادة ( ، )14وفقا للحالة .
�	- 5إذا 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 � ،إال بالقدر الذي تكون هذه الأرباح قد دفعت �إىل مقيم فـي هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى � ،أو بالقدر الذي تكون ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط
ب�صفة فعلية مبن�ش�أة م�ستقرة �أو مبقر ثابت كائن فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى ،
وال يج ــوز كـ ــذلك �أن تفر�ض على �أرب ــاح ال�شركــة غيــر املوزع ــة لل�ضريبة الت ــي ت�س ــري
على �أرباح ال�شركة غري املوزعة حتى لو كانت �أرباح الأ�سهم املدفوعة �أو الأرباح غري
املوزعة تتكون كليا �أو جزئيا من �أرباح �أو دخل ن� أش� فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
املــادة ( ) 11
فـوائـــد الديــون
 - 1الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وي�ستفـيد مبلكيتها مقيم فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى فقط .
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 - 2يق�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�ضمانات
احلكومية والدخل من ال�صكوك �أو ال�سندات مبا فـي ذلك املكاف�آت واجلوائز املتعلقة
بهذه ال�ضمانات �أو ال�صكوك �أو ال�سندات  .وال تعترب الغرامات املفرو�ضة ب�سبب الت�أخري
فـي ال�سداد من قبيل الفوائد لغر�ض هذه املــادة .
 - 3ال ت�سري �أحكام الفقرة (� )1إذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة ب�صفته مقيما فـي دولة
متعاقدة يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،التي ن�ش�أت فـيها الفائدة ن�شاطا عن طريق
من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات �شخ�صية
م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط ب�صفة
فعلية بهذه املن�ش�أة امل�ستق ــرة �أو املقر الثابت  ،وتطبق فـي هذه احلالـ ــة �أحك ــام املــادة ()7
�أو املــادة ( ، )14وفقا للحالة .
� - 4إذا �أدى وجود عالقة خا�صة  -بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد 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�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 كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام الأخرىلهذه
االتفاقية .
املــادة ( ) 12
الأتــــاوى
 - 1الأتاوى التي تن� أش� فـي دولة متعاقدة  ،وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة 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 تلك الدولة املتعاقدة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد
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 .
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وتتوىل ال�سلطات املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق املتبادل ت�سوية
طريقة تطبيق هذا القيد .
 - 3يق�صد مب�صطلح "الأتاوى" الوارد فـي هذه املــادة املدفوعات من �أي نوع  ،والتي يتم
ت�سلمها مقاب ــل ا�ستخـ ــدام � ،أو حق ا�ستخدام �أي حقوق للم�ؤل ــف فـي عم ــل �أدبــي �أو فنــي
�أو علمي مبا فـي ذلك برامج احلا�سب الآيل والأفالم ال�سينمائية  ،والأفالم �أو ال�شرائط
�أو اال�سطوانـ ــات امل�ستخدمـ ــة فـي الإذاعـ ــة ال�صوتي ـ ــة �أو املرئية  ،و�أي بـ ــراءات اخت ـ ــراع ،
�أو عالمات تـجاريــة � ،أو ت�صميم � ،أو طـ ــراز � ،أو خطة �أو تركيبة � ،أو عملية �إنت ــاج �سريــة ،
�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�سري �أحكام الفقرتني ( 1و � )2إذا كان امل ــالك امل�ستفـيد من الأت ــاوى  -ب�صفتــه مقيم ــا
فـي دولة متعاقدة  -يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تن�ش�أ فـيها الأتاوى ن�شاطا
عن طريـق من�شـ�أة م�ستقرة كائنـة فـيهــا � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولـة ا ألخـرى خدمــات
�شخ�صيـة م�ستقلـة من مقـر ثابــت كائ ــن فـيه ــا  ،وكــان احلــق �أو امللكيــة التــي تدف ــع عنهــا
الأتاوى ترتبط ب�صفـة فعليــة بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة  ،وتطبق فـي هذه احلالــة �أحكــام
املــادة (� )7أو املــادة ( ، )14بح�سب احلالة .
 - 5تعترب الأتاوى قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيما فـي هذه الدولة
املتعاقدة  ،ومع ذلك � ،إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي يدفع الأتاوى � -ســواء كــان مقيمــا
فـي دولة متعاقدة �أو غري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة
يرتبط باحلق الذي ا�ستحقت عنه الأتاوى  ،وكانت هذه الأتاوى قد حتملتها هذه املن�ش�أة
امل�ستقرة �أو املقر الثابت  ،ف�إن هذه الأتاوى تعترب ك�أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة
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
وبني �شخــ�ص آ�خــر � -إىل زي ــادة فـي مبلغ الأتاوى فـيما يتعلــق باال�ستخ ــدام �أو احلــق
�أو املعلومات التي دفعت عنها  ،عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يقوم
بالدفع واملالك امل�ستفـيد فـي حالة غياب 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 ( ) 13
الأربــاح الــر�أ�س ماليـــة
 - 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 املتعاقدة الأخرى .
 - 2الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي �أ�سهم �أو فوائد
مماثلة ت�ستمد على الأكرث ( )%50خم�سـني باملائة من قيم ــة �أمالكه ــا ب�شك ــل مبا�شــر
�أو غري مبا�شر من �أموال ثابتة وكائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3الأرباح  -بخالف تلك املذكورة فـي الفقرة ( - )2الناجتة من الت�صرف ف ــي �أم ــوال
منقولــة متث ــل جــزءا من الأم ــوال املخ�ص�ص ــة ملبا�شــرة ن�شــاط من�ش�أة م�ستقــرة ميلكهــا
م�شروع دولة متعاقدة كائن فـي الدولة املتعاقدة الأخـرى � ،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 من الت�صرف فـي هذه املن�ش�أة
امل�ستق ــرة (�سواء مبفردهـ ــا �أو مع امل�شروع ب�أكملـ ــه) �أو فـ ــي ه ــذا املــقر الثاب ــت  ،يجــوز �أن
تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 4الأربـ ـ ــاح التــي يح�ص ــل عليهـ ـ ــا م�ش ــروع فـي دولـ ـ ــة متعاق ــدة من الت�صرف فـي ال�سف ــن
�أو الطائرات التي تعم ــل فـي النق ــل الدويل �أو فـي الأموال املنقولة املتعلقة بت�شغيل
مث ــل هذه ال�سفن �أو الطائرات  ،تخ�ضع فقط لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة .
 - 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 فـيها املت�صرف
بهذه الأموال .
املــادة ( ) 14
اخلدمــات ال�شخ�صيـــة امل�ستقلــة
 - 1الدخل الذي يح�صل عليه مقيـم فـي دولة متعاقــدة فـيم ــا يتعل ــق باخلدم ــات املهني ــة ،
�أو الأن�شط ــة الأخــرى التي لها طابع اال�ستق ــالل  ،يخ�ضــع لل�ضريب ــة فق ــط فـي ه ــذه
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الدولة 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  ،ففـي هذه احلالة يجوز فر�ض
ال�ضريبـة على هــذا الدخ ــل فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،ولك ــن فقــط بالق ــدر الـ ــذي
ين�سب �إىل هذا املقر الثابت .
 - 2ي�شمل م�صطلح "اخلدمات املهنية" علــى وج ــه اخل�صو�ص الأن�شطة امل�ستقلة العلمية
�أو الأدبية �أو الفنية � ،أو التعليمية �أو التدري�سية  ،وكذلك الأن�شطة امل�ستقلة للأطباء
واملحامني  ،واملهند�سني  ،واملعماريني  ،و�أطباء الأ�سنان  ،واملحا�سبني .
املــادة ( ) 15
الدخل من الوظيفة
 - 1م ــع مراعــاة �أحك ــام امل ــواد(  16و  18و  ، )19ف ـ�إن الروات ــب والأجــور واملكافـ ـ�آت ا ألخ ــرى
املماثل ــة التــي يح�ص ــل عليهـ ــا مقي ــم ف ــي دولـ ــة متعاقدة مقابل �أداء وظيف ــة تخ�ض ــع
لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط  ،ما مل ت�ؤد الوظيفة فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى  ،ف�إذا متت ت�أدية الوظيفة كذلك  ،ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها منها يجوز
فر�ض ال�ضريبة عليها فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة
متعاقــدة مقاب ــل �أداء وظيف ــة فـي الدول ــة املتعاق ــدة الأخــرى تخ�ضـع لل�ضريب ــة فقــط
فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال فـي حالة :
أ� � -أن يكون املت�سلم موجودا فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة �أو فرتات ال تتج ــاوز
فـي جمموعها ( )183مائة وثالثة وثمانني يوما خالل �أي فرتة اثني ع�شر �شهرا
تبد�أ �أو تنتهي فـي ال�سنة ال�ضريبية املعنية .
ب  -و�أن تكــون املكافـ ـ�أة ق ــد دفع ــت بوا�سط ــة � /أو نياب ــة عن �صاح ــب عمــل غيــر مقيــم
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج � -أال تكون املكاف�أة قد حتملتها من�ش�أة م�ستقرة � ،أو مقر ثابت ل�صاحب العمل كائن
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3على الرغم من الفقرات ال�سابقة من هذه املــادة  ،ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها موظف
فـي م�شروع لدولة متعاقدة مقابل وظيفة متت ت�أديتها على ظهر �سفـينة �أو فـي طائرة
يتم ت�شغيلها فـي النقل الدويل  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة .
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املــادة ( ) 16
�أتعــاب املديريــن
�أتعاب املديرين واملدفوعات الأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة
ب�صفتـه ع�ضـوا فـي جمـل�س الإدارة �أو املجلـ�س اال�ست�شـاري �أو �أي جهـاز مماثـل آ�خـر ل�شركـة
مقيمة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة
الأخرى .
املــادة ( ) 17
الفنانــون والريا�ضيــون
 - 1عل ــى الرغ ــم من �أحكـ ــام املادتني ( 14و  ، )15ف ـ ـ�إن الدخـ ــل الــذي يح�صل عليـ ــه مقي ـ ــم
فـي دولة متعاقدة ب�صفته 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�صية
التي يبا�شرها بهذه ال�صفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
� - 2إذا ك ــان الدخــل ال ــذي يتعل ــق ب�أن�شطــة �شخ�صية يبا�شرها فنان �أو ريا�ضــي ب�صفت ــه هذه
ال ي�ستحــق للفنــان �أو الريا�ضي نف�سه  ،ولكن ل�شخ�ص �آخــر  ،ف�إن هــذا الدخــل  -عل ــى
الرغم من �أحكام املــواد ( 7و  14و  - )15يجــوز �أن تفر�ض عليه ال�ضريبة فـي الدولــة
املتعاقدة التي يبا�شر فـيها الفنان �أو الريا�ضي �أن�شطته .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرتني ( 1و  )2من هذه املــادة  ،ف�إن الدخل امل�شار �إليه فـي هذه
املــادة الذي يح�صل عليه فنان �أو ريا�ضي مقيم فـي دولة متعاقدة يعفى من ال�ضريبة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي متت فـيها ممار�سة ن�شاط الفنان �أو الريا�ضي ب�شرط
�أن يكون هذا الن�شاط مدعوما بالكامل �أو ب�صفة �أ�سا�سية من الأموال العامة للدولة
املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال � ،أو من �سلطة حملية بها � ,أو �أحد �أ�شخا�ص القانون العام بها .
املــادة ( ) 18
املعا�شـات ومدفوعـات ال�ضمـان االجتماعـي
 - 1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من املــادة ( ، )19ف�إن املعا�شات واملكاف�آت الأخرى املماثلة
التي دفعت ملقيم فـي دولة متعاقدة مقابل وظيفة �أديت فـي املا�ضي  ،تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
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 - 2على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املعا�شات واملدفوعات الأخرى التي تدفع وفقا
خلطة عامة تكون جزءا من نظام �ضمان اجتماعي لدولة متعاقدة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة فقط .
املــادة ( ) 19
اخلدمــة احلكوميـــة
 - 1أ�  -الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلــة  -بخــالف املعا�ش  -التي تدفعها دولة
متعاقدة �أو �سلطة حملية �أو �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام فـيها �إىل �أي فرد
مقابل ما �أداه من خدمات لتلك الدولة املتعاقدة �أو ال�سلطة �أو �شخ�ص القانون
العام  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
ب  -ومع ذلك  ،ف�إن هذه الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي الدولة املتعاقـدة الأخرى فقط �إذا كانـت اخلدمات قد متت ت�أديتها فـي هذه
الدولة املتعاقدة  ،وكان الفرد مقيما فـي تلك الدولة املتعاقدة  ،ويعترب �إما :
 - 1من مواطني هذه الدولة املتعاقدة .
� - 2أو ممن مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولة املتعاقدة لغر�ض �أداء هذه اخلدمات
فقط .
 - 2أ� � -أي معا�ش تدفعه �أو يقدم من �أموال دولة متعاقدة �أو �سلطة حملية �أو �شخ�ص من
�أ�شخا�ص القانون العام لفرد مقابل �أداء خدمات لهذه الدولة املتعاقدة �أو ال�سلطة
�أو �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة
فقط .
ب  -ومع ذلك  ،يخ�ضع هذا املعا�ش لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى فقط �إذا كان
الفرد مقيما ومواطنا فـي هذه الدولة املتعاقدة .
 - 3تطبق �أحكام املــواد ( 15و  16و  17و  )18على الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى
املماثل ــة التي ترتب ــط بن�شاط تبا�ش ــره دولــة متعاقــدة �أو �سلطــة حمليــة �أو �أي �شخ ــ�ص
من �أ�شخا�ص القانون العام فـي هذه الدولة املتعاقدة .
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املــادة ( ) 20
الطلبــــة
املدفوعات التي يح�صل عليها طالب �أو متدرب على ن�شاط وهو يقيم �أو كان يقيم مبا�شرة -
قبل زيارة دولـة متعاقـدة  -فـي الدولــة املتعاقدة الأخرى  ،وقد ح�ضــر �إىل الدولــة املتعاقــدة
امل�شـار �إليه ــا �أوال فقط لغر�ض تعليمه �أو تدريبــه فـيهــا  ،وذلك لتغطية م�صاريف �إعا�شتــه
�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 املتعاقدة .
املــادة ( ) 21
الأ�ساتـــذة واملعلمــون والباحثــون
 - 1عل ــى الرغــم من �أحكام املــادة ( )15من هذه االتفاقية  ،ف�إن الفرد الذي يعد مقيما
فـي دولة متعاقدة مبا�شرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة الأخرى  ،ويقوم بزيارة للدولة
املتعاق ـ ــدة الأخ ــرى بدعـ ـ ــوة من جامع ــة �أو كلي ـ ــة �أو مدر�س ـ ــة �أو �أي م�ؤ�س�س ــة تعليميـ ــة
�أو م�ؤ�س�سة بحث علمي مماثلة معتمدة لفرتة ال تتجاوز (� )2سنتني من تاريخ زيارته
الأوىل �إىل الدولــة املتعاق ــدة الأخرى  ،وذلك فقــط لغر�ض التدري�س �أو �إجــراء �أبحــاث
�أو كليهما فـي هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو البحثية  ،يعفى من ال�ضريبة فـي هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى على ما يح�صل عليه من مكاف�أة عن هذا التدري�س �أو البحث .
 - 2يق�صـد مب�صطلح "معتم ــدة" فـي الفقــرة ( )1االعتماد الــذي متنحــه الدولــة املتعاقــدة
التي تقع فـيها اجلامعة �أو الكلية �أو املدر�سـة �أو �أي م�ؤ�س�سـة تعليمية �أو م�ؤ�س�سـة بحـث
علمـي مماثلة .
 - 3ال تنطبق هذه املــادة على الدخل من البحث �إذا مت القيام بهذا البحث ب�صفة �أ�سا�سية
مل�صلحة �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص حمددين .
املــادة ( ) 22
�أنــواع الدخــل الأخــرى
 - 1عنا�صر الدخل ملقيم فـي دولة متعاقدة  ،حيثما 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
لتعريفها الوارد فـي الفقرة ( )2من املــادة (� - )6إذا كان من ت�سلم هذا الدخل مقيما فـي
دولة متعاقدة  ،ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة
كائن ــة فـيهــا � ،أو يـ ـ�ؤدي فـي ه ــذه الدول ــة املتعاق ــدة الأخـ ــرى خدم ــة �شخ�صية م�ستقل ــة
من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط ب�صفة
فعليــة بت ــلك املن�شـ ـ�أة امل�ستق ــرة �أو ه ــذا املقــر الثابــت  ،ففـي ه ــذه احلالــة تطبــق �أحكـ ــام
املــادة (� )7أو املــادة ( ، )14بح�سب احلالة .
الف�صــل الرابـــع
طــرق جتنـــب االزدواج ال�ضريبــي
املــادة ( ) 23
�إزالـــة االزدواج ال�ضريبـــي
 - 1بالن�سبة للمجر تتم �إزالة االزدواج ال�ضريبي على النحو الآتي :
أ� � -إذا ح�صل مقيم فـي املجر على دخل يجوز بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية �أن يخ�ضع
لل�ضريبــة فـي �سلطنــة عمــان  ،فـ ـ ـ�إن عل ــى املجــر  -وفقا لأحكـ ــام الفق ــرات الفرعي ــة
(ب) و (ج ) والفقرة (� - )3أن ت�سمح بخ�صم هذا الدخل من ال�ضريبـة .
ب � -إذا ح�صل مقيم فـي املجر على عنا�صر دخل ميكن �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي �سلطنة
عمان بالتطبيق لأحكام املادتني ( 10و  ، )12ف�إن على املجر �أن ت�سمح بـخ�صم مبلغ
من ال�ضريبة على دخل ذلك املقيــم ي�ســاوي ال�ضريبـة املدفوعــة فـي �سلطنة عمان .
ال يجوز �أن يزيد اخل�ص ــم  ،ب ـ ـ�أي حال  ،على ذلك اجلزء من ال�ضريب ــة قب ــل منـ ــح
اخل�صم واملن�سوب �إىل تلك العنا�صر من الدخل املح�صل عليه من �سلطنة عمان .
ج  -ال ت�سري �أحكام الفقرة الفرعية (�أ) على الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي دولة
متعاقدة �إذا كانت الدولة املتعاقدة الأخرى تطبق �أحكام هذه االتفاقية لإعفاء هذا
الدخـ ــل من ال�ضريبـ ــة �أو تطب ــق �أحك ــام الفقــرة ( )2من املــادة ( )10والفق ــرة ()2
من املــادة ( )12على هذا الدخل .
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 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان تتم �إزالة االزدواج ال�ضريبي على النحو الآتي :
�إذا ح�ص ــل مقيــم فـي �سلطن ــة عمان على دخ ــل يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريــبة فـي املج ــر
بالتطبي ــق لأحكـ ــام هــذه االتفاقي ــة  ،ف�إن على �سلطنة عمان �أن ت�سمح بخ�صـ ــم مبلـ ــغ
من ال�ضريبــة املفرو�ضــة علـ ــى دخـ ــل ه ـ ــذا املقي ـ ــم يعـ ــادل �ضريب ــة الدخــل املدفوعـ ــة
فـي املجر �سواء �أكان ذلك بطريقة مبا�شرة �أم عن طريق اخل�صم  ،ومع ذلك  ،يجب �أال
يزيد هذا اخل�صم على ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل (كما هو حم�سوب قبل اخل�صم)
واملن�سوب �إىل الدخل الذي يجوز فر�ض ال�ضريبة عليه فـي املجر .
� - 3إذا ك ــان الدخ ــل ال ــذي يح�صل علي ــه مقي ــم فـي دول ــة متعاق ــدة معف ـ ــى م ــن ال�ضريبــة
فـي هذه الدولة املتعاقدة فـي تطبيق �أي من �أحكام هذه االتفاقية  ،ف�إنه يجوز لهذه
الدولة املتعاقدة مع ذلك مراعاة الدخل املعفـي عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل
املتبقي لهذا املقيم .
املــادة ( ) 24
عــدم التمييــز
 - 1ال يجــوز �إخ�ض ــاع مواطنــي دولــة متعاق ــدة ف ــي الدول ــة املتعاقــدة الأخ ــرى لأي �ضرائ ــب
�أو متطلبـات تت�صــل بهـا تكــون خمتلفة �أو �أكثــر عبئــا من ال�ضرائــب �أو املتطلبــات ذات
ال�صلة التي يخ�ضع لها �أو يجوز �أن يخ�ضع لها مواطنو هذه الدولة املتعاقدة الأخرى
مم ــن هم فـي الظروف ذاتها  ،وب�صف ــة خا�ص ــة ما يتعلــق بالإقامــة  .ي�سري هــذا احلكــم
عل ــى الرغـ ــم من �أحكـ ــام املــادة (� )1أي�ضــا على الأ�شخ ــا�ص غيـ ــر املقيمــني فـي إ�حـ ــدى
الدولتــني املتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .
 - 2ال تخ�ضع �أي من�ش ـ�أة م�ستقرة مل�شروع دول ــة متعاقدة فـي الدولــة املتعاقــدة ا ألخــرى
ل�ضرائب تفر�ض عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب
التي تف ــر�ض علــى م�شروع ــات هذه الدولة املتعاقدة الأخرى متار�س الأن�شطـة ذاتها .
وال يجـوز تف�سيـر هذا النـ�ص على أ�نـه يلزم �أي دولـة متعاقـدة مبنح املقيمـني فـي الدولـة
املتعاقدة الأخرى �أي بدالت �أو �إعفاءات �أو تخفـي�ضات �شخ�صية لأغرا�ض ال�ضرائب تبعا
للحالة املدنية �أو الأعباء العائلية  ،والتي متنحها للمقيمني فـيها .
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 - 3با�ستثناء احلاالت التي ت�سري عليها �أحكام الفقرة ( )1من املــادة (� ، )9أو الفقرة ()4
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  .وكذلك ف�إن
�أي ديون من م�شروع دولة متعاقدة على مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،لغر�ض
حتديد ر�أ�س املال اخلا�ضع لل�ضريبة لهذا امل�شروع  ،يتم خ�صمها وفقا لل�شروط ذاتها
كما لو كانت واقعة على مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4م�شروعات �أي دولة متعاقدة والتي ميلك �أو ي�سيطر على ر�ؤو�س �أموالها كليا �أو جزئيا
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مقيم �أو �أكرث فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،لن
تخ�ضع فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لأي �ضرائب �أو التزامات تتعلق بها تكون
خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب وااللتزامات املتعلقة بها التي تخ�ضع لها �أو قد
تخ�ضع لها امل�شروعات الأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 5تطبق �أحكام هذه املــادة فقط على ال�ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية .
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكــام خا�صــة
املــادة ( ) 25
�إجــراءات 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 املتعاقدتني -
�أن يعر�ض ق�ضيته 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 ( )1من املــادة ( ، )24ويجب عر�ض الق�ضية خالل فرتة ( )3ثالث �سنوات
مـ ــن الإخطـ ــار الأول بالإج ــراء الـ ــذي �أدى �إلـ ــى �إخ�ضاعـ ــه ل�ضريب ــة خمالف ــة لأحك ــام
هذه االتفاقية .
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� - 2إذا تبني لل�سلطة املخت�صة �أن املعار�ضة لها ما يربرها  ،و�إذا مل تكن قادرة بذاتها على
التو�صل �إىل حل منا�سب لذلك  ،ف�إنها ت�سعى �إىل حل الق�ضية 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  .ويطبق �أي اتفاق يتم التو�صل �إليه 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
املتبــادل حلــل �أي �صعوبات �أو �شكوك تن�ش�أ فـيما يتعلق بتف�سري �أو تطبيق هذه االتفاقي ــة .
كما يجوز لهما الت�شــاور معا لتجنب االزدواج ال�ضريبــي فـي احل ــاالت التي مل تن ــ�ص
عليها االتفاقية .
 - 4يجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني التوا�صل مبا�شرة فـيما بينهما
بغر�ض التو�صل �إىل اتفاق وفقا ملفهوم الفقرات ال�سابقة .
املــادة ( ) 26
تبــادل املعلومــات
 - 1تقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل �أن تكون
لها عالقة فـي املدى املنظور لتنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية �أو لإدارة �أو تنفـيذ القوانني
الداخلية املتعلقة بال�ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية  ،وفـي احلدود التي ال تكون
فـيها هذه ال�ضرائب خمالفة لأحكام االتفاقية  .ويتم تبادل املعلومات دون التقيد
ب�أحكام املــادة (. )1
 - 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
املتعاقــدة  ،ويف�ضــى بهــا فقـط للأ�شخــا�ص �أو ال�سلطـات (مبا فـيها املحاكـم واجلهــات
الإدارية) املخت�صة بالربط �أو التح�صيل �أو التنفـيذ �أو الف�صل فـي �أو حتديد اال�ستئنافات
املتعلقـة بال�ضرائب امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )1أو باملراقبة على ما ورد �أعاله  .وعلى
�أولئك الأ�شخا�ص �أو هذه ال�سلطات ا�ستخدام املعلومات لهذه الأغرا�ض فقط  ،ويجوز
لهم ك�شف هذه املعلومات فـي مداوالت حمكمة عامة �أو فـي القرارات الق�ضائية .
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 - 3ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن تف�سر �أحكام الفقرتني ( 1و  )2على �أنها تفر�ض
التزاما على الدولة املتعاقدة :
أ�  -اتخاذ �إجـراءات �إداريــة مبا يخالف القوانني واملمار�سات الإداريــة لتلك �أو الدولــة
املتعاقدة الأخرى .
ب  -تقدمي معلومــات ال ميكن احل�صـول عليهــا طبقا للقوانني �أو الإجــراءات املعتــادة
للإدارة لتلك � ،أو الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -تقدمي معلومات ت�ؤدي �إىل �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 معلومات 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 فـي حاجة �إىل هذه 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
باالمتنـاع عن تقديــم املعلومـات فقــط ب�سبب �أنهــا لي�س لها م�صلحة داخليــة فـي هــذه
املعلومات .
 - 5ال يجوز ب�أي حال تف�سري �أحك ــام الفقرة ( )3ب�أنها ت�سمح لأي دولة متعاقدة باالمتن ــاع
عـن تقديـم املعلومـات ملجـرد �أن هذه املعلومـات يحتفظ بها م�صرف �أو م�ؤ�س�سـة ماليـة
�أخرى �أو ممثل �أو �شخ�ص يت�صرف وفق وكالة �أو قدرة ائتمانية � ،أو لأنها تتعلق بحقوق
ملكية �شخ�ص ما .
املــادة ( ) 27
�أع�ضــاء البعثــات الدبلوما�سيــة وامل�س�ؤولــون القن�صليــون
ال يـ ــرد فـي هذه االتفاقيـ ــة ما ي�ؤثر على االمتيازات املالية لأع�ضاء البعث ــات الدبلوما�سية
�أو الوظائف القن�صلية مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل �أو مبوجب �أحكام اتفاقيات
خا�صة .
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املــادة ( ) 28
قيـــود اال�ستفـــادة
مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها فـي �أي مادة �أخرى من هذه االتفاقية  ،يجب
على �أي دولة متعاقدة �أال ت�سمح ب�أي تخفـي�ض فـي ال�ضريبة �أو �إعفاء منها على النحو
املن�ص ــو�ص عليــه فــي االتفاقيــة ملقيم فـي الدولــة املتعاق ــدة الأخــرى �إذا قــررت ال�سلط ــة
املخت�صة فـي الدول ــة امل�ش ــار �إليها �أوال �أن الغر�ض الرئي�س ــي �أو �أح ــد الأغرا�ض الرئي�سيــة
لهذا املقيـم �أو �أي �شخـ�ص مرتبط به هو اال�ستفادة من �أحكام االتفاقية للح�صول علـى هــذا
التخفـي�ض �أو الإعفاء  .ويجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني الت�شاور
فـيما بينهما قبل القيام برف�ض �إعفاء مقيم فـي دولة متعاقدة من ال�ضريبة فـي الدولـة
املتعاقدة الأخرى ب�سبب اجلملة ال�سابقة .
املــادة ( ) 29
امللحـــق
ي�شكل امللحق املرفق جزءا ال يتجز أ� من هذه االتفاقية .
الف�صــل ال�ســـاد�س
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 30
دخـــول حيــز التنفـيــذ
 - 1تخطر كل من الدولتني املتعاقدتني الأخرى كتابة من خالل القنوات الدبلوما�سية
با�ستكمال املتطلبات الداخلية لدخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
 - 2تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ اعتبارا من اليوم الثالثني بعد ت�سلم �آخر �إخطار
م�شار �إليه فـي الفقرة ( ، )1وت�سري �أحكامها فـي كلتا دولتي التعاقد فـي الآتي :
أ�  -فـيمـ ــا يتعل ــق بال�ضرائ ــب املخ�صومـ ــة من املنبـ ــع  :على الدخل املدفـ ــوع �أو املقيـ ــد
فـي احل�ساب من �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي
دخول االتفاقية حيز التنفـيذ .
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ب  -وفـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى على الدخــل  :علــى الدخل ال�ضريب ــي املف ــرو�ض
فـي �أي �سنة �ضريبية تبد أ� من �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية
التي تلي دخول االتفاقية حيز التنفـيذ .
املــادة ( ) 31
الإنهــــاء
تظل هذه االتفاقية �سارية حلني �إنهائها من قبل �إحدى الدولتني املتعاقدتني  ،ويجوز لأي
من الدولتني املتعاقدتني �إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية مبوجب �إخطار
�إنهاء كتابي يوجه قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من نهاية �أي �سنة ميالدية بعد انق�ضاء
فرتة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفـيذ .
وفـي هذه احلالة يوقف �سريان هذه االتفاقية فـي كال البلدين كالآتي :
�أ  -فـيم ــا يتعل ــق بال�ضرائ ــب املخ�صومـ ــة من املنبع  :على الدخ ــل املدفـ ــوع �أو املقيـ ــد
فـي احل�ساب من �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي
تلك التي مت فـيها توجيه الإخطار .
ب  -وفـيما يتعلق بال�ضرائب الأخ ــرى على الدخ ــل  :على الدخـ ــل ال�ضريبي املف ــرو�ض
فـي �أي �سنة �ضريبية تبد أ� من �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية
التي تلي تلك التي مت فـيها توجيه الإخطار .
�إثبات ــا ملــا تقــدم قام املوقع ــان �أدن ــاه مبوجب ال�سلطة املخولة لهم ــا مــن قب ــل حكومتيهمـ ــا
بالتوقيع على هذه االتفاقية .
حررت فـي مدينة م�سقــط فـي ه ــذا اليوم 2016/11/2م  ،املوافق 1438/2/2هـ  ،من ن�سخت ــني
�أ�صليتـ ــني باللغ ــات  :العربيــة واملجريــة والإجنليزيــة  ،وتك ــون كــل الن�صــو�ص ذات حجي ــة
مت�ساوية  ،وفـي حال ــة االختالف فـي التف�سري  ،يعتد بالن ــ�ص الإجنليزي .
عـن
حكومــة املجــــر

عـن
حكومــة �سلطنـة عمــان
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ملحــق
بني حكومــة �سلطنـة عمــان وحكومــة املجــر
عند التوقيع على االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة املجر لتجنب االزدواج
ال�ضريبي ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل  ،اتفق الطرفان املوقعان
�أدناه على الأحكام الآتية التي ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من االتفاقية :
 - 1فـيما يتعلق باالتفاقية  ،يكون مفهوما �أن م�صطلح "�شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون
العام" يطبق فقط على �سلطنة عمان  ،ويق�صد به �أي �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون
العام ت�أ�س�س مبوجب مر�سوم �سلطاين  ،ومملوك بالكامل من قبل �سلطنة عمان .
 - 2فـيما يتعلق بالفقرة ( )3من املــادة ( )4من االتفاقية :
يكون مفهومــا �أن "مقر الإدارة الفعلية" هو املكان الذي تتــم فـيه الإدارة اليومية
لأن�شط ــة ال�شخــ�ص التجاري ــة كك ــل من قبل كبار املوظفـني مبــا ي�شم ــل امل�سـ ـ�ؤول
التنفـيذي .
 - 3تتفهم احلكومة املجرية ب�أن التزامات املجر وفقا لهذه االتفاقية تتفق مع التزاماتها
كع�ضو فـي االحتاد الأوروبي  .ومع ذلك � ،إذا تبني للمجر م�ستقبال �أن التزاماتها
وفقا لهذه االتفاقية ال تتفق مع املتطلبات التي تطبق على املجر كع�ضو فـي االحتاد
الأوروبــي  ،فـيجــوز للدولتني املتعاقدتني الت�ش ــاور بينهم ــا ح ــول �إمكاني ــة �إدخـ ــال
تعديالت على االتفاقية .
�إثبات ــا ملــا تقــدم  ،ق ــام املوقعان �أدناه مبوجب ال�سلطة املخول ــة لهم ــا من قب ــل حكومتيهم ــا
بالتوقيع على هذا امللحق .
حررت فـي مدينة م�سقط فـي هذا اليوم 2016/11/2م  ،املوافق 1438/2/2هـ  ،من ن�سختني
�أ�صليت ــني باللغــات  :العربيــة واملجريــة والإجنليزيــة  ،وتكــون ك ــل الن�ص ــو�ص ذات حجي ــة
مت�ساوية  ،وفـي حال ــة االختالف فـي التف�سري  ،يعتد بالن ــ�ص الإجنليزي .
عـن
حكومــة املجــــر

عـن
حكومــة �سلطنـة عمــان
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AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION
OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary, desiring to
conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income and to further develop and facilitate their relationship,
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,
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 amount 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:
(a) in the case of Hungary:
(i) the personal income tax; and
(ii) the corporate tax;
(hereinafter referred to as “Hungarian tax”);
1
(b) in the case of the Sultanate of Oman:
the income tax;
(hereinafter referred to as “Omani tax”).
4. This 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 respective taxation laws.
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CHAPTER II
DEFINITIONS
Article 3
GENERAL DEFINITIONS
1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
(a) the term “Hungary” means the territory of Hungary as defined by its laws in accordance
with 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 sub-soil and the superjacent waters;
(c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Sultanate of
Oman or Hungary, as the context requires;
(d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
(e) the term “company” means anybody corporate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;
(f)

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;
(g) 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;
(h) the term “competent authority” means:
(i) in the case of Hungary, the minister responsible for tax policy or his authorised
representative;
(ii) in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or its authorised
representative,
(i) the term “national” means:

3
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(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
(ii) any legal person, partnership, association, or other entity deriving its status as such
from the laws in force in a 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.
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 incorporation, place of registration, or any other
criterion of a similar nature, and also includes that State and any 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 or capital situated therein.
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. The term “permanent establishment” also encompasses:
(a) a building site or a construction or assembly or installation project or supervisory
activities in connection therewith, but only if such site or project or activities last more
than 6 months;
(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through
employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if
activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a
Contracting State for a period or periods aggregating more than 6 months within any
twelve-month period.
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;

-1385

(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;
(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 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.
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,
and conditions are made or imposed between that enterprise and the agent in their commercial
and financial relations which differ from those which would have been made between
independent enterprises, 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.
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.

-1396

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, 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, boats 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 the immovable property used for the performance of
independent personal services.

Article 7
BUSINESS PROFITS
1. 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 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 of this Article, 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, provided such deductions are in
accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.
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.
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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.
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 of this Article shall also apply to profits derived from the
participation in a pool, a joint business or in 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, manned and supplied, and
used in the operation in 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.
4. Interest on bank accounts arising in a Contracting State from funds directly connected with
the operation of ships or aircraft in international traffic carried on in that State shall be
considered as profits from such operation, provided that such funds are incidental and
auxiliary to such operation.
5. The term “operation of ships or aircraft” means business of transportation by sea or by air of
passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners, lessees or charterers of ships or
aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises.
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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.
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 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
shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits,
if it agrees with the adjustment made by the first-mentioned State. In determining such
adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the 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 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) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is an
individual;
(b) 0 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
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This paragraph 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.
3. The term “dividends” as used in this Article means income from 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 the 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 beneficially owned by a resident of the other
Contracting State shall be taxable only in that other State.
2. 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.
3. The provisions of paragraph 1 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
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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 cases, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.
4. 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 per cent of the gross amount
of the royalties.
The competent authorities of the Contracting State 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.
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. In such cases the provisions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.
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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 a fixed base in connection
with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such
permanent establishment or a 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 derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable
interests deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable
property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
3. Gains, other than those dealt with in paragraph 2, 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 State.
4. 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.
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 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 fixed base, the income may be taxed in the other 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, engineers,
architects, dentists and accountants.
Article 15
INCOME FROM EMPLOYMENT
1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 of this Agreement, 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 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 tax 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 paragraphs of this Article, remuneration derived by an
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.
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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, the supervisory board or 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 SPORTSPERSONS
1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15 of this Agreement, 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 sportsperson, from his personal activities as such
exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson
in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson 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 sportsperson are exercised.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income mentioned in
this Article accruing to an artiste or sportsperson resident of a Contracting State shall be exempt
from tax in the other Contracting State, in which the activity of the entertainer or sportsperson
is exercised, provided that this activity is supported wholly or mainly out of public funds of the
first-mentioned State, local authority or a statutory body thereof.
Article 18
PENSIONS AND SOCIAL SECURITY PAYMENTS
1. Subject to the provisions of paragraphs 2 of Article 19, pensions and other similar
remuneration paid to a resident of Contracting State in consideration of past employment shall
be taxable only in that State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other payments made under
a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State shall be taxable
only in that State.
Article 19
GOVERNMENT SERVICE
1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a
Contracting State, a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of
services rendered to that State, authority or body shall be taxable only in that State.
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(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 State and the individual is a resident
of that State who:
(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the
services.
2.

a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State, a local authority
or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State,
authority or body shall be taxable only in that State.
b) However, such pension 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 and other similar
remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a
Contracting State, a local authority or a statutory body thereof.
Article 20
STUDENTS
Payments which a student, apprentice or business trainee 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.
Article 21
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS
1. Notwithstanding the provisions of Article 15 of this Agreement, an individual who is a
resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State
and who, at the invitation of any approved university, college, school, or other similar
educational institution or scientific research institution, visits that other Contracting State for a
period not exceeding two years from the date of his first visit to 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 term “approved” in paragraph 1 refers to the approval given by the Contracting State in
which the university, college, school or other similar educational institution or scientific
research institution is situated.

-14815

3. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily
for the benefit of a specific person or persons.
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.
CHAPTER IV
METHODS FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1. In Hungary double taxation shall be eliminated as follows:
(a) Where a resident of Hungary derives income which, in accordance with the provisions of
this Agreement may be taxed in the Sultanate of Oman, Hungary shall, subject to the provisions
of subparagraph (b), (c) and paragraph 3, exempt such income from tax.
(b) Where a resident of Hungary derives items of income which, in accordance with the
provisions of Articles 10 and 12 may be taxed in the Sultanate of Oman, Hungary shall allow
as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in
the Sultanate of Oman. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as
computed before the deduction is given which is attributable to such items of income derived
from the Sultanate of Oman.
(c) The provisions of subparagraph (a) shall not apply to income derived by a resident of a
Contracting State where the other Contracting State applies the provisions of this Agreement to
exempt such income from tax or applies the provisions of paragraph 2 of Article 10 and
paragraph 2 of Article 12 to such income.
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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 Hungary, 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 Hungary, 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 Hungary.
3. Where in accordance with any provision of the 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.
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.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 4 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. Similarly, any debts of an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose
of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions
as if they had been contracted 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 Contracting State to any taxation or any requirement
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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 only to taxes which are covered by this Agreement.
CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS
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. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not
provided for in the Convention.
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 covered by this Agreement, insofar as
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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 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).
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.
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Article 28
LIMITATION ON BENEFITS
Notwithstanding the provisions of any other Articles of this Agreement, a Contracting State
shall not allow any reduction in or exemption from tax as provided for in the Agreement to a
resident of the other Contracting State, if the competent authority of the first-mentioned State
determines that the main purpose or one of the main purposes of that resident or a person
connected with that resident was to take advantage of the provisions of the Agreement in order
to obtain such reduction or exemption. Before a resident of a Contracting State is denied relief
from taxation in the other Contracting State by reason of the preceding sentence, the competent
authorities of the Contracting States may consult each other.
Article 29
PROTOCOL
The attached protocol is an integral part of this Agreement.
CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS
Article 30
ENTRY INTO FORCE
1. The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channels that
their domestic requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.
2. This Agreement shall enter into force on the 30th day following the receipt of the latter of
the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both
Contracting States:
(a) with respect to taxes withheld at source, for the amounts paid or credited on or after 1
January of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;
(b) with respect to other taxes on income, for taxes chargeable for any tax year beginning
on or after 1 January of the calendar year next following that in which the Agreement
enters into force.
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Article 31
TERMINATION
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 written
notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of
five years from the date of entry into force of the Agreement.
In such event, this Agreement shall cease to have effect in both Contracting States as follows:
(a) with respect to taxes withheld at source, for the amounts paid or credited on or after 1
January of the calendar year next following that in which the notice is given;
(b) with respect to other taxes on income, to taxes chargeable for any tax year beginning on
or after 1 January of the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, by their respective
Government, have signed this Agreement.
Done at Muscat the 2nd day of November 2016, corresponding to 02/02/1438 AH in two
identical originals each in Arabic, Hungarian and English languages, each text being equally
authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Sultanate of Oman

For the Government of
Hungary
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PROTOCOL
between the Government of the Sultanate of Oman
and
the Government of Hungary
On the date of signing of the Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and
the Government of Hungary for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following
provisions which shall form an integral part of the Agreement.
1. With reference to the Agreement, it is understood that the term “statutory body” shall
apply only to the Sultanate of Oman and means a body constituted by a Royal Decree
and wholly owned by the Sultanate of Oman.
2. With reference to paragraph 3 of Article 4 of the Agreement:
It is understood that the “place of effective management” is the place where the day-today management activity of the person’s business as a whole is carried on by the senior
officers including the executing officer.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, by their respective
Government, have signed this Protocol.

Done at Muscat the 2nd day of November
Novamer 2016, corresponding to 02/02/1438 AH in two identical
originals each in Arabic, Hungarian and English languages, each text being equally authentic.
In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Sultanate of Oman

For the Government of
Hungary
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2017/7
بالت�صديــق علــى اتفاقيــة
بين حكومة �سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التون�سية حول الإعفاء
المتبادل من الت�أ�شيرة لحاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�صة والخدمـة
		
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 االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة اجلمهورية التون�سية حول الإعفاء
املتبادل من الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة  ،املوقعة
فـي مدينة م�سقط بتاريخ  14من دي�سمرب 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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 .
�صــدر فـي 16 :من ربيـع الثاين �سنـة 1438هـ
املـوافـــــق  15 :من ينايــــــــــــــــر �سنـة 2017م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

اتفاقيـة بني حكومـة �سلطنـة عمـان
وحكومـة اجلمهوريـة التون�سيـة حـول الإعفـاء املتبـادل
مـن الت�أ�شيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�صـة واخلدمـة
�إن حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة اجلمهورية التون�سية  ،امل�شار �إليهما �أدناه بـ"الطرفني" ،
�إذ حتدوهما الرغبة فـي تقوية العالقات الثنائية بني بلديهما ،
وحر�صا منهما على ت�سهيل �سفر مواطنيهما حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة
واخلدمة فـي �إقليم دولة الطرف الآخر ،
قد اتفقتا على الآتي :
املــادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية :
 - 1ج ــوازات ال�سف ــر الدبلوما�سي ــة �أو اخلا�ص ــة �أو اخلدمة � ،سارية املفع ــول التابع ــة
حلكومة �سلطنة عمان .
 - 2جـ ــوازات ال�سف ــر الدبلوما�سي ــة �أو اخلا�ص ــة � ،ساري ــة املفع ــول التابع ــة حلكوم ــة
اجلمهورية التون�سية .
املــادة ( ) 2
يجوز ملواطني الطرفني حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها فـي املــادة ()1
الدخول �إىل � ،أو البقاء فـي � ،أو اخلروج من � ،أو املرور عرب �إقليم الطرف الآخر دون �شرط
احل�صول على الت�أ�شرية  ،وذلك ملدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما .
املــادة ( ) 3
يجب على مواطني الطرفني حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها فـي املــادة ()1
عــدم القيـ ــام ب�أي �أن�شط ــة مدفوع ــة الأج ــر الت ــي تتطل ــب ت�صريح عمــل فـي �أثنــاء بقائهــم
فـي �إقليم الطرف الآخر .
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املــادة ( ) 4
يجب على مواطني الطرفني حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها فـي املــادة ()1
االلتزام بالقوانني واللوائح والأنظمة ال�سارية فـي �إقليم الطرف الآخر خالل مدة �إقامتهم
فيه .
املــادة ( ) 5
يجب �أن تكون جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ( ، )1واخلا�صة مبواطني الطرفني
�صاحلة ملدة (� )6ستة �أ�شهر على الأقل عند دخولهم �إىل �إقليم الطرف الآخر .
املــادة ( ) 6
يجب على مواطني الطرفني حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها فـي املــادة ()1
الدخول �إىل  ،والبقاء فـي  ،واخلروج من  ،واملرور عرب �إقليم الطرف الآخر من خالل نقاط
عبور احلدود املخ�ص�صة لهذا الغر�ض من قبل �سلطات الهجرة املخت�صة  ،ودون �أي قيود ،
وذلك با�ستثناء قيود الدخول املتعلقة بالأمن والهجرة وال�صحة � ،أو �أي �أحكام �أخرى تطبق
قانونيا على حاملي هذه اجلوازات .
املــادة ( ) 7
 - 1يعفى مواطنو الطرفني حاملو �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها فـي املــادة (، )1
والذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية �أو فـي منظمة دولية فـي �إقليم
الطرف الآخر  ،من �شرط احل�صول على ت�أ�شرية قبل دخولهم �إقليم الطرف الآخر .
 - 2متتد املعاملة امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة لت�شمل �أفراد عائالت املواطنني
امل�شار �إليهم  ،وذلك �شريطة �أن يكونوا حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار
�إليها فـي املــادة (. )1
 - 3يج ــب على وزارة اخلارجي ــة فـي الط ــرف الآخـ ــر اعتمـ ـ ـ ــاد املواطنيـ ـ ــن امل�شـ ـ ــار �إليهـ ـ ــم
فـي الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املــادة خالل ( )30ثالثني يوما من دخولهم �إىل �إقليم
الطرف الآخر  ،وبناء على ذلك يتم منحهم الت�أ�شريات اخلا�صة بهم  ،وفقا للقوانني
واللوائح والأنظمة الوطنية املعمول بها لدى الطرف الآخر .
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املــادة ( ) 8
 - 1ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املخت�صة للطرفني فـي رف�ض دخول مواطني
الطرف الآخر حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها فـي املــادة (� )1إىل �إقليم
دولة كل منهما �أو تق�صري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها  ،وذلك فـي حالة اعتبار املواطنني
املعنيني غري مرغوب فيهم � ،أو فـي حالة متثيلهم خلطر على الأمن الوطني �أو النظام
العام �أو ال�صحة العامة � ،أو عندما يكون وجودهم فـي الإقليم املعني غري قانوين .
 - 2عند اتخاذ �أي من الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة من قبل
�أحد الطرفي ــن  ،يجب عليــه �إعــالم الطــرف الآخــر كتاب ــة  ،ودون ت�أخي ــر عبـر الطـرق
الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 9
 - 1فـي حالــة فقــدان �أو �سرقــة �أو تلف �أو بطالن �صالحية �أي من جــوازات ال�سفــر امل�شــار
�إليها فـي املــادة ( )1ملواطني �أي من الطرفني فـي �إقليم الطرف الآخر  ،تقدم له البعثة
الدبلوما�سيـ ــة �أو القن�صليـ ــة  -التـ ــي ينتم ــي �إليهــا �صاحـ ــب اجلـ ــواز املعنـ ــي  -الوثائ ــق
التي متكنه من العودة �إىل �إقليم الطرف الذي ينتمي �إليه .
 - 2يجب على البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية �آنفة الذكر �إبالغ اجلهات املخت�صة لدى
الطرف الآخر على الفور  -عرب القنوات الدبلوما�سية  -عن مثل هذه احلوادث .
املــادة ( ) 10
 - 1يتبــادل الطرفــان مناذج من جــوازات ال�سفــر امل�شــار �إليهـا فـي املــادة ( )1عبـر القنــوات
الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية .
 - 2فـي حالة حدوث �أي تغيري على اجلوازات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة
لأحـد الطرفني  ،يتعني على الطرف الذي مت تغيري جوازاته توفري مناذج من اجلوازات
املعدلة �إىل الطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية قبل ( )30ثالثني يوما من دخول
هذا التعديل حيز التنفيذ .
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املــادة ( ) 11
يجوز للطرفني تعديل �أحكام هذه االتفاقية مبوافقتهما كتابة  ،ويجب حتديد تاريخ دخول
التعديل حيز التنفيذ  ،وي�صبح هذا التعديل جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 12
ال ت�ؤث ــر هذه االتفاقي ــة على االلتزامـ ــات املرتتب ــة مبوجــب االتفاقي ــات الثنائي ــة املربم ــة
بــني الطرف ــني .
املــادة ( ) 13
يعمل الطرفان بهذه االتفاقية طبقا للقوانني واللوائح والأنظمة املعمول بها فـي كل من
البلدين .
املــادة ( ) 14
ي�سوي الطرفان اخلالفات التي قد تن�ش�أ عن تطبيق �أو تف�سري �أحكام هذه االتفاقية وديا
من خالل امل�شاورات عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 15
 - 1يجوز للطرفيــن تعليق العمل بهذه االتفاقيــة ب�صفة م�ؤقتة  ،ب�شكل جزئي �أو كلي ،
لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة � ،أو �إذا تبني �سوء
ا�ستخدام احلقوق املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخر
عن التعليق مع بيان �أ�سبابه كتابة  -عرب القنوات الدبلوما�سية  -قبل (� )7سبعة �أيام
على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ  ،كما �أن عليه �إخطار الطرف الآخر
بانتهاء هذا التعليق كتابة  -عرب القنوات الدبلوما�سية  -قبل (� )7سبعة �أيام على الأقل
من �إنهاء هذا التعليق .
 - 3ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانوين ملواطني الطرفني حاملي
�أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ( )1املوجودين فـي �إقليم الطرف الآخر .
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املــادة ( ) 16
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ( )30ثالثني يوما من تاريخ تبادل وثائق
الت�صديق عليها من قبل الطرفني  ،وت�سري مل ــدة غري حمددة ما مل يخطر �أحد الطرفني
الطرف الآخر كتابة برغبته فـي �إنهاء االتفاقية  ،وفقا للمادة (. )17
املــادة ( ) 17
يجوز لأي من الطرفني  ،وفـي �أي وقت � ،إ�شعار الطرف الآخر عرب الطرق الدبلوما�سية
عـ ــن قراره ب�إنه ــاء العمـ ــل بهــذه االتفاقي ــة  ،وفـي هذه احلالة  ،ينته ــي العم ــل باالتفاقيـ ــة
بعد مرور ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إبالغ الإ�شعار �إىل الطرف الآخر .
ح ـ ــررت هـ ــذه االتفاقي ـ ــة فـي م�سقـ ــط  ،يـ ــوم الأربعـ ــاء بتاريـ ــخ  14من ربيــع الأول 1438هـ ،
املواف ـ ـ ــق  14من دي�سمبــر 2016م  ،من ن�سختي ـ ــن �أ�صليتيــن باللغــة العربي ـ ــة  ،لك ــل منهمـ ــا
ذات احلجية القانونية .

عــن حكومـــة
�سلطنـــة عمــــــان
معايل يو�سف بن علوي بن عبداللـه
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية

عــن حكومـــة
اجلمهوريـة التون�سيـة
معال ــي خمي ــ�س اجلهين ــاوي
وزيـ ـ ـ ــر ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون اخلارجيـ ـ ـ ــة
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2017/8
بتعييــن �سفــراء غيــر مقيميــن
		
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 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
يعيــن ال�سفــري �صالــح ب ــن �سليمــان بــن �أحمــد احلارثــي � ،سفيــرنا لــدى جمهورية كينيا ،
ليكون �سفيــرا لنــا فــوق الع ــادة  ،ومفو�ضــا غيــر مقيــم ل ــدى كــل م ــن جمهوري ــة �أوغن ــدا ،
وجمهوريــة روان ــدا .
املــادة الثانيــــة
يعني ال�سفري ال�شيخ حمد بن �سيف بن عبدالعزيز الرواحي � ،سفرينا لدى جمهورية الهند ،
ليكـ ــون �سفيــرا لنــا فــوق الع ــادة  ،ومفو�ضا غري مقيم لــدى كــل مــن جمهورية �سنغافورة ،
وجمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية  ،وجمهورية �سي�شل .
املــادة الثالـثــــة
يعني ال�سفري مبارك بن �سامل بن علي الزكواين � ،سفرينا لدى جمهورية جنوب �أفريقيا ،
ليكــون �سفيــرا لنــا فــوق العــادة  ،ومفو�ضــا غيـر مقيـم لـدى كل من جمهورية زميبابوي ،
وجمهورية �أجنوال .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صــدر فـي 16 :من ربيـع الثاين �سنـة 1438هـ
املـوافـــــق  15 :من ينايــــــــــــــــر �سنـة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1178
ال�صادرة فـي 2017/1/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/9
ب�إ�صـدار تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون �ضريبـة الدخـل
		
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 التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/102
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
وعلى قانون ( نظام ) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
وعل ـ ــى قان ـ ــون التفوي ــ�ض واحلل ـ ــول فـ ــي االخت�صا�ص ــات ال ــ�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ــي
رقـ ــم ، 2010/17
وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/29
وعلـ ــى قانـ ــون مكافح ــة غ�س ــل الأمـ ــوال ومتويـ ــل الإرهـ ــاب ال ــ�صادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2016/30
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .

-163-

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
ت�ستبـدل بعبـارة " الوزيـر امل�شـرف علـى وزارة املاليــة " �أينمــا وردت ف ــي املر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  2009/28امل�شار �إليه عبارة " الوزيـر امل�سـ�ؤول عـن ال�شـ�ؤون املاليـة " .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�صـدر فـي  22 :مـن جمادى الأوىل �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  19 :مـن فربايــــــــــــــــــر �سنـــة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1183
ال�صادرة فـي 2017/2/26م
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام قانــون �ضريبــة الدخـــل
املــادة الأولـــى
ت�ستب ــدل بالكلم ــات والعب ــارات الآتي ــة ال ــواردة فـ ــي قانـ ــون �ضريب ــة الدخ ــل امل�شـ ــار �إلي ــه
العبـارات املبينـة قرين كـل منهـا :
 - 1عبارة " الوزير امل�س�ؤول " بكلمة " الوزير " .
 - 2عبارة " ال�شخ�ص االعتباري " بعبارة " ال�شخ�ص املعن ــوي "  ،وعب ــارة " �شخـ ــ�ص
اعتباري " بعبارة " �شخ�ص معنوي " �أينما وردت فـي املادتني ( ( )1بند  ) 21و (. )4
 - 3عبارة " �شخ�صية اعتبارية " بعبارة " �شخ�صية معنوية " الواردة فـي املـادة (. )4
 - 4عبارة " قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الوزير امل ــ�س�ؤول " بع ــبارة " ق ــرار
من وزير العدل باالتفاق مع الوزير" الواردة فـي املـادة (. )27
 - 5عبارة " �أو للعامل امل�س�ؤول  -بح�سب الأحوال  " -بعبارة " دون ال�شركاء " الواردة
فـي املـادة ( ( )31بند . ) 4
 - 6عبارة " الأتعاب مقابل الإدارة �أو �أداء اخلدمات " بعبارة " الأتعاب مقابل الإدارة "
�أينما وردت فـي املادتني ( ( )35بند  ) 7و ( ( )52بند . ) 4
 - 7عبارة " الإعفاء املقرر للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية " بعـ ــبارة " الإعف ــاء املق ــرر
لأي م�ؤ�س�سة �أو �شركة عمانية " الواردة فـي املـادة ( ( )68بند . ) 2
 - 8عبارة " ال�سنوات اخلم�س لفرتة الإعفاء املحددة للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية "
بعبارة " ال�سنوات اخلم�س الأوىل من فرتة الإعفاء املحددة لأي م�ؤ�س�سة �أو �شركة
عمانية " �أينما وردت فـي املادتني ( ( )68بند  ) 3و (. )73
 - 9عبارة " ومل ت�سدد من اخلا�ضع لل�ضريبة فـي املوعد املحدد " بعبارة " ومل ت�سدد
فـي املوعد املحدد " الواردة فـي املـادة ( ( )144الفقرة الأوىل ) .
 - 10عبـ ــارة " م ــدة التقــادم الأول " بعب ــارة " مــدة التقــادم الأولــى " الواردة ف ـ ــي امل ــادة
( ( )157الفقرة الثالثة ) .
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 - 11عبارة " يجوز مدها مبا ال يجاوز ثالثة �أ�شهر " بعبارة " يجوز مدها ملدة �أخرى
ال جتاوز خم�سة �أ�شهر " الواردة فـي املـادة ( ( )161الفقرة الأوىل ) .
 - 12عبارة " ب�إجراء الأمانة العامة الربط الالزم لتنفـيذ احلكم و�إخطار اخلا�ضع
لل�ضريب ــة به ــذا الرب ــط وفق ــا للم ــادة ( " )146بعـ ــبارة " مبراع ــاة املادتـ ــني ()146
و( " )147الواردة فـي املـادة ( )177من هذا القانون .
 - 13عبارة "يجوز متديدها ثالثني يوما �أخرى فـي حالة ال�ضرورة " بعبارة " يجوز
متديدهـ ــا �ستـ ــني يوم ــا �أخ ــرى فـ ــي حاالت ال�ضرورة " الواردة فـي املـادة ()178
من هذا القانون .
 - 14عبارة " مبلغ يعادل �ضعف احلد الأق�صى للغرامة " بعبارة " املبلغ الذي يحدده
الأمني العام ب�شرط �أال يجاوز ن�صف احلد الأق�صى للغرامة " الواردة فـي املـادة
( ( )187الفقرة الثانية ) من هذا القانون .
 - 15عبارة " �أحكام املادتني ( )148و(  ( )149الفقرة الأوىل ) " بعبارة " �أحكام املـادة
( " )148الواردة فـي املـادة ( )192من هذا القانون .
املــادة الثانيـــة
ي�ستب ـ ــدل بنــ�ص ــو�ص امل ـ ــواد  ( 1البنـ ــود  1و  22و  26و  - 27الفقــرة الثانيــة  ) -و  ( 2بند ) 3
و  ( 6بنـ ـ ـ ـ ــد /2ب ) و  11و  12و  ( 19الفقـ ـ ـ ــرة الثانـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ) و  ( 55بنـ ـ ـ ــد  ) 10و  112و 118
و  134و  135و  142و  143و  146و  147و  ( 160الفقـ ــرة الأولـ ــى ) و  179و  180و  181و 184
( الفق ــرة الأوىل والبندان  1و  ) 3و  (185الفقرة الأوىل ) و  186م ــن قانــون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه الن�صو�ص الآتية :
 - 1املــادة (  ( ) 1بند ) 1
"  - 1الوزيـر امل�س ـ�ؤول  :الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية واملكلف بالإ�شراف على وزارة
املالية � ،أو من يبا�شر �سلطاته �أو اخت�صا�صاته " .
 - 2املــادة (  ( ) 1بند ) 22
" اخلا�ضع لل�ضريبة  :املن�ش�أة �أو امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمانية �أو املن�ش�أة امل�ستقرة ".
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 - 3املــادة (  ( ) 1بند ) 26
" مالك املن�ش�أة امل�ستقرة  :ال�شخ�ص الذي يبا�شر الن�شاط فـي عمان عن طريق هذه املن�ش�أة
امل�ستقرة وفقا للمادتني ( )2و ( )3من هذا القانون " .
 - 4املــادة (  ( ) 1بند  - 27الفقرة الثانية ) -
" ويكون حتديد املالك للم�ؤ�س�سة من واقع ال�سجل التجاري �أو ال�سجل ال�صناعي �أو غريهما
من ال�سجالت والوثائق وامل�ستندات الر�سمية " .
 - 5املــادة (  ( ) 2بند ) 3
" � -أي موقع للبناء �أو مكان للت�شييد �أو م�شروع للتجميع �إذا ا�ستمر ملدة تزيد على ()90
ت�سعني يوما " .
 - 6املــادة (  ( ) 6بند /2ب )
" �شركة املحا�صة  :املدير املتفق بني ال�شركاء على توليه �أعمال الإدارة فـي ال�شرك ــة �س ــواء
مــن ال�شركــاء �أو الغيــر  ,وذلــك دون �إخــالل ب�أحكـام املــواد ( )51و ()52
و ( )54من قانون ال�شركات التجارية امل�شار �إليه" .
 - 7املــادة ( ) 11
" يلتزم كل �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون مبا ي�أتي :
� - 1أن يتق ــدم للأمان ــة العام ــة بطل ــب ال�ستخ ــراج بطاق ــة �ضريبي ــة خ ــالل مبا�شرة
�إجراءات الت�أ�سي�س �أو الرتخي�ص مبزاولة النـ ــ�شاط �أو القيد فـ ــي ال�سج ــل التج ــاري
�أو ال�صناع ــي �أو غريهم ــا م ــن ال�سج ــالت الر�سم ــية وفقا للقوانني والنظم واللوائح
املعمول بها � ،أو �إجراءات احل�صول عل ــى الرتخيــ�ص الالزم ملبا�شرة الن�شاط املهني
�أو القيد فـي ال�سجالت املعــدة لدى الوزارة املخت�صة لقيد مزاويل الأن�شطة املهنية .
ويكون تقدمي الطلب وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
وحت ــدد الالئح ــة التنفـيذي ـ ــة للقانـ ـ ــون القواع ـ ــد املنظ ـ ـم ـ ــة لإ�صـ ـ ــدار البطاقـ ـ ــة
ال�ضريبية �أو تعديل ــها �أو جتديدها  ,مبا فـي ذلك البيانات التي تت�ضمنها واملــدة
املحـ ــددة ل�سريانه ـ ــا وامل ـ ــدة الت ــي ت�سلـ ــم خاللـ ــها  ,وذلك دون �إخـ ـ ــالل بحك ـ ـ ــم
امل ــادة ( ( )201بند  ) 1من هذا القانون .
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� - 2أن يخطر الأمانة العامة بالبيانات املتعلقة به من واقع ال�سجل التجاري �أو ال�سجل
ال�صناع ــي �أو غريهم ــا م ــن ال�سج ــالت الر�سميــة  ،وب�صفة خا�صة اال�سم والعنوان
�أو ب�أي تعديل فـي هذه البيانات .
ويت ـ ــم الإخط ـ ــار عل ـ ــى النم ـ ــوذج املع ـ ــد له ـ ــذا الغ ـ ــر�ض خ ـ ــالل (� )60ستيــن يومــا
مــن تاريــخ الت�أ�سيــ�س �أو بــدء الن�شــاط �أيهمــا �أ�سبــق  ،وخــالل ( )30ثالثــني يومــا
من تاريخ �إجراء �أي تعديل فـي البيانات " .
 - 8امل ــادة ( ) 12
" يجـ ـ ــب �إعـ ـ ــداد احل�ساب ــات املرافق ــة للإقـ ــرار النهائ ــي با�ستخ ــدام �أ�سا�س اال�ستحقاق
املحا�سبــي  ,وبـ ـمــا يتف ـ ــق م ــع املعايي ــر املحا�سبيـ ـ ــة الدولي ــة �أو املعايـ ـي ــر الأخ ـ ــرى الت ـ ــي
تعترب مماثلة لها وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي ت�صـ ــدر بق ــرار من الأمني العام .
وللأمانة العام ــة �أن توافـ ــق للخا�ض ــع لل�ضريب ــة عـ ــلى طلب اتباع �أ�سا�س �آخر من الأ�س�س
املحا�سبية  ,وذلك دون �إخالل باملعايري امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة " .
 - 9امل ــادة (  ( ) 19الفقرة الثانية )
" وللأمني العام �أن يفو�ض املديرين العام ــني �أو غريهـ ــم م ــن موظفـ ــي الأمانـ ــة العام ــة
فـي ممار�سة بع�ض االخت�صا�صات التي يحددها له هذا القانون �أو الئحته التنفـيذية .
ويعم ــل بقـ ــرارات التفوي ــ�ض الت ــي ت�ص ــدر بالتطب ــيق لأحكــام هــذه املــادة للمــدة املحــددة
فـي املـادة ( )19مكررا ( الفقرة الثانية ) من هذا القانون .
 - 10امل ــادة (  ( ) 55بند ) 10
" التربعات خالل تلك ال�سنة ال�ضريبية وفقا لل�شروط والقواعد الآتية :
أ� � -أن تدف ــع التربع ــات نق ــدا �أو تتم عينا للجهات التي يقرها جمل�س ال�ش�ؤون املالية
وموارد الطاقة .
ب � -أال يجاوز جمموع التربعات النقدية والعينية خالل ال�سنة ال�ضريبية ن�سبة ()%5
خم�سة باملائة من الدخل الإجمايل للخا�ضع لل�ضريبة لتلك ال�سنة .
-168-

ج � -أن يكون قبول التربعات م ــن الأ�شخـ ــا�ص االعتباري ــة وفقا للقوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية املنظمة لها .
د � -أن تخ�صم قيمة التربعات التي تتم عن طريق ال�صن ــدوق الذي ين�شئه اخلا�ضع
لل�ضريبة للأعمال اخلريية وفقا للقواعد التي يحددها الوزير امل�س�ؤول وب�شرط
�أن يكون ال�صندوق مرخ�صا وفقا للقوانني والنظــم املعــمول به ــا  ،ودون �إخـ ــالل
بحكم البند ( /10أ� ) من هذه املـادة .
هـ � -أن يتـ ــم نق ــل ملك ــية منقول �أو عقار اخلا�ضع لل�ضريبــة إ�لــى اجله ـ ــة املتب ــرع لهــا
باتباع الإجراءات التي يقررها القانون .
و � -أن يتم تقدير قيمة املنقول �أو العقار املتربع به وفقا للقواعد التي يقرها جمل�س
ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة باال�ستثناء من حكم املـادة ( )10من هذا القانون
ودون �إخالل باملـادة ( )58منه .
ز � -أن يراعى  -فـي حالة ا�شرتاط املتربع اخلا�ضع لل�ضريبة قيام اجلهة املتربع لها
بالتزامات حمددة مل�صلحته �أو مل�صلحة �شخ�ص �آخر كعو�ض وفقا لأحكام املـواد
( )448و ( )460و (( )461بند  )2مــن قان ــون املعامــالت املدنية امل�شار �إليه  -تقدير
قيمة املنقول �أو العقار املتربع به بعد ا�ستبعاد القيمة املحددة للعو�ض .
ح � -أن تعامل قيمة مــا �سب ــق خ�صمه من تربع ــات  -عن ــد حتدي ــد الدخـ ــل اخلا�ض ــع
لل�ضريبــة للمتربع  -كدخل  -فـي تطبيق �أحك ــام ه ــذا القانـ ــون  -خـ ــالل ال�سنـ ــة
ال�ضريبية التي يتقرر خاللها بطالن التربع �أو ف�سخه �أو ا�سرتداده �أو الرجوع
فـيه  -ر�ضاء �أو ق�ضاء � -أو ا�ستعادته �أو رد قيمة املال املتربع به وفقا لأحكام قانون
املعامالت املدنية امل�شار �إليه وف ــي ح ــدود مـ ــا ت ــم �إبطالـ ــه �أو ف�سخـ ــه �أو ا�س ــرتداده
�أو الرجوع فـيه �أو ا�ستعادته �أو رده من قيمة املـال املتربع به " .
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 - 11امل ــادة ( ) 112
" يكون ح�ساب ال�ضريبة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب بتطبيـق معدل ( )%15خم�س ــة ع�ش ــر
باملائــة مــن الدخــل اخلا�ضــع لل�ضريبـة لأي م�ؤ�س�سة �أو �شركة عمانية �أو من�ش�أة م�ستقرة
عن �أي �سنة �ضريبية " .
 - 12امل ــادة ( ) 118
"  - 1يعفى من ال�ضريبة الدخل الذي حتققه امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة العمان ــية من مبا�شرة
ن�شاطه ـ ــا الرئي�سـ ــي ف ـ ـ ــي م�ش ـ ـ ــروع �صناعـ ـ ــي ( املن�ش ـ ـ ـ�أة ال�صناعيـ ـ ــة ) وفق ــا لقانون
( نظام ) التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار
�إليه فـيما عدا مقاوالت تنفـيذ امل�شروعات .
 - 2يك ــون الإعفـ ــاء من ال�ضريبة ملدة ( )5خم�س �سنوات غري قاب ــلة للتجديـ ــد  ،تب ــد�أ
من تاريخ البدء فـي الإنت ــاج  ،ووفقا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر
بتحديدها ق ــرار م ــن الوزي ــر امل�سـ ـ�ؤول بعـ ــد موافقة جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد
الطاقة " .
 - 13امل ــادة ( ) 134
" يكون تقدمي الإقرار املبدئي والنهائي عن �أي �س ــنة �ضريب ــية وفق ــا للأحكـ ــام املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون .
وتق ــدم الإقرارات �إل ــى الأمان ــة العام ــة على النماذج التي تعدها لهذا الغر�ض �إلكرتونيا .
ويجـ ــب �أن يت�ضمن الإقرار ب�صفة �أ�سا�سية مقدار الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة ع ــن ال�سنة
ال�ضريب ــية املق ــدم عن ــها الإق ــرار ومبل ــغ ال�ضريبة امل�ستحقة من واقعه والواجبة ال�سداد
عن هذه ال�سنة .
ويتعني التوقيع على الإقرار وفقا ملـا حتدده الالئحة التنفـيذية لهذا القانون " .
 - 14امل ــادة ( ) 135
" يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي �إقرار الدخل �إلكرتونيا عن �أي �سنة �ضريبية فـيما يتعلق
بدخله اخلا�ضع لل�ضريبة عن �أي فرتة حما�سبية تنتهي خالل ال�سنة ال�ضريبية التي
يقدم عنها الإقرار .
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ويتعيـ ــن تقدي ـ ــم �إق ــرار الدخـ ـ ــل طبق ـ ـ ــا لأحك ـ ـ ــام ه ــذا الف ــ�ص ــل خ ـ ـ ــالل مـ ـ ــدة الإعف ـ ــاء
من ال�ضريبة وفقا لأحكام هذا القانون " .
 - 15امل ــادة ( ) 142
" يك ــون فح�ص الأمانة العامة للإقرارات النهائية من خـ ــالل عينة ي�صدر بتحديد القواعد
واملعايري املنظمة لها قرار من الوزير امل�س�ؤول بناء على اقرتاح الأمني العام " .
 - 16امل ــادة ( ) 143
" تتوىل الأمانة العامة �إجراء الربط  -بطريق التقدير  -عن �أي �سنة �ضريبية على �أي
خا�ضع لل�ضريبة فـي احلاالت الآتية :
 - 1تقدمي الإقرار النهائي دون �أن يكون م�ستوفـيا لل�شروط املح ــددة فـي امل ــادة ()134
م ــن ه ــذا القانـ ــون �أو دون �أن ترف ــق بـ ــه احل�ساب ــات على النحو الوارد فـي املـادة
( )141منه .
 - 2التخلف عن تقدمي الإقرار النهائي فـي املوعد املحدد .
� - 3إذا ثبــت مــن فحــ�ص الإقــرار النهائــي بالتطبيــق للمادة ( )142مـن هــذا القانــون
عدم ت�ضمينه الدخل احلقيقي للخا�ضع لل�ضريبة .
كما تتوىل الأمانة العامة �إجراء الربط فـي احلاالت التي يتقدم فـيها �أي خا�ضع لل�ضريبة
بطلــب لإجــراء الربــط  ،وعلى �أن يتم تقدمي الطلب  -فـي هذه احلالة  -خالل ( )3ثالث
�سنــوات مــن تاريــخ تقديــم الإقــرار النهائي املقدم عن ال�سنة ال�ضريبية املطلوب �إجراء
الربط عنها " .
 - 17امل ــادة ( ) 146
" يتم الربط  -فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )143من هذا القانون  -ب�إخطار
كتابي يت�ضمن ما ي�أتي :
 - 1تاريخ الربط .
 - 2ال�سنــة ال�ضريبية املعــد عنهــا الربــط  ،مبلــغ الدخــل اخلا�ضــع لل�ضريبــة �أو اخل�ســارة
بالتطبيق حلكم املـادة ( )143من هذا القانون .
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 - 3املبالـ ــغ املدفوعـ ــة التـ ــي تفـ ــر�ض عليهـ ــا ال�ضريبــة بالتطبـ ـيــق حلك ــم امل ــادة ()52
من هذا القانون .
 - 4قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة والتاريخ الواجب �سدادها فـيه .
 - 5ال�سند القانوين ب�إجراء الربط .
� - 6أي بيانات حتددها الأمانة العامة " .
 - 18امل ــادة ( ) 147
" ال يجوز �إجراء الربط عن �أي �سنة �ضريبية بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات من نهاية
ال�سنة ال�ضريبية التي قدم خاللها الإقرار النهائي عن تلك ال�سنة ال�ضريبية .
وفـي حاالت الغ�ش �أو ا�ستخدام الو�سائل االحتيالية ميتد امليعاد �إىل ( )5خم�س �سنوات .
ويكون �إجراء الربط  -فـي حالة عدم تقدمي الإقرار النهائ ــي  -خ ــالل ( )5خم ــ�س �سنــوات
من نهاية ال�سنة ال�ضريبية الواجب تقدمي الإقرار عنها " .
 - 19امل ــادة (  ( ) 160الفقرة الأوىل )
" يجوز للخا�ضع لل�ضريبة �أن يعرت�ض على ربط ال�ضريبة �أو ت�صحيحه �أو تعديله �أو �إجراء
الرب ــط الإ�ضاف ــي ع ــن �أي �سن ــة �ضريبي ــة فـيم ــا ع ــدا ح ــاالت الرب ــط املحــددة ف ــي املــواد
( )161مكررا و ( )170مكررا و ( )177من هذا القانون  ،كما يجوز له �أن يعرت�ض على �أي
قرار يجوز املنازعة فـيه طبقا لأحكام هذا القانون " .
 - 20امل ــادة ( ) 179
" يجوز للأمني العام فـي حالة التخلف عن تقدمي �أي من الإخطارين املن�صو�ص عليهما
فـي املـادة ( ( )11بند  ) 2من هذا القانون � ،أو الإقرار املبدئي �أو النهائي خالل املوعد
املحــدد لأي منــها فــر�ض غرامــة علــى اخلا�ضــع لل�ضريبــة ال تقل عن ( )100مائة ريال
عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين" .
-172-

 - 21امل ــادة ( ) 180
" يج ــوز للأمــني العام فـي حالة عدم الإعالن عن الدخل احلقيقي فـي �إقرار الدخل فـ ــر�ض
غرامـ ــة ال تقل عن ( )%1واحـ ــد باملائـ ــة وال تزيـ ــد على ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة
من الفرق بني قيمة ال�ضريبة على �أ�سا�س الدخل احلقيقي للخا�ضع لل�ضريبة  ،وقيمة
ال�ضريبة من واقع الإقرار ال�سابق تقدميه .
وتعدل قيمة الغرامة املفرو�ضة فـي حالة تخفـي�ض الربط الذي �أجرته الأمانة العامة
بالتطبيق لأحكام املـواد (� )148أو ( )161مكررا �أو ( )170مكررا �أو ( )177من هذا القانون ".
 - 22امل ــادة ( ) 181
" يجوز للأمني العام فــر�ض غرامـ ــة ال تق ــل عـ ــن ( )200مائت ــي ري ــال عمان ــي  ،وال تزيـ ــد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي احلاالت الآتية :
 - 1االمتناع عن تقدمي �أي بيانات �أو معلومات �أو ح�سابات �أو �سجالت حما�سبية �أو �أي
م�ستندات �أخرى يكون مطلوبا تقدميها من اخلا�ضع لل�ضريبة �أو �أي �شخ�ص �آخر
يكون مطالبا بتقدميها وفقا لأحكام هذا القانون فـي املوعد املحدد لهذا الغر�ض .
 - 2االمتــناع عــن احل�ضــور فـي املوعد واملكان املحددين وف ــقا للمادة ( )24م ــن ه ــذا
القانون .
 - 3االمتنــاع ع ــن الإجاب ــة ع ــن �أي �أ�سئلــة توجــه بطريقــة قانوني ــة تتعلق باخلا�ضع
لل�ضريبة .
 - 4االمتناع عن تقدمي طلب ا�ستخراج البطاقة ال�ضريبية وفقا للمادة (( )11بند )1
من هذا القانون � ،أو عن تنفـيذ االلتزام املن�صو�ص عليه فـي املـادة ( )15مكررا منه .
ويجوز فر�ض الغرامة املن�صو�ص عليها فـي هذه املـادة على العامل امل�س�ؤول لدى اخلا�ضع
لل�ضريبة �أو عليهما معا " .
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 - 23امل ــادة (  ( ) 184الفقــرة الأولــى والبنـدان ) 3 ، 1
" مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين � ،أو �أي قانون �آخر
يعاق ـ ــب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل
ع ــن ( )500خم�سمائ ــة ري ــال عماين  ،وال تزيد على ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فـي احلاالت الآتية :
 - 1امتناع العامل امل�س�ؤول عمدا عن تقدمي الإقرار الواجب تقدميه بالتطبيق لأحكام
هذا القانون عن �أي �سنة �ضريبية .
وفـ ــي حال ــة التكــرار خالل (� )2سنتني تكون العقوبة ال�سجن ملدة ال تقل ع ــن ()3
ثالثة �أ�شهـ ــر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن (� )2000ألفـي ريال عماين ،
وال تزيد عل ــى ( ) 30000ثالثني �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
 - 3القيام ب�أي ت�صرف �أو عمل من �ش�أنه منع الأمانة العامة من ممار�سة االخت�صا�صات
�أو احلقوق املقررة لها مبوجب هذا القانون " .
 - 24امل ــادة (  ( ) 185الفقرة الأوىل )
" مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين � ،أو �أي قانون �آخر
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال
عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فـي احلاالت الآتية . " :
 - 25امل ــادة ( ) 186
" ترف ــع الدع ــاوى العموميــة النا�شئــة عــن اجلرائــم املن�صـو�ص عليها فـي هذا الف�صل بناء
على طلب من الأمني العام .
وعلى الأمانة العامة التن�سيق مع االدعاء العام عند �إقامة الدعاوى العمومية النا�شئة
عن هذه اجلرائم .
وال يج ــوز التن ــازل ع ــن الطل ــب املق ــدم لرف ــع الدع ــاوى العمومي ــة عــن �أي مــن اجلرائــم
امل�شـار �إليهـا فـي هـذه املـادة " .
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املــادة الثالثــــة
 - 1ي�ضاف �إىل عجز املـادة ( )79من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه عبارة " �أو املعايري
الأخــرى التــي تعتبــر مماثلــة لهــا وفقــا لل�ضواب ــط والإج ــراءات الت ــي ت�ص ــدر بقــرار
من الأمني العام " .
 - 2ي�ضاف �إىل املـادة ( )119من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه عبارة "ودون �إخالل بحكم
املـادة ( )118من هذا القانون" .
 - 3ي�ضــاف إ�لــى املـادة ( )1مــن قانــون �ضريبــة الدخــل امل�شــار �إليــه ( بند برقم  27مكررا )
و�إىل املـادة ( ( )20فقــرة ثانيــة )  ،و�إلـى املـادة ( ( )52بنــد برقــم  ، ) 5و�إلـى املـادة ()175
( فقـرة ثانيـة )  ،ن�صو�صها الآتي :
امل ــادة (  ( ) 1البند  27مكررا )
" املن�ش�أة  :املن�شـ ـ�أة اخلا�ضع ــة لأحك ــام الب ــاب اخلام ــ�س مك ــررا من هذا القانون  ،وت�شمل
�أيا من :
 - 1امل�ؤ�س�سة الفردية التي ميلكها �شخ�ص طبيعي عماين  ،ومتار�س فـي عمان
�أي ــا من الأن�شطة املحددة فـي املـادة ( )159مكررا من هذا القانون .
ويكـون حتديـد املالــك للمن�ش ـ�أة م ــن واق ــع ال�سج ــل التجـ ــاري �أو ال�سجـ ــل
ال�صناعي � ،أو غريهما من ال�سجالت والوثائق وامل�ستندات الر�سمية .
 - 2ال�شركـ ــة العمانيـ ــة الت ــي تتخ ــذ �شك ــل �شرك ــة ت�ضامن �أو �شركــة تو�صيـ ـ ــة
�أو �شركـ ـ ــة حمـ ــدودة امل�س�ؤوليـ ـ ــة ومت ــار�س الأن�شط ــة املح ــددة فـ ــي امل ــادة
( )159مكررا من هذا القانون " .
امل ــادة (  ( ) 20فقــرة ثانيــة )
" وين�ش ـ أ� بالأمان ــة العامــة دائــرة خا�صــة بالق�ضايــا ال�ضريبيــة تكــون تابع ــة مبا�شــرة
للأمني العام  ،ويلحق بها عدد كاف من املحامني املتخ�ص�صني " .
امل ــادة (  ( ) 52بنــد رقــم ) 5
"  -توزيعات �أرباح الأ�سهم �أو الفوائد " .
امل ــادة (  ( ) 175فقــرة ثانيــة )
" وتوقــع �صحيفـة الطعن  -ف ــي حال ــة الطع ــن باال�ستئناف املقدم من الأمانة العامة -
من الأمني العام �أو من ينوب عنه " .
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 - 4ي�ضاف �إىل الفرع اخلام�س من الف�صل الثاين من الباب الأول من قانون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه مادة برقم ( )15مكررا  ،ن�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 15مك ــررا
يلت ــزم كــل خا�ضــع لل�ضريبــة ب�أن يبني رقم البطاقة ال�ضريبية ال�صادرة له بالتطبيق
للمــادة ( )11بن ــد( )1مــن هــذا القانون على جميع ما ي�صدره من مرا�سالت �أو فواتري
�أو حمررات �أو م�ستندات �أو غريها من البيانات �أو ما يربمه من عقود �أو غريها " .
 - 5ي�ضاف �إىل الف�صل الأول " الأمانة العامة " من الباب الثاين من قانون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه مادة برقم ( )19مكررا  ،ن�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 19مك ــررا
للوزير امل�س�ؤول �أن يفو�ض الأمني العام �أو املديرين العامني بالأمانة العامة فـي ممار�سة
بعــ�ض م ــن اخت�صا�صات ــه التــي يج ــوز التفويــ�ض فـيهــا طبقــا لهــذا القانــون �أو الئحــته
التنفـيذية .
ويعمل بقرارات التفوي�ض التي ت�صدر بالتطبيق لأحكام هذه املـادة ملدة �سنة جتدد
تلقائيا ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة ما مل ي�صدر قرار ب�إلغائها � ,أو ينتهي التفوي�ض بغري
ذلك من الأ�سباب املحددة فـي املـادة ( )8من قانون التفوي�ض واحللول فـي االخت�صا�صات
امل�شار �إليه " .
 - 6ي�ضاف �إىل الفرع اخلام�س من الف�صل الأول من الباب الثالث من قانون �ضريبة
الدخل امل�شار �إليه مادة برقم ( )53مكررا  ،ن�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 53مك ــررا
تلتزم �أي وزارة �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة �أو غريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
�أو مــن وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة الأخــرى تقوم بدفع �أو تقيد ف ــي احل�ســاب �أي
مبالغ من املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )52مــن هذا القانون بخ�صم ال�ضريبة من املبلغ
الإجمايل املدفوع �أو املقيد فـي احل�ساب وتوريدها �إىل الأمانة العامة وفقا للمادة ()53
منه " .
 - 7ي�ضاف �إىل الفرع الثاين من الف�صل الثاين من الباب الرابع من قانون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه مادة برقم ( )131مكررا  ،ن�صها الآتي :
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" امل ــادة (  ) 131مك ــررا
ا�ستثنــاء من �أحكام املـادة ( )130من هذا القانون تطبق �أحكام املـادة ( )131منه �إذا ثبت
للأمانة العامة �أن الهدف الرئي�سي لأي تعامل �أجراه اخلا�ضع لل�ضريبة كــان جتنــب
اخل�ضوع  -كليا �أو جزئيا  -لل�ضريبة امل�ستحقة والواجبة ال�ســداد عــن �أي �سنــة �ضريبيــة
لف ــادة م ــن الأحك ــام اخلا�ص ــة املن�صــو�ص عليهــا فـي الباب
بت�أ�سيــ�س من�شـ ـ�أة �أو �أكث ــر ل إ
اخلام�س مكررا من هذا القانون " .
 - 8ي�ضاف �إىل الفرع الثاين من الف�صل الأول من الباب ال�ساد�س من قانون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه مادة برقم ( )161مكررا  ،ن�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 161مك ــررا
تتوىل الأمانة العامة �إجراء الربط الالزم لتنفـيذ القرار ال�صادر بالف�صل فـي االعرتا�ض
وفقا لأحكام هذا الفرع " .
 - 9ي�ضاف �إىل الفرع الثاين مــن الف�صــل الثاين مــن الباب ال�ســاد�س مــن قانــون �ضريــبة
الدخل امل�شار �إليه مادة برقم ( )170مكررا  ،ن�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 170مك ــررا
تتوىل الأمانة العامة �إجراء الربط الالزم لتنفـيذ القــرار ال�صــادر بالف�صــل فــي الطعــن
وفقا لأحكام هذا الفرع " .
 - 10ي�ضــاف �إلــى قان ــون �ضريب ــة الدخ ــل امل�ش ــار �إلي ــه م ــواد ب�أرقـ ــام ( )16مكـ ــررا و ()16
مكررا ( )1و ( )20مكررا و ( )23مكررا و ( )135مكررا و ( )143مك ـ ــررا  ،و ()151
مكررا و ( )151مكررا ( )1و ( )160مكـ ــررا و ( )171مك ــررا و ( )187مكـ ــررا و ()187
مك ـ ـ ـ ـ ـ ــررا ( )1و ( )194و ( )195و ( )196و ( )197و ( )198و ( )199و ( )200و ()201
و ( )202و ( ، )203ن�صو�صها الآتي :
" امل ــادة (  ) 16مك ــررا
تلتزم الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
ووحـ ــدات اجلـ ــهاز الإداري للدول ــة الأخ ــرى وال�شركـ ــات اململوك ــة للدول ــة بن�سبـ ــة
تزيـ ــد علــى (� )%40أربعيــن باملائــة ع ـنــد التعاقـ ــد �أو التعامـ ــل مـ ــع �أي �شخـ ــ�ص خا�ضــع
لل�ضريبـ ــة  -بالتطبيق لأحكام هذا القانون � -أو مبا�شرة �أي �إجراء مل�صلحته مبراعاة
ما ي�أتي :
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� - 1أن يتقدم اخلا�ضع لل�ضريبة بن�سخة �أو �صورة �ضوئية من البطاقة ال�ضريبية
ال�صادرة له على �أن تكون �سارية املفعول وفقا للمادة ( ( )11بند  ) 1مـ ــن هـ ــذا
القانون .
� - 2أن ترفق بامل�ستندات اخلا�صة بالتعاقد �أو التعامل مع اخلا�ضع لل�ضريبة �أو مبا�شرة
الإجراء مل�صلحته ن�سخة �أو �صورة البطاقة ال�ضريبية بعد �أن تختم بخامت اجلهة
املتعاقدة �أو املتعاملة �أو املبا�شرة للإجراءات .
� - 3إخطار الأمانة العامة باحلاالت التي مل يتقدم فـيها املتعاقد �أو املتعامل �أو طالب
الإجراء بن�سخة �أو �صورة من البطاقة ال�ضريبية مع بيان ما يبديه من �أ�سباب
تكون قد حالت دون تقدميها  ,وعلـ ــى �أن يتم الإخطار خـ ــالل املوعـ ــد  ،ومبراعاة
القواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون " .
" امل ــادة (  ) 16مك ــررا ( ) 1
على الأمانة العامة فـي حالة طلب معلومات تتعلق باخلا�ضع لل�ضريبة من م�صرف
مرخ�ص  -طبقا لأحكام القانون امل�صرفـي امل�شار �إليه  -لغر�ض تطبيق �أحكام هذا القانون
�أن توجه الطلب �إىل البنك املركزي العماين لإحالته �إىل امل�صرف املرخ�ص  .وعلى امل�صرف
املرخ�ص �إخطار الأمانة العامة مبا�شرة خــالل املــدة التــي حتددهــا باملعلومــات املتعلقــة
باخلا�ضع لل�ضريبة  ,مع �إخطار عميله اخلا�ضع لل�ضريبة فورا بذلك .
ويكون �صدور الطلب بناء على موافقة الوزير امل�س�ؤول �أو من يفو�ضه ودون �إخالل ب�أحكام
املادتني ( )28و ( )29من هذا القانون � ،أو ب�أي �أحكام خا�صة تن�ص عليها االتفاقيات الدولية
التي تربم وفقا للمادة ( )120منه " .
" امل ــادة (  ) 20مك ــررا
تنــوب دائــرة الق�ضايــا ال�ضريبيــة املن�صــو�ص عليهــا ف ــي املـادة ( )20م ــن ه ــذا القان ــون -
دون غريها  -عن الأمانة العامة فـيما يرفع منها �أو عليها من دعاوى �أو طعون �ضريبية
لدى املحاكــم  -علــى اختــالف �أنواعهــا ودرجاتهــا  -ولــدى اللجــنة �أو غريهــا مـن اجلهـات
التي يخولها القانون اخت�صا�صا ق�ضائيا .

-178-

وت�سلم �إىل الدائرة امل�شار �إليها �صــور الإعالنات اخلا�صـ ــة ب�صحـ ــف الدع ــاوى والط ـ ــعون
ال�ضريبية  ،وكذلك الأحكام وغريها من الأوراق املتعلقة بتلك الدعاوى والطعون .
وللأمني العام �أن يتعاقد مع املحامني املقبولني �أمام املحاكم الأجنبية فـي مبا�شرة الدعاوى
والطعون ال�ضريبية التي تقام �أمامها " .
" امل ــادة (  ) 23مك ــررا
للأمانة العامة احلق فـي االطالع على امل�ستنــدات والبيان ــات واحل�سابــات وال�سج ـ ــالت
املحا�سبية وقوائم الأ�صول واخل�صوم �أو غريها لغر�ض ربط ال�ضريبة �أو حت�صيلها .
ويت ــم االطالع فـي مقر اخلا�ضع لل�ضريبة الذي يبا�شر فـيه الن�شاط  ,وفـي �أثناء �ساعات
عمله  ,وعلى �أن يكون �إخطاره وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ,
ودون �إخالل ب�أحكام املادتني ( )25و ( )27من هذا القانون " .
" امل ــادة (  ) 135مك ــررا
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي �إقرار معدل �إلكرتونيا �إذا تبني �أن �إقرار الدخل املقدم
منه انطوى على خط أ� �أو �إغفال  ,على �أن يكون تقدمي الإقرار املعدل خالل ( )30ثالثني
يوما من التاريخ الذي اكت�شف فـيه وقوع اخلط�أ �أو الإغفال  ,وقبل انق�ضاء امليعاد املحدد
فـي املـادة ( )157من هذا القانون .
ويعترب الإقرار املعدل املقدم فـي امليعاد مبثابة �إقرار �أ�صلي لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا
القانون .
وال يجوز فـي حالة تقدمي �إقرار دخل معدل تطبيق اجلزاءات والعقوبات املن�صو�ص عليها
فـي الباب ال�سابع من هذا القانون �إذا ثبت للأمانة العامة �أن اخلا�ضع لل�ضريبة مل يتعمد
تقدمي بيانات غري �صحيحة " .
" امل ــادة (  ) 143مك ــررا
فـي احلاالت التي ال يتم فـيها الربــط خــالل املــدة املحــددة وفقــا للمــادة ( )147مــن هــذا
القانون يعترب الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة �أو اخل�سارة الواردة فـي الإقرار النهائي مبثابة
ربط لأغرا�ض تطبيق هذا القانون ودون �إخالل ب�أحكام املادتني ( ( )148الفقرة الثانية )
و ( ( )149الفقرة الثالثة ) منه ".
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" امل ــادة (  ) 151مك ــررا
تكون ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الربط امل�ستند للمادة ( )143مكررا من هذا القانون
واجبة ال�سداد وفقا للمادة ( ( )151الفقرة الأوىل ) من هذا القانون  ,ودون �إخالل بحكم
املـادة ( ( )148الفقرة الثانية ) منه " .
" امل ــادة (  ) 151مك ــررا ( ) 1
تكون ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الت�صحيح �أو التعديل �أو الربط الإ�ضافـي الذي جتريه
الأمانــة العامــة للربــط الأ�صلــي بالتطبيـق للمـادة ( )148من هذا القانون واجبة ال�سداد
فـي التاريخ املحدد وفقا للمادة ( )149مكررا ( بند  ) 7منه" .
" امل ــادة (  ) 160مك ــررا
ال يرتتب على تقدمي االعرتا�ض وقف �سداد ال�ضريبة املعرت�ض عليها  ،وتظ ــل واجبـ ــة
ال�سداد فـي التاريخ املحدد وفقا للمادة ( ( )146بند  )4من هذا ال ــقانون  ,ما مل يتقرر
ت�أجيل �سدادها بالتطبيق للفرع الثالث من هذا الف�صل " .
" امل ــادة (  ) 171مك ــررا
يتوىل املحامون بدائرة الق�ضايا ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـ ــي امل ــادة ( )20مـ ــن ه ــذا
القانــون متثيــل الأمانــة العامة واحل�ضــور واملرافعــة عنهــا أ�مـام املحاكــم  -على اختالف
�أنواعهــا ودرجاتهــا � -أو �أمــام اللجنة وغريها من اجلهات التي يخولها القانون اخت�صا�صا
ق�ضائيا " .
" امل ــادة (  ) 187مك ــررا
ا�ستثناء من �أحكام املادتني (  186و  )187من هذا القانون �إذا تبني لالدعاء العام �أن ارتكاب
�أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا الفــ�صل يعترب مبثابة جرمية �أ�صلية فـي تطبيق
�أحكام قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب امل�شار �إل ــيه  ,يكــون رفع الدعوى
العمومية عـ ــن تلك اجلرمي ـ ــة وفقا للمادة ( )4من قانون الإجراءات اجلزائية امل�شار �إليه ،
وال يجوز �إجراء ال�صلح فـيها " .
-180-

" امل ــادة (  ) 187مكررا ()1
للوزير امل�س�ؤول فر�ض غرامات �إدارية على ما يرتكب من خمالفات لأحكام الالئحة التنفـيذية
لهذا القانون �أو القرارات التنفـيذية الأخرى  ,وعلى �أال يزيد مقدار الغرامة على ()3000
ثالثة �آالف ريال عماين" .
" امل ــادة ( ) 194
يتعي ــن  -عند تطبيــق هــذا القانون  -االلتــزام ب�أحكــام املعاملــة ال�ضريبـيــة املقررة �ســواء
ملواطنـ ــي دول جمل ـ ــ�س التعـ ـ ــاون ل ـ ـ ــدول اخلليـ ـ ــج العرب ـيـ ــة  -م ــن الأ�شخ ـ ــا�ص الطبيعيـ ـيــن
�أو االعتباريني � -أو لال�ستثمارات اململوكة لهم  ,مبقت�ضى االتفاقية االقت�صادية املوقعة
فـي اجتماع املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املنعقد خالل �شهر
دي�سمرب من عام 2001م" .
" امل ــادة ( ) 195
يلغى  -اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون  -كل من :
 - 1اال�ستثناء املقرر للم�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية من تقدمي ما ي�أتي :
أ�  -الإخطار بالبيانات املتعلقة بامل�ؤ�س�سات وال�شركات امل�شار �إليها  ،وب�أي تعديالت
تطر أ� عليها وفقا للمادة ( ( )11الفقرة الثالثة ) من هذا القانون .
ب � -إقرار الدخل وفقا للمادة (( )135الفقرة الثانية) من هذا القانون .
 - 2الإعفاء من تقدمي احل�سابات  -املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )141من هذا القانون -
املقرر للم�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية التي مل ت�ستثن من تقدمي �إقرار الدخل
وفقا للمادة ( )142منه" .
" امل ــادة ( ) 196
تلتزم كل من امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  -امل�ستثناة فـي تاريخ العمل بهذا القانون وفقا
للم ــادة ( - )11بتقدي ــم ك ــل م ــن  :الإخط ــار �س ــواء بالبيان ــات املتعلقــة بها � ،أو ب�أي تعديالت
فـي هذه البيانات تكون قد طر�أت خالل فرتة اال�ستثناء  ,وعلى �أن يتم الإخطار وفقا للنموذج
املعد لهذا الغر�ض .
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ويكون تقدمي �أي من الإخطارين املن�صو�ص عليهما فـي الفقرة ال�سابقة خالل ( )3ثالثة
�أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
لم ــني العــام  -فـ ــي حالة التخلف عن تقدمي �أي مــن الإخطاريــن امل�شار �إليهما
ويج ــوز ل أ
فـي هذه املـادة فـي املوعد املحدد  -فر�ض غرامة وفقا للمادة ( )179من هذا القانون  ،ودون
�إخالل ب�أحكام املادتني (  182و  )183منه" .
" امل ــادة ( ) 197
ت�ستمر امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  -التي �سبق �أن �صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون
قرارات ب�إعفائها من ال�ضريبة �أو بتجديد �إعفائها وفقا للمادة ( - )118معفاة من ال�ضريبة
�إىل نهاية املدة املحددة فـي هذه القرارات .
وال يجوز  -بعد تاريخ العمل بهذا القانون � -إ�صدار قرارات بتجديد الإعفاء من �ضريبة
الدخل للم�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية امل�شار �إليها " .
" امل ــادة ( ) 198
تلتزم كل من امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  -املعفــاة مــن ال�ضريبــة ف ــي تاريــخ العمل بهذا
القانون وفقا للمادة ( )118منه  -بتقدمي �إقرار الدخل عن ال�سنة ال�ضريبية التالية مبا�شرة
لل�سنة ال�ضريبية الأخرية من مدة الإعفاء وفقا حلكم املـادة ( )197من هذا القانون .
ويكون تقدمي �إقرار الدخل واحل�سابات املرفقة به  ،و�سداد ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع هذا
الإقرار وفقا للمواد ( )134و ( )135ومن (� )138إىل ( )141و ( )150من هذا القانون .
ويجوز للأمني العام  -فـي حالة التخلف عن تقدمي �إقرار الدخل فـي املوعد املحدد  -فر�ض
غرام ــة وفق ــا للمـ ــادة ( )179م ــن هذا القانون ودون �إخالل ب�أحكام املادتني ( )182و ()183
منه " .
" امل ــادة ( ) 199
تلتزم كل من امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  -التي �سبق �أن �صدرت قبل تاريخ العمل بهذا
القانون قرارات با�ستثنائها من تقدمي �إقرار الدخل  ،وا�ستمرت م�ستثناة حتى التاريخ امل�شار
�إليه  -بتقدمي �إقرار الدخل عن ال�سنة ال�ضريبية التالية مبا�شرة لل�سنة ال�ضريبية التي
انتهى خاللها �سريان اال�ستثناء  ,وذلك دون �إخالل ب�أحكام املـادة ( ( )198الفقرتني الثانية
والثالثة ) من هذا القانون" .
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" امل ــادة ( ) 200
تلتزم كل من امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية  -التي مل ت�ستثن من تقدمي �إقرار الدخل و�سبق
�أن �صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات ب�إعفائها من تقدمي احل�سابات  ،وا�ستمرت
معفاة حتى التاريخ امل�شار �إليه  -بتقدمي احل�سابات مرفقة بالإقرار النهائي املعد عن ال�سنة
ال�ضريبية التالية مبا�شرة لل�سنة ال�ضريبية التي انتهى خاللها الإعفاء من تقدمي احل�سابات
ووفقا للمادة ( ( )141الفقرة الثانية ) من هذا القانون .
ويجوز للأمني العام  -فـي حالة االمتناع عن تقدمي احل�سابات فـي املوعد املحدد لتقدمي
الإقرار النهائي طبقا للفقرة ال�سابقة  -فر�ض غرامة وفقا للمادة ( ( )181بند  ) 1من هذا
القانون ودون �إخالل ب�أحكام املادتني (  182و  ) 183منه" .
" امل ــادة ( ) 201
للوزير امل�س�ؤول  -بناء على اقرتاح الأمني العام � -أن يقرر ما ي�أتي :
 - 1التاريخ املحدد لتطبيق نظام البطاقة ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـي املـادة ()11
( بند  ) 1من هذا القانون .
 - 2القواعد املنظمة لإ�صدار الأمانة العامة ل�شهادات الإقامة ال�ضريبية بناء على
طلب ال�شخ�ص الذي تتوافر فـيه �شروط و�أحكام الإقامة املحددة فـي اتفاقيات
جتنب االزدواج ال�ضريبي النافذة بني عمان وغريها من الدول بالتطبيق لأحكام
املـادة ( )120من هذا القانون � ،أو غريها من �أحكام القوانني واللوائح املعمول بها " .
" امل ــادة ( ) 202
ت�صدر الأمانة العامة للم�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية واملن�ش�آت امل�ستقرة اخلا�ضعة لل�ضريبة ،
والتي تبا�شر الن�شاط فـي التاريخ املحدد فـي املـادة ( )201من هذا القانون البطاقة ال�ضريبية
�إذا كـ ــان ق ــد �سبق لها تقدمي الإخطار بالبيانات املتعلقة بها فـي امليعاد املحدد فـي املـادة ()11
( الفقرة الثانية ) من هذا القانون " .
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" امل ــادة ( ) 203
تلتزم امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية واملن�ش�آت امل�ستقرة التي تبا�شر الن�شاط فـي التاريخ املحدد
فـي املادة ( )201مــن هــذا القانــون  ،ولــم ي�سبــق له ــا تقديــم الإخط ــار بالبيانــات املتعلق ــة
بهــا فــي امليعـاد املحدد فـي املادة ( ( )11الفقرة الثانية ) من هذا القانون ودون �أن تكــون
م�ستثنـ ــاة مـن تقدميـه بالتطبيـق للفقـرة الثالثـة مـن تلـك املـادة بتقديـم طــلب ا�ستخــراج
البطاقة ال�ضريبية على النموذج املعد لهذا الغر�ض خالل املدة التي ي�صدر بتحديدها قرار
من الوزير امل�س�ؤول .
وتكون ت�سوية امل�ستحقات ال�ضريبية عن الفرتة التي مل يقدم خاللها الإخطار بالبيانات
وفقا لقواعد مي�سرة ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير امل�س�ؤول بعد موافقة جمل�س الوزراء .
ويرتتب على تقدمي الطلب فـي امليعاد املحدد وفقا للفقرة الأوىل من هذه املـادة  ،و�سداد
امل�ستحقات ال�ضريبية التي متت ت�سويتها وفقا للقواعد املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة
من هذه املـادة الإعفاء من �أي جزاءات �إدارية �أو عقوبات طبقا للباب ال�سابع من هذا القانون .
وفـي حالة التخلف عن تقدمي الطلب فـي امليعاد املحدد وفقا للفقرة الأوىل من هذه املـادة
توقع العقوبة املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( ( )184الفقرة الأوىل ) من هذا القانون " .
املــادة الرابعــــة
ي�ضاف �إىل الباب الثالث من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه ف�صل ثان مكررا  ،ن�صه الآتي :
" الف�صــل الثانــي مك ــررا
الأحكـام اخلا�صـة بتحديـد الدخـل
اخلا�ضع لل�ضريبة للأطراف فـي املعامالت املالية الإ�سالمية
الفــرع الأول
قواعــد �أ�سا�سيــة
امل ــادة (  ) 76مك ــررا
يق�صـ ـ ــد باملعامل ـ ــة املاليـ ــة الإ�سالمي ـ ــة  -فـ ــي تطبي ـ ــق �أحك ـ ــام هـ ــذا القانـ ــون  -اتف ـ ــاق
�أو تعام ــل يك ــون حمل ــه حقوق ــا مالي ــة  ،ويكون من �أطراف املعاملة �شخــ�ص مرخ ــ�ص
ل ــه مبزاولـ ــة الأعمال املالية الإ�سالميـ ــة  -امل�صرفـي ــة �أو غريهــا  -بالتطبي ــق للقوانــني
املعمـ ــول به ــا فـ ـ ــي الدول ـ ــة ال�ص ـ ــادر منه ـ ــا الرتخيـ ـ ـ ــ�ص  ,وب�شـ ـ ــرط �أن يتقـ ـ ـيــد االتف ـ ــاق
�أو التعامل  -من حيث �شروطه و�آثاره وعنا�صره الأخرى  -ب�أحك ــام ال�شريع ــة الإ�سالمي ــة ،
وال ينطوي � -صراحة �أو �ضمنا  -على �إجراء معاملة مالية �أخرى .
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امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 1
ت�سري الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل على حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة
للأط ــراف فـ ــي املعامل ــة املالي ــة الإ�سالميــة  ,وذل ــك دون �إخ ــالل ب�أحك ــام املـ ــواد مـ ــن ()11
�إىل ( )15ومن (� )21إىل ( )29ومن (� )125إىل ( )187مكررا ( )1من هذا القانون  ،وغريها
من الأحكام التي يقررها هذا القانون .
امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 2
ال يعتد  -فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  -بالت�صرفات والأعمال الآتية �إذا ثبت �أن الغر�ض
الوحيــد مــن إ�بــرام الت�صــرف �أو القيــام بالعم ــل ه ــو التقي ــد ب�أحكــام ال�شريعــة الإ�سالميــة
دون �إجراء �أي معاملة مالية �أخرى :
 - 1ت�أ�سي ــ�س �شرك ــة ت�ضام ــن �أو حما�صة �أو �إبرام اتفاق م�شاركة وفقا للأ�س�س الواردة
فـي املـادة ( )4من هذا القانون .
 - 2الت�صرف فـي الأ�صل الر�أ�س مايل �أو غريه بالبيع �أو املقاي�ضة �أو التنازل �أو غريها
مـ ــن �أن ــواع الت�صرف ــات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي امل ــادة ( ( )1بند � ) 17أو املـادة ()77
( بند  ) 4من هذا القانون .
 - 3ت�أجري الأموال الثابتة �أو املنقولة �أو تقرير حق االنتفاع بها .
الفــرع الثان ــي
قواعـد خا�صـة ببعـ�ض �أنـواع الدخـل وامل�صروفـات
امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 3
ال يعتد  -فـي تطبيق حكم املادة ( )35من هذا القانون  -بالدخل النا�شئ كمقابل للت�أجري
�أو لالنتفاع فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )76مكـررا ( ( )2بند  ) 3منه .
امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 4
يراعى  -عند حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة وفقا لأحكام هذا الف�صل  -ما ي�أتي :
� - 1أن تعامل كدخل بالتطبيق للمادة ( ( )35بند  ) 6مــن هــذا القانــون �أي مبالــغ قــد
يح�صل عليها ال�شخ�ص عو�ضا عن الفوائد .
� - 2أن تعامل كم�صروفات �أي مبالغ قد ينفقها ال�شخ�ص عو�ضا عن الفوائد  ,وذلك
وفقا للقواعد التي ي�صدرها الوزيــر امل�س ـ�ؤول بالتطبيــق للمــادة ( )59مــن هــذا
القانون .
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امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 5
يتعني  -عند حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الف�صل  -خ�صم
التربعات التي يلتزم ال�شخ�ص ب�أدائها  -وفقا للقوانني املعمول بها واللوائح املنفذة لها -
مقابل ما ح�صل عليه من مبالغ �إ�ضافـية نظري ت�أخري املتعامل معه فـي �سداد امل�ستحقات ,
ب�شرط �أن يتم التربع �إىل �أي من اجلهات التي حتدد وفقا للمادة ( ( )55بند  ) 10من هذا
القانون  ,ودون التقيد باحلد الأق�صى للخ�صم الذي ن�صت عليه تلك املـادة .
امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 6
تعامل خم�ص�صات خ�سائر االئتمان التي يكونها امل�صرف املرخ�ص له مبزاولة الأعمال
امل�صرفـية الإ�سالمية  -عند حتديد دخله اخلا�ضع لل�ضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الف�صل -
وفقا للمعاملة املقررة ملخ�ص�صات خ�سائر القرو�ض مبقت�ضى املـادة ( )66من هذا القانون .
الف ــرع الثال ــث
قواع ــد خا�ص ــة بع ــبء الإثب ــات
امل ــادة (  ) 76مك ــررا ( ) 7
فـي تطبيق �أحكام هذا الف�صل يقع على ال�شخــ�ص اخلا�ضــع لل�ضريبــة الــذي �أبــرم االتفــاق
�أو �أجــرى املعاملــة املاليــة الإ�سالميــة عــبء �إثبــات امل�سائــل الآتي بيانها � -سواء عند تقدمي
�إقرار الدخل � ،أو عند نظــر االعتـرا�ض �أو الطعن �أو الدعــوى ال�ضريبيــة بالتطبيــق لأحكــام
الباب ال�ساد�س من هذا القانون : -
� - 1أن االتفاق الذي �أبرمه �أو التعامل الذي �أجراه  -وفقا لأحكام املـادة ( )76مكررا
من هذا القانون  -يتقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
� - 2أن االتفاق الذي �أبرمه �أو التعامل الذي �أجراه  -على النحو امل�شار �إليه فـي البند
( )1من هذه املـادة  -ال ينطوي � -صراحة �أو �ضمنا  -على القيام ب�أي معاملة مالية
�أخرى .
� - 3أن الرتخي�ص مبزاولة الأعمال املالية الإ�سالمية  -وفقا لأحكام املادة ( )76مكررا
من هذا القانون � -صدر بالتطبيق لأحكام القوانني املعمول بها فـي الدولة ال�صادر
منها الرتخي�ص .
� - 4أن الغـر�ض الـوحيــد مــن ت�أ�سيـ ــ�س ال�شركـ ــة �أو �إب ــرام اتف ــاق امل�شارك ــة �أو الت�ص ــرف
فـ ــي الأ�صـ ــل �أو غي ـ ــره �أو ت�أجي ـ ــر املـ ــال �أو تقريـ ــر ح ــق االنتف ــاع ب ــه  -وفق ــا لأحك ــام
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املادة ( )76مكـررا ( )2من هذا القانون  -هو التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
دون القيام ب�أي معاملة مالية �أخرى .
� - 5أن املبالغ التي يطلب معاملتها كدخل �أو م�صروفات بالتطبيق لأحكام املـادة ()76
مكـررا ( )4من هذا القانون مت احل�صول عليها �أو �إنفاقها عو�ضا عن الفوائد" .
املــادة اخلام�ســـة
ي�ستبدل بن�صي املادتني ( )148و ( )149من قانون �ضريبة الدخل امل�شــار �إليه  ،ف�صــل ثــان
مكررا ي�ضاف �إىل الباب اخلام�س  ،ن�صه الآتي :
" الف�صــل الثانــي مكــررا
ت�صحيــح ربــط ال�ضريبــة �أو تعديلــه
امل ــادة ( ) 148
تتوىل الأمانة العامة ت�صحيح �أو تعديل ربط ال�ضريبة � ،أو �إجراء ربط �إ�ضافـي �إذا انطوى
الربط الأ�صلي على خط�أ �أو �إغفال �أو ات�ضح عدم كفايته  ،ودون �إخالل ب�أي قرار �أو حكم
ق�ضائي نهائي �صادر بالف�صل فـي منازعة �ضريبية عن ال�سنة ال�ضريبية التي مت ت�صحيح
�أو تعديل ربطها الأ�صلي �أو �إجراء ربط �إ�ضافـي عليه .
ويطبق حكم الفقرة ال�سابقة على الربط امل�ستند �إىل املـادة ( )143مكررا من هذا القانون .
امل ــادة ( ) 149
ال يجوز ت�صحيح الربط �أو تعديله �أو �إجراء ربط �إ�ضافـي بالتطــبيق حل ــكم امل ــادة ()148
( الفقرة الأوىل ) من هذا القانون بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �إجراء الربط
الأ�صلي .
ومتتد املدة املحددة فـي الفقرة ال�سابقة �إىل ( )5خم�س �سنوات فـي حاالت الغ�ش  ،وا�ستخدام
الو�سائل االحتيالية .
ويكــون امليـعاد املحدد لإجراء الت�صحيح �أو التعديل �أو الربط الإ�ضافـي فـي حاالت الربط
الأ�صلي امل�ستند �إىل املـادة ( )143مكــررا من هذا القانون ( )5خم�س �سنوات  ،تبد أ� من تاريخ
تقدمي الإقرار النهائي .
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امل ــادة (  ) 149مكــررا
يج ــب �أن يت ــم ت�صحي ــح �أو تعدي ــل الرب ــط �أو �إج ــراء الربط الإ�ضافـي  -وفقا لأحكام هذا
الف�صل  -ب�إخطار كتابي يت�ضمن ما ي�أتي :
 - 1ال�سنة ال�ضريبية املعد عنها الربط الأ�صلي  ،وتاريخ �إجرائه .
 - 2تاريخ التعديل �أو الت�صحيح للربط الأ�صلي � ،أو �إجراء الربط الإ�ضافـي .
 - 3ال�سنة �أو ال�سنوات ال�ضريبية حمل تعديل الربط الأ�صلي �أو ت�صحيحه � ،أو �إجراء
الربط الإ�ضافـي .
 - 4ال�سند القانوين للت�صحيح �أو التعديل � ،أو �إجراء الربط الإ�ضافـي .
 - 5عنا�صر الت�صحيح �أو التعديل للربط الأ�صلي � ،أو عنا�صر الربط الإ�ضافـي .
 - 6حتدي ــد مبل ــغ الدخ ــل اخلا�ض ــع لل�ضريب ــة �أو اخل�ســارة بعد الت�صحيح �أو التعديل
�أو �إجراء الربط الإ�ضافـي .
 - 7قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الربط املعدل �أو الربط الإ�ضافـي  ,والتاريخ
الواجب فـيه �سدادها .
� - 8أي بيانات �أخرى حتددها الأمانة العامة " .
املــادة ال�ساد�ســـة
ي�ضاف �إىل قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه بـاب خامـ�س مكـررا  ،ن�صـه الآتـي :
" البـاب اخلامـ�س مكـررا
الأحكـام اخلا�صـة بال�ضريبـة علـى املن�شـ�آت
الف�صل الأول
قواع ــد �أ�سا�سيـة
امل ــادة (  ) 159مك ــررا
ت�سري الأحكام اخلا�صة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب على املن�ش�آت التي يتوافر فـيها
		
ال�شروط الآتية :
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� - 1أن تقت�صر على ممار�سة الن�شاط التجاري �أو ال�صناعي �أو احلرفـي �أو اخلدمي ،
وعلى �أن ي�ستبعد ما ي�أتي :
�أ � -أعمال النقل البحري واجلوي .
ب � -أعمال امل�صارف والت�أمني وامل�ؤ�س�سات املالية .
ج  -ا�ستخراج موارد الرثوة الطبيعية .
د  -امتيازات املرافق العامة .
هـ  -الأن�شطة الأخرى التي ي�صدر با�ستبعادها قرار من الوزير امل�س ـ�ؤول بع ــد
موافقة جمل�س الوزراء .
� - 2أال يزيد ر�أ�س مالها املقيد فـي ال�سجل التجاري  -فـي بداية ال�سنـ ــة ال�ضريبي ــة -
على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين .
� - 3أال يزي ـ ــد الدخ ـ ــل الإجمالـ ــي ال ــذي حتقق ـ ــه فـ ــي  -نهاي ـ ــة ال�سـ ـن ــة ال�ضريبيـ ــة -
على ( )100000مائة �ألف ريال عماين .
� - 4أال يزيد متو�سط عدد العاملني فـيها  -خالل ال�سنة ال�ضريبية  -على ( )15خم�سة
ع�شر عامال  ،وعلى �أن يعتد عند ح�ساب املتو�سط بجميع العاملني �أيا كانت طبيعة
�أو نوع �أو مكان �أو مدة العمل امل�سند �إليهم  ،و�أيا كانت طريقة حتديد الأجر .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 1
تلتزم املن�ش�أة ب�أن تقدم �أي بيانات �أو معلومات �أو م�ستندات �أو وثائق �أو غريه ــا تطلبه ــا
الأمانة العامة فـي املوعد الذي حتدده لغر�ض التثبت من توافر ال�شروط املحددة فـي املـادة
( )159مكررا من هذا القانون .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 2
تلتزم املن�ش�أة فور حتقق �أي واقعة يرتتب عليها تخلف �أي من ال�شروط املحددة فـي املـادة
( )159مكررا من هذا القانون ب�إخطار الأمانة العامة بذلك خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
على الأكرث من تاريخ حتقق الواقعة مع تقدمي امل�ستندات الر�سمية املثبتة لذلك .
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امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 3
ال ت�سري الأحكام اخلا�صة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب على املن�ش�أة وتطبق الأحكام
الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون فـي حالة امتناع املن�ش�أة عن �إجابة طلب الأمانة
العامة فـي امليعاد املحدد وفقا للمادة ( )159مكررا ( )1من هذا القانون � ،أو حتقق �أي واقعة
يرتتب عليها تخلف �أي من ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )159مكررا منه خالل
�أي فرتة حما�سبية .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 4
يكون �سريان الأحكام الأخرى املن�صو�ص عليهــا ف ــي هــذا القانــون بالتطبيــق حلكــم املــادة
( )159مكررا ( )3منه اعتبارا من ال�سنة ال�ضريبية التالية لل�سنة التي امتنعت فـيها املن�ش�أة
عن �إجابة طلب الأمانة العامة فـي امليعــاد املحدد � ،أو التي حتققت خاللهــا الواقعــة التــي
ترتب عليها انتفاء �أي من ال�شروط املحددة فـي املـادة ( )159مكررا منه .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 5
ا�ستثناء من �أحكام املادة ( )159مكررا من هذا القانون ت�ستمر املن�ش�أة خا�ضعة لأحكام هذا
الباب فـي الأحوال الآتية :
 - 1تغيري الن�شاط �إلــى �أي ن�ش ــاط �آخ ــر مم ــا يخ�ض ــع حلك ــم املـ ــادة ( )159مكـ ــررا
( بند  ) 1من هذا القانون .
 - 2زيادة ر�أ�س املـال �أو الدخل الإجمايل �أو متو�سط عدد العاملني عن املحدد فـي املـادة
( )159مكررا ( البنود  2و  3و  ) 4من هذا القانون  ,على �أال جتاوز الزيادة الن�سبة
املئوية �أو العدد الذي ي�صدر بتحديده قرار من الوزير امل�س�ؤول .
 - 3مبا�شرة ن�شاط �إ�ضافـي ب�شرط �أال يزيد ر�أ�س املـال �أو الدخل الإجمايل �أو متو�سط
عدد العاملني عن املحدد فـي البند ( )2من هذه املـادة .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 6
للوزير امل�س�ؤول  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -تعديل الأن�شطة �أو قيمة ر�أ�س املـال �أو الدخل
الإجمايل �أو عدد العاملني املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )159مكررا من هذا القانون .
-190-

امل ــادة (  ) 159مكــررا ( ) 7
ال يجــوز �أن يرتتــب علــى تطبيــق هــذا البــاب الإخــالل ب�أحكــام املــواد مــن (� )21إىل ()25
ومن (� )27إىل ( )34ومن (� )124إىل ( )133و ( )189من هذا القانون .
الف�ص ــل الثان ــي
التزام ــات املن�شـ ـ�أة
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 8
ال يرتتب على تطبيق الأحكام اخلا�صة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب الإخالل بالتزامات
املن�ش ـ ـ�أة املفرو�ض ــة مبقت ــ�ضى املــواد ( ( )6البنود �/2 ، 1أ /2 ،د /2 ،هـ ) و ( )7و ( )8و ()9
و( )53و ( )137من هذا القانون .
وللوزي ــر امل�س�ؤول  -بناء على اقرتاح الأمني العام � -إعداد قواعد خا�صة تنظم �إ�صدار
البطاقة ال�ضريبية للمن�ش�أة مبا يتفق مع طبيعتها وباال�ستثناء من حكم املـادة ( ( )11بند ) 1
من هذا القانون .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 9
مــع عــدم الإخــالل ب�أحكــام املـواد (  27و  28و  29و  )30مـ ــن قانـ ــون التج ــارة امل�ش ــار �إلي ــه
تلتـزم املن�ش�أة باالحتفاظ مبا ي�أتي :
 - 1ال�سجالت والدفاتر التي تكون الزمة لتحديد دخلها اخلا�ضع لل�ضريبة وامل�ستندات
املثبتة ملـا جاء فـي هذه ال�سجالت والدفاتر .
وي�صدر بتحديد ال�سجالت والدفاتر امل�شار �إليها قرار من الأمني العام .
 - 2ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات الالزمة لتحديد ال�ضريبة املفرو�ضة على �أنواع
الدخل املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )52من هذا القانون .
ويكون االحتفاظ بال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات امل�شار �إليها فـي البندين ( ) 2 ، 1
مــن هـ ــذه املـادة مل ــدة ( )10ع�ش ــر �سنــوات علــى الأقـل مـن نهايـة الفتـرة املحا�سبية
التي يخ�ضع فـيها الدخل لل�ضريبة .
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امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 10
تع ــد املن�شـ ـ�أة قائم ــة الدخــل املرافقــة للإقــرار النهائي  -املن�صو�ص عليها فـي املـادة ()159
مكررا ( )19من هذا القانون  -با�ستخدام الأ�سا�س النقدي ما مل توافق لها الأمانة العامة
على اتباع �أ�سا�س �آخر  ،ودون �إخالل ب�أحكام املادتني (  13و  ) 46منه .
الف�ص ــل الثال ــث
خ�ض ــوع املن�شـ ـ�أة لل�ضريب ــة
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 11
تفر�ض ال�ضريبة عن �أي �سنة �ضريبية على الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة الذي يتحقق للمن�ش�أة
خالل تلك ال�سنة  ،ويحدد معدل ال�ضريبة وفقا لأحكام هذا الباب .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 12
يراعى عند حتديد الدخل الإجمايل للمن�ش�أة املبــادئ العامــة الــواردة ف ــي املــواد مــن ()35
�إىل ( )38ومن (� )42إىل ( )45ومن (� )47إىل ( )51و ( )115من هذا القانون .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 13
حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون كافة القواعد الواجبة االتباع لتحديد امل�صروفات
والتكالي ــف الت ــي تخ�ص ــم م ــن الدخ ــل الإجمالــي للمن�ش�أة مبراعاة املبادئ العامة الواردة
فـي املـواد من (� )54إىل ( )60و ( ( )61البندان  ) 2 ، 1و ( )62و ( )63و ( ( )64البندان ) 3 ، 2
من هذا القانون .
وعلى �أن يكون للمن�ش�أة  -فـي جميع الأحوال  -خ�صم امل�صروفات والتكاليف التي �أنفقتها
فعال لغر�ض حتقيق الدخل الإجمايل �إذا كانت مقيدة فـي ال�سجالت والدفاتر املن�صو�ص
عليها فـي املـادة ( )159مكررا ( )9من هذا القانون  ،وم�ؤيدة بامل�ستندات املثبتة لها .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 14
يكون خ�صم وترحيل اخل�سارة  -عند حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة  -وفقا للقواعد
التي حتددها الالئحة التنفـيذية لهذا القانون مبراعاة املبادئ العامة الواردة فـي املـواد
( )68و ( )69ومن (� )71إىل ( )74من هذا القانون .
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امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 15
يكون ح�ساب ال�ضريبة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب بتطبيق معدل ( )%3ثالثة باملائة
من الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة لأي من�ش�أة عن �أي �سنة �ضريبية  ،ويعفى من �أحكام هذه
املـادة املن�شـ�آت التـي يتفـرغ لإدارتهـا مالكهـا �أو �أحـد �شركائهـا تفرغـا تامـا  ,وكذلـك املن�ش ـ�آت
التي توظف �شخ�صني عمانيني على الأقل .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 16
يكون الإعفاء من ال�ضريبة للدخل الذي حتققه املن�ش�أة من مبا�شرة ن�شاطها فـي امل�شروع
ال�صناعي ( املن�ش�أة ال�صناعيــة ) وفق ــا لقانــون (نظـ ــام) التنظيـ ــم ال�صناعـ ــي املوح ــد لــدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار �إليه بالتطبيق للمادة ( )118من هذا القانون .
الف�صـ ــل الراب ــع
ربط ال�ضريبة على املن�ش�أة وحت�صيلها
الفـ ــرع الأول
الإق ـ ــرار النهائـ ـ ــي
امل ــادة (  ) 159مكررا ( ) 17
ال تلتــزم املن�ش ـ�أة بتقديــم الإقــرار املبدئـي للدخـل  ,ويكـون تقديـم الإقـرار النهائـي للدخـل
عن �أي �سنة �ضريبية �إلكرتونيا وفقا للنموذج الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغر�ض .
ويت�ضمــن الإق ــرار النهائــي  -ب�صف ــة �أ�سا�سي ــة  -مق ــدار الدخ ــل الإجم ــايل خــالل ال�سنة
ال�ضريبية املقدم عنها الإقرار ومقدار امل�صروفات والتكاليف التي تخ�صم منه خالل تلك
ال�سنة  ،مع حتديد مقدار الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة خاللها  ،ومبلغ ال�ضريبة امل�ستحقة .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 18
يقدم الإقرار النهائي املن�صو�ص عليه فـي املـادة ( )159مكررا ( )17من هذا القانون عن �أي
�سنة �ضريبية قبل انق�ضاء ( )3ثالثة �أ�شهر تبد أ� من تاريخ انتهاء هذه ال�سنة .
ويكون التوقيع على الإقرار النهائي وفقا للمادة ( ( )134الفقرة الرابعة ) من هذا القانون .
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امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 19
يجب �أن يرفق بالإقرار النهائي  -املقدم وفقا لأحكام هذا الف�صل  -قائمة دخل وفقا للنموذج
الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغر�ض .
وتعد قائمة الدخل من واقع ال�سجالت والدفاتر التي تلتزم املن�ش�أة باالحتـ ــفاظ بهـ ــا وفقا
للمادة ( )159مكررا ( )9من هذا القانون .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 20
يكون فح�ص الأمانة العامة للإقرارات النهائية املقدمة من املن�ش�آت وقوائم الدخل املرفقة
بها وفقا للمادة ( )142من هذا القانون .
الفــرع الثانــي
ربط ال�ضريبة على املن�ش�أة
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 21
يتبع عند ربط ال�ضريبة على املن�ش�أة �أحكام املـواد ( )135مكررا و ( ( )143الفق ــرة الأول ــى )
و ( )143مكــررا و ( ( )147الفقــرة الثانيــة ) و ( ( )148الفق ــرة الثاني ــة ) و ( ( )149الفقــرة
الثالثة ) و ( )149مكررا من هذا القانون .
الفـ ــرع الثالـ ــث
حت�صيل ال�ضريبة امل�ستحقة على املن�ش�أة وا�سرتدادها
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 22
تك ــون ال�ضريبــة امل�ستحقــة مــن واقــع الإقرار النهائي واجبة ال�سداد من املن�ش�أة فـي امليعاد
املح ــدد لتقدي ــم الإقــرار  ,وذلـك دون �إخـ ــالل ب�أحكـ ــام امل ــواد ( ( )1بنــد  ) 13و ( )151مكــررا
و ( )151مكررا ( )1و ( ( )152الفقرة الأوىل ) ومن ( � 153إىل  )158من هذا القانون .
الف�صـ ــل اخلام ــ�س
�أحك ـ ــام متنوعـ ـ ــة
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 23
تكون املنازعة فـي ال�ضريبة التي مت ربطها على املن�ش�أة وفقا للأحكام وباتباع الإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي الباب ال�ساد�س من هذا القانون .
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امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 24
للأميــن العــام توقي ــع اجلــزاءات الإداريــة فــي احلــاالت املن�ص ــو�ص عليهــا فــي املــواد ()179
و ( )180و ( )181م ــن ه ــذا القانـ ــون ودون �إخ ــالل ب�أحك ــام امل ـ ــواد (( )1بن ــد  )13و ()182
و ( )183منـه .
امل ــادة (  ) 159مك ــررا ( ) 25
تطبــق بالن�سبــة للمن�ش ـ�آت العقوب ــات املق ــررة ف ــي املادت ــني ( 184و  )185م ــن ه ــذا القان ـ ــون
فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـيهما  ،ودون �إخالل ب�أحكام املواد ( )186و( )187و( )187مكررا
و( )187مكررا ( )1منه " .
املــادة ال�سابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنــــة
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية  ،فـيما عدا :
 - 1املادتني (  12و  ( ) 35بند  ، ) 7و�أحكام كل من الف�صل الثانــي مك ــررا م ــن الب ــاب
الثالث  ،والباب اخلام�س مكـررا  ،فـيعمل بها من �أول يناير التايل لتاريخ ن�شر هذا
القانون  ,وتطبق على ال�سنوات ال�ضريبية التي تبد�أ من هذا التاريخ .
 - 2املـ ــواد ( )15مكـ ــررا و ( )16مكـ ــررا و (( )181بن ــد  )4تطب ــق م ــن التاري ــخ املح ــدد
وفقــا للمــادة (( )201بند . )1
 - 3املـواد ( ( )55بند  ) 10و( )112و ( )159مكـررا ( )15فـيعمل بها من ال�سنة ال�ضريبية
التي تبد�أ فـي �أول يناير 2017م � ،أو ال�سنة ال�ضريبية التي تبد�أ خالل تلك ال�سنة ،
وال�سنوات ال�ضريبية التالية لها .
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/10
بتعيــني نائــب لرئيــ�س الــوزراء
ل�شـ�ؤون العالقـات والتعـاون الدولـي وممثـل خـا�ص جلاللـة ال�سلطـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

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
املــادة الأولـــــى
يعــني �سم ــو ال�سي ــد� /أ�سع ــد بــن ط ــارق ب ــن تيمــور �آل �سعي ــد نائبــا لرئيــ�س الــوزراء ل�ش ـ�ؤون
العالقـات والتعـاون الدولـي وممثــال خــا�صا جلالل ــة ال�سلطــان .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :مـن جمـادى الثانيـة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  2 :مـن مــــــــــــــــــــــــار�س �سنـــة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1184
ال�صادرة فـي 2017/3/5م
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/11
بتحديـــد اخت�صا�صـــات
وزارة التجـارة وال�صناعـة واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي
		
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 املر�سـوم ال�سلطانـي 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
حتـدد اخت�صا�صـات وزارة التجـارة وال�صناعـة وفقـا للملحـق رقـم ( )1املرفـق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة وال�صناعة وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/102امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :مـن جمـادى الثانيـة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  12 :مـن مــــــــــــــــــــــــار�س �سنـــة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1186
ال�صادرة فـي 2017/3/19م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

امللحــــق رقـــم ( ) 1
اخت�صا�صــات وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
 - 1اقرتاح ال�سيا�سات واخلطط املتعلقة مبجاالت التجارة وال�صناعة مبا ي�سهم فـي تنمية
االقت�صاد العماين  ،ومتابعة تنفـيذها بعد �إقرارها من جمل�س الوزراء .
 - 2تنظيم �إجراءات اال�سترياد والت�صدير  ،مبا يكف ــل وف ــرة ال�سل ــع واملنتج ــات الرئي�س ــة
فـي الأ�سواق املحلية وجودتها وا�ستقرار �أ�سعارها .
 - 3جمع البيانات والإح�صاءات و�إجراء الدرا�سات والبحوث مبا يخدم خطط التطوير ،
ورفع الكفاءة الإنتاجية فـي جماالت التجارة وال�صناعة  ،وتنميتها  ،وتقييم امل�شروعات
اال�ستثمارية واملن�ش�آت ال�صناعية .
 - 4العمل على ت�سهيل اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية فـي امل�شروعات التي ت�ساهم فـي تنمية
االقت�صاد الوطني .
 - 5العمل على توفـري بيئة مناخ ا�ستثماري فـي ال�سلطنة مبا فـي ذلك ت�سهيل وت�سريع
ت�أ�سي�س امل�شروعات اال�ستثمارية .
 - 6حمايـة حقوق امللكية الفكرية مبا فـي ذلك االخرتاعـات واالبتكـارات  ،وفقـا للقوانيـن
واالتفاقيات املنظمة لذلك  ،وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 7منـ ـ ــح الرتاخيـ ـ ــ�ص الالزمـ ـ ـ ــة ملمار�س ـ ـ ــة الأن�شطـ ـ ــة التجاريـ ــة وال�صناعي ـ ــة  ،وغريهـ ــا
م ــن الرتاخي ــ�ص الت ــي تدخ ــل فـ ــي اخت�ص ــا�ص ال ــوزارة طبق ــا للقوان ــني واملرا�سي ــم
ال�سلطانية  ،والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات املخت�صة كلما اقت�ضى الأمر ذلك .
 - 8ت�سجيل املن�ش�آت والوكاالت والعالمات التجارية وال�صناعية وفقا لأحكام القانون .
 - 9الرتخي ــ�ص ب�إقام ــة وت�شغـي ــل حمط ــات تعبئـ ــة الوق ــود  ،وم�ستودعــات بيــع ا�سطــوانـات
غــاز النفــط امل�ســال .
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 - 10حتديد املوا�صفات القيا�سية لل�سلع واملنتجات و�إجراء االختبارات املعملية لتلك ال�سلع
واملنتجات  ،والقيام بالتفتي�ش  ،ومراقبة اجلودة .
 - 11و�ض ــع ال�ضوابــط والقواعــد الالزمــة لتنظيــم  ،وتوطــيد عالقة ال�سلطنة مبنظمة
التجارة العاملية واملنظمات العربية والإقليمية والدولية الأخرى .
 - 12العمــل علــى تنميــة وتطويــر العالقــات فــي جمــال التجارة وال�صناعة بني ال�سلطنة
وغريه ــا م ــن ال ــدول واملنظم ــات الدولي ــة ذات ال�صـل ــة  ،وامل�شاركــة ف ــي امل�ؤمتــرات
واملعــار�ض التجاري ــة الإقليميـ ــة  ،والدولية  ،ومتثـيل ال�سلطنة فـي املحافل ذات ال�صلة
باخت�صا�صــات الــوزارة .
� - 13إعداد م�شروعات القوان ــني املتعلق ــة باخت�صا�صــات الــوزارة  ،والعمل على تطبيقها
ومتابعة تنفـيذها  ،و�إ�صدار القرارات واللوائح املنفذة لها .
 - 14العمل على تنمية املوارد الب�شرية فـي الوزارة .
� - 15أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة للوزارة مبوجب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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امللحــق رقـــم ( ) 2

الــوزيـــــــــــــــــــر

امل�ست�شارون

مكتب �أمن
الوزارة

وكيـــل الـــوزارة

اخلبـ ـ ــراء

الدائ ــرة
القانونية

الهيكــل التنظيمـي لــوزارة التجـــارة وال�صنـاعـــة

مكتب
الوزير

مكتــب الوكيـ ـ ــل

مركز خدمات املديرية العامة
مكتـــــب
مكاتب ال�سلطنة
للتخطيط
�سلطنة عمان
اال�ستثمار
التجاريــة
فـي اخلــارج التجاري بدبي (مديرية عامة) والدرا�سات

املديرية العامة
للتجارة وال�صناعة
مبحافظة �شمال
الباطنة

املديرية العامة
للتجارة وال�صناعة
مبحافظة ظفار

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية
�إدارات
التجـارة وال�صناعـة
باملحافظــــات
املديريـة العامـة
للتجـــارة

دائـــرة
التدقيق
الداخلي

املديريـة العامـة
لل�صناعـــة

دائــرة
خدمـــة
املراجعني

دائـــرة
الوثائق

املديريـة العامـة
للمنظمات
والعالقات التجاريـة

ق�سم �أمن
املعلومات
الإلكرتونية

املديرية العامة
للموا�صفــات
واملقايــيـ�س

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/12
ب�إجازة االتفاقية النفطية املوقعة بني حكومة �سلطنة عمان
و�شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م للمنطقة رقم ()48
		
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 النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعل ــى االتفاقي ــة النفطي ــة املوقع ــة بــني حكوم ــة �سلطنة عمان  ،و�شركة النفط العمانية
لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م للمنطقة رقم ( )48بتاريخ  31من يناير 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة امل�شـار �إليهـا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  20 :مـن جمـادى الثانيـة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  19 :مـن مــــــــــــــــــــــــار�س �سنـــة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1187
ال�صادرة فـي 2017/3/26م
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/13
ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة
بني حكومة �سلطنة عمان و�شركة اوك�سيدنتال عمان �أ �أن �سي
و�شركـــــة النفـــــط العمانيـــــة لال�ستك�شـــــاف والإنتــــــاج �ش.م.م
و�شــركـة مت�سـوي �إي انـد بـي ميـدل �إي�ست بي  -فـي للمنطـقة رقـم ()9
		
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 النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعـ ــلى االتف ــاقـي ــة النفطيـة املوق ـع ــة ب ــني حك ــوم ــة �سلطنـة عمــان  ،و�شــرك ــة اوك�سيـ ـ ــدنت ــال
عمــان أ� �أن �سي  ،و�شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م و�شركة مت�سوي �إي
اند بي ميدل �إي�ست بي  -فـي للمنطقة رقم ( )9بتاريخ  23من يناير 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة امل�شـار �إليهـا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  20 :مـن جمـادى الثانيـة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  19 :مـن مــــــــــــــــــــــــار�س �سنـــة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1187
ال�صادرة فـي 2017/3/26م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/14
ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة املعدلـة
بني حكومة �سلطنة عمان و�شركة بي بي �إك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد
و�شركـــة مكــــارم جــــا�س ديفلومبنـــت ال ال �ســي للمنطقـــة رقـــم ()61
		
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 النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2007/17ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيــة بيــن حكومــة �سلطنــة
عمان  ،و�شركة النفط الربيطانية (بي بي �أموكو �إك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد) املنطقة
رقم (، )61
وعلـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2014/11ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة املعدلـة بيـن حكومـة
�سلطنة عمان  ،و�شركة النفط الربيطانية (بي بي �إك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد) للمنطقة
رقم (، )61
وعلى االتفاقية النفطية املعدلة بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة بي بي �إك�سبلوري�شن
�إب�سيلـون ليمتــد  ،و�شركــة مكـارم جـا�س ديفلومبنــت ال ال �سي للمنطـقة رقـم ( )61املوقع ــة
بتاريخ  8نوفمرب 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة املعدلـة امل�شـار �إليهـا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  20 :مـن جمـادى الثانيـة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  19 :مـن مــــــــــــــــــــــــار�س �سنـــة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1187
ال�صادرة فـي 2017/3/26م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/15
ب�إجازة تنازل �شركة دي ان او عمان �أ ا�س عـن كامـل
حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ � 10أغ�سط�س 2011م
للمنطقـــة رقـــم (� )36إلـــى �شركـــة �أاليـــد برتوليـــوم اك�سبلوري�شــــن �أي �أن �ســـي

�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  2011/87ب�إجازة االتفاقية النفطية بيــن حكومــة �سلطنــة
عمــان و�شركة �أاليد برتوليوم اك�سبلوري�شن �أي �أن �سي للمنطقة رقم (، )36
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/51ب�إجازة تنازل �شركة �أاليد برتوليــوم اك�سبلوري�شـ ــن
�أي �أن �سـ ـ ــي ع ـ ـ ــن ( )%75م ــن حقوقه ـ ـ ــا والتزاماته ــا ف ــي االتفاقي ــة النفطي ــة املوقع ــة
بتاري ــخ  10من �أغ�سط�س 2011م للمنطقة رقم (� )36إىل �شركة دي ان او عمان أ� ا�س ،
وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �شركة دي ان او عمان �أ ا�س بالتنازل عن كامــل
حقوقهـ ــا والتزاماتهـ ــا ف ــي االتفاقيــة النفطي ــة املوقع ــة بتاريـ ــخ  10م ــن �أغ�سط ـ ــ�س 2011م
للمنطقة رقم (� )36إىل �شركة �أاليد برتوليوم اك�سبلوري�شن �أي �أن �سي القابلة لذلك التنازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إج ــازة تن ــازل �شركــة دي ان او عمــان أ� ا�س عــن كامــل حقوقهــا والتزاماته ــا فـي االتفاقيــة
النفطيــة املوقعــة بتاريــخ  10مــن �أغ�سطــ�س 2011م للمنطقة رق ــم (� )36إىل �شرك ــة �أاليـ ــد
برتوليوم اك�سبلوري�شن �أي �أن �سي .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  20 :مـن جمـادى الثانيـة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  19 :مـن مــــــــــــــــــــــــار�س �سنـــة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1187
ال�صادرة فـي 2017/3/26م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/16
ب�إن�شــاء �سفــارة ل�سلطنــة عمــان
فـي جمهوريـة �أثيوبيـا الدميقراطيـة الفيدراليـة
		
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
تن� أش� �سفارة ل�سلطنة عمان فـي جمهورية �أثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  7 :مـن رجـــــــــــــــــب �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  5 :مـن ابريـــــــــــــــل �سنـــة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1189
ال�صادرة فـي 2017/4/9م
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/17
مبنـــح اجلن�سيــــة 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 القائمــة املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  7 :مـن رجـــــــــــــــــب �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  5 :مـن ابريـــــــــــــــل �سنـــة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1189
ال�صادرة فـي 2017/4/9م
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�آفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق عبـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ــه ف�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�آمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ 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
بيبـ ــي مـ ـ ـ ــراد ج ــان حبي ـ ــب اللـه ح�سي ـ ـ ـ ــن
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بيب ـ ـ ـ ـ ـ ــي فقي ـ ـ ـ ـ ـ ــر داد البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم مبـ ـ ـ ـ ـ ــروك مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك
جميلـ ــة عبد الكبي ــر بو�شعي ـ ــب الغنـ ــداوي
حليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــواء دملـ ـ ـ ــراد عبـ ـ ـ ـ ــداللـ ــه البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خيـ ــر الن�ســاء عثم ــان وجن ـ ــوري عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س
خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ج ـ ـ ـ ـ ـ ــان نا�ص ـ ـ ـ ــر علـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ــد
�سائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره بانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو حم ـ ـ ـ ـ ــزه ها�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
�سبـ ـ ـ ــاء �سلي ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ــد �سلي ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
�س ـ ـ ـ ـ ـ ــرور �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي التويتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�سمي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة عبـ ــدالرحمـ ـ ـ ــن دو �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�شاه ـ ـ ـ ـ ـ ــدة كريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بخـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش كياخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�صبـ ـ ـ ـ ـ ــاح نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــر خال ـ ـ ـ ـ ـ ــد النبهاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�صوفي ــا حمم ـ ــد �إ�سماعي ـ ــل حمم ــد ح�سي ـ ــن
عائ�شـ ـ ــة الل بخ ـ ــ�ش خـ ـ ـ ـ ـ ــدادات بلو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عبدالعزي ــز �سليم ــان قا�سـ ـ ــم بن يونـ ـ ـ ـ ـ ــ�س
عزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
عمني ـ ـ ـ ـ ــت عبـ ــداللـ ــه �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ــد باكريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
عواطـ ـ ـ ـ ــف م�سعـ ـ ـ ـ ـ ــد دروي ـ ـ ــ�ش م�صطفـ ـ ـ ــى
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فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ض مال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حم ـ ـ ـ ــراب فقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ماجـ ـ ــدة حممـ ـ ـ ـ ــود ح�سـ ـ ـ ـ ـ ــن �أب ــو ال�سعـ ـ ـ ـ ــود
ماريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
حمجوبـة بنت �أدريــ�س بن عـالل بو�سوالـ ــف
مراد بيبي الل بخ�ش غالم ر�سول البلو�شية
مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بابقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مهرج ـ ـ ـ ــان حممـ ـ ـ ـ ــد �أ�سل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مهرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �أوميتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
موان�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودا حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
جن ـ ـ ـ ـ ـ ــاح �سليم ـ ـ ـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ض
جنم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مولـ ـ ــى بخ ـ ـ ـ ــ�ش نبـ ـ ـ ـ ـ ــي بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش
ن�سريـ ـ ـ ـ ـ ــن ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ــن هان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دروي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش
ن�سيمـ ــة غـ ــالم ر�سـ ــول حمم ــد البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذي ـ ـ ـ ـ ــب �صدقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي
هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لعريـ ـ ـ ــف
هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ــه
هي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ش
هيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد داد اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
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وحيدة بركات علي جان حممــد البلو�شيــة
يا�سمي ـ ـ ـ ـ ــن �ش ـ ـ ـ ـ ــاه �شه�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار ب�شمبيـ ـ ـ ـ ــه
ياق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر �أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
�إح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املف�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــل احلاجـ ـ ـ ــي
�أح ـ ـ ـ ـ ــالم وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عبـ ـ ـ ـ ـ ــداحل�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
�أ�سمـ ـ ـ ــاء حمبـ ـ ـ ــوب �صاحـ ـ ـ ـ ــب ال�شريـ ـ ـ ـ ـ ــف
�آ�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ها�ش ـ ـ ـ ــم البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�أمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �إاله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ب�شـ ـ ـ ــرى جنـ ـ ـ ــاح مكطـ ـ ـ ـ ـ ــوف الها�شميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بلقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عبـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�سعدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بيب ـ ـ ـ ـ ـ ــي عب ـ ـ ـ ــداللـه �سالـ ـ ـ ـ ــم املزروعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ثويب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ظفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزا
جليل ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح عبا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حليم ـ ـ ـ ــة يعق ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
حنيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جالل ـ ـ ــي مق ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
خديجـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد م�ستغفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
دان ـ ـ ـ ـ ــا ح�سـ ـ ـ ـ ــن عبدالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر املي�سريـ ـ ـ ـ ـ ــة
دمي ـ ـ ـ ــة عب ـ ـ ـ ــدالل ــه يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف �أ�سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ر أ�فـ ـ ـ ــت بارفي ـ ـ ـ ــن �سيـ ـ ـ ــد �صغي ـ ـ ــر �أحم ـ ـ ـ ـ ــد
رحمـ ـ ـ ـ ـ ــة عبـ ـ ـ ــدالل ـ ــه �سيـ ـ ـ ـ ـ ــف حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
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ر�ضوانة بيجـ ــم �سي ــد قمـ ــر الديــن درويـ�ش
ر�ضيـ ــة ق ـ ـ ــادر بخ ـ ـ ـ ــ�ش �شمبي ــه البلو�شي ـ ـ ــة
رغ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع عب ـ ـ ـ ــدالل ــه حتاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام �صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
زبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
زهـ ـ ـ ـ ـ ــرة مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروك �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور بـ ـ ــن حي ـ ـ ــدر
زينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالرحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�ساميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أكب ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �أبـ ـ ــو بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى �ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عبـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ــه عام ـ ـ ـ ــر هالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سليم ــة بــي حمبـ ــوب خ ــان �شم�شيـ ــر خـ ـ ــان
�شريف ـ ـ ــة �أب ــوبك ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ــد الزكوانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�شه ــزادي بيج ــم حمم ـ ــد جعف ــر ح�سي ـ ـ ـ ـ ــن
�شهي ـ ـ ـ ــدة �أحم ـ ـ ــد ح�س ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــلك خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املالكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سب ـ ـ ـ ــع ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة بانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو حممـ ـ ـ ــد �صاب ـ ـ ــر�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــة �صـ ــالح جليـ ـ ـ ــل حليم ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــداح
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �ص ـ ـ ـ ـ ــادق �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عواط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف حم�س ـ ـ ـ ــن عبـ ـ ــدالأ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
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فاطم ـ ـ ـ ــة ح�س ـ ـ ــن بازماندكـ ـ ـ ــان ق�شم ـ ـ ـ ــي
فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
فاطم ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ــزوز املذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري
فائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بخي ـ ـ ـ ـ ــت
فائ ـ ــزة عبـ ــد اخلالـ ــق رم�ضـ ـ ـ ــان القـ ـ ـ ـ ـ ــط
فريـ ــدة حممـ ـ ــد خاجـ ـ ــا �ش ـ ـ ــرف الدي ـ ـ ـ ــن
ماجـ 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 �إقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
مريـ ـ ـ ـ ـ ــم عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الكريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ــه
مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد القمرييـ ـ ـ ـ ـ ــة
مريـ ــم حممـ ــد عبـدالقيــوم حممد يو�سف
مهـ ـ ـ ــر الن�س ـ ــاء بيجـ ـ ـ ــم من�ص ـ ـ ـ ــور غف ـ ـ ــور
مريف ـ ـ ـ ـ ـ ــت يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ن�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
جنم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوكو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
نـ ـ ـ ـ ـ ــدى عقيـ ـ ـ ـ ــل �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان النهديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نعيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا�ستب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بريـ ـ ـ ـ ــك
نهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ــن �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
ني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
هاجـ ــرة بيجـ ـ ـ ــم �شي ـ ــخ ابو بكـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ــد
هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي م�صطفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ظاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
يولي ـ ـ ــا �ستاني�سالفوفن ـ ـ ـ ـ ــا جــوريانوفـ ـ ـ ـ ـ ــا
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AGREEMENT BETWEEN
THE SULTANATE OF OMAN AND JAPAN
FOR THE RECIPROCAL PROMOTION AND
PROTECTION OF INVESTMENT
The Sultanate of Oman and Japan (hereinafter referred to as “the Contracting
Parties”) ,
Desiring to further promote investment in order to strengthen the economic
relationship between the Contracting Parties;
Intending to further create stable, equitable, favourable and transparent
conditions for greater investment by investors of a Contracting Party in the Area of
the other Contracting Party;
Recognising that these objectives can be achieved without relaxing health,
safety and environmental measures of general application;
Recognising the importance of the cooperative relationship between labour
and management in promoting investment between the Contracting Parties in line
with internationally accepted labour standards; and
Convinced that this Agreement will contribute to the further development of
the overall relationship between the Contracting Parties;
Have agreed as follows:
Article ( 1 )
Definitions
For the purposes of this Agreement,
a - the term “investment” means every kind of asset that an investor owns or
controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment,
such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain
or profit, or the assumption of risk, including:
i - an enterprise and a branch of an enterprise;
ii - shares, stocks or other forms of equity participation in an enterprise,
including rights derived therefrom;
iii - bonds, debentures, loans and other forms of debt, including rights
derived therefrom;
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iv - rights under contracts, including turnkey, construction, management,
production or revenue-sharing contracts;
v - claims to money and to any performance under contract having a
financial value;
vi - intellectual property rights, including copyrights and related rights,
patent rights and rights relating to utility models, trademarks, industrial
designs, layout-designs of integrated circuits, new varieties of plants,
trade names, indications of source or geographical indications and
undisclosed information;
vii - rights conferred pursuant to laws and regulations or contracts such as
concessions, licenses, authorisations and permits, including those
for the exploration, prospect, exploitation and extraction of natural
resources; and
viii - any other movable and immovable property, and any related property
rights, such as leases, mortgages, liens and pledges;
Investments include return. The term “return” means the amounts yielded by
investments, in particular, profit, interest, capital gains, dividends, royalties and
fees.
A change in the form in which assets are invested or reinvested does not affect
their character as investments, provided that the change is not inconsistent with
the laws and regulations of the Contracting Party where the assets are invested or
reinvested.
b - the term “investor of a Contracting Party” means:
i - a natural person having the nationality of that Contracting Party in
accordance with its applicable laws and regulations; or
ii - an enterprise of that Contracting Party, that is making or has made an
investment in the Area of the other Contracting Party;
c - the term “enterprise of a Contracting Party” means any legal person or any
other entity duly constituted or organised under the applicable laws and
regulations of that Contracting Party, whether or not for profit, and whether
private or government owned or controlled, including any corporation, trust,
partnership, sole proprietorship, joint venture, association, organisation or
company;
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d - an enterprise is:
i - “owned” by an investor if more than fifty percent of the equity interest
in it is owned by the investor; and
ii - “controlled” by an investor if the investor has the power to name a
majority of its directors or otherwise to legally direct its actions;
e - the term “investment activities” means operation, management, maintenance,
use, enjoyment and sale or other disposal of investments;
f - the term “Area” means:
i - with respect to the Sultanate of Oman: the land, internal waters,
territorial waters, air space under its sovereignty, and maritime areas,
namely, the exclusive economic zone and the continental shelf where
the Sultanate of Oman exercises sovereign rights or jurisdiction in
accordance with its domestic laws and the provisions of international
law; and
ii - with respect to Japan: its territory, and the exclusive economic zone and
the continental shelf with respect to which Japan exercises sovereign
rights or jurisdiction in accordance with international law; and
g - the term “freely usable currency” means freely usable currency as defined
under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.
Article ( 2 )
Promotion and Admission of Investment
1 - Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for
investors of the other Contracting Party to make investments in its Area.
2 - Each Contracting Party shall, subject to its rights to exercise powers in accordance
with its applicable laws and regulations, including those with regard to foreign
ownership and control, admit investment of investors of the other Contracting
Party.
Note: For greater certainty, this paragraph shall not be construed to oblige one
Contracting Party to accord investors of the other Contracting Party and to
their investments the same treatment it accords to its own investors and to
their investments, with respect to the acquisition or lease of real estate.
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Article ( 3 )
National Treatment
1 - Each Contracting Party shall in its Area accord to investors of the other
Contracting Party and to their investments treatment no less favourable than
the treatment it accords in like circumstances to its own investors and to their
investments with respect to investment activities.
2 - The provision of paragraph (1) shall not apply to subsidies including grants,
government supported loans, guarantees and insurance.
3 - Paragraph (1) shall not be construed to prevent a Contracting Party from adopting
or maintaining a measure that prescribes special formalities in connection with
investment activities of investors of the other Contracting Party in its Area,
provided that such special formalities do not impair the substance of the rights
of such investors under this Agreement.
Article ( 4 )
Most-Favoured-Nation Treatment
1 - Each Contracting Party shall in its Area accord to investors of the other
Contracting Party and to their investments treatment no less favourable than
the treatment it accords in like circumstances to investors of a non-Contracting
Party and to their investments with respect to investment activities.
Note: It is understood that the treatment referred to in paragraph (1) does not
include treatment accorded to investors of a non-Contracting Party by
provisions concerning the settlement of investment disputes, such as the
mechanism set out in Article (15) , that is provided for in other international
agreements between a Contracting Party and a non-Contracting Party.
2 - The provisions of paragraph (1) shall not be construed so as to oblige one
Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the
benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any existing
or future free trade area, customs union, economic union, or other form of
regional agreement, to which either of the Contracting Party is a party.
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Article ( 5 )
General Treatment and Improvement of
Investment Environment
1 - Each Contracting Party shall in its Area accord to investments of investors of
the other Contracting Party treatment in accordance with international law,
including fair and equitable treatment and full protection and security.
2 - Neither Contracting Party shall, within its Area, in any way impair investment
activities of investors of the other Contracting Party by arbitrary measures.
3 - Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into
with regard to investments and investment activities of investors of the other
Contracting Party.
Article ( 6 )
Access to the Courts of Justice
Each Contracting Party shall in its Area accord to investors of the other Contracting
Party treatment no less favourable than the treatment which it accords in like
circumstances to its own investors or to investors of a non-Contracting Party with
respect to access to the courts of justice and administrative tribunals and agencies
in all degrees of jurisdiction, both in pursuit and in defence of such investors’
rights.
Article ( 7 )
Transparency
1 - Each Contracting Party shall promptly publish, or otherwise make publicly
available, its laws, regulations, administrative procedures and administrative
rulings and judicial decisions of general application as well as international
agreements which pertain to any matters covered by this Agreement.
2 - Each Contracting Party shall make publicly available the names and addresses
of the competent authorities responsible for laws, regulations, administrative
procedures and administrative rulings, referred to in paragraph (1).
3 - Each Contracting Party shall, upon request by the other Contracting Party,
promptly respond to specific questions and provide that other Contracting
Party with information on matters set out in paragraph (1).
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4 - Paragraphs (1) and (3) shall not be construed so as to oblige either Contracting
Party to disclose confidential information, the disclosure of which would impede
law enforcement or otherwise be contrary to the public interest, or which would
prejudice privacy or legitimate commercial interests.
Article ( 8 )
Measures against Corruption
Each Contracting Party shall ensure that measures and efforts are undertaken to
prevent and combat corruption regarding matters covered by this Agreement in
accordance with its laws and regulations.
Article ( 9 )
Entry, Sojourn and Residence of Investors
Each Contracting Party shall, subject to its applicable laws and regulations relating
to the entry, sojourn and residence, permit a natural person having the nationality of
the other Contracting Party and a personnel employed by, an executive, a manager
and a member of the board of directors of, an enterprise of the other Contracting
Party to enter the Area of the former Contracting Party and remain therein for the
purpose of investment activities.
Article ( 10 )
Expropriation and Compensation
1 - Neither Contracting Party shall expropriate or nationalise investments in its
Area of investors of the other Contracting Party or take any measure equivalent
to expropriation or nationalisation (hereinafter referred to as “expropriation”)
except:
a - for a public purpose;
b - in a non-discriminatory manner;
c - upon payment of prompt, adequate and effective compensation pursuant
to paragraphs (2), (3) and (4); and
d - in accordance with due process of law and Article (5) .
2 - The compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated
investments at the time when the expropriation was publicly announced or
when the expropriation occurred, whichever is the earlier. The fair market value
shall not reflect any change in value occurring because the expropriation had
become publicly known earlier.
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3 - The compensation shall be paid without delay and shall include interest at a
commercially reasonable rate, taking into account the length of time until the
time of payment. It shall be effectively realisable and freely transferable and
shall be freely convertible into the currency of the Contracting Party of the
investors concerned, and into freely usable currencies, at the market exchange
rate prevailing on the date of expropriation.
4 - Without prejudice to the provisions of Article (15) , the investors affected by
expropriation shall have a right of access to the courts of justice or administrative
tribunals or agencies of the Contracting Party making the expropriation to
seek a prompt review of the execution and the amount of compensation in
accordance with the principles set out in this Article.
Article (11)
Protection from Strife
1 - Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party
that have suffered loss or damage relating to their investments in the Area of
the former Contracting Party due to armed conflict or a state of emergency
such as revolution, insurrection, civil disturbance or any other similar event
in the Area of that former Contracting Party, treatment, as regards restitution,
indemnification, compensation or any other settlement, that is no less
favourable than that which it accords to its own investors or to investors of a
non-Contracting Party, whichever is more favourable to the investors of the
other Contracting Party.
2 - Any payment as a means of settlement referred to in paragraph (1) shall be
effectively realisable, freely transferable and freely convertible at the market
exchange rate prevailing on the date of payment into the currency of the
Contracting Party of the investors concerned or into freely usable currencies.
Article ( 12 )
Subrogation
If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to any investor
of that Contracting Party under an indemnity, guarantee or insurance contract,
pertaining to an investment of such investor in the Area of the other Contracting
Party, the latter Contracting Party shall recognise the assignment to the former
Contracting Party or its designated agency of any right or claim of such investor on
account of which such payment is made and shall recognise the right of the former
Contracting Party or its designated agency to exercise by virtue of subrogation
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any such right or claim to the same extent as the original right or claim of the
investor. As regards payment to be made to that former Contracting Party or its
designated agency by virtue of such assignment of right or claim and the transfer
of such payment, the provisions of Articles (10), (11) and (13) shall apply mutatis
mutandis.
Article ( 13 )
Transfers
1 - Each Contracting Party shall allow all transfers relating to investments in its
Area of an investor of the other Contracting Party to be made freely into and
out of its Area without delay. Such transfers shall include, in particular, though
not exclusively:
a - the initial capital and additional amounts to maintain or increase
investments;
b - profits, interest, capital gains, dividends, royalties, fees and other current
incomes accruing from investments;
c - payments made under a contract including loan payments in connection
with investments;
d - proceeds of the total or partial sale or liquidation of investments;
e - earnings and remuneration of personnel from abroad engaged in activities
in connection with investments in the Area of the former Contracting
Party;
f - payments made in accordance with Articles (10) and (11); and
g - payments arising out of the settlement of a dispute under Article (15) .
2 - Each Contracting Party shall allow transfers referred to in paragraph (1) to
be made without delay in freely usable currencies at the market exchange rate
prevailing on the date of the transfer.
3 - Notwithstanding paragraphs (1) and (2), a Contracting Party may delay or
prevent a transfer through the equitable, non-discriminatory and good-faith
application of its laws and regulations relating to:
a - bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of creditors;
b - issuing, trading or dealing in securities;
c - criminal or penal offences; or
d - ensuring compliance with orders or judgments in judicial or administrative
proceedings.
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Article ( 14 )
Settlement of Disputes between the Contracting Parties
1 - Each Contracting Party shall accord sympathetic consideration to, and shall
afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as
the other Contracting Party may make with respect to any matter affecting the
implementation of this Agreement.
2 - Any dispute between the Contracting Parties as to the interpretation and
application of this Agreement, not satisfactorily adjusted by diplomacy within
(6) months after the request for consultation referred to in paragraph (1), shall
be referred for decision to an arbitration board. Such arbitration board shall
be composed of three arbitrators, with each Contracting Party appointing
one arbitrator within a period of thirty days from the date of receipt by either
Contracting Party from the other Contracting Party of a note requesting
arbitration of the dispute, and the third arbitrator to be agreed upon as President
by the two arbitrators so chosen within a further period of thirty days, provided
that the third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party.
3 - If the third arbitrator is not agreed upon between the arbitrators appointed
by each Contracting Party within the further period of thirty days referred
to in paragraph (2), the Contracting Parties shall request the President of the
International Court of Justice to appoint the third arbitrator who shall not be
a national of either Contracting Party. If the President of the International
Court of Justice is a national of either Contracting Party or if he is otherwise
prevented from discharging the said function, the Vice-President of the court
shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President of
the court is a national of either Contracting Party or if he, too, is prevented
from discharging the said function, the member of the court next in seniority
who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the
necessary appointments.
4 - The arbitration board shall within a reasonable period of time reach its decision
by a majority of votes. Such decision shall be final and binding.
5 - Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator of its choice and its
representation in the arbitral proceedings. The cost of the President of the
arbitration board in discharging his or her duties and the remaining costs of the
arbitration board shall be borne equally by the Contracting Parties. However,
the arbitral board may, at its discretion, direct that a higher proportion or all of
such remaining costs of the arbitration board be paid by one of the Contracting
Parties.
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Article ( 15 )
Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party
and an Investor of the Other Contracting Party
1 - For the purposes of this Article, “investment dispute” is a dispute between
a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party that has
incurred loss or damage by reason of, or arising out of, an alleged breach of any
obligation of the former Contracting Party under this Agreement with respect
to the investor of that other Contracting Party or its investments in the Area of
the former Contracting Party.
2 - Subject to subparagraph (7) (b) , nothing in this Article shall be construed so
as to prevent an investor who is a party to an investment dispute (hereinafter
referred to in this Article as “disputing investor”) from seeking administrative
or judicial settlement within the Area of the Contracting Party that is a party
to the investment dispute (hereinafter referred to in this Article as “disputing
Party”) .
3 - Any investment dispute shall, as far as possible, be settled amicably through
consultations between the disputing investor and the disputing Party (hereinafter
referred to in this Article as “the disputing parties”) .
4 - If the investment dispute cannot be settled through such consultations within
six months from the date on which the disputing investor requested in writing
the disputing Party for consultations, the disputing investor may, subject to
subparagraph (7) (a) , submit the investment dispute to one of the following
international arbitrations:
a - arbitration in accordance with the Convention on the Settlement of
Investment Disputes between States and Nationals of Other States, done
at Washington, March 18, 1965 (hereinafter referred to in this Article as
“the ICSID Convention”), so long as the ICSID Convention is in force
between the Contracting Parties;
b - arbitration under the Additional Facility Rules of the International Centre
for Settlement of Investment Disputes, provided that either Contracting
Party, but not both, is a party to the ICSID Convention;
c - arbitration under the Arbitration Rules of the United Nations Commission
on International Trade Law; and
d - if agreed with the disputing Party, any arbitration in accordance with other
arbitration rules.
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5 - a - Except for investment disputes regarding the obligation of the disputing
Party under paragraph (3) of Article (5) , each Contracting Party hereby
consents to the submission of an investment dispute by a disputing investor
to arbitration set forth in paragraph (4) chosen by the disputing investor.
b - For investment disputes regarding the obligation of the disputing Party
under paragraph (3) of Article (5) , the disputing Party may give necessary
consent for the submission to the arbitration on a case-by-case basis.
6 - Notwithstanding paragraph (5), no investment disputes may be submitted to
arbitration set forth in paragraph (4), if more than three years have elapsed
since the date on which the disputing investor acquired or should have first
acquired, whichever is the earlier, the knowledge that the disputing investor had
incurred loss or damage referred to in paragraph (1).
7 - a - In the event that an investment dispute has been submitted to courts of
justice, administrative tribunals or agencies or any other binding dispute
settlement mechanism established under the laws and regulations of the
disputing Party, any arbitration set forth in paragraph (4) can be sought
only if the disputing investor withdraws, in accordance with the laws and
regulations of the disputing Party, its claim from such domestic remedies
before the final decisions are made therein.
b - In the event that an investment dispute has been submitted for resolution
under one of the arbitrations set forth in paragraph (4), the same investment
dispute shall not be submitted for resolution under courts of justice,
administrative tribunals or agencies or any other binding dispute settlement
mechanism established under the laws and regulations of the disputing
Party.
8 - An arbitral tribunal established under paragraph (4) shall decide the issues in
dispute in accordance with this Agreement and applicable rules of international
law.
9 - The disputing Party shall deliver to the other Contracting Party:
a - written notice of the investment dispute submitted to the arbitration no
later than thirty days after the date on which the investment dispute was
submitted; and
b - copies of all pleadings filed in the arbitration.
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10 - The Contracting Party which is not the disputing Party may, upon written
notice to the disputing parties, make submissions to the arbitral tribunal on a
question of interpretation of this Agreement.
11 - The award rendered by the arbitral tribunal shall include:
a - a judgment whether or not there has been a breach by the disputing Party of
any obligation under this Agreement with respect to the disputing investor
and its investments; and
b - one or both of the following remedies, only if there has been such a breach:
i - monetary damages and applicable interest; and
ii - restitution of property, in which case the award shall provide that the
disputing Party may pay monetary damages and any applicable interest,
in lieu of restitution.
12 - The disputing Party may make available to the public in a timely manner all
documents, including an award, submitted to, or issued by, an arbitral tribunal
established under paragraph (4), subject to redaction of:
a - confidential business information;
b - information which is privileged or otherwise protected from disclosure
under the applicable laws and regulations of either Contracting Party; and
c - information which shall be withheld pursuant to the relevant arbitration
rules.
13 - Unless the disputing parties agree otherwise, the arbitration shall be held in a
country that is a party to the Convention on the Recognition and Enforcement
of Foreign Arbitral Awards, done at New York, June 10, 1958 (hereinafter
referred to in this Article as “the New York Convention”) .
14 - The award rendered by the arbitral tribunal shall be final and binding upon
the disputing parties. This award shall be executed in accordance with
the applicable laws and regulations, as well as relevant international law
including the ICSID Convention and the New York Convention, concerning
the execution of award in force in the country where such execution is sought.
Article ( 16 )
Security Exceptions
1 - Notwithstanding any other provisions in this Agreement other than the
provisions of Article (11) , each Contracting Party may take any measure:

-243-

a - which it considers necessary for the protection of its essential security
interests;
i - taken in time of war, or armed conflict, or other emergency in that
Contracting Party or in international relations; or
ii - relating to the implementation of national policies or international
agreements respecting the non-proliferation of weapons;
b - in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the
maintenance of international peace and security.
2 - In cases where a Contracting Party takes any measure, pursuant to paragraph (1),
that does not conform with the obligations of the provisions of this Agreement
other than the provisions of Article (11) , that Contracting Party shall not use
such measure as a means of avoiding its obligations.
Article ( 17 )
Temporary Safeguard Measures
1 - A Contracting Party may adopt or maintain measures not conforming with its
obligations under Article (3) relating to cross-border capital transactions and
Article (13) :
a - in the event of serious balance-of-payments and external financial difficulties
or threat thereof; or
b - in cases where, in exceptional circumstances, movements of capital cause
or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management,
in particular, monetary and exchange rate policies.
2 - Measures referred to in paragraph (1) :
a - shall be consistent with the Articles of Agreement of the International
Monetary Fund, so long as the Contracting Party taking the measures is a
party to the said Articles;
b - shall not exceed those necessary to deal with the circumstances set out in
paragraph (1) above;
c - shall be temporary and shall be eliminated as soon as conditions permit;
d - shall be promptly notified to the other Contracting Party; and
e - shall avoid unnecessary damages to the commercial, economic and financial
interests of the other Contracting Party.
3 - Nothing in this Agreement shall be regarded as altering the rights enjoyed and
obligations undertaken by a Contracting Party as a party to the Articles of
Agreement of the International Monetary Fund.
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Article ( 18 )
Prudential Measures
1 - Notwithstanding any other provisions of this Agreement, a Contracting Party
shall not be prevented from taking measures relating to financial services
for prudential reasons, including measures for the protection of investors,
depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by an
enterprise supplying financial services, or to ensure the integrity and stability of
its financial system.
2 - Where the measures taken by a Contracting Party pursuant to paragraph (1) do
not conform with this Agreement, they shall not be used as a means of avoiding
the obligations of the Contracting Party under this Agreement.
Article ( 19 )
Intellectual Property Rights
1 - The Contracting Parties shall grant and ensure the adequate and effective
protection of intellectual property rights, and promote efficiency and transparency
in intellectual property protection system. For this purpose, the Contracting
Parties shall promptly consult with each other at the request of either Contracting
Party. Depending on the results of the consultation, each Contracting Party
shall, in accordance with its applicable laws and regulations, take appropriate
measures to remove the factors which are recognised as having adverse effects
to the investments of investors of the other Contracting Party.
2 - Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the
Contracting Parties under multilateral agreements in respect of protection of
intellectual property rights to which the Contracting Parties are parties.
3 - Nothing in this Agreement shall be construed so as to oblige either Contracting
Party to extend to investors of the other Contracting Party and their investments
treatment accorded to investors of a non-Contracting Party and their investments
by virtue of multilateral agreements in respect of protection of intellectual
property rights, to which the former Contracting Party is a party.
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Article ( 20 )
Taxation
1 - Nothing in this Agreement shall apply to taxation measures except as expressly
provided for in paragraphs (3) and (4) of this Article.
2 - Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either
Contracting Party under any tax convention. In the event of any inconsistency
between this Agreement and any such convention, that convention shall prevail
to the extent of the inconsistency.
3 - Article (10) shall apply to taxation measures.
4 - Article (15) shall apply to disputes regarding taxation measures to the extent
covered by paragraph (3).
Article ( 21 )
Consultations
Either Contracting Party may propose to the other Contracting Party that
consultations be held to discuss any investment-related matters including the
implementation and operation of this Agreement. The other Contracting Party
shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate
opportunity for such consultation.
Article ( 22 )
Health, Safety and Environmental Measures and Labour Standards
The Contracting Party shall refrain from encouraging investment by investors of
the other Contracting Party or of a non-Contracting Party by relaxing its health,
safety or environmental measures or by lowering its labour standards. To this
effect each Contracting Party should not waive or otherwise derogate from such
measures or standards as an encouragement for the establishment, acquisition or
expansion of investments in its Area by investors of the other Contracting Party
and of a non-Contracting Party.
Article ( 23 )
Denial of Benefits
1 - A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of
the other Contracting Party that is an enterprise of the other Contracting Party
and to its investments if the enterprise is owned or controlled by an investor of
a non-Contracting Party and the denying Contracting Party:
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a - does not maintain diplomatic relations with the non-Contracting Party; or
b - adopts or maintains measures with respect to the non-Contracting Party
that prohibit transactions with the enterprise or that would be violated
or circumvented if the benefits of this Agreement were accorded to the
enterprise or to its investments.
2 - Subject to prior notification and consultation, a Contracting Party may deny
the benefits of this Agreement to an investor of the other Contracting Party
that is an enterprise of the other Contracting Party and to its investments if the
enterprise is owned or controlled by an investor of a non-Contracting Party
and the enterprise has no substantial business activities in the Area of the other
Contracting Party.
Article ( 24 )
Review
Upon the request of either Contracting Party, the Contracting Parties shall undertake
a review of this Agreement, with a view to further promoting investment between
the Contracting Parties.
Article ( 25 )
Headings
The headings of the Articles of this Agreement are inserted for convenience of
reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.
Article ( 26 )
Final Provisions
1 - This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of
exchange of diplomatic notes informing each other that their respective legal
procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been
completed. It shall remain in force for a period of ten years after its entry into
force and shall continue in force unless terminated as provided for in paragraph
(3).
2 - This Agreement shall also apply to all investments of investors of either
Contracting Party acquired in the Area of the other Contracting Party in
accordance with the applicable laws and regulations of that other Contracting
Party prior to the entry into force of this Agreement.
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3 - A Contracting Party may, by giving one year’s advance notice in writing to the
other Contracting Party, terminate this Agreement at the end of the initial ten
year period or at any time thereafter.
4 - In respect of investments acquired prior to the date of termination of this
Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for
a period of fifteen years from the date of termination of this Agreement.
5 - This Agreement shall not apply to claims arising out of events which occurred
prior to its entry into force.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their
respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Tokyo, on this nineteenth day of June, 2015 in the Arabic,
Japanese and English languages, all the three texts being equally authentic. In case
of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE SULTANATE OF OMAN

FOR JAPAN

Khalid Hashil Al-Musalhi

Yasuhide Nakayama

Ambassador of the Sultanate of Oman
to Japan

State Minister for Foreign Affairs
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1190

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/19
بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة جمهورية قرب�س ب�ساأن الإعفاء من �سرط احل�سول
على التاأ�سرية حلملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى التفاقيــة بــني حكومــة �سلطنــة عمــان  ،وحكومــة جمهوريــة قرب�ص ب�س ـاأن الإعفــاء
من �سرط احل�سول على التاأ�سرية حلملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة ،
املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  18من ربيع الأول 1438هـ  ،املوافق  18من دي�سمرب 2016م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت
املــادة الأولـــــى
الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها  ،وفقا لل�سيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �سدوره .
�سـدر فـي  12 :مـن رجـــــــــــــــــب �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  10 :مـن ابريـــــــــــــــل �سنـــة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1190
ال�صادرة فـي 2017/4/16م
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اتفاقيـــة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية قرب�ص ب�ش�أن الإعفاء من �شرط
احل�صول على الت�أ�شرية حلملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية قرب�ص  ،امل�شار �إليهما فيما بعد بـ "الطرفني" ،
�إذ حتدوهما الرغبة لتعزيز عالقتهما الثنائية ،
و�إذ ت�ضعان فـي االعتبار �أهمية تقوية عالقات ال�صداقة القائمة بينهما ،
و�إذ تهدفان �إىل ت�سهيل �سفر مواطني البلدين ،
قد اتفقتا على ما يلي :
املــادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية :
 - 1جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول التابعة حلكومة
�سلطنة عمان .
 - 2جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيــة واخلدمــة �ساريــة املفعــول التابعــة حلكومــة جمهوريــة
قبــر�ص .
املــادة ( ) 2
 - 1يجوز ملواطنــي الطرفيـن ممــن يحملــون جــوازات ال�سفــر امل�شــار �إليها فــي املــادة (، )1
الدخول �إىل �إقليم الطرف املتعاقد الآخر دون ت�أ�شرية والإقامة فيه ملدة ت�صل �إىل ()90
ت�سعني يوما اعتبارا من تاريخ الدخول .
 - 2يجوز ملواطني الطرفني الذين مت تعيينهم للعمل فـي البعثات القن�صلية والتجارية
والدبلوما�سـيــة �أو فـي املنظمــات الدوليــة ف ــي �إقلي ــم الطــرف الآخر والذين يحملون
جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ( , )1الدخول �إىل �إقليم الطرف الآخر والإقامة
فيه دون ت�أ�شرية طوال فرتة مهمتهم .
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 - 3يجوز لأفراد عائالت الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرة ( )2من هذه املـادة والذين
يقيمون معهم ويحملون جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املـادة ( )1الدخول �إىل �إقليم
الطرف الآخر والإقامة فيه دون ت�أ�شرية طوال مدة مهمة ه�ؤالء الأ�شخا�ص .
املــادة ( ) 3
يحق ملواطني الطرفني ممن يحملون �أيا من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ()1
الخــر �أو مغادرت ــه مــن جميــع املنافــذ احلدوديــة امل�صممــة مــن قبــل
دخول �إقليــم الطرف آ
حكومتي الطرفني واملفتوحة ملرور امل�سافرين الدوليني .
املــادة ( ) 4
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على التزام مواطني �أي من الطرفني وامل�شار �إليهم فـي املــادة ()2
بالقوانني والأنظمة املعمول بها فـي �إقليم الطرف الآخر خالل فرتة �إقامتهم .
املــادة ( ) 5
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق اجلهات املخت�صة لدى �أي من الطرفني فـي رف�ض دخول
�أي من مواطني الطرف الآخر �إىل �إقليمها �أو تق�صري �أو �إنهاء �إقامته .
املــادة ( ) 6
 - 1يحق لأي من الطرفني تعليق العمل بهذه االتفاقية جزئيا �أو كليا لأ�سباب تتعلق
بالأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة  ،على �أن يتم �إخطار الطرف الآخر
بذلك عرب القنوات الدبلوما�سية خالل مدة ال تتجاوز ( )72اثنتني و�سبعني �ساعة قبل
بدء التعليق  .يقوم الطرفان فورا ب�إ�شعار كل منهما الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية
حال انتهاء الأ�سباب التي �أدت �إىل هذا التعليق .
 - 2ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على حقوق املواطنني املقيمني �سلفا فـي �إقليم
الدولة امل�ست�ضيفة واملذكورين فـي املــادة ( )2من هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 7
فـي حال فقدان �أو تلف �أو انتهاء �أحد جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املـادة ( )1من هذه
االتفاقية فـي �إقليم الطرف الآخر  ،تقدم البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية لذلك الطرف
الذي ينتمي �إليه �صاحب اجلواز املفقود �أو التالف �أو املنتهي الوثائق التي متكنه من العودة
�إىل �إقليم الطرف الذي هو مواطن به  ،ويجب على البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية �إبالغ
الطرف الآخر فورا عن هذه احلادثة عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 8
 - 1يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املــادة ( ، )1وذلك عرب
القنوات الدبلوما�سية فـي مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما قبل دخول هذه االتفاقية
حيز النفاذ .
 - 2فـي حــال ا�ستحــداث جــواز �سفــر جديــد �أو �إحــداث تعديــل علــى اجلواز احلايل فعلى
الطرفني �إطالع بع�ضهما على مناذج هذه اجلوازات عرب القنوات الدبلوما�سية فـي مدة
ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما قبل دخول اجلواز اجلديد �أو املعدل حيز النفاذ .
املــادة ( ) 9
يجوز تعديــل هــذه االتفاقيــة باالتفــاق املتبــادل بني الطرفيــن مــن خــالل بروتوكوالت
�إ�ضافية �أو بتبادل املذكرات الدبلوما�سية والتي �سوف يتم اعتبارها جزءا ال يتجز�أ من هذه
االتفاقية  ،وتدخل هذه التعديالت حيز النفاذ بنف�س الإجراءات املو�ضحة فـي الفقرة ()1
من املـادة (. )11
املــادة ( ) 10
تتم ت�سوية �أي نزاع �أو خالف ين�ش أ� عن تطبيق �أو تف�سري هذه االتفاقية وديا من خالل
املفاو�ضات وامل�شاورات بني الطرفني عرب القنوات الدبلوما�سية .
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املــادة ( ) 11
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم �آخر �إخطار
كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية والذي يفيد ب�إكمال الطرفني �إجراءاتهم املطلوبة .
 - 2ت�سري هذه االتفاقية ملدة ( )5خم�س �سنوات تتجدد تلقائيا ملدد مماثلة ما مل يقم �أحد
الطرفني ب�إخطار الطرف الآخر كتابيا برغبته فـي �إنهائها  ،وينتهي العمل بها بعد ()6
�ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالم الإخطار .
املــادة ( ) 12
ال ت�ؤثــر هــذه االتفاقيــة علــى احلقــوق وااللتزامات الأخرى لــدى الطرفني والتي تن�ش�أ
مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة  ،وخا�صــة االلتزامــات التــي قــد تن�ش ـ�أ مــن معاهــدة فيينــا
للعالقات الدبلوما�سية وامل�ؤرخة فـي  18ابريل 1961م  ،ومعاهدة فيينا للعالقات القن�صلية
وامل�ؤرخــة ف ــي  24ابريــل 1963م  ،وف ــي حالــة جمهوريــة قرب�ص  ،االلتزامات التي قد تن�ش�أ
من مقررات االحتاد الأوروبي (. )Acquis Communautaire
حررت هذه االتفاقية فـي مدينة م�سقط يوم الأحد  18من دي�سمرب 2016م  ،من ن�سختني
�أ�صليتني باللغات  :العربية واليوناني ــة والإجنليــزية  ،ولكـل منها ذات احلجية القانونــية ،
وفـي حال االخت ــالف فـي التف�سيـر  ،يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عـن حكومـــة
�سلطنــــــة عمـــــــــــان
معالـي يو�سـف بـن علـوي بـن عبداللـه
الوزيـر امل�سـ�ؤول عـن ال�شـ�ؤون اخلارجيـة
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عـن حكومـــة
جمهوريـــة قبــــر�ص
معالـي ايوانيـ�س كا�سوليـد�س
وزي ـ ــر اخلارجيـ ــة

Agreement
Between the Government of the Sultanate of Oman
and the Government of the Republic of Cyprus
on the exemption of visa requirement for holders of
diplomatic, special and service passports
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic
of Cyprus, hereinafter referred to as “the Parties”,
Desirous of promoting their bilateral relations;
Considering the interest in strengthening the existing friendly relationship;
and
Seeking to facilitate the travel of nationals of both countries;
Have agreed as follows:
Article (1)
The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following
passports:
1 - Valid diplomatic, special and service passports of the Government of
the Sultanate of Oman; and
2 - Valid diplomatic and service passports of the Government of the
Republic of Cyprus.
Article (2)
1 - Nationals of the Parties holding any of the passports referred to in Article (1)
may enter the territory of the other Party without a visa and stay for a period
of up to ninety (90) days from the date of entry.
2- Nationals of the Parties assigned to work at the diplomatic, commercial and
consular missions or international organizations in the territory of the other
Party, holding any of the passports referred to in Article (1), may enter the
territory of the other Party and stay without a visa for the duration of their
mission.
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3-The family members of the persons referred to in paragraph (2) of this Article
residing with them and holding any of the passports referred to in Article
(1) may enter the territory of the other Party and stay without a visa for the
duration of the mission of these persons.
Article (3)
Nationals of the Parties holding any of the passports referred to in Article (1)
may enter into, exit from, or transit through the territory of the other Party at all
border crossing points designated by their governments open to international
passenger traffic.
Article (4)
This Agreement shall not affect the nationals of either Party, referred to Article
(2), from the obligation to comply with the laws and regulations in force in the
territory of the state of the other Party during their period of stay.
Article (5)
This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of either
Party to refuse entry into, shorten or terminate the period of stay of any nationals
of the other Party.
Article (6)
1- Each Party reserves the right to suspend the application of this Agreement,
entirely or partially, on grounds of national security, public order, or public
health, provided that the other Party be notified about the suspension through
diplomatic channels no later than seventy two (72) hours before the beginning
of the suspension. The Parties shall notify immediately each other, through
diplomatic channels, as soon as the reasons that led to the suspension cease
to exist.
2- The suspension of the application of this Agreement shall not affect the rights
of nationals staying in the territory of the other Party referred to in Article
(2).
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Article (7)
In the case of loss, damage or expiry of any of the passports referred to in Article
(1) in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which
the holder of the lost, damaged or expired passport belongs to, shall provide the
documents that enable the holder to return to the territory of the Party to which
is national.The diplomatic or consular mission shall notify the other Party of the
incident without delay through diplomatic channels.
Article (8)
1- The Parties shall exchange samples of the passports referred to in Article (1)
through diplomatic channels no later than thirty (30) days before the entry of
this Agreement into force.
2- In the case of the introduction of a new passport or the modification of the
existing one, the Parties shall convey to each other through diplomatic
channels samples of these passports no later than thirty (30) days before the
entry of the new passports or modifications into force.
Article (9)
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by
additional protocols or exchanges of diplomatic notes, which shall be considered
as integral parts of this Agreement and shall enter into force following the same
procedure specified in paragraph (1) of Article (11).
Article (10)
Any dispute arising from the interpretation or application of the provisions of
this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between
the Parties through diplomatic channels.
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Article (11)
1- This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the
receipt of the last written notification, through diplomatic channels, which
states that the Parties have completed their required procedures.
2- This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, which
is automatically renewed for similar periods unless either Party notifies
the other in writing about its intention to terminate this Agreement. The
Agreement shall cease to be effective after six (6) months from the date of
the notification.
Article (12)
This Agreement shall not affect other 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, and in the case of the Republic of Cyprus
obligations arising under the Acquis Communautaire.
This Agreement was signed in the city of Muscat, on Sunday this eighteenth
date of month of December of the year 2016, in two original copies in the
Arabic, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case
of divergence in interpretation, the English text shall prevail

For the Government of

For the Government of

the Sultanate of Oman

the Republic of Cyprus

H.E Yusuf bin Alawi bin Abdullah

H.E Ioannis Kasoulides

Minister Responsible for Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/20
بالت�صديـــق علـــى اتفاقيـــة بني حكومـة �سلطنـة عمـان
وحكومــــة اململكـــة الأردنيـــة الها�شميــــة حــول الإعفــــاء املتـبــادل
مـن الت�أ�شيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�صــة واخلدمـــــة
		
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 حكومــة �سلطنــة عمــان  ،وحكومة اململكــة الأردنيــة الها�شميــة ح ــول
الإعفـاء املتبـادل من الت�أ�شيـرة حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سيـة واخلا�صـة واخلدمـة ،
املوقعة فـي مدينة ع ّمان بتاريخ  27من مار�س 2017م ،
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  13 :من �شعبــــــــــان �سنـة 1438هـ
املـوافـــــق  10 :من مايــــــــــــــو �سنـة 2017م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1194
ال�صادرة فـي 2017/5/14م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

اتفاقيـــة بني حكومـة �سلطنـة عمـان
وحكومـة اململكـة الأردنيـة الها�شميـة حـول الإعفـاء املتبـادل
مـن الت�أ�شيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�صــة واخلدمــة
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�شمية  ،وامل�شار �إليهما �أدناه بـ"الطرفـني" ،
�إذ حتدوهما الرغبة فـي تقوية العالقات الثنائية بني بلديهما ،
ورغبة منهما فـي ت�سهيل �سفر مواطنيهما حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة
واخلدمة فـي �إقليم دولة الطرف املتعاقد الآخر ،
قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املـادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية :
1 -1جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة �سارية املفعول التابعة حلكومة
�سلطنة عمان .
2 -2جـوازات ال�سفر الدبلوما�سي ــة �ساري ـ ــة املفعول التابعــة حلكومة اململكــة الأردنيـ ــة
الها�شمية .
املـادة ( ) 2
يجــوز ملواطنــي �أي مــن الطرفـيــن حاملــي �أي مــن اجلــوازات امل�شــار �إليهــا فــي املــادة ()1
الدخــول �إلــى � ،أو امل ــرور عبــر � ،أو البقــاء فـي � ،أو اخلروج من �إقليم دولــة الطــرف الآخـر
دون �شرط احل�صول على الت�أ�شرية ملدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما .
املـادة ( ) 3
يجــب عل ــى مواطنــي �أي م ــن الطرفـ ــني حاملـ ــي �أي مــن جــوازات ال�سف ــر امل�شـ ــار �إليهـ ــا
فـي املـادة ( )1عدم القيام ب�أي �أن�شطة مدفوعة الأجر التي تتطلب ت�صريح عمل فـي �أثناء
بقائهم فـي �إقليم دولة الطرف الآخر .
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املـادة ( ) 4
يج ــب عل ـ ــى مواطنـ ــي �أي من الطرف ـ ــني حاملـ ــي �أي م ــن ج ــوازات ال�سـفـ ـ ــر امل�شـ ــار �إليه ـ ــا
فـي املــادة ( )1االلتزام بالقوانني والأنظمة ال�سارية فـي �أثناء بقائهم فـي �إقليم دولة الطرف
الآخر .
املـادة ( ) 5
يجب �أن تكون جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املـادة ( )1واخلا�صة مبواطني �أي من الطرفـني
�صاحلة املفعول ملدة (� )6ستة �أ�شهر على الأقل عند دخولهم �إىل �إقليم دولة الطرف الآخر .
املـادة ( ) 6
يج ــب على مواطنـ ــي �أي مـ ــن الطرفـ ـ ــني حاملـ ــي �أي مـ ــن جـ ــوازات ال�سفــر امل�ش ــار �إليهــا
فـي املـادة ( )1الدخول � ،أو البقـ ــاء � ،أو اخلـ ــروج �أو العبــور عرب �إقليــم دول ــة الطرف الآخـر
من خالل نقاط عبور احلدود املخ�ص�صة لهذا الغر�ض مــن قب ــل �سلطــات الهجرة املخت�صة ،
ودون �أي قيـ ــود  ،وذلك با�ستثـ ــناء قيـ ــود الدخ ـ ــول املتعلق ــة بالأم ــن والهجـ ــرة وال�صح ــة ،
�أو �أي �أحكام �أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه اجلوازات .
املـادة ( ) 7
1 -1يعـفـ ـ ــى مواطن ـ ــو �أي من الطرفـ ـ ـ ــني حامل ـ ــو �أي م ـ ــن ج ـ ــوازات ال�سفـ ـ ــر امل�شـ ـ ــار �إليه ـ ــا
فـي املـادة ( ، )1والذيـن يتــم تعيينهم فـي بعثــة دبلوما�سيــة �أو قن�صلية �أو فـي منظمــة
دولية فـي �إقليم الطرف الآخر  ،من �شرط احل�صول على ت�أ�شرية قبل دخولهم �إقليم
الطرف الآخر .
2 -2متتد املعاملة امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املـادة لت�شمل �أفراد عائالت املواطنني
امل�شــار �إليه ــم  ،وذلك �شريط ــة �أن يكونـ ــوا حاملـ ــي �أي م ــن جوازات ال�سفــر امل�شـار �إليهـا
فـي املـادة (. )1
3 -3يجــب علـ ــى وزارة اخلارجيـ ـ ــة فـ ــي الطـ ــرف الآخـ ــر اعتمـ ــاد املواطن ــني امل�شـ ــار �إليه ــم
فـي الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املـادة خالل ( )30ثالثني يوما من دخولهم �إىل �إقليم
الطرف التابعة له  ،وبناء على ذلك يتم منحهم الت�أ�شريات اخلا�صة بهم  ،وفقا للأنظمة
الوطنية املعمول بها لدى هذا الطرف .
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املـادة ( ) 8
1 -1ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املخت�صة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول
مواطني الطرف الآخر حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املـادة (� )1إىل �إقليم
دولة كل منهما �أو تق�صري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها  ،وذلك فـي حالة اعتبار املواطنني
املعنيني غري مرغوب فـيهم �أو فـي حالة متثيلهم خلط ــر على الأمن الوطني �أو النظام
العام �أو ال�صحة العامة �أو عندما يكون وجودهم فـي الإقليم املعني غري قانوين .
2 -2فـي حالـ ــة ت�أثـ ــر مواط ــن مــن الطــرف الآخــر مبوجب �أحك ــام هـذه املـ ــادة  ،فـيتوجــب
على الطرف امل�س�ؤول عن الإجراء �آنف الذكر �إخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات
الدبلوما�سية دون ت�أخري .
املـادة ( ) 9
1 -1فـي حال فقدان �أو �سرقة �أو تلف �أو بطالن �صالحية �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها
فـي املـادة ( )1ملواط ــن �أي من الطرفـني فـي �إقليم دولة الطــرف الآخ ــر  ،تق ــدم البعث ــة
الدبلوما�سية �أو القن�صلية  ،التي ينتمي �إليها �صاحب اجلواز املعني الوثائق التي متكنه
من العودة �إىل �إقليم الطرف الذي ينتمي �إليه .
2 -2يجـب علــى البعثــة الدبلوما�سي ــة �أو القن�صليـ ــة �آنف ــة الذك ــر �إب ــالغ اجله ــات املخت�ص ــة
لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوما�سية .
املـادة ( ) 10
1 -1يتبـادل الطـرفان منـاذج مـن جــوازات ال�سفــر امل�شــار �إليهــا فــي املـادة ( )1عبــر القنــوات
الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية .
2 -2فـي حال حدوث �أي تعديل �أو تغيري على مناذج اجلوازات امل�شار �إليها فـي الفقرة ()1
من هذه املـادة لأي من الطرفـ ــني  ،يتع ــني عل ــى الطرف الذي قام بتعديــل �أو تغيي ــر
جوازاته توفـري مناذج من اجلوازات املعدلة �أو املغيــرة �إىل الطــرف الآخر عرب القنوات
الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما قبل دخول هذا التعديل �أو التغيري حيز التنفـيذ .
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املـادة ( ) 11
يجوز للطرفـني تعديل �أحكــام هـذه االتفاقية مبوافقتهما كتاب ــة  ،ويجب حتدي ــد ت ــاريخ
دخول التعديل حيز التنفـيذ  ،وي�صبح هذا التعديل جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية .
املـادة ( ) 12
ال ت�ؤثــر ه ــذه االتفاقي ــة على االلتزام ــات املرتتب ــة مبوجــب االتفاقيــات الثنائيــة املربم ــة
بني الطرفـني .
املـادة ( ) 13
يعمل الطرفان بهذه االتفاقية طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين .
املـادة ( ) 14
ي�س ــوي الطرفـ ــان �أي خالفـ ــات تن�ش ـ أ� عن تطبي ــق �أو تف�س ــري �أحكــام ه ــذه االتفاقي ــة وديــا ،
من خالل امل�شاورات عرب القنوات الدبلوما�سية .
املـادة ( ) 15
 -1يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتــا  ،ب�شكــل جزئــي �أو كلــي ،
لأ�سبــاب تتعلــق بالأم ــن الوطن ــي �أو النظــام العام �أو ال�صحة العامة � ،أو �إذا تب ــني �سـ ــوء
ا�ستخدام احلقوق املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
 -2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخر
عن التعلي ــق مع بيــان �أ�سبابــه كتاب ــة عبـر القن ــوات الدبلوما�سي ــة  ،قبل (� )7سبع ــة �أي ــام
على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ  ،كما �أن عليه �إخطار الطرف الآخر
بانتهاء هذا التعليــق كتابــة عرب القنوات الدبلوما�سية  ،قبل (� )7سبعة �أي ــام علــى الأقـ ــل
من �إنهاء هذا التعليق .
	-3ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانوين ملواطني �أي من الطرفـني
حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املـادة ( )1املوجودين فـي �إقليم الطرف
الآخر .
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املـادة ( ) 16
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ تبادل وثائق الت�صديق
عليها من قبل الطرفـني  ،وت�سري ملدة غري حمددة ما مل يخطر �أحد الطرفـني الطرف
الآخر كتابة برغبته فـي �إنهاء االتفاقية وفقا للمادة (. )17
املـادة ( ) 17
يجوز لأي من الطرفـني  ،وفـي �أي وقت � ،إنهاء هذه االتفاقية  ،وذلك ب�إخطار الطرف
الآخ ــر عـ ــن قـ ــراره بالإنه ــاء كتاب ــة  ،وعرب القنوات الدبلوما�سية  ،قبل ( )90ت�سع ــني يومــا
على الأقل من تطبيق هذا الإنهاء .
حـ ــررت هـ ــذه االتفاقي ــة فـي مدين ـ ــة ع ّمان يـ ـ ــوم الإثنـ ــني  28من جمـ ــادى الثانية 1438هـ ،
املوافـ ــق  27مـ ــن مـ ــار�س 2017م  ،م ــن ن�سخت ــني �أ�صليت ـ ــني باللغـ ــة العربي ـ ــة  ،لكـ ــل منهم ــا
ذات احلجيــة القانونيــة .

عــن حكومــــة
�سلطنــة عمــــان
معايل يو�سف بن علوي بن عبداللـه
الوزيـر امل�سـ�ؤول عـن ال�شـ�ؤون اخلارجيـة
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عــن حكومــــة
اململكـة الأردنيـة الها�شميــة
معالــي �أميــن ال�صفــدي
وزيـر اخلارجيـة و�شـ�ؤون املغرتبـني

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/21
ب�إ�صـــــدار قانـــون الرفـــق باحليـــوان
		
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 قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي دورته الثانية والثالثني
املنعق ــدة ف ــي الري ــا�ض خ ــالل الفتــرة مـ ــن  20-19دي�سم ــرب 2011م باعتم ــاد قان ــون الرف ـ ــق
باحليــوان ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكــام قانــون الرفــق باحليــوان املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  26 :مـن رم�ضــــــــان �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــــــو �سنـة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانــون الرفـــق باحليـــوان
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الوزيــــــــر :
وزيــر الزراعــة والث ــروة ال�سمكي ــة .
اجلهـــة املخت�صـــة :
وزارة الزراعــة والث ــروة ال�سمكي ــة .
احليـــــوان :
جميع �أنواع احليوانات  ،وت�شمل الطيور  ،والزواحف  ،والربمائيات  ،والأ�سماك .
املن�شـــــ�آت :
�أي مك ـ ــان حتف ـ ــظ �أو حتجــز �أو ت�ستول ــد �أو ترب ـ ــى �أو تذبـ ــح �أو تعال ــج فـي ـ ــه احليوانـ ـ ــات ،
وت�شمل الأماكن العامة واخلا�صة .
و�سائـــل النقــــل :
�أي و�سـيل ــة يتــم م ــن خــاللهــا نق ــل احليـ ــوان ــات  ،وت�شم ــل كــاف ــة و�سـ ــائـ ــل النقـ ــل  ،البـ ــري ،
والبحري  ،واجلوي .
املــادة ( ) 2
على مالك احليوانات والقائمني على رعايتها اتخاذ جميع االحتياطات التي ت�ضمن عدم
الإ�ضـرار �أو إ�حلــاق الأذى �أو الت�سبــب فـي �أل ــم �أو معان ــاة احليوان ــات  ،ويجب عليهــم بوجــه
خا�ص االلتزام مبا ي�أتي :
أ�  -توفـري املن�ش�آت املنا�سبة والظروف املعي�شية ال�ضرورية لإيواء احليوانات .
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ب  -توفـري العدد الكافـي من العاملني امل�ؤهلني ممن لديهم القدرة املنا�سبة واملعرفة
والكفاية املهنية بالأمور املتعلقة بالرفق باحليوان .
ج  -معاينة احليوانات وتفقد �أحوالها مرة واحدة على الأقل فـي اليوم .
د  -ع ــدم التخلــي عن �أي حي ــوان يعتم ــد بق ــا�ؤه على الإن�س ــان  ،وفـ ــي حالـ ــة الرغبـ ــة
فـي التخلي عنه يتم ذلك بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة .
هـ  -متابعة احلالة ال�صحية للحيوانات وعر�ضها على الطبيب البيطري للك�شف عليها
ومعاجلتها  ،واتخاذ ما يلزم فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 3
أ�  -يج ــوز للموظفـني  -الذيــن ي�صــدر بتحديدهــم قــرار م ــن ال�سلطـة املخت�صة بالتن�سيق
مع الوزير املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تنفـيذ �أحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له  -دخول �أي من�ش�أة للتفتي�ش والت�أكد من تطبيق �أحكام
ه ـ ــذا القــانــون والئحتـه التنفـيـذيـة  ،و إ�بـراز هويتهــم للمالــك �أو ال�شخــ�ص امل�سـ ـ ـ�ؤول
عن احليوان  ،و�إذا كانت املن�ش�أة منازل �سكنية خا�صة فـيتعني احل�صول على �إذن م�سبق
من االدعاء العام .
ب  -يجوز للموظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية اال�ستعانة مبن يرونه منا�سبا
لفح�ص �أي حيوانات داخل املن�ش�آت و�إجراء االختبارات و �أخذ العينات التي يرون �أنها
�ضرورية  ،ويجوز لهم التحفظ على احليوانات امل�شتبه فـي �إ�صابتها .
ج  -على املالك �أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن احليوانات داخل �أي من�ش�أة �أن يقدم الت�سهيالت
الالزمة للأ�شخا�ص املخولني مبا فـي ذلك امل�ساعدة فـي ال�سيطرة على احليوانات
للفح�ص و�أخذ العينات وتقدمي �أي وثائق ذات عالقة باحليوانات تطلب منه .
د  -يج ــوز للموظف ــني املخولــني و�ضــع عالمــات مميــزة علــى احليوانات بطريق ــة متكـ ــن
من التعرف على كل حيوان على حدة  ،وال يجوز �إزالة هذه العالمات عن احليوانات
�إال مبوافقة م�سبقة من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 4
يجــب �أن تخ�ضــع املن�ش ـ�آت لل�شــروط ال�صحية والفنية التي حتددهــا الالئحــة التنفـيذيــة
لهذا القانون .
املــادة ( ) 5
يجـب تغذية احليوانات مبا يتنا�سب مــع عمرهــا ونوعهــا  ،وبكميات كافـية تبقيهــا ب�صح ــة
جيدة .
املــادة ( ) 6
يجب نقل احليوانات بطريقة ت�ضمن �سالمتها  ،وعدم تعري�ضها للإ�صابات �أو ال�ضرر ،
وحتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ال�شروط واملوا�صفات الواجب توفرها فـي و�سائل
النقل .
املــادة ( ) 7
يحظر عر�ض �أو االجتار ب�أي حيوان تظهر عليه �أعرا�ض مر�ضية �أو �إعياء .
املــادة ( ) 8
حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون �أ�س�س و�ضوابط تنظيم املعار�ض العامة �أو املناف�سات
�أو عرو�ض احليوانات لأغرا�ض جتارية �أو �أي �أغرا�ض �أخرى .
املــادة ( ) 9
يحظر ترك احليوانات فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لها � ،أو تركها مهملة .
املــادة ( ) 10
أ�  -يحظر ا�ستخدام احليوانات لأغرا�ض التجارب العلمية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
من اجلهة املخت�صة .
ب  -ين�شـ أ� �سجــل لــدى اجلهــة املخت�صــة لقيــد الرتاخيــ�ص ال�صــادرة با�ستخــدام احليــوان ــات
لأغرا�ض التجارب العلمية .
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املــادة ( ) 11
ي�صدر الوزير قرارا بالر�سوم امل�ستحقة طبقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفـيذية ،
وذلك بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 12
يجوز للمت�ضرر من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للجهة املخت�صة
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار � ،أو علمه به علما يقينيا .
املــادة ( ) 13
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون �أو الئحته التنفـيذية �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا
له بال�سجن ملدة ال تتجاوز (� )1شهرا  ،وبغرامة ال تتجاوز ( )500خم�سمائة ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 14
للجنة التعاون الزراعــي لدول جمل�س التعاون لدول اخللـيج العربــية حــق اقرتاح تعديــل
هذا القانون  ،واعتماد الئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 15
ي�صدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ هذا القانون  ،و�إىل حني �صدورها ي�ستمر
العمل بالقرارات القائمة  ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 16
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 17
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/22
ب�إ�صــدار قانــون مزاولــة املهـــن الطبيــة البيطريــة
		
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 ــى نظ ــام مزاول ــة مهنة الطــب البيطري و�إن�شـ ــاء العيــادات البيطري ــة اخلا�ص ــة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/43
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي دورته الثانية والثالثني
املنعقدة فـي الريا�ض خالل الفرتة من  20 - 19دي�سمرب 2011م باعتماد قانون مزاولة
املهن الطبية البيطرية ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكــام قان ــون مزاولــة املهــن الطبيــة البيطريــة  ،املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  26 :مـن رم�ضــــــــان �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــــــو �سنـة 2017م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانــون مزاولــة املهــن الطبيــة البيطريــة
الف�صـــل الأول
تعاريـــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الوزيـــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .
اجلهـة املخت�صـــة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
مهنـة الطـب البيطـري :
�أي من �أعمال املمار�سات الطبية البيطرية التي يقوم بها الطبيب البيطري .
الطبيـب البيطـري :
من يحمل �شهادة جامعية بدرجة بكالوريو�س فـي الطب البيطري من �إحدى اجلامعات
املعرتف بها .
املمار�سـات الطبيـة البيطريـة :
تقدمي امل�شورة الطبية �أو ممار�سة الأن�شطة العلمية �أو البحثية �أو الإر�شادية املتعلقة بهذه
املج ــاالت �أو الفحو�ص ــات �أو التعام ــل مــع احليوان ــات باملعاين ــة �أو �أي ممار�س ــات عالجيــة
�أو وقائية �أو عمليات جراحية �أو مبا�شرة والدات �أو تلقيح ا�صطناعي �أو و�صف �أو التعامل
مع امل�ستح�ضرات البيطرية �أو فح�ص املنتجات �أو املخلفات �أو الأعالف احليوانية و�إ�صدار
ال�شهادات ال�صحية البيطرية .
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املهـن الطبيـة البيطريـة امل�ساعـدة :
املهن املخت�صة بتقدمي الأعمال امل�ساعدة ملهنة الطب البيطري  ،وت�شمل ال�صيديل �أو امل�ساعد
�أو املمر�ض �أو الفني البيطري و�أي مهن �أخرى مرخ�ص لها مبزاولة هذه املهن طبقا لأحكام
هذا القانون .
املن�شــ�أة البيطريــة :
امل�ست�شفــى البيطـ ــري �أو العي ــادة البيطريـ ــة �أو املختبـ ــر البيطــري �أو ال�صيدلي ــة البيطري ــة
�أو امل�ستودع الدوائي البيطري �أو املكتب العلمي اال�ست�شاري البيطري �أو �شركات امل�ستح�ضرات
البيطريــة وم�ؤ�س�ســات �إنت ــاج وتــداول امل�ستح�ضرات البيطريــة �أو م ــزارع الإنت ــاج �أو املكــان
الذي حتتفظ �أو حتتجز �أو ت�ستولد �أو تربى �أو تذبح �أو تعالج فـيه احليوانات .
امل�ست�شفـى البيطــري :
املكان املخ�ص�ص واملرخ�ص له من اجلهة املخت�صة للتعامل مع احليوانات باملعاينة �أو �أي
ممار�سات عالجية �أو وقائية �أو عمليات جراحية �أو مبا�شرة والدات �أو تلقيح ا�صطناعي
ويحتوي على مكان جمهز لإعا�شة احليوانات لفرتة حمددة حتت املالحظة البيطرية .
العيـــادة البيطريــة :
املكان املخ�ص�ص واملرخ�ص له من اجلهة املخت�صة للتعامل مع احليوانات باملعاينة �أو �أي
ممار�سات عالجية �أو وقائية �أو عمليات جراحية �أو مبا�شرة والدات �أو تلقيح ا�صطناعي
�سواء كان ثابتا �أو متنقال .
الأمــرا�ض ذات الإبــالغ الإجبــاري :
الأمرا�ض احليوانية الواجب �إبالغ اجلهة املخت�صة عنها طبقا للتعريف الوارد فـي الد�ستور
الدويل من املنظمة العاملية ل�صحة احليوان .
احليــــــــوان :
جميع �أنواع احليوانات  ،وت�شمل الطيور  ،والزواحف  ،والربمائيات  ،والأ�سماك .
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الف�صـل الثانـي
تنظيــم مهنـة الطــب البيطــري
املــادة ( ) 2
ال يجوز ممار�سة مهنة الطب البيطري �أو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة �إال بعد احل�صول
علـى ترخيــ�ص مــن اجلهــة املخت�صة طبقــا لل�شــروط وال�ضوابط التي حتددهــا الالئح ــة
التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 3
على كل من يرغب فـي احل�صول على ترخي�ص مزاولة مهنة الطب البيطري �أو املهن
الطبية البيطرية امل�ساعدة �أن يتقدم بطلبه �إىل اجلهة املخت�صة  ،م�شفوعا بامل�ستندات التي
حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 4
تن�شئ اجلهة املخت�صة �سجالت لقيد الأطباء البيطريني ومزاويل املهن الطبية البيطرية
امل�ساعدة واملهن املرخ�ص لهم مبزاولتها  ،وحتدد الالئحة هذه ال�سجالت .
املــادة ( ) 5
تلتــزم املنـ�ش�أة البيطريــة ب�إبــالغ اجلهــة املخت�صــة عنــد �إنهاء خدمــات الطبيــب البيطــري
ومزاويل املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة  ،وعند انتقالهم للعمل فـي من�ش�أة بيطرية
�أخرى .
املــادة ( ) 6
يجوز مزاولة مهنة الطب البيطري فـي �أكرث من من�ش�أة بيطرية وفق ال�ضوابط وال�شروط
التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 7
يلتزم الطبيب البيطري ومزاولو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة فـي �أثناء ممار�ستهم
مهن ــة الطــب البيطــري مبراعــاة تقاليدهــا و�أ�صولها و�أخالقياتها املتعارف عليهـا دوليـا ،
و�أن ميار�سوها بكل دقة و�أمانة .
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املــادة ( ) 8
يلتزم الطبيب البيطري ومزاولو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة ببذل ق�صارى جهدهم
لع ــالج احليوان ــات املري�ض ــة  ،و�أن يتعهدوها بالعالج والرعايــة مبـا ي�ساعدها على ال�شفــاء
�أو تخفـيف �آالمها .
املــادة ( ) 9
عل ــى اجلهـ ــة املخت ــ�صة ن�ش ــر املعلومـ ــات املتعلقـ ــة بالأمـ ــرا�ض ذات الإب ـ ــالغ الإجبـ ـ ــاري ،
وعلـى الطبيــب البيط ــري �إبالغ اجلهة املخت�صة �أو من ميثلها فورا عند اال�شتب ــاه ب�إ�صابــة
�أي حيوان ب�أحد هذه الأمرا�ض مع ذكر ا�سم �صاحب احليوان وعنوانه .
املــادة ( ) 10
ال يج ــوز للطبيــب البيطــري �إجــراء جت ــارب �أو بحــوث على احليوان ــات �إال بعــد احل�صــول
على موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 11
ال يجوز �إر�سال �أي عينات خمربية تخ�ص الرثوة احليوانية �إىل خارج ال�سلطنة �إال بعد
موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 12
تعد املن�ش�أة البيطرية التي يتم معاجلة �أي حيوان فـيها �سجال تقيد فـيه البيانات اخلا�صة
باحلاالت املر�ضية التي تعاجلها  ،وعلى الأخ�ص ا�سم �صاحب احليوان وعنوانه ونوع احليوان
وكافة املمار�سات الطبية البيطرية والنتيجة النهائية لكل حالة .
املــادة ( ) 13
ال يكون الطبيب البيطري ومزاولو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة م�س�ؤولني عن نتيجة
�أي من املمار�سات الطبية البيطرية �إذا كانوا قد اتبعوا فـيها الأ�صول العلمية والفنية ،
وبذلوا كل جهدهم  ،وا�ستخدموا جميع الو�سائل املتاحة لهم خالل عملهم .
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املــادة ( ) 14
علــى الطبيــب البيطــري �أن يو�ضح ل�صاحــب احلي ــوان النتائ ــج الطبية املتوقعــة مــن �أي
من املمار�سات الطبية البيطرية التي �سوف يتخذها  ،ول�صاحب احليوان احلق فـي قبول
ذلك �أو الرف�ض ما مل يكن احليوان م�صابا مبر�ض معد �أو وبائي  ،وفـي حالة العمليات
اجلراحية يجب على الطبيب املعالج احل�صول على �إقرار كتابي مبوافقة �صاحب احليوان
على �إجراء العملية .
املــادة ( ) 15
حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ت�صنيف املهن الطبية البيطرية واملهن امل�ساعدة .
الف�صــل الثالـــث
املن�شــ�آت البيطريــة
املــادة ( ) 16
1 -1ال يجـوز �إقامــة �أي من�ش ـ�أة بيطريــة �إال بعــد احل�صــول على ترخي ــ�ص ب ــذلك مــن اجلهـ ــة
املخت�صة .
2 -2حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون �شروط و�ضوابط منح الرتخي�ص واملوا�صفات
الالزم توافرها فـي املن�ش�أة البيطرية  ،وحاالت �سحب الرتخي�ص و�إلغائه .
املــادة ( ) 17
ال يجـوز تغيري موقع املن�ش�أة البيطرية املرخــ�ص لهــا �إىل �أي موقع �آخر �إال بعــد موافقــة
اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 18
يحظر بيع امل�ستح�ضرات البيطرية �أو تخزينها فـي العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري
�إال فـي حدود الكميات املحددة لها من قبل اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 19
يلتـزم �صاحــب �أي من�ش ـ�أة بيطرية ب�إبالغ اجلهة املخت�صة بر�سالة ر�سمية قبل غياب الطبيب
البيطــري املرخــ�ص لــه مبزاولـة مهنــة الطــب البيطــري مل ــدة تـزيــد علــى (� )7سب ـعــة �أيــام ،
وعليه �أن يغلقها خالل مدة غيابه ما مل يح�صل على بديل �آخر للعمل بها  ،بعد احل�صول
على موافقة اجلهة املخت�صة فـي �أثناء تلك املدة .
املــادة ( ) 20
تتحمل املن�ش�أة البيطرية امل�س�ؤولية �إذا ارتكب الطبيب البيطري ومزاولو املهن الطبية
البيطرية امل�ساعدة خط�أ ب�سبب جهلهم بالأمور العلمية �أو الفنية التي يفرت�ض فـي كل
طبيب بيطري ومزاويل املهن الطبية البيطرية الإملــام بها � ،أو ب�سبب الإهمال �أو التق�صري ،
�أو ب�سبب �إجرائهم جتارب �أو �أبحاثا غري معتمدة من قبل اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 21
ال يجوز �إيواء احليوانات املري�ضة فـي امل�ست�شفى �أو العيادة البيطرية �إال �إذا كانت جمهزة ،
ومرخ�صــا له ــا بذلك طبق ــا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئح ــة التنفـيذية لهذا
القانون .
الف�صــل الرابـــع
�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 22
ي�شـكل الوزيــر جلــنة للرتاخيــ�ص الطبية البيطرية تتولــى النظ ــر فــي طلبــات تراخي ــ�ص
مزاولة مهنة الطب البيطري  ،واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة وجتديدها  ،وفتح املن�ش�آت
البيطرية والتظلمات واملخالفات التي ت�صدر من �أ�صحاب املن�ش�آت البيطرية �أو العاملني
بها  ،املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة .
املــادة ( ) 23
يجــوز للموظف ــني الذيــن لهــم �صف ــة ال�ضبطية الق�ضائية دخ ــول الأماكــن التــي يدخ ــل
ن�شاطها فـي نطاق �أحكام هذا القانون والئحته التنفـيذية  ،وذلك لغر�ض الت�أكد من تنفـيذ
�أحكامهما .
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املــادة ( ) 24
ي�صدر الوزير قرارا بالر�سوم امل�ستحقة طبقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفـيذية ،
وذلك بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 25
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون �أو الئحته التنفـيذية �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا
ل ــه بال�سج ــن مل ــدة ال تتج ــاوز (� )1س ــنة  ،وبغرام ــة ال تتجـ ــاوز (� )1000ألــف ري ــال عمانــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
وللوزير توقيع عقوبات �إدارية فـي حالة خمالفة �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفـيذا له .
املــادة ( ) 26
للجن ــة التعــاون الزراعــي ل ــدول جمل�س التعاون لدول اخللي ــج العربيــة حــق اقتـراح تعديـل
هذا القانون واعتماد الئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 27
يجوز للمت�ضرر من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للجهة املخت�صة
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار � ،أو علمه به علما يقينيا .
املــادة ( ) 28
ي�صدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ هذا القانون  ،و�إىل حني �صدورها ي�ستمر
العمل بالقرارات القائمة  ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 29
يلغــى نظــام مزاولــة مهنــة الطب البيطري و�إن�شــاء العيادات البيطري ــة اخلا�صــة ال�ص ــادر
باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  96/43امل�ش ــار �إلي ــه  ،كم ــا يلغ ــى كــل م ــا يخـالــف هــذا القانون ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 30
يعمـل بهـذا القانـون مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�شـره فـي اجلريـدة الر�سميـة .
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/23
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2004/48
ب�إن�شــاء �صنــدوق التنميـــة الزراعيـــة وال�سمكيـــة و�إ�صـــدار نظامــه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعـلى املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2004/48ب�إن�ش ــاء �صنــدوق التنمي ــة الزراعي ــة وال�سمكي ــة ،
و�إ�صــدار نظامــه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �صندوق التنمية الزراعية وال�سمكية  ،ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص املــادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/48امل�شار �إليه  ,الن�ص الآتي :
" يخ�ضع ال�صندوق لإ�شـراف وزيـر الزراعـة والثــروة ال�سمكيــة " .
املــادة الثالثــــة
يلغى نظام �صندوق التنمية الزراعية وال�سمكية املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/48
امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم  ،والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :مـن رم�ضــــــــان �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــــــو �سنـة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظــام �صنـدوق التنميـة الزراعيـة وال�سمكيـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
الـــــــوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
الـوزيــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .
ال�صنــدوق :
�صندوق التنمية الزراعية وال�سمكية .
املجلــــــ�س :
جمل�س �إدارة ال�صندوق .
الرئيــــــ�س :
رئي�س املجل�س .
الإدارة التنفـيذيـــة :
الإدارة التنفـيذية لل�صندوق .
الـمديـــــــر :
املــديــر التنفـيذي لل�صندوق .
القطاعـــات :
قطاعات الزراعة والرثوة احليوانية والرثوة ال�سمكية .
امل�شاريـــع التنمويـــة :
م�شاريع التخطيط والبحث والإر�شاد التنموي املرتبطة بالقطاعات  ،التي تهدف �إىل اال�ستغالل
الأمثل للموارد وتعظيم العائد االقت�صادي واالجتماعي منها  ،و�ضمان ا�ستدامتها .
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امل�شـاريـع الــرائــــدة :
امل�شــاريــع النمــوذجيــة التـي ته ــدف إ�لـى نق ــل وتبنـي وتــوطــني ون�ش ــر التقنيــات االبتك ــاري ــة
فـي القطاعات .
التمويــــــل :
الأموال التي يخ�ص�صها ال�صندوق لتنفـيذ امل�شاريع التنموية والرائدة املعتمدة من املجل�س .
املــادة ( ) 2
يهدف ال�صندوق  -من تقدمي التمويل كليا �أو جزئيا � -إىل تنفـيذ امل�شاريع التنموية ،
والرائدة للم�ساهمة فـي الآتي :
�أ  -حفظ و�صيانة و�إدارة وا�ستغالل املوارد الطبيعية الزراعية واحليوانية وال�سمكية ،
وتنميتها بكفاءة عالية مبا ي�ضمن ا�ستدامتها .
ب  -زيادة م�ساهمة القطاعات فـي تعزيز الأمن الغذائي للبالد .
ج  -نقــل وتوط ــني التقني ــات  ،وب�صف ــة خا�ص ــة االبتكاري ــة منهــا لتح�س ــني كف ــاءة �أداء
القطاعات .
د  -زيادة دور القطاعات فـي التنويع االقت�صادي  ،والناجت املحلي الإجمايل .
هـ  -رفع امل�ست ــوى االقت ــ�صادي واالجتماع ــي للمنتفعــني من القطاع ــات  ،وزي ــادة دخ ــل
الفرد .
و  -بناء القدرات الب�شرية للمنتفعني من القطاعات  ،وتوفـري فر�ص عمل .
ز  -تع ــزي ــز ال�شــراكـ ــة مــع القـطـ ــاع اخلـ ـ ــا�ص  ،واحلكومــي  ،واجلمعي ــات التع ــاوني ـ ــة ،
وغريهــا من العنا�صر الفاعلة مبا يخدم م�صالح املنتفعني .
ح  -تهيئــة فــر�ص اال�ستثم ــار  ،وخا�صة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ك�أحــد مرتكــزات
تنمية القطاعات .
ط  -تطوير نظم الت�سويق  ،وتبني �أف�ضل املمار�سات امل�ستدامة فـي القطاعات .
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املــادة ( ) 3
يتوىل �إدارة ال�صندوق جمل�س �إدارة برئا�سة الوزير  ،وع�ضوي ــة (� )6ست ــة �أع�ضــاء ي�صــدر
بتعيينهــم قــرار من الوزيــر  ،بعد موافقــة جملــ�س الوزراء  ،ويحــدد الق ــرار نائب ــا للرئي ــ�س
من بني الأع�ضاء .
املــادة ( ) 4
يكون للمجل�س جميع ال�صالحيات الالزمة لإدارة ال�صندوق  ،والعمل على حتقيق �أهدافه ،
وله على الأخ�ص ال�صالحيات الآتية :
أ�  -و�ضع ال�سيا�سات العامة لل�صندوق  ،ومتابعة تنفـيذها .
ب  -اعتمــاد اللوائــح التنفـيذي ــة  ،واملالي ــة  ،والإداريــة  ،والهيكل التنظيم ــي  ،وامل�سمي ــات
الوظيفـية اخلا�صة بال�صندوق .
ج  -اعتماد �شروط التمويل ومناذج الطلبات ومناذج العقود التي تربم مع املنتفعني
من التمويل وحاالت تعديلها � ،أو �إلغائها .
د �	-إدارة �أمــوال ال�صنــدوق وممتلكاته  ،وحتدي ــد امل�صــرف �أو امل�صــارف التي تفتــح بهــا
ح�سابات �أموال ال�صندوق  ،و�إجراءات �سحبها .
هـ �	-إقرار امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي لل�صندوق .
و  -اعتماد امل�شاريع بجميع جماالتها التي ميولها ال�صندوق كليا � ،أو جزئيا .
ز  -املراجعة الدورية ملوارد ال�صندوق  ،والتزاماته .
ح �	-إقرار االتفاقيات التي يربمها ال�صندوق فـي �إطار تنفـيذه امل�شاريع .
ط  -حتديد اجلهات التي يرى املجل�س �أنها م�ؤهلة لتنفـيذ امل�شاريع املعتمدة .
ي  -درا�سة واعتماد الإجراءات اخلا�صة بتنفـيذ امل�شاريع .
ك  -البت فـي التو�صيات والدرا�سات والتقارير املقدمة من الإدارة التنفـيذية .
ل  -االطالع على التقارير املتعلقة بتنفـيذ امل�شاريع  ،واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
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م  -حتديد �شروط الن�شر  ،وا�ستغالل حق امللكية الفكرية الناجتة عن امل�شاريع املمولة
من ال�صندوق  ،مع مراعاة الأنظمة والقوانني املتعلقة بهذا ال�ش�أن .
ن  -اعتماد التقرير ال�سنوي اخلا�ص ب�أن�شطة ال�صندوق .
�س  -املوافقة على التعاقد مع اخلرباء .
ع  -قبــول الهبــات والو�صـايـا والتبــرعــات وفقـا للنظم والقواعد التي يقررها املجل�س ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أهداف ال�صندوق .
ويجوز للمجل�س تفوي�ض الرئي�س فـي بع�ض �صالحياته .
املــادة ( ) 5
يجتم ــع املجل ــ�س ( )3ث ــالث م ــرات فـي ال�سن ــة عل ــى الأق ــل بدع ــوة م ــن رئي�س ــه �أو نائ ــبه ،
وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضــور ثلثــي الأع�ضــاء  ،على �أن يكون من بينه ــم الرئيــ�س
�أو نائبــه  ،وي�صــدر املجلــ�س قراراتــه ب�أغلبيــة الأع�ض ــاء احلا�ضريــن  ،ف�إذا ت�ســاوت الأ�صــوات
يرجح اجلانب الذي فـيه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 6
يكــون لل�صنــدوق مديــر  ،يعني بقــرار من رئي�س املجلــ�س بعــد موافقـة املجلــ�س  ،وتكـون لــه
�صالحيات رئي�س الوحدة  ،وميثل ال�صندوق فـي عالقته مع الغري  ،و�أمام الق�ضاء .
املــادة ( ) 7
دون الإخالل باخت�صا�صاته الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام يخت�ص املدير بالآتي :
أ� � -إعداد م�شروع اخلطة ال�سنوية لل�صندوق  ،وعر�ضه على املجل�س .
ب �	-إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي لل�صندوق  ،وعر�ضه على املجل�س .
ج �	-إعــداد م�شــروع امليزانيــة واحلــ�ساب اخلتام ــي ال�سنوي ــني لل�صن ــدوق  ،وعر�ضهم ــا
على املجل�س .
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د �	-إعــداد م�شروعــات اللوائــح والقواع ــد والإجــراءات و�ش ــروط التموي ــل  ،وعر�ضهــا
على املجل�س .
هـ  -تنفـيذ قرارات  ،وتوجيهات املجل�س .
	�ع ـ ــداد التقاري ــر الدوري ــة  ،والتقريــر ال�سنــوي عن ن�ش ــاط ال�صنـ ــدوق  ،ورفعه ــا
و -إ
�إلــى املجل ــ�س .
املــادة ( ) 8
تتكون موارد ال�صندوق من الآتي :
أ�  -االعتم ــادات التي تخ�ص�صهــا الدولة لل�صندوق بن�سبة (  )%1واحد فـي املائة من
قيمة الناجت املحلي الإجمايل للقطاعات لل�سنة املالية ال�سابقة  ،وت�سدد قبل بداية
ال�سنة املاليــة ب�إيداعهــا فـي ح�ســاب ال�صنــدوق بامل�ص ــرف  ،على �أن يع ــاد النظـ ــر
من وقــت �إىل �آخر  ،فـي مقــدار الن�سب ــة  ،ح�سب حاجة ال�صندوق  ،مبوجب قــرار
مـن جمل�س الوزراء .
ب  -م�ساهم ــات ال�شرك ــات وامل�ؤ�س ــ�سات والأف ــراد العاملــني ف ــي جم ــاالت القطاع ــات
والأن�شطة املرتبطة بها  ،وحتدد هذه الأن�شطة ون�سب امل�ساهمات عن كل ن�شاط ،
ووقت �سدادها بقرار من الوزير بعد التن�سيق مع جمل�س الوزراء .
ج  -املقابــل املالـي ال�ستغـالل حـق امللكية الفكريـة الناجتـة عن البحــوث  ،والـدرا�سـات ،
وامل�شاريع التي ميولها ال�صندوق .
د  -العوائد الناجتة عن م�ساهمة ال�صندوق فـي متويل امل�شاريع .
هـ  -عائد ا�ستثمار �أموال ال�صندوق .
و  -الهبات والو�صايا والتربعات التي يقرر املجل�س قبولها .
ز � -أي موارد �أخرى يتم االتفاق ب�ش�أنها مع وزارة املالي ــة .
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املــادة ( ) 9
يقـ ــدم ال�صن ــدوق تقري ــرا �إلــى وزارة املالي ــة مـ ــرة كـ ــل (� )6ست ـ ــة �أ�شه ــر  ،مرفق ــا ب ــه ك�ش ــف
عن ح�سـابـات ال�صنـدوق  ،وعمليـات ال�صرف .
املــادة ( ) 10
يجوز للمجل�س تعديل قرارات متويل امل�شاريع �أو �إلغا�ؤها على �ضوء التقارير التي يتلقاها ،
م ــع م ــا يتــرتـ ــب علــى ذلــك مــن تعــديـل �أو �إلغــاء لالتفــاقيــات املبــرمــة ف ــي هــذا ال�ش ـ�أن ،
وفــي حال الإلغاء ت�سرتد املبالغ غري امل�ستغلة  ،واملعدات التي مت �شرا�ؤها لأغرا�ض متويل
امل�شروع .
املــادة ( )11
يع ــني ال�صن ــدوق بطري ــق التعاقــد مدققــا خارجيــا من بــني املرخ ــ�ص لهم قانون ــا مبزاولــة
املهن ــة  ،يتوىل تدقيــق ح�ساب ــات ال�صن ــدوق  ،و�إجراءات حت�صيل موارده  ،وعملي ــات �صــرف
�أمواله  ،على �أن يقدم تقريرا �سنويا عن ذلك �إىل املجل�س .
املــادة ( ) 12
تعفـى �أمـوال ال�صنــدوق  ،وعائـد ا�ستثمــار هـذه الأمـوال من ال�ضــرائب  ،والـر�ســوم .
املــادة ( ) 13
تعترب �أموال ال�صندوق �أمواال عامة  ،ويتم حت�صيلها طبقا للإجراءات التي حت�صل بها
�أموال احلكومة .
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/24
بتقـريـر �صفــة املنفعـة العامـة مل�شروع تنفيذ اجلــزء الرابـع
احلزمــة الأولـى مـن م�ســار �سكــة احلديــد ( هيمــا  -ثمريــت )
		
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�شــروع تنفيــذ اجلــزء الرابــع احلزمــة الأولـى من م�سـار �سكــة احلديـد الذي يربط
والية هيما فـي حمافظة الو�سطى بوالية ثمريت فـي حمافظة ظفار  -املحدد فـي املذكرة
والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني  -من م�شاريع املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطريـق التنفيـذ املبا�شـر على العقـارات والأرا�ضـي 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  26 :مـن رم�ضــــان �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــو �سنـــة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكـــرة
ب�شـ�أن تقريـر �صفــة املنفعــة العامــة
مل�شروع تنفيذ اجلزء الرابع احلزمة الأوىل
من م�ســار �سكـــة احلديـــد ( هيمــا  -ثمريـــت )
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 الرابع احلزمة الأوىل من م�سار م�شروع
�سكة احلديد الذي يربط والية هيما فـي حمافظة الو�سطى بوالية ثمريت فـي حمافظة
ظفار تكامال مع منظومة ربط موانئ ال�سلطنة مع �سكة حديد دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية  .كما �سيقدم تنفيذ اجلزء الرابع احلزمة الأوىل من م�سار امل�شروع منطا
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 العمانية للقطارات
ب�إنهــاء �أعمـ ــال الت�صمي ــم االبتدائ ــي  .و�إع ــداد م�ستن ــدات املناق�ص ــة اخلا�صــة بتنفيــذ اجلــزء
الرابع احلزمة الأوىل من امل�شروع مبجموع طول يبلغ حوايل (� )654.981ستمائة و�أربعة
وخم�سني كيلومرتا وت�سعمائة وواحد وثمانني مرتا .
ويت�ضمــن امل�شــروع الأعمــال الآتيــة :
 - 1تنفيذ خط ال�سكة الرئي�سي ( هيما  -ثمريت ) بطول �إجمايل ( )398.924ثالثمائة
وثمانية وت�سعني كيلومرتا وت�سعمائة و�أربعة وع�شرين مرتا .
 - 2تنفيذ خط ال�سكة الفرعي ( خط املعادن ) بطول �إجمايل ( )256.057مائتني و�ستة
وخم�سني كيلومرتا و�سبعة وخم�سني مرتا .
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 - 3تنفيذ عدد ( )9ت�سعة ج�سور للقطار بطول �إجمايل ( )3375ثالثة �آالف وثالثمائة
وخم�سة و�سبعني مرتا  ،وتنفيذ عدد (� )34أربعة وثالثني ج�سرا للطرق بطول �إجمايل
( )22848اثنني وع�شرين �ألفا وثمامنائة وثمانية و�أربعني مرتا .
 - 4تنفيذ عدد ( )2معربين اثنني للطرق .
 - 5تنفيذ عدد ( )3ثالث حمطات للركاب .
 - 6تنفيذ عدد (� )11إحدى ع�شرة حمطة للب�ضائع .
 - 7تنفيذ عدد ( )10ع�شر حمطات ل�صيانة ال�سكك احلديدية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يقت�ضي 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 .

وزيـــــــر النقـــــل واالت�صاالت
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/25
بتقريــر �صفــة املنفعــة العامـــة مل�شــروع
رفــع كفــاءة ازدواجيــة طريــق ( الر�سيــل  -نــزوى )
مــن دوار بــرج ال�صحــوة وحتــى تقاطــع ( بدبــد � -صــور )
		
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 رفع كفاءة ازدواجية طريق ( الر�سيل  -نزوى ) من دوار برج ال�صحوة ،
وحتى تقاطع ( بدبد � -صور ) املحدد فـي املذكرة  ،والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني ،
من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�صــة اال�ستي ــالء بطري ــق التنفي ــذ املبا�شــر على العقــارات والأرا�ضــي الالزم ــة
للم�شروع املذكور  ،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  26 :مـن رم�ضــــان �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــو �سنـــة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكـــــرة
ب�شـــ�أن تقريــر �صفــة املنفعــة العامــة مل�شــروع
رفــع كفــاءة ازدواجيــة طريــق ( الر�سيــل  -نــزوى )
من دوار بــرج ال�صحــوة وحتـى تقاطــع ( بدبــد � -صــور )
تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظــم  -حفظ ــه اللـه ورعــاه  -ب�إن�ش ــاء �شبكـ ــة من الطـ ــرق احلديث ــة خلدم ــة جمي ــع �أوجــه
الأن�شطة فـي ال�سلطنة  ،وملــا كان طريق ( الر�سيل  -نزوى ) من الطرق الرئي�سية  ،وي�شكل
ال�شريان احليوي  ،ونقطة ات�صال مهمة من خالل ربط حمافظات م�سقط  ،والداخلية ،
والظاهرة  ،وال�شرقية  ،والو�سطى مع حمافظة ظفار  ،والذي ميتد بطول ( )35.5خم�سة
وثالثني كيلو مرتا ون�صف  ،من دوار برج ال�صحوة مبحافظة م�سقط  ،وحتى تقاطع طريق
( بدبد � -صور ) مبحافظة الداخلية .
ونظرا للنمو االقت�صادي الذي �شهدته ال�سلطنة خالل العقد املا�ضي  ،وزيادة احلركة
املرورية ب�شكل ملحوظ مبا فـي ذلك املركبات الثقيلة  ،والذي �أدى �إىل ازدحام مروري كبري
خالل �ساعات الذروة على طول الطريق املزدوج  ،وفـي عدة تقاطعات  ،ف�ضال عن ت�أثر
�أجزاء من طبقات الر�صف نتيجة زيادة حجم حركة املرور الثقيلة .
قامت وزارة النقل واالت�صاالت بدرا�سة امل�شروع  ،حيث ا�شتملت الدرا�سة على �إ�ضافة حارتني
فـي كل اجتاه على ازدواجية طريق ( الر�سيل  -نزوى )  ،بدءا من دوار برج ال�صحوة  ،وحتى
تقاطع ( بدبد � -صور )  ،وقد مت جتزئة امل�شروع �إىل جز�أين  ،اجلزء الأول يبد�أ من تقاطع
نزوى على طريق م�سقط ال�سريع  ،وانتهاء بتقاطع طريق ( بدبد � -صور ) بطول ()27
�سبعة وع�شرين كيلو مرتا  ،واجلزء الثاين يبد�أ من دوار برج ال�صحوة  ،وحتى تقاطع نزوى
على طريق م�سقط ال�سريع بطول ( )8.5ثمانية كيلو مرتات ون�صف � ،أي بطول �إجمايل ،
قدره (  )35.5خم�سة وثالثون كيلو مرتا ون�صف .
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ويحقق امل�شروع الأهداف الآتية :
 حت�سني �سعة ا�ستيعاب الطريق للحركة املرورية املتزايدة  ،وذلك برفع م�ستوى الطريق�إىل (� )4أربعة م�سارب فـي كل اجتاه .
 �إعادة تنفيذ حت�سينات هند�سية للت�أكيد من �أن امل�سار يلبي متطلبات ال�سرعة الت�صميميةح�سب املوا�صفات القيا�سية بدليل ت�صميم (2010م) .
 �إعادة ت�أهيل طبقات الر�صف احلالية لتلبية احتياجات الت�صميم  ،وحجم حركة املروراملتوقعة خالل الـ ( )20ع�شرين عاما القادمة .
 �إن�شاء �أنفاق وج�سور للم�شاة لربط التجمعات العمرانية على جانبي الطريق . تو�سعة جميع اجل�سور القائمة  ،والعبارات ال�صندوقية .ويت�ضمن امل�شروع تنفيذ الأعمال الآتية :
أ�  -ت�صميم الطرق على �أحدث الأ�ساليب العلمية  ،واملوا�صفات الفنية املعمول بها فـي
�إن�شاء الطرق احلديثة  ،حيث يتكون من م�سارب م�ؤدية للتقاطعات  ،وم�سارات الدخول ،
واخلروج  ،والدوارات .
ب � -إ�ضافة ج�سور علوية جديدة  ،و�إعادة ت�أهيل اجل�سور والتقاطعات القائمة ال�ستيعاب
تو�سعة الطريق  ،وذلك على النحو الآتي :
 تو�سعة تقاطع املوالح . تو�سعة ج�سر وادي اجلفنني . �إن�شاء تقاطع جديد لطريق الأن�صب . �إن�شاء تقاطع جديد ب�سيح الأحمر . تو�سعة تقاطع فنجاء . تو�سعة ج�سر وادي فنجاء عند بلدة العمقات . تو�سعة تقاطع بدبد . �إن�شاء ج�سر جديد لوادي �ضبعون . تو�سعة �أنفاق امل�شاة .-290-

ج � -إن�ش ــاء عبارات �صندوقية جديدة  ،ومتديد العبارات ال�صندوقية القائمة  ،بالإ�ضافة
�إىل �إقامة حمطات لأوزان ال�شاحنات ب�سيح الأحمر  ،و�أعمال النقل  ،وحماية اخلدمات ،
واملرافق القائمة  ،و�أنابيب م�ستقبلية للخدمات .
د  -تزويد الطريق بالإنارة  ،وبكافة متطلبات ال�سالمة املرورية الالزمة من احلواجز
املعدنية  ،واللوائح الإر�شادية  ،والتحذيرية  ،والدهانات  ،وكذلك �إن�شاء نظام ت�صريف
�سطحي للطريق الرئي�سي  ،واجلزيرة الو�سطية  ،واجل�سور  ،والدوارات  ،واملداخل ،
واملخارج  ،مت�ضمنة قنوات لت�صريف مياه الأمطار .
هـ  -و�ضع �إحرامات امل�شروع ترتاوح بني ( )80ثمانني مرتا فـي املناطق امل�أهولة لتجنب نزع
امللكيات قدر الإمكان  ،و ( )160مائة و�ستني مرتا فـي املناطق املفتوحة  ،بحيث ي�سمح
املجال �أمام م�شاريع التنمية م�ستقبال .
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 املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيــــر النقــل واالت�صـــاالت
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/26
بتعييــن رئيــ�س للجنـــة العمانيــة حلقــوق الإن�ســان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رق ـ ـ ــم  2008/124ب�إن�ش ـ ــاء اللجنـ ــة العمانيـ ــة حلقــوق الإن�س ــان
وحتديد اخت�صا�صاتها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2016/24بتعيني �أع�ضاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيــن املكـ ــرم ال�شي ــخ عبدالل ــه ب ــن �شويـ ــن ب ــن عامـ ــر احلو�سنـ ــي رئي�سـ ــا للجنـ ـ ــة العمانيــة
حلقـ ــوق الإن�س ــان .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  26 :مـن رم�ضــــان �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــو �سنـــة 2017م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/27
بتعييــن ق�ضـــاة 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
يعي ــن الــواردة �أ�سما ؤ�هــم فــي القائمــة املرفقــة ق�ضــاة ف ــي املحكمــة العليــا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  26 :مـن رم�ضــــان �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــو �سنـــة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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قائمــــة ب�أ�سمـــــاء
الق�ضـــاة املعينيــن فــي املحكمــة العليــا
حاتـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ــن يو�سـ ـ ـ ــف الد�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوي
كمـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوزي غرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عبداملج ـي ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ــد املان ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2017/28
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  26 :مـن رم�ضــــان �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــو �سنـــة 2017م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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قائمــة ب�أ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

1

�أحـ ــالم زاهـ ـ ـ ــر �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــزان الرواحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2

�أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

3

�أ�سم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

4

�أ�سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا�سلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

5

�آالء حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

6

بدريـ ـ ـ ـ ـ ــة زاه ـ ـ ـ ــر �سعي ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــزان الرواحي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

7

حت�سي ـ ـ ــن حممـ ـ ــد �إ�سماعي ـ ــل حمم ـ ــد عثمـ ـ ـ ــان

8

جميلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

9

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�س بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عبداحلميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بيتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري

10

جويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل جوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف كوتينه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

11

ح�سن ـ ـ ـ ـ ـ ــه حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده

12

ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

13

ح�سين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الل حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الل

14

حليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

15

خالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

16

رابي ـ ـ ــة بيب ـ ــي فقيـ ــر حممـ ــد غ ـ ــالم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

17

رخ�صان ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبدالقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم رحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

18

ر�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداح
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19

ر�ضيـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ــم عبدال�سـتـ ـ ـ ــار حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عمـ ـ ـ ــر

20

�سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املغرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

21

�سهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجلابريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

22

�شريف ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ــي �شيـ ـ ـ ــخ �صابـ ـ ـ ـ ـ ــر �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ مول ـ ـ ـ ـ ـ ــى

23

�شهنـ ـ ـ ــاز بيجـ ــم �شي ـ ـ ـ ــخ جعفـ ـ ـ ـ ــر جمـ ـ ـ ــال الدي ـ ـ ـ ــن

24

طاه ـ ـ ـ ـ ــرة فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �إعجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

25

عاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

26

عبدالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

27

ع ـ ـ ـ ـ ـ ــزان زاه ـ ـ ـ ـ ــر �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان الرواحـ ـ ـ ـ ـ ــي

28

فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

29

فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداح

30

فاكهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ناج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

31

فرحي ــن بيج ـ ـ ـ ــم حمم ـ ــد معيـ ـ ـ ــن الديـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــان

32

فريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بيبـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان �أكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

33

ف�ضيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ها�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الهنائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

34

فوزيـ 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 ـ ـ ــد ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

35

فوزيـ 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 يحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

36

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارون بـ ـ ـ ـ ــي �شيـ ـ ـ ـ ــخ ا�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
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37

كلثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عب ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

38

لبن ـ ـ ـ ـ ـ ــى فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروز خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

39

حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ 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

40

حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداح

41

حمم ـ ـ ـ ـ ــود الن�سـ ـ ـ ـ ــاء حممـ ـ ـ ـ ــد �صديقـ ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ـ ــي

42

مريـ ـ ـ ـ ـ ــم �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ حممـ ـ ـ ـ ـ ــد عزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

43

مريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبـدالل ـ ـ ـ ـ ــه �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

44

من�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

45

ناجحـ ـ ـ ـ ــة زاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــزان الرواحيـ ـ ـ ـ ــة

46

ناديـ ـ ـ ــة زاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ــزان الرواحيـ ـ ـ ـ ـ ــة

47

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

48

ن�سري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

49

ن�سيـ ـ ـ ـ ـ ــم �سلطان ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ــدالر�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

50

ن�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

51

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواف حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

52

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ــدالوحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

53

وليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤاد حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود الزكوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

54

يا�سمني �سلطانــة ا�سماعي ــل خ ـ ــان عبدالوهـ ـ ـ ـ ــاب
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/29
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
ت ـ ــرد اجلن�سي ــة العمانيــة لك ــل م ــن الـ ــواردة �أ�سما�ؤه ــم ف ــي القائم ــة املرفقـ ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  26 :مـن رم�ضــــان �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــو �سنـــة 2017م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1200
ال�صادرة فـي 2017/7/2م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قائمــة ب�أ�سـمــاء
مــن ردت �إليهم اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

1

ا�سي ـ ـ ـ ـ ـ ــا بنت حمـ ـ ـ ــود بن �سال ـ ـ ــم املحروقيـ ـ ـ ـ ـ ــة

2

حافـ ـ ـ ــظ بــن حم ـ ـ ـ ــود بـن �سالـ ـ ـ ــم املحروقـ ـ ـ ـ ــي

3

حم ـ ـ ـ ـ ــود ب ــن �سال ـ ـ ـ ــم بن حـ ـم ـ ــود املحروق ـ ـ ـ ـ ــي

4

حمود بن �سالـم بن حمود بن �سامل املحروق ــي

5

رن ـ ـ ـ ــاد بن ــت حممـ ـ ــد ب ــن حم ـ ـ ــود املحروقيـ ـ ـ ــة

6

�سالـ ـ ـ ـ ــم بن حمـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سالـ ـ ـ ــم املحروقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

7

�سالمـ ــة بنت حمـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سالـ ـ ـ ــم املحروقـيـ ــة

8

�سليمان بن حم ـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سال ـ ـ ـ ـ ــم املحروقـ ـ ـ ــي

9

�شيخ ــة بنت حمـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سال ـ ـ ـ ــم املحروقيـ ـ ـ ــة

10

�صف ـ ـ ــاء بنت حمـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سالـ ـ ـ ــم املحروقي ـ ـ ــة

11

لبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنــت �سالـ ـ ــم ب ــن حمـ ـ ـ ــود املحروقي ـ ـ ـ ــة

12

حممـ ـ ــد بن حم ـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سالـ ـ ـ ــم املحروق ـ ـ ـ ـ ــي

13

حمم ـ ـ ـ ــد بن �سليم ـ ــان بن حمـ ـ ـ ــود املحروق ـ ـ ــي

14

مريـ ـ ـ ــم بنت حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سالـ ـ ـ ــم املحروقي ـ ـ ــة

15

مـ ــوزة بنت حم ـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سالـ ـ ـ ـ ــم املحروقيـ ـ ـ ـ ــة

16

ن ـ ــادرة بنت حمـ ـ ـ ـ ـ ــود بن �سالـ ـ ـ ـ ــم املحروقي ـ ـ ـ ـ ــة

17

وارث بن �سال ــم بن حم ــود بن �سامل املحروقي
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/30
ب�إجـراء تنقـالت وتعيينـات فـي ال�ســلك الدبلومـا�ســي
�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 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
ينقـل ال�سفيـران الآتـي ا�سماهمـا �إىل ديـوان عـام وزارة اخلارجيــة :
 - 1ال�شيخ حميد بن علي بن �سلطان املعني �سفرينا لدى جمهورية فرن�سا .
 - 2حامد بن �سعيد بن �سامل �آل �إبراهيم �سفرينا لدى دولة الكويت .
املــادة الثانيــــة
يعـ ــني ال�سفي ــر ال�شي ــخ الدكتـور غــازي بــن �سعي ــد بن عبــداللــه البح ــر ال ــروا�س �سفيــرا لن ــا
فــوق العـادة ومفو�ضـا لـدى جمهوريــة فرن�ســا .
املــادة الثالثــــة
مينــح كــل مــن :
 - 1الوزيــر املف ــو�ض الدكتــور عدنـان بن �أحمــد بن عبداللـه الأن�صــاري لقـب �سفيـر ،
ويعني �سفريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضا لدى دولة الكويت .
 - 2امل�ست�شــار ال�شيـخ العبا�س بن �إبراهيم بن حمد احلارثي لقب �سفري  ،ويعني �سفريا
لنا فوق العادة  ،ومفو�ضا لدى ماليزيا .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  1 :مـن ذي القعدة �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  25 :مـن يـوليــــــــــو �سنـة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1204
ال�صادرة فـي 2017/7/30م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/31
بتعــيني �أمــني عـام ملكتــب م�ست�شـار جـاللـــة ال�سلطـــــان
		
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
يعـني الدكتـور �صالح بن �سامل بن حمود الرحبي �أمينا عاما ملكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان
بالدرجـة اخلا�صـة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  1 :مـن ذي القعدة �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  25 :مـن يـوليــــــــــو �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1204
ال�صادرة فـي 2017/7/30م
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/32
بتقريـر �صفـة املنفعـة العامـة
مل�شــروع �إن�شــاء �ســد احلمايــة ( ) G2
مــن خماطـر الفـي�ضانــات فـي وادي عــدي مبحافظــة م�سقــط
		
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
يعتب ــر م�ش ــروع �إن�ش ــاء �سـ ــد احلماي ــة (  ) G2م ــن خماطـ ــر الفـي�ضانـ ــات فـ ــي وادي عـ ــدي
مبحافظـ ــة م�سقـ ــط املحـ ــدد فـ ــي املذكـ ــرة  ،والر�س ـ ــم التخطيطـ ــي الإجمالـ ــي املرفق ــني ،
مـن م�شروعـات املنفعـة العامـة .
املــادة الثانيــــة
للجهات املخت�صة اال�ستيالء بطريــق التنفـيــذ املبا�شر على العقــارات والأرا�ضــي 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  1 :مـن ذي القعــدة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  25 :مـن يوليـــــــــــــو �سنـــة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1204
ال�صادرة فـي 2017/7/30م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكـــــرة
ب�شـ�أن تقريـر �صفـة املنفعـة العامـة
مل�شـــروع �إن�شـــاء �ســـد احلمايـــة ( ) G2
مــن خماطـر الفـي�ضانــات فـي وادي عــدي مبحافظــة م�سقــط
فـي �إطار جهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه لإقامة امل�شاريع ذات املنفعة العامة ،
ف ـ�إن الــوزارة ت�سعــى لتنفيــذ امل�شــروع امل�ش ــار �إلي ــه  ،لأهميتــه فــي توفيـر احلمايـة الالزمـة
للحد مـن خماطـر الفي�ضانات  ،ووقوع �أ�ضـرار على املمتلكات العامة واخلا�صة  ،ممـا يـ ـ�ؤدي
�إىل �إهدار مورد �أ�سا�سي من موارد احلياة .
ويحقــق امل�شـروع الأهـداف الآتيـة :
 احلماية من خماطر الفي�ضانات . تغذية املخزون املائي اجلوفـي  ،وتقليل املياه املفقودة فـي البحر .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�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ، 78/64
ف�إن الأمر يتطلب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير املنفعة العامة لهذا امل�شروع .

وزيـر البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/33
ب�إ�صــدار قانـــون ( نظــام ) العالمــات التجاريـة
لـــدول جملــــ�س التعاون لـــدول اخلليـــج العربيــــــة
		
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 حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/67
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر فـي الدورة ()33
الثالثة والثالثني املنعقدة فـي مملكة البحرين يومي  24و  25من دي�سمرب 2012م باعتماد
قانون ( نظام ) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ـ ـ ــل ب�أحكـ ـ ــام قانـ ــون ( نظ ـ ـ ــام ) العالمـ ــات التجاري ــة لـ ــدول جملـ ــ�س التعـ ـ ـ ـ ــاون ل ـ ـ ـ ــدول
اخللي ــج العربي ــة  ،املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
ين�ش ــر ه ــذا املر�س ــوم ف ــي اجلريـ ــدة الر�سميـ ــة .
�صـدر فـي  1 :مـن ذي القعــــدة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  25 :مـن يوليــــــــــــــــو �سنـــة 2017م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1204
ال�صادرة فـي 2017/7/30م
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قابـو�س بـن �سعيـد
�ســـلطــــان عـمــــان

قانــون ( نظــام ) العالمــات التجاريــة
لــدول جملـــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربيـــة
البـــاب الأول
تعاريــــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون ( النظام ) يكون لكل من امل�صطلحات الآتية املعنى املو�ضح
قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1دول الـمجـلـ�س :
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 - 2اجلـهـة املخت�صة :
الوزارة التي تكون �ش�ؤون التجارة من اخت�صا�صها فـي كل دولة من دول املجل�س ،
وهي املخت�صة بتنفـيذ هذا القانون ( النظام ) .
 - 3الوزيــــــر :
الوزير املعني بتطبيق �أحكام هذا القانون ( النظام ) .
 - 4الالئحـة التنفـيذيـة :
الالئحة التي ت�ضعها جلنة التعاون التجاري تنفـيذا لهذا القانون ( النظام ) .
 - 5ال�سجـــل :
�سجل العالمات التجارية .
 - 6العالمـــة التجاريـــة :
كــل م ــا ي�أخ ــذ �شك ــال مميزا من �أ�سمـ ــاء �أو كلم ــات �أو �إم�ض ــاءات �أو ح ــروف �أو رم ــوز
�أو �أرقام �أو عناوين �أو �أختام �أو ر�سوم �أو �صور �أو نقو�ش �أو تغليف �أو عنا�صر ت�صويرية
�أو �أ�شكال �أو لون �أو جمموعات �ألوان �أو مزيج من ذلك �أو �أي �إ�شارة �أو جمموعة
�إ�شارات �إذا كانت ت�ستخدم �أو يراد ا�ستخدامها ف ــي متيي ــز �سلع �أو خدم ــات من�ش�أة ما
عــن �سلــع �أو خدمات املن�ش�آت الأخرى �أو للدالل ــة على ت�أديـة خدم ــة من اخلدم ــات ،
�أو على �إجراء املراقبة �أو الفح�ص لل�سلع �أو اخلدمات .
وميكن اعتبار العالمة اخلا�صة بال�صوت �أو الرائحة عالمة جتارية .
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 - 7ال�سلـــع املقلـــدة :
ال�سلع  -مبا فـي ذلك الأغلفة  -التي حتمل  -دون ترخي�ص  -عالمة مماثلة لعالمة
جتارية م�سجل ــة عن هذه ال�سلع �أو عالمة ال ميكن متييزها من حي ــث عنا�صره ــا
اجلوهرية عن العالمة التجارية امل�سجلة .
البــــاب الثانــــي
الإجـــــراءات
الف�صــــل الأول
�إجـــراءات ت�سجيـــل العالمـــة التجاريـــة
املــادة ( ) 2
ال تعد عالمة جتارية �أو جزءا منها  ،وال يجوز �أن ي�سجل بهذا الو�صف ما ي�أتي :
 - 1العالمة اخلالية من �أي �صفــة ممي ــزة � ،أو العالمـ ــات املكونـ ــة مـ ــن بيانـ ــات لي�ست
�إال الت�سميــة التي يطلقه ــا الع ــرف على ال�سلع واخلدمـ ــات � ،أو الر�سـ ــوم امل�ألوفـ ــة
وال�صور العادية لل�سلع .
 - 2التعبريات �أو الر�سوم �أو العالمات التي تخل بالآداب العامة �أو تخالف النظام
العام .
 - 3ال�شع ــارات العام ــة والأع ــالم وال�شارات الع�سكرية وال�شرفـيــة والأو�سم ــة الوطني ــة
والأجنبية والعمالت املعدنية والورقية وغريها من الرموز اخلا�صة ب�أي من دول
الـمجل�س �أو �أي دولة أ�خــرى � ،أو باملنظمات العربية �أو الدولية �أو �إحدى م�ؤ�س�ساتها ،
�أو �أي تقليد لأي من ذلك .
 - 4رموز الهالل الأحمر �أو ال�صليب الأحمر وغريها من الرموز الأخرى امل�شابهة ،
وكذلك العالمات التي تكون تقليدا لها .
 - 5العالمات املطابقة �أو امل�شابهة للرموز ذات ال�صبغة الدينية املح�ضة .
 - 6الأ�سماء والبيانات اجلغرافـية �إذا كان من �ش�أن ا�ستعمالها �أن يحدث لب�سا فـيما
يتعلق مب�صدر �أو �أ�صل ال�سلع �أو اخلدمات .
-309-

 - 7ا�س ــم الغي ــر �أو لقبــه �أو �صورت ــه �أو �شع ــاره  ،م ــا لـ ــم يوافـ ــق هـ ــو �أو ورثـ ــته مقدمـ ــا
على ا�ستعماله .
 - 8البيانات اخلا�صة بدرج ــات ال�ش ــرف �أو الدرجات العلمي ــة الت ــي ال يثبـ ــت طالـ ــب
الت�سجيل ا�ستحقاقه لها قانونا .
 - 9العالم ــات الت ــي من �ش�أنها �أن ت�ضلل اجلمه ــور � ،أو التي تت�ضمـ ــن بيانـ ــات كاذب ــة
عن من�ش�أ �أو م�صدر ال�سل ــع �أو اخلدمات �أو عن �صفاتها الأخ ــرى  ،وكـذلك العالمات
التي حتتوي على ا�سم جتاري وهمي � ،أو مقلد � ،أو مزور .
 - 10العالمات اململوكة لأ�شخا�ص طبيعيني �أو معنويني يكون التعامل معهم حمظورا
وفقا لقرار �صادر فـي هذا ال�ش�أن من اجلهة املخت�صة .
�	- 11أي عالمـ ــة جتاري ــة مطابقـ ــة �أو م�شابهة لعالم ــة �سب ــق �إيداعه ــا �أو ت�سجيله ــا
من قبل الآخرين عن ال�سلع ذاتها �أو اخلدمات �أو عن �سلــع �أو خدمات ذات �صلة
�إذا كان من �ش�أن ا�ستعمال العالمة املطلوب ت�سجيلها �أن يولد انطباعا بالربط
بينها وبني �سلع �أو خدمات مالك العالمة امل�سجلة � ،أو �أن ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار
مب�صاحله .
 - 12العالم ــات الت ــي ين� أش� عن ت�سجيلها بالن�سبة لبع�ض ال�سلـ ــع �أو اخلدم ــات الــحط
من قيمة ال�سلع �أو اخلدمات التي متيزها العالمة ال�سابقة .
 - 13العالمات التي ت�شكل ن�سخا �أو تقليدا �أو ترجمة لعالمة جتارية م�شهورة �أو جلزء
منها مملوكة للغري ال�ستعمالها فـي متييز �سلع �أو خدمات مماثلة �أو م�شابهة لتلك
التي ت�ستعمل العالمة امل�شهورة لتمييزها .
 - 14العالمات التي ت�شكل ن�سخا �أو تقليدا �أو ترجمة لعالمة جتارية م�شهورة مملوكة
للغري � ،أو جلزء جوهري منها  ،ال�ستعمالها فـي متييز �سلع �أو خدمات غري مماثلة
�أو غري م�شابهة لتــلك التي متيزها العالم ــة امل�شه ــورة � ،إذا كان من �شـ ـ�أن ه ــذا
اال�ستعمال �أن يدل على �صلة بني تلك ال�سلع �أو اخلدمات  ،وبني العالمة امل�شهورة ،
و�أن يكون من املرجح �إحلاق �ضرر مب�صالح مالك العالمة امل�شهورة .
 - 15العالمات التي ت�شمل الألفاظ �أو العبارات الآتية  :امتيـ ــاز " ذو امت ــياز"  ،م�سجــل
�أو "ر�سم م�سجل" �أو حقوق الطبع � ،أو ما �شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
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املــادة ( ) 3
	- 1ال يجوز ت�سجيل العالمة التجارية امل�شهورة التي جتاوزت �شهرتها حدود البلد الذي
�سجلت فـيه �إىل البالد الأخرى عن �سلع �أو خدمات مطابقة �أو م�شابهة �إال �إذا قدم طلب
بذلك من مالك العالمة امل�شهورة � ،أو مبوافقة �صريحة منه .
 - 2لتحديد ما �إذا كانت العالمة التجارية م�شهورة يراعى مدى معرفتها لدى اجلمهور
املعني نتيجة ترويجها �أو طول فرتة ت�سجيلها �أو ا�ستعمالها �أو عدد البلدان التي �سجلت
�أو ا�شته ــرت فـيه ــا �أو قيمة العالمة وم ــدى ت�أثريه ــا فـي تروي ــج ال�سل ــع �أو اخلدمـ ــات
التي ت�ستعمل العالمة لتمييزها .
	- 3ال يج ــوز ت�سجيـ ــل العالمة التجارية امل�شهـ ــورة لتمييز �سلع �أو خدمـ ــات غيـ ــر مطابقــة
�أو م�شابهة لتلك التي متيزها هذه العالمة �إذا :
أ�  -كان ا�ستخ ــدام العالمــة يدل على �صلة بني ال�سلع �أو اخلدمات املطلوب متييزها
و�سلع �أو خدمات �صاحب العالمة امل�شهورة .
ب � -أدى ا�ستخدام العالمة �إىل احتمالية الإ�ضرار مب�صالح �صاحب العالمة امل�شهورة .
املــادة ( ) 4
للفئات الآتية احلق فـي ت�سجيل عالماتهم التجارية :
1 -1كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يتمتع بجن�سية �أي من دول املجل�س � ،سواء كان �صاحب
م�صنع � ،أو منتجا � ،أو تاجرا � ،أو حرفـيا � ،أو �صاحب م�شروع خا�ص باخلدمات .
2 -2الأجانب الذين يقيمون فـي �أي من دول املجل�س  ،ويكون م�صرحا لهم مبزاولة
عمل من الأعمال التجارية �أو ال�صناعية �أو احلرفـية �أو اخلدمية .
3 -3الأجانب املنتمني �إىل دولة ع�ضو فـي اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة
من دول املجل�س طرفا فـيها � ،أو املقيمني فـي تلك الدولة .
4 -4اجلهات احلكومية .
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املــادة ( ) 5
1 -1يعد �سجل فـي اجلهة املخت�صة ي�سمى �سجل العالمات التجارية  ،تدون فـيه جميع
العالمات و�أ�سماء �أ�صحابها وعناوينهم و�أو�صاف �سلعهم �أو خدماتهم  ،وما يطر�أ على
العالمـ ــات من نقـ ــل امللكية �أو التنازل �أو الرتخي ــ�ص باال�ستعمال �أو الرهن �أو التجديد
�أو ال�شطب �أو �أي تعديالت �أخرى  ،ولكل ذي م�صلحة حق االطالع على هذا ال�سجل ،
و�أخذ م�ستخرج م�صدق منه .
2 -2يدمج �سجل العالمات التجارية املوجود وق ــت العمل ب�أحكام هذا القان ــون ( النظام )
فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي البند ( )1من هذه املـادة  ،ويعترب جزءا ال يتجز�أ منه .
املــادة ( ) 6
1 -1يعتبـ ــر م ــن قام بت�سجي ــل العالم ــة التجاري ــة بح�ســن نية مالكا لها  ،وال جتوز املنازعة
فـي ملكية العالمة متــى اقتــرن ت�سجيل العالمة با�ستعمالها مدة ( )5خم ــ�س �سن ــوات
على الأقل دون وجود نزاع ق�ضائي ب�ش�أنها .
2 -2يجوز ملن كان �أ�سبق �إىل ا�ستعمال العالمة التجارية  -ممن �سجلت با�سمه � -أن يطلب
من املحكمة املخت�صة �إلغاء هذا الت�سجيل خالل ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الت�سجيل ،
ما مل يثبت ر�ضا الأول �صراحة �أو �ضمنا با�ستعمال العالمة من قبل من �سجلت با�سمه .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب ت�سجيل العالمة التجارية �إىل اجلهة املخت�صة بت�سجيل العالمات التجارية
علــى اال�ستمــارة املعــدة ل ــذلك م ــن �صاح ــب ال�ش ـ ـ�أن � ،أو من ين ــوب عنـ ــه  ،وفق ــا لل�ش ــروط
التي حتددها الالئحة التنفـيذية .
املــادة ( ) 8
1 -1يجوز ت�سجيل العالمة التجارية عن فئة واحدة �أو �أكرث من فئات ال�سلع �أو اخلدمات
وفقا ملــا حتدده الالئحة التنفـيذية .
2 -2ال تعترب ال�سلع �أو اخلدمات م�شابهة لبع�ضها بع�ضا ملجرد كونها مدرجة فـي الفئة
نف�سه ــا  ،وال تعتب ــر ال�سلع �أو اخلدمات خمتلفة عن بع�ضها بع�ضا ملجرد كونها مدرجة
فـي فئات خمتلفة من الت�صنيف ذاته .
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املــادة ( ) 9
�إذا طلب �شخ�صان �أو �أكرث فـي وقت واحد ت�سجيل العالمة التجارية ذاتها �أو عالمات
جتارية متقاربة �أو مت�شابهة عن فئة واحدة من املنتجات �أو اخلدمات  ،وجب وقف جميع
الطلبات �إىل �أن يقدم تنازل موقع من املتنازعني  ،وم�صدق عليه من اجلهة املخت�صة
مل�صلحة �أحدهم � ،أو �إىل �أن ي�صدر حكم نهائي فـي النزاع .
املــادة ( ) 10
�إذا رغ ــب طال ــب ت�سجيل عالم ــة جتاريـ ــة � ،أو خلفه فـي التمتع بح ــق الأولوي ــة ا�ستنــادا
�إىل طلب �سابق مودع فـي دولة ع�ضو فـي اتفاقيـ ــة دولية متعددة الأطراف تك ــون الدولــة
من دول املجل�س طرفا فـيها  ،فعليه �أن يرفق بطلبه �صورة من الطلب ال�سابق و�إقرارا يبني
فـيه تاريخ الطلب ال�ساب ــق ورقم ــه والدولة التي �أودع فـيها  ،وذلك خـ ــالل (� )6ستة �أ�شه ــر
من تاريخ طلب الت�سجيل الذي ي�ستند �إليه فـي حق الأولوية  ،و�إال �سقط حقه فـي املطالبة
بهذا احلق .
املــادة ( ) 11
1 -1يجوز للجهة املخت�صة �أن تفر�ض ما تراه الزما من القيود والتعديالت لتحديد العالمة
التجاري ــة  ،وتو�ضيحه ــا على وجه مينع التبا�سها بعالمة جتارية �أخرى �سبق ت�سجيلها
�أو �سبـق �إيداع طلب ت�سجيلها � ،أو لأي �سبب �آخر ترتئيه .
�2 -2إذا مل يق ــم طالب الت�سجي ــل بالـ ــرد على اجلهة املخت�ص ــة خـ ــالل ( )90ت�سعي ــن يومــا
من تاريخ �إخطاره بذلك  ،اعترب متنازال عن طلبه .
�3 -3إذا رف�ضت اجلهة املخت�صة ت�سجيل العالمة التجارية ل�سبب ارت�أته � ،أو علقت الت�سجيل
على قيود �أو تعديالت  ،وجب عليها �أن تخطر طالب الت�سجيل �أو من ينوب عنه كتابة
ب�أ�سباب قرارها .
4 -4وفـي جميع الأحوال  ،يتعني على اجلهة املخت�صـة �أن تبت فـي طلب الت�سجيل خالل
( )90ت�سع ــني يوم ــا من تاريخ تقدميه  ،متى كان م�ستوفـيا لل�شروط املن�صــو�ص عليهــا
فـي هذا القانون ( النظام ) والئحته التنفـيذية .
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املــادة ( ) 12
1 -1يجـ ــوز لطال ــب الت�سجي ــل �أو من ينيب ــه التظل ــم من ق ــرار اجلهة املخت�ص ــة برف�ض
الت�سجيل �أو تعليقه على �ش ــرط  ،خ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إبالغه ب ــه ،
�أمام جلنة حتددها الالئح ــة التنفـيذي ــة  ،ويجوز له الطعن فـي ق ــرار اللجــنة أ�مـ ــام
املحكمة املخت�صة  ،خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إبالغه به .
�2 -2إذا ل ــم يتظلم طال ــب الت�سجي ــل من القـ ــرار ال ــ�صادر برفـ ــ�ض الت�سجيـ ــل �أو تعليقـ ــه
على �ش ــرط فـ ــي امليعـ ــاد املقـ ــرر � ،أو مل يقـم بتنفـي ــذ م ــا طلبتـ ــه اجلهـ ــة املخت�ص ــة خ ـ ــالل
هذا امليعاد  ،اعترب متنازال عن طلبه .
املــادة ( ) 13
�1 -1إذا قبلت اجلهة املخت�صة العالمة التجارية  ،وجب عليها قبل ت�سجيلها �أن تعلن عنها
فـي و�سيلة الن�شر التي حتددها الالئحة التنفـيذية  ،ويلزم طالب الت�سجيل بتكاليف
الن�شر .
2 -2لكل ذي �ش�أن  ،خالل (� )60ستني يوما من تاريخ الن�شر � ،أن يقدم للجهة املخت�صة
اعرتا�ضا مكتوبا على طلب ت�سجيل العالمة التجارية .
وعلــى اجلهــة املخت�صــة �أن تبلــغ طالــب الت�سجــيل ب�صــورة من االعتــرا�ض خــالل ()30
ثالث ــني يوما من تاري ــخ تقدميـ ــه  ،وعلى طالـ ــب الت�سجي ــل �أن يق ــدم للجهــة املخت�صــة
ردا مكتوبا على االعرتا�ض خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إبالغه به  ،و�إال اعترب
متنازال عن طلب الت�سجيل .
املــادة ( ) 14
 - 1تف�صــل اجله ــة املختــ�صة ف ــي االعرتا�ض املق ــدم �إليه ــا  ،بعــد اال�ستمــاع �إل ــى املعتــر�ض ،
وطالب الت�سجيل � ،أو �إىل �أحدهما � ،إذا اقت�ضى الأمر .
 - 2ت�صدر اجلهة املخت�صة قرارا بقبول ت�سجيل العالمة التجارية �أو برف�ض ت�سجيلها ،
وفـي حالة القبول يجوز �أن تقرر ما تراه الزما من القيود .
-314-

 - 3ولكل ذي �ش�أن الطعن فـي قرار اجلهة املخت�صة �أمام املحكمة املخت�صة خالل (� )60ستني
يوما من تاريخ �إخطاره به  ،وال يرتتب على الطعن فـي القرار ال�صادر بقبول ت�سجيل
العالمة التجارية وقف �إجراءات الت�سجيل ما مل تقرر املحكمة املخت�صة خالف ذلك .
املــادة ( ) 15
�إذا انق�ضت املـدة املحددة لالعرتا�ض دون تقدمي �أي اعرتا�ض ب�ش�أن قبول طلب ت�سجيل
العالم ــة التجاريـ ــة  ،وجب على اجلهة املخت�صة ت�سجيل العالمــة التجارية فــور انق�ضــاء
املــدة املحددة لالعرتا�ض .
املــادة ( ) 16
�	- 1إذا �سجلـ ـ ــت العالمـ ــة التجاريـ ــة ان�سح ــب �أثــر الت�سجي ــل �إل ـ ــى تاريخ تقديـ ــم الطل ــب ،
وتعطى ملالك العالمة  -مبجرد �إمتام ت�سجيلها � -شهادة ت�شتمل على البيانات الآتية :
أ�  -رقم ت�سجيل العالمة .
ب  -رقم وتاريخ الأولوية  ،والدولة التي �أودع فـيها الطلب � ،إن وجدت .
ج  -تاريخ تقدمي الطلب  ،وتاريخ ت�سجيل العالمة  ،وتاريخ انتهاء مدة احلماية .
د  -ا�سم مالك العالمة ولقبه وحمل �إقامته وجن�سيته .
هـ � -صورة مطابقة للعالمة .
و  -بيان بال�سلع �أو اخلدمات املخ�ص�صة لها العالمة  ،وبيان فئتها .
 - 2ملالك العالمة التجارية امل�سجلة ح ــق ا�ستئثاري فـي ا�ستعمال العالمة  ،وفـي منــع الغــري
الـ ــذي ل ــم يح�ص ــل على موافقة منه  ،مــن ا�ستعمالها ومن ا�ستعم ــال �أي �إ�ش ــارة مماثل ــة
�أو م�شابهة لها  -مبـ ــا فـي ذلك �أي م�ؤ�شـ ــر جغرافـ ــي  -فـي �سياق التجارة لتميي ــز �سل ــع
�أو خدمـ ــات ذات �صلـ ــة بتـ ـ ــلك التي �سجل ــت عنهـ ــا العالم ــة التجاريـ ــة  ،وذلك �إذا ك ــان
من املحتمل �أن ي�ؤدي هذا اال�ستعمال �إىل �إحداث لب�س لدى اجلمهور  ،ويفرت�ض حدوث
هــذا اللبـ ــ�س فـي حالـ ــة ا�ستعمـ ــال العالمة ذاتها � ،أو عالمـ ــة م�شابهة له ــا لتمييز �سل ــع
�أو خدمات مماثلة لتلك التي �سجلت عنها العالمة .
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املــادة ( ) 17
يجوز ملالك عالمة جتارية �سبق ت�سجيلها �أن يقدم فـي �أي وقت طلبا �إىل اجلهة املخت�صة ،
لإدخال �أي تعديل على عالمته  ،ما مل مي�س ذلك بذاتية العالمة م�سا�سا جوهريا  ،وت�صدر
اجلهــة املخت�صــة قــرارا فــي هـذا الطلـب وفقـا لل�شـروط والإجـراءات املعمـول بهـا فــي �شـ�أن
طلبات الت�سجيل الأ�صلية  ،ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فـيه بالطرق املقررة
ذاتها بالن�سبة للقرارات ال�صادرة فـي هذه الطلبات .
املــادة ( ) 18
يج ــوز للجهة املخت�ص ــة �إ�ضافة �أي بيان لل�سجل يكون قد �أغفل تدوينه  ،ويجوز لها تعديل
�أو حذف �أي بيان مت تدوينه فـي ال�سج ــل بدون وجه حق � ،أو كان غي ــر مطابق للحقيق ــة ،
على �أن يخطر ذوو ال�ش�أن بذلك .
كما يجوز لكل ذي �ش�أن الطعن لدى املحكمة املخت�صة فـي كل �إجراء تتخذه اجلهة املخت�صة
فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صــل الثانــي
مـدة حمايــة العالمــة التجاريــة
املــادة ( ) 19
1 -1مدة احلماية املرتتبة على ت�سجيل العالمة التجارية ( )10ع�شر �سنـوات من تاريخ
تقدمي طلب الت�سجيل  ،وملالك العالمة التجارية �إذا رغ ــب فـ ــي ا�ستمرار احلماي ــة مل ــدد
مماثل ــة � ،أن يقــدم طلبا بالتجديــد خــالل ال�سن ــة الأخرية  ،بال�شـروط املن�صـو�ص عليهـا
فـي هذا القانون ( النظام ) والئحته التنفـيذية .
2 -2ملالك العالمـة التجارية احلق فـي جتديد ت�سجيل العالمـة امل�سجلـة خـالل الأ�شهـر ()6
ال�ستة التالية من تاريخ انتهاء مدة احلماية .
�3 -3إذا انق�ضت الأ�شهر ( )6ال�ستة التالية لتاريخ انتهاء مدة احلماية دون �أن يقدم مالك
العالمة التجارية طلب التجديد  ،قامت اجلهة املخت�صة ب�شطب العالمة من ال�سجل .
4 -4يتم التجديد دون �أي فح�ص جديـد  ،ويعلن عنه بو�سيلـة الن�شـر التـي حتددها الالئحة
التنفـيذية  ،ودون االعتداد ب�أي اعرتا�ض من الغري .
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املــادة ( ) 20
تتمتع بحماية م�ؤقتة العالمة التجارية املو�ضوعة على �سلع معرو�ضة فـي املعار�ض الدولية
الر�سمي ــة �أو املعتـ ــرف بها ر�سميا  ،والتي تقام داخـ ــل الدولة  ،وذلك خالل مدة عر�ضها ،
متى توافرت فـيها �شروط الت�سجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ( النظام ) .
وحتدد الالئحة التنفـيذية القواعد والإجراءات اخلا�صة مبنح احلماية امل�ؤقتة .
الف�صــل الثالـــث
�شطــب ت�سجيـــل العالمـــة التجاريـــة
املــادة ( ) 21
مع عدم الإخالل ب�أحكام املــادة ( )6من هذا القانون ( النظام ) يكون للجهة املخت�صة ،
ولك ــل ذي �ش ـ ـ�أن  ،اللج ــوء �إىل املحكم ــة املخت�ص ــة بطلب احلكم ب�شطب العالم ــة التجاريـ ــة
التي تكون قد �سجل ــت بغري وجه حق  ،وتقوم اجلهة املخت�صة ب�شطب الت�سجيــل متــى قـ ــدم
لها حكم نهائي بذلك .
املــادة ( ) 22
لـمال ــك العالم ــة التجاريــة �أن يطلــب من اجلهة املخت�صة �شطــب العالمــة مــن ال�سجــل ،
�س ــواء ع ــن ك ــل ال�سلع �أو اخلدم ــات التي �سجلــت عنهــا العالمــة � ،أو ع ــن جــزء منهــا فقـط ،
ويقدم طلب ال�شطب وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفـيذية .
و�إذا كان ــت العالمــة مرخ�صا با�ستعمالها وفقا لعقد مقيد فـي ال�سجل  ،فال يجوز �شطبها
�إال بنـ ــاء عل ــى موافقـ ــة كتابي ــة م ــن امل�ستفـي ــد من الرتخيـ ــ�ص  ،مـ ــا لـ ــم يتن ــازل امل�ستفـي ــد
من الرتخي�ص عن هذا احلق �صراحة .
املــادة ( ) 23
للمحكمة املخت�صة  ،بناء على طلب من كل ذي �ش�أن � ،أن تق�ضي ب�شطب العالمة التجارية
مـن ال�سجـل �إذا ثبـت لديهـا �أن العالمـة لـم ت�ستعمـل ب�صفـة جديـة ملـدة ( )5خــم�س �سنــوات
متتالية � ،إال �إذا قدم مالك العالمة ما ي�سوغ له عدم ا�ستعمالها .
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املــادة ( ) 24
�إذا مت �شطب العالمة التجارية من ال�سجل  ،فال يجـ ــوز �أن يع ــاد ت�سجيلها ل�صال ــح الغي ــر
عن ال�سلع ذاتها �أو اخلدمات �أو عن �سلع �أو خدمات م�شابهة � ،إال بعد م�ضي ( )3ثالث �سنوات
مـ ــن تاريـ ــخ ال�شط ــب  ،ما مل يكن ال�شطب قد مت بناء على حكم من املحكم ــة املخت�ص ــة ،
ويكون هذا احلكم قد حدد مدة �أقل لإعادة ت�سجيل العالمة .
املــادة ( ) 25
يج ــب ن�ش ــر �شط ــب العالمـ ــة التجاريـ ــة م ــن ال�سج ــل فـ ــي و�سيل ــة الن�شـ ــر الت ــي حتددهـ ــا
الالئحة التنفـيذية .
الف�صـــل الرابـــع
نقــل ملكيـــة العالمــة التجاريـــة ورهنهـــا واحلجــز عليهـــا
املــادة ( ) 26
1 -1يج ــوز نقل ملكية العالمة التجارية كلي ــا �أو جزئي ــا بعو�ض �أو بغي ــر عـ ــو�ض �أو رهنه ــا
�أو احلج ــز عليه ــا مع املحـ ــل التج ــاري �أو م�شروع اال�ستغ ــالل الذي ت�ستخ ــدم العالم ــة
فـي متييز �سلعه �أو خدماته ما مل يتفق على خالف ذلك .
2 -2يجوز نقل ملكية العالمة التجارية بالإرث �أو بالو�صية �أو بالهبة .
3 -3وفـي جميع الأحوال  ،ال يكون نقل ملكية العالمة التجارية �أو رهنها �أو احلجز عليها
حجة على الغري �إال بعد قيده فـي ال�سجل  ،ون�شره فـي �أي و�سيلة ن�شر حتددها الالئحة
التنفـيذية .
املــادة ( ) 27
1 -1يت�ضمن نقل ملكية املحل التجاري �أو م�شروع اال�ستغالل العالمة التجارية امل�سجلة
با�سم ناقل امللكية  ،والتي ميكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق باملحل التجاري �أو امل�شروع ،
ما مل يتفق على خالف ذلك .
�2 -2إذا نقلت ملكية املحل التجاري �أو م�شروع اال�ستغالل دون نقل ملكية العالمة التجارية
ذاتها  ،جاز لناقل امللكية اال�ستمرار فـي �صناعة ال�سلع ذاتها �أو تقدمي اخلدمات ذاتها
التي �سجلت عنها العالمة �أو االجتار فـيها  ،ما مل يتفق على خالف ذلك .
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البـــاب الثالــــث
عقــــد الرتخيــــ�ص
املــادة ( ) 28
يج ــوز ملال ــك العالم ــة التجاري ــة �أن يرخ ــ�ص لأي �شخ ــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي با�ستعماله ــا
عن كــل �أو بعــ�ض ال�سلع �أو اخلدمات امل�سجلة عنها العالمة  ،ويكون ملال ــك العالم ــة احل ــق
فـ ــي �أن يرخ ــ�ص لأ�شخ ــا�ص �آخري ــن با�ستعم ــال العالمـ ــة التجاري ــة ذاته ــا  ،كمــا يك ــون ل ــه
�أن ي�ستعملها بنف�سه  ،ما مل يتفق على خالف ذلك .
وال يجوز �أن تزيد مـدة عقد الرتخي�ص على املــدة املقررة حلماية العالمة .
املــادة ( ) 29
ال يجـ ــوز �أن تف ــر�ض علـ ــى امل�ستفـيـ ــد من الرتخي ــ�ص قي ــود غي ــر مرتتب ــة على احلق ــوق
التي يخولها ت�سجيل العالمة التجارية �أو غري �ضرورية للمحافظة على هذه احلقوق .
ومع ذلك يجوز �أن يت�ضمن الرتخي�ص القيود الآتية :
1 -1حتديد نطاق املنطقة �أو فرتة ا�ستخدام العالمة التجارية .
2 -2ال�شروط التي ت�ستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة جلودة ال�سلع �أو اخلدمات .
3 -3االلتزامـ ــات املفرو�ضـ ــة على امل�ستفـيـ ــد من الرتخي ــ�ص باالمتنـ ــاع عن كافـ ــة
الأعمـ ــال التي قد ينتج عنها الإ�ساءة �إىل العالمة التجارية .
املــادة ( ) 30
ال يعتد بعقد الرتخي�ص با�ستعمال العالمة التجارية �إال �إذا كان مكتوبا ومقيدا فـي ال�سجل ،
على �أن حتدد الالئحة التنفـيذية الكيفـية التي يتم بها القيد  ،والن�شر .
املــادة ( ) 31
ال يجوز للم�ستفـيد من الرتخي�ص التنازل عن ــه لغي ــره �أو من ــح تراخي ــ�ص م ــن الباط ــن ،
ما مل يتفق على خالف ذلك .
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املــادة ( ) 32
ي�شط ــب قي ـ ــد عقـ ــد الرتخيـ ــ�ص من ال�سجل  ،بن ــاء عل ــى طلـ ــب مالك العالم ــة التجاريـ ــة
�أو امل�ستفـيد من الرتخي�ص بعد تقدمي ما يثبت انتهاء �أو ف�سخ عقد الرتخي�ص .
وعلى اجلهة املخت�صة �أن تخطر الطرف الآخر بطلب �شطب قيد عقد الرتخي�ص  ،وال يتم
ال�شطب �إال بعد �أن تخطر اجلهة املخت�صة الطرف الآخر بطلب �شطب عقد الرتخي�ص ،
وله فـي هذه احلالـة االعرتا�ض على ذلك وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي الالئحة
التنفـيذية .
البـــاب الرابـــع
العالمـــة اجلماعيــة وعالمــة املراقبــة
وعالمــة الهيئـــات ذات النفـــع العــام وامل�ؤ�س�ســات املهنيـــة
املــادة ( ) 33
1 -1يجـ ــوز ت�سجيل العالمة اجلماعية التي ت�ستخدم لتمييز �سلـ ــع �أو خدمـ ــات من�ش ـ ـ�آت
تع ـ ــود �إىل �أع�ضاء ينتمون �إىل كيان معني يتمتع ب�شخ�صية قانونية .
ويق ــدم طلب ت�سجيل العالمة اجلماعيــة م ــن ممث ــل هــذا الكي ــان لي�ستخدم ــه الأع�ض ــاء
فـيه وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يحددها  ،على �أن يعتمد ذلك من اجلهة املخت�صة .
2 -2يتعني على طالب ت�سجيل العالمة اجلماعية �أن يذكر فـي طلب الت�سجيل �أنه يتعلق
بعالمة جماعية  ،و�أن يرفق بالطلب ن�سخة من ا�شرتاطات ا�ستعمال العالمة املطلوب
ت�سجيلها .
وفـي جميع الأحوال  ،يلتزم مالك العالمة اجلماعية امل�سجلة ب�إخطار اجلهة املخت�صة
ب�أي تعديالت على تلك اال�شرتاطات  ،وال تكون هذه التعديالت نافذة �إال بعد موافقة
اجلهة املخت�صة .
3 -3فـي حالة �شطب العالمة اجلماعية  ،ال يجوز �إعادة ت�سجيلها ل�صالح الغري بالن�سبة
ل�سلع �أو خدمات متطابقة �أو م�شابهة .
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4 -4للمحكمة املخت�صة  -بناء على طلب من ذوي ال�ش�أن � -أن ت�أمر ب�شطب ت�سجيل عالمة
جماعية �إذا ثبت لديها �أن املالك امل�سجل ي�ستعمل العالمة اجلماعية مبفرده � ،أو �أنه
ي�ستعملها �أو ي�سمح با�ستعمالها ب�شكل خمالف لال�شرتاطات امل�شار لها فـي البند ()2
من هذه املــادة � ،أو ي�ستعملها بطريقة من �ش�أنها �أن ت�ضلل اجلمهور من حيث من�ش�أ
ال�سلعة �أو �أي �صفة م�شرتكة لل�سلع �أو اخلدمات امل�سجلة ب�ش�أنها العالمة اجلماعية .
املــادة ( ) 34
 - 1يج ــوز للأ�شخ ــا�ص االعتباريـ ــني  ،الذيـ ــن يتول ـ ــون مراقب ــة �أو فح ــ�ص بعــ�ض ال�سلـ ــع
�أو اخلدم ـ ــات مــن ح ــيث م�صدره ــا �أو عنا�صـ ــر تركيبهـ ــا �أو طريق ــة �صنعه ــا �أو جودته ــا
�أو ذاتيته ــا �أو �أي خا�صي ــة �أخ ــرى � ،أن يطلب ــوا مـن اجله ــة املخت�ص ــة بت�سجيـ ــل عالم ــة
تكــون خم�ص�صة لهم للداللة على �إجراء املراقبة �أو الفح�ص .
وفـ ــي جميع الأحـ ــوال  ،ال يجوز ت�سجيل هذه العالم ــة �أو نقل ملكيتهــا �إال مبوافقــة
اجلهة املخت�صة .
 - 2يتعني على طالب ت�سجيل عالمة املراقبة �أن يذكر فـي طلب الت�سجيل �أنه يتعلق بعالمة
مراقبة  ،و�أن يرفق بالطلب ن�سخة من ا�شرتاطات ا�ستعمال العالمة املطلوب ت�سجيلها .
وفـي جمي ــع الأح ــوال  ،يلت ــزم مالك عالمة املراقبة امل�سجلة ب�إخطار اجلهــة املخت�صــة
بـ ـ�أي تعدي ـ ــالت على تـ ــلك اال�شرتاط ــات  ،وال تكــون ه ــذه التعدي ــالت نافـ ـ ــذة �إال بعــد
موافق ــة اجلهــة املخت�صــة .
املــادة ( ) 35
يجوز ت�سجيل عالمة لغايات غري جتارية  ،كال�شعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع
العام � ،أو التي ت�ستعملها امل�ؤ�س�سات املهنية لتمييز مرا�سالتها � ،أو لتكون مبثابة �شارات
لأع�ضائها .
املــادة ( ) 36
1 -1يج ــوز �أن ت�شك ــل الإ�ش ــارات  ،الت ــي ميك ــن ا�ستعماله ــا ف ــي �سي ــاق التجـ ــارة كم�ؤ�ش ــرات
جغرافـية  ،عالمة م�صادقة �أو عالمة جماعية .
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2 -2حتدد الالئحة التنفـيذية ال�شروط والقواعد اخلا�صة بت�سجيل العالمات املن�صو�ص
عليه ـ ـ ــا فـ ــي املـ ــواد ( )33و ( )34و ( )35م ــن ه ـ ـ ــذا القانـ ــون ( النظـ ــام )  ،وامل�ستن ـ ـ ــدات
التي يتعني تقدميها لغر�ض الت�سجيل  ،و�سائر الأمور التنظيمية املتعلقة بها  ،ويرتتب
على ت�سجيل �أي من تلك العالمات جميع الآثار املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ( النظام ) .
البـــاب اخلامــــ�س
�إنفـــاذ احلقـــوق
املــادة ( ) 37
 - 1ل�صاحب احلق � ،إذا كانت لديه �أ�سباب �سائغة حتمله على االعتقاد ب�إمكان ا�سترياد �سلع
مقلدة �أو مزورة �أو حتمل عالمة م�شابهة لعالمته التجارية امل�سجلة على نحو ي�ؤدي
�إىل �إحداث لب�س لدى اجلمهور � ،أن يقدم طلبا كتابيا �إىل اجلهة املخت�صة بالإفراج
اجلمركي لوقف الإفراج اجلمركي عن هذه ال�سلع  ،وعدم ال�سماح بتداولها .
ويجب �أن يكون الطلب م�شفوعا ب�أدلة تكفـي لإقناع اجلهة املخت�صة بالإفراج اجلمركي
بوجود تعد  ،بح�سب الظاهر  ،على حق الطالب فـي العالمة التجارية  ،و�أن ي�شتمل
الطلب على املعلومات الكافـية التي يكون من املعقول توافرها لدى الطالب لتمكني
اجلهة املذكورة من التعرف ب�صورة معقولة على ال�سلع املعنية .
 - 2يجب على اجلهة املخت�صة بالإفراج اجلمركي �أن تخطر الطالب كتابة بقرارها ب�ش�أن
طلبه خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب  ،وي�سري القرار فـي حالة قبول
الطــلب ملــدة (� )1سنــة واحــدة مــن تاريــخ تقدميــه �أو للفتــرة املتبقيــة مــن مــدة حمايــة
العالمة التجارية �أيهما �أقرب  ،ما مل يطلب مقدم الطلب فرتة �أق�صر .
 - 3للجهـ ــة املخت�ص ـ ــة بالإفـ ــراج اجلمركـ ــي �أن تكلـ ــف الطال ـ ــب بتقديـ ــم كفال ـ ــة منا�سب ـ ـ ــة
�أو ما يعادلهـ ــا من �ضم ــان مبـ ــا يكفـ ــي حلماي ــة املدعـ ــى علي ــه وال�سلطـ ــات املخت�ص ــة ،
وملنع �إ�ساءة ا�ستعمال احلق فـي طلب وقف الإفراج اجلمركي .
 - 4مع عدم الإخالل ب�أحكام البنود ( )3 ، 2 ، 1من هذه املــادة  ،يجوز للجهة املخت�صة بالإفراج
اجلمركـ ــي من تلقـ ــاء نف�سها  ،دون حاجة �إىل تقدمي �شكوى �أو طلب من �صاحب احلـ ــق
�أو م ــن الغي ــر � ،أن ت�صـ ـ ـ ــدر قـ ــرارا بوقـ ــف الإفـ ــراج اجلمركـ ــي عـ ــن ال�سلـ ــع امل�ستـ ــوردة ،
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�أو العاب ـ ــرة (الرتانزي ـ ــت) � ،أو املع ـ ــدة للت�صديـ ــر �إث ــر وروده ـ ــا �إىل املنطقـ ــة اجلمركية
اخلا�ضعة لواليتها  ،وذلك �إذا توفرت �أدلة كافـية  -بح�سب الظاهر  -على �أن هذه ال�سلع
مقلدة � ،أو حتمل  -دون وجه حق  -عالمة جتارية م�شابهة لعالمة جتارية م�سجلة ،
وعلى نحو ي�ؤدي �إىل �إحداث لب�س لدى اجلمهور .
� - 5إذا قررت اجلهة املخت�صة بالإفراج اجلمركي  ،تطبيقا لأحكام هذه املــادة  ،وقف الإفراج
عن �سلع وردت �إىل املنطقة اجلمركية اخلا�ضعة لواليتها  ،وجب عليها ما ي�أتي :
�أ �	-إخطار م�ستورد ال�سلع و�صاحب احلق بالقرار ال�صادر بوقف الإفراج اجلمركي
فور �صدوره .
ب �	-إخطار �صاحب احلق  ،بناء على طلب كتابي منه  ،ب�أ�سماء وعناوين مر�سل ال�سلع ،
وم�ستوردها  ،ومن �أر�سلت �إليه  ،وكمياتها .
ج  -ال�سمـ ــاح لأ�صحـ ــاب ال�ش�أن مبعاينة ال�سلــع وفق ــا للإجراءات اجلمركيـ ــة املتبعـ ــة
فـي هذا ال�ش�أن .
ول�صاحب احلق �أن يرفع دعوى ب�أ�صل النزاع �أم ــام املحكم ــة املخت�ص ــة  ،و�أن يبل ــغ
ذلك �إىل اجلهة املخت�صة بالإفراج اجلمركي خالل مدة ال جتاوز ( )10ع�شرة �أيام
عمل من تاريخ �إخطاره بقــرار وقف الإفراج اجلمركي عن هــذه ال�سلــع  ،و�إذا مل
يرفــع ه ــذه الدع ــوى �أو مل يق ــم بالإبـالغ اعتب ــر القرار ك�أن مل يكن  ،ما مل تقـ ــرر
هــذه اجلهــة �أو املحكمة املخت�صة مد هذه املهلة فـي احل ــاالت الت ــي تقدرها مل ــدة
ال جتاوز ( )10ع�ش ــرة �أيام أ�خــرى  ،و�إذا رفعت دعوى ب�أ�صل النزاع  ،جاز للمحكمة
ت�أييد الأمر � ،أو تعديله � ،أو �إلغا�ؤه .
 - 6فـيما عدا احلاالت التي تقدرها املحكمة � ،إذا ثبت لها �أن ال�سلع التي تقرر وقف الإفراج
اجلمركي عنها مقلدة �أو مزورة �أو حتمل  -دون وجه حق  -عالمة جتارية م�شابهة
لعالمة جتارية م�سجلة وعلى نحو ي�ؤدي �إىل �إحداث لب�س لدى اجلمهور  ،وجب احلكم
ب�إتالف هذه ال�سلع على نفقة م�ستورده ــا � ،أو التخل�ص منهـ ــا خارج القنوات التجاري ــة
�إذا كان من �ش�أن الإتالف �إحلاق �ضرر غري مقبول بال�صحة العامة � ،أو بالبيئة .
 - 7ال يجـ ــوز  ،فـي جميع الأحـ ــوال  ،الإفراج اجلمركي عن ال�سلع �إىل القنـ ــوات التجاري ــة
�أو الت�صريـ ــح ب�إع ــادة ت�صديرهــا ملج ــرد �إزالة العالمة التجارية التي و�ضعت على نحو
غري م�شروع .
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 - 8ي�صـ ــدر الوزيـ ــر امل�س ـ ـ�ؤول ع ــن ال�ش ـ ـ�ؤون املاليـ ــة  ،بعد التن�سيق مع الوزير املخت ــ�ص ،
قرارا بتحديد البيانات وال�شروط وال�ضوابط والإجراءات املتعلقة بتقدمي طلب وقف
الإفراج اجلمركي  ،والبت فـيه  ،وما يجب �إرفاقه بهذا الطلب من م�ستـندات  .ويراعى
فـي حتديد تلك البيانات �أال ي�ؤدي ذلك �إىل العزوف عن اللجوء �إىل طلب اتخاذ الإجراء
امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 38
ال ت�سري �أحكام املــادة ( )37من هذا القانون ( النظام ) على ما ي�أتي :
1 -1الكميات ال�ضئيلة  ،ذات ال�صبغة غري التجارية  ،من ال�سلع التي ترد �ضمن �أمتعة
امل�سافرين ال�شخ�صية � ،أو تر�سل فـي طرود �صغرية .
2 -2ال�سلع التي تكون قد طرحت للتداول فـي �أ�سواق البلد امل�صدر من قبل �صاحب
احلق فـي العالمة التجارية � ،أو مبوافقته .
املــادة ( ) 39
1 -1عنـ ــد التع ــدي �أو لتوقـ ــي تع ــد و�شيـ ــك علـ ــى �أي من احلقـ ــوق املق ــررة مبوج ــب �أحكـ ــام
هذا القانون ( النظام )  ،يكون ل�صاحب احلق �أن ي�ست�صدر �أمرا على عري�ضة من املحكمة
املخت�صـ ــة ب�أ�ص ــل النـ ــزاع التخـ ــاذ �إجـ ــراء �أو �أكث ــر من الإجراءات التحفظيــة املنا�سبــة ،
مبا فـي ذلك ما ي�أتي :
�أ �	-إجــراء و�صــف تف�صيلــي عن التعدي املدع ــى ب ــه  ،وال�سلــع مو�ضــوع هــذا التعــدي ،
واملواد والأدوات واملعدات التي ا�ستخدمت � ،أو التي �سوف ت�ستخدم فـي �أي من ذلك ،
واحلفاظ على الأدلة ذات ال�صلة باملو�ضوع .
ب  -توقي ـ ـ ــع احلجـ ـ ــز عل ـ ـ ــى الأ�شي ــاء امل�ش ــار �إليهـ ــا فـ ـ ــي البنـ ــد (�أ) م ـ ــن هـ ــذه املـ ـ ــادة ،
والعوائــد الناجت ــة عــن التع ــدي املدع ــى ب ــه .
ج  -منع ال�سلع التي تنطوي على التعدي املدعى به من الدخول �إىل القنوات التجارية ،
ومنع ت�صديرها  ،وي�شمل ذلك ال�سلع امل�ستوردة فور الإفراج اجلمركي عنها .
د  -وقف التعدي � ،أو منع وقوعه .
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2 -2للمحكمة �أن تكلف مقدم العري�ضة بتقدمي ما فـي حوزته من الأدلة التي ترجح وقوع
التع ــدي عل ــى احلق � ،أو �أن التعدي على و�ش ــك الوق ــوع  ،و�أن تكلف ــه بتقدمي املعلومـ ــات
التي تكفـي لتمكني ال�سلطــة املخت�ص ــة بتنفـي ــذ الإج ــراء التحفظي من حتدي ــد ال�سلـ ــع
املعنية .
3 -3على املحكمــة البــت فـي العري�ضــة خ ــالل فت ــرة ال جت ــاوز ( )10ع�ش ــرة �أيام م ــن ت ــاريخ
تقدميها  ،فـيما عدا احلاالت اال�ستثنائية التي تقدرها .
4 -4للمحكمة عند االقت�ضاء �أن ت�صدر الأمر  ،بناء على طلب مقدم العري�ضة  ،دون ا�ستدعاء
الطرف الآخر � ،إذا كان من املرجح �أن الت�أخري فـي �إ�صدار الأمر قد يلحق باملدعي �ضررا
يتعذر تداركه � ،أو كانت هناك خ�شية من زوال �أو �إتالف الأدلة  ،ويجب فـي هذه احلالة
�إخطار الطرف الآخر بالأمر دون ت�أخري فور �صدوره  ،ويجوز عند االقت�ضاء �أن يكون
الإخطار بعد تنفـيذ الأمر مبا�شرة .
�5 -5إذا �أمرت املحكمة باتخاذ �إجراء حتفظي دون ا�ستدعاء الطرف الآخر  ،ف�إن للمدعى
عليـ ــه  -بع ــد �إخطــاره بالأم ــر � -أن يتظلم منه �أمام املحكمة املخت�صــة خـ ــالل ()20
ع�شرين يوما من تاريخ �إخطاره  ،وللمحكمة فـي هذه احلالة ت�أييد الأمر � ،أو تعديله ،
�أو �إلغا�ؤه .
6 -6للمحكمة تكليف مقدم العري�ضة بتقدمي كفالة منا�سبة � ،أو ما يعادلها من �ضمان
يكفـي حلماية املدعى عليه  ،ومنع �إ�ساءة ا�ستعمال احلق  ،ويجب �أال يكون مقدار الكفالة ،
�أو م ـ ــا يعادلهـ ــا من �ضمان  ،كبي ــرا لدرج ــة تـ ـ�ؤدي ب�صـ ــورة غري معقولة �إلـ ــى الع ــزوف
عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية امل�شار �إليها .
7 -7ل�صاحب احلق رفــع الدعـوى ب�ش ـ�أن �أ�صل النزاع خالل ( )20ع�شرين يومــا م ــن تاريـ ــخ
�صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي � ،أو من تاريخ �إخطاره برف�ض التظلم املن�صو�ص
علي ــه فـي البنـ ــد ( )5من ه ــذه املـ ــادة  ،بح�س ــب الأحــوال  ،و�إال ت ــم �إلغاء هــذا الأمــر بنــاء
على طلب املدعى عليه .
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املــادة ( ) 40
1 -1يجوز ل�صاحب احلق � -إذا حلقه �ضرر مبا�شر نا�شئ عن التعدي على �أي من حقوقه
املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون ( النظام ) � -أن يرفع دعوى �أمام املحكمة املخت�صة
طالبـ ــا احلك ــم ل ـ ــه بتعوي�ض ك ـ ــاف جلبـ ــر الأ�ض ــرار التي حلق ــت بـ ــه نتيج ــة التع ـ ــدي ،
مبا فـي ذلك الأرباح التي جناها املدعى عليه .
وحت ــدد املحكم ــة التعويــ�ض بالق ــدر الذي تراه جابرا لل�ضرر  ،علــى �أن يكــون م ــن بـ ــني
م ــا تراعي ــه املحكمة فـي هذا ال�ش�أن قيمة ال�سلعة �أو اخلدمة  -مو�ضوع التعــدي  -وفقــا
ملـا يحـدده املدعــي ب�ش ـ ـ�أن �سعر التجزئـة � ،أو �أي معي ــار �آخــر م�ش ــروع يطل ــب تطبيقـ ــه ،
�أو عن طريق اخلربة .
2 -2يجوز ل�صاحب احلق  ،بدال من املطالبة بالتعوي�ض اجلابر لل�ضرر مبا فـي ذلك الأرباح
التـي جناه ــا املتع ــدي طبق ــا لأحكــام البن ــد ( )1مــن ه ــذه املـ ــادة � ،أن يطل ــب  -فـي �أي
وق ــت وقبــل الف�ص ــل فـي الدعــوى  -احلكــم لــه بتعويــ�ض منا�ســب �إذا ثبــت �أن التعــدي
كان با�ستعمال العالمة التجارية فـي تقليد عمدي لل�سلعة � ،أو كان ب�أي �صورة �أخرى .
3 -3يجـ ــوز للمحكمــة املخت�ص ــة  -لدى نظر الدعاوى املتعلقة باحلقــوق املق ــررة مبوجـ ــب
�أحكام هذا القانون ( النظام ) � -أن ت�أمر بالآتي :
�أ � -ضبط ال�سلع امل�شتبه فـي �أنها تنطوي على تعد  ،و�ضبط �أي مواد �أو �أدوات لها �صلة
بذلك  ،و�أي �أدلة م�ستندية تت�صل بالتعدي .
ب �	-إلزام املتعدي بوقف هذا التعدي  ،مبا فـي ذلك منع ت�صدير ال�سلع التي تنطوي
على تعد على �أي من احلقوق املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون ( النظام )  ،ومنع
دخول امل�ستورد منها �إىل القنوات التجارية عقب الإفراج اجلمركي عنها مبا�شرة .
ج �	-إلزام املتعدي ب�أن يقدم �إىل املحكمة املخت�صة �أو �إىل �صاحب احلق ما يكون لديه
من معلومات ب�ش�أن كل من �ساهم  ،من �أ�شخا�ص �أو كيانات  ،فـي �أي من جوانب
التعدي  ،وب�ش�أن طرق �إنتاج وقنوات توزيع هذه ال�سلع �أو اخلدمات  ،مبا فـي ذلك
بيان هوية كل من �شارك فـي �إنتاج �أو توزيع ال�سلع �أو اخلدمات وحتديد قنوات
التوزيع اخلا�صة به .
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 - 4علـ ــى املحكمـ ــة املخت�صـ ــة  ،بنـ ــاء على طلب �صاحــب احلق � ،أن تق�ضي ب�إت ــالف ال�سل ــع
التي يثبت �أنها مقلدة � ،إال فـي حاالت ا�ستثنائية  ،دون تعوي�ض من �أي نوع للمدعى
علي ــه  ،ويجــوز لهــا �أن تق�ض ــي  -دون ت�أخ ــري  -ب�إتالف املـ ـ ــواد والأدوات امل�ستخدمـ ـ ــة
فـي ت�صنيع �أو �إنتاج ال�سلــع املقلــدة  ،دون تعوي�ض من �أي نوع للمدع ــى عليــه  ،وللمحكمة
فـي احلــاالت اال�ستثنائيــة التــي تقدرهــا � ،أن تقــ�ضي بالتخل ــ�ص من تلك ال�سل ــع خ ــارج
القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات �أخرى .
ويجوز بدال من �إتالف ال�سلع واملـواد والأدوات امل�ستخدمة فـي ت�صنيع �أو �إنتاج ال�سلع
املقلدة  ،احلكم بالتخل�ص منها خارج القنوات التجارية � ،إذا ترتب على �إتالفها �ضرر
غري مقبول بال�صحة العامة �أو بالبيئة .
	- 5ال يكون جمرد �إزالة العالمة التجارية التي و�ضعت دون وجه حق على ال�سلع املقلدة
م�سوغا كافـيا للإفراج عنها �إىل القنوات التجارية .
 - 6تقدر املحكمة املخت�صة م�صاريف و�أتعاب من تندبهم ملبا�شرة �أي م�أمورية فـي الدعوى
من اخلرباء واملخت�صني على نحو يتنا�سب مع حجم وطبيعة امل�أمورية املكلفـني بها ،
ومبا ال يحول ب�صورة غري معقولة دون اللجوء �إىل مثل هذه الإجراءات .
املــادة ( ) 41
للمدعى عليه �أن يتخذ �إجراءات مطالبة املدعي ال�سيئ النية بالتعوي�ض الذي قد ي�ستحق
له نتيجة اتخاذه للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )39من هذا القانون ( النظام ) ،
وذلك خـالل ( )90ت�سـعني يوم ــا من تاريــخ انتهاء امليعــاد املن�صــو�ص عليه فـي امل ــادة ذاته ــا
�إذا مل يرفع احلاجز دعواه � ،أو من تاريخ �صدور احلكم النهائي فـي دعوى احلاجز املتعلقة
بالعالمة التجارية  ،وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز �صرف ال�ضمان املايل للحاجز �إال بعد
�صدور احلكم النهائي فـي دعوى املحجوز عليه ب�إدانته � ،أو بعد انق�ضاء امليعاد املقرر له
دون رفعها  ،ما مل يت�ضمن احلكم ال�صادر فـي دعوى احلاجز الف�صل فـي مو�ضوع ال�ضمان
املال ــي .
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البـــاب ال�ســاد�س
العقوبـــــات
املــادة ( ) 42
 - 1مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن
مدة ال تقل عن (� )1شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ()500
خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من :
أ�  -زور عالمة جتارية مت ت�سجيلها طبقا لهذا القانون ( النظام ) � ،أو قلدها بطريقة
تدعــو �إىل ت�ضليــل اجلمهــور  ،وكل من ا�ستعمل  ،وهو �سيئ النية  ،عالمـة مــزورة
�أو مقلدة .
ب  -و�ضع وهو �سيئ النية على �سلعة �أو ا�ستعمل فـيما يتعلق بخدماته عالمة جتارية
مملوكة لغريه .
ج  -حــاز �أدوات �أو مــواد بق�صــد ا�ستعمالهــا فــي تقليــد �أو تزويـر العالمــات التجاريـة
امل�سجلة �أو امل�شهورة .
 - 2مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن مدة
ال تقل عن (� )1شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من :
أ�  -باع �أو عر�ض للبيع �أو للتداول �أو حاز بق�صد البيع �سلعا عليها عالمة جتارية
مـزورة �أو مقلــدة �أو مو�ضوع ــة �أو م�ستعملــة بغي ــر حق مع علمــه ب ــذلك  ،وكــذلك
كل من عر�ض خدمات فـي ظل هذه العالمة .
ب  -ا�ستعم ــل عالمــة غري م�سجلة فـي الأحوال املن�صو�ص عليها فـي البنــود من ()2
�إىل ( )11من املــادة ( )2من هذا القانون ( النظام ) .
ج  -دون بغري حق على عالمته �أو �أوراقه �أو م�ستنداته التجارية ما ي�ؤدي �إىل االعتقاد
بح�صول ت�سجيل العالمة .
د  -تعمـ ــد  ،وهو �س ــيئ الني ــة � ،إغف ــال و�ض ــع عالمــته التجارية امل�سجلة على ال�سلــع ،
�أو اخلدمات التي متيزها .
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املــادة ( ) 43
فـي حالة العود يعاقب العائد بعقوبة ال تزيد على �ضعف احلد الأق�صى للعقوبة املقررة
للمخالفة  ،مع �إغالق املحل التجاري �أو امل�شروع ملدة ال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما ،
وال تزي ــد على (� )6ستـ ــة �أ�شهر  ،مع ن�شـ ــر احلكـ ــم عل ــى نفق ــة املخالف وفقـ ــا للإجـ ــراءات
التي حتددها الالئحة التنفـيذية .
ويعترب عائــدا فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذا القان ــون ( النظام ) من حكـ ــم علي ــه ف ـ ــي خمالف ــة
م ــن املخالف ــات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي ــه  ،وعاد �إىل ارتك ــاب خمالف ــة �أخ ــرى مماثل ــة خ ــالل
( )3ثالث �سنوات من تاريخ احلكم عليه نهائيا فـي املخالفة ال�سابقة .
البـــاب ال�سابـــع
�أحكــــام ختاميــــة
املــادة ( ) 44
يكون للموظفـيــن املخت�صــني بتنفـيــذ �أحكام هذا القانون ( النظام ) والقرارات ال�صادرة
تنفـيذا له  ،والذين ي�صدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات املتبعة فـي كل دولة من دول
املجل�س � ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي  ،ولهم بهذه ال�صفة حق الدخول �إىل الأماكن
التي يدخل ن�شاطها فـي نطاق �أحكام هذا القانون ( النظام )  ،وذلك لغر�ض �ضبط احلاالت
املخالفة .
وعلى ال�سلطات املعنية تقدمي الت�سهيالت الالزمة له�ؤالء املوظفـني لتمكينهم من القيام
بعملهم .
املــادة ( ) 45
يج ــوز للجهــة املخت�ص ــة �أن تن�ش ــئ نظام ــا �إلكرتوني ــا  ،وقاعـ ــدة بيانــات �إلكرتوني ــة تت ــاح
للجمه ــور  ،مبا فـي ذلك قاعـ ـ ــدة بيانـ ــات علــى �شبكة الإنتـ ــرنت  ،وذلك لتقدي ــم طلبــات
ت�سجيـ ــل وجتديـ ــد ت�سجي ــل العالمـ ــات التجاري ــة  ،ومتابع ــة و�إمت ــام الإج ـ ــراءات الالزم ـ ــة
لت�سجيل هذه العالمات .
املــادة ( ) 46
يعت ــد مب ــا مت ت�سجيله من عالمات طبقا لأحك ــام القوانني والقرارات والأنظمــة ال�سارية
قبل تاريخ العمل ب�أحكام هذا القانون ( النظام )  ،وتتمتع هذه العالمات باحلماية املقررة
فـيه .
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املــادة ( ) 47
ت�سري �أحكام هذا القانون ( النظام ) على ما مل يتم البت فـيه من طلبات ت�سجيل العالمات
التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل ب�أحكامه  ،على �أن يتم تعديل هذه الطلبات مبا
يتفق و�أحك ــام هذا القانون ( النظام )  ،كما ت�سري �أحكام قانون حقوق امللكية ال�صناعية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/67فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا القانون
( النظام ) .
املــادة ( ) 48
ال تخـ ـ ــل �أحكـ ــام هـ ـ ــذا القان ـ ـ ـ ــون ( النظ ــام ) بال�ضواب ــط وااللتزامـ ــات املن�صـ ــو�ص عليه ـ ــا
فـي االتفاقيات الثنائية والدولية املعمول بها فـي الدولة .
املــادة ( ) 49
حت ــدد الالئح ــة التنفـيذي ــة الر�سوم التـ ــي ت�ستوفـ ــى ع ــن الإج ــراءات التي تتـ ــم مبوج ــب
هذا القان ــون ( النظام ) والئحت ــه التنفـيذية  ،ويجوز لكل دول ــة حتدي ــد الر�سوم بخالف
ذلك وفق الإجراءات املتبعة لديها .
املــادة ( ) 50
للجنة التعــاون التجاري حق تف�سري واقت ـ ــراح تعدي ــل ه ــذا القانون ( النظ ــام )  ،والئحتـ ــه
التنفـيذيـ ــة .
املــادة ( ) 51
ت�صـ ــدر اجلهـ ــة املخت�صـ ــة فـي كـ ـ ــل دولـ ــة الالئح ــة التنفـيذي ــة بعــد �إقرارهــا م ــن جلـ ـ ــنة
التعـ ــاون التجـ ــاري .
املــادة ( ) 52
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 53
يعمل ب�أحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/34
ب�إ�صــدار قانــون امل�ستح�ضــرات البيطريــة
		
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 ــى قـ ــرار املجلـ ــ�س الأعل ــى ملجل ــ�س التع ــاون ل ــدول اخلليـ ــج العربيـ ــة فـ ــي دورت ــه ()32
الثانية والثالثني املنعقدة فـي الريا�ض خالل الفرتة من  20 - 19دي�سمرب 2011م باعتماد
قانون امل�ستح�ضرات البيطرية ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �شـ�أن امل�ستح�ضـرات البيطريـة ب�أحكـام القانـون املرفـق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  1 :مـن ذي القعــدة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  25 :مـن يوليـــــــــــــو �سنـــة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1204
ال�صادرة فـي 2017/7/30م
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قانــون امل�ستح�ضــرات البيطريــة
الف�صـــل الأول
تعاريـــف
املــادة ( ) 1
يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
غري ذلك :
الأمانــــة :
الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
الــــوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
الوزيـــــــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكيـة .
اجلهــة املخت�صــة :
اجله ــة املعنية بتنظيم ومراقبة �شركات وم�صانع امل�ستح�ضرات البيطرية وم�ستح�ضراتها
و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة لذلك .
امل�ستحــ�ضر البيطــري :
م ــادة �أو تركيبــة مــواد حم�ضــرة للع ــالج �أو الوقاي ــة �أو ت�شخيــ�ص حاالت طبية � ،أو �إ�صالح
�أو تغيري الوظائف الف�سيولوجية فـي احليوان .
�شركــة امل�ستح�ضــرات البيطريــة :
اجلهة املالكة لواحد �أو �أكرث من م�صانع امل�ستح�ضــرات البيطريــة �أو املالكــة حلــق ت�صنيــع
�أو ت�سويق امل�ستح�ضر البيطري �أو كليهما .
م�صنــع الأدويـة البيطريـة :
املن�ش�أة التي يتم فـيها ت�صنيع امل�ستح�ضرات البيطرية .
م�ستــودع امل�ستح�ضـرات البيطريـة :
املكان املخ�ص�ص واملرخ�ص له من اجلهة املخت�صة بتخزين �أو توزيع امل�ستح�ضرات البيطرية
باجلملة .
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طالــب الت�سجيــــل :
املمثل �أو اجلهة املعتمدة لل�شركة للقيام بت�سجيل م�ستح�ضراتها البيطرية .
الالئحــــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
الف�صـــل الثانـــي
�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 2
ت�شكل جلنة الت�سجيل بقرار من الوزير  ،وتخت�ص بدرا�سة وتقييم طلبات ت�سجيل �شركات
امل�ستح�ضرات البيطرية وم�صانعها وامل�ستح�ضرات البيطرية  ،والت�أكد من تطبيقها لأ�س�س
املمار�ســة اجلي ــدة للت�صني ــع الدوائــي عن ــد الت�سجي ــل  ،والتو�صي ــة بت�سجيله ــا �أو رف�ضهــا
�أو �إلغائها .
املــادة ( ) 3
على اجلهة املخت�صة حظر ا�سترياد �أو وقف توزيع �أو منع تداول �أو تعليق ت�سجيل �أو �إلغاء
ت�سجيــل �أو �سحــب �أو ا�سرتجــاع امل�ستح�ضــر البيطــري  ,وذلك طبقا للحاالت التي حتددها
الالئحة .
املــادة ( ) 4
ي�صدر الوزير قرارا بفر�ض ر�سوم مقابل اخلدمات التــي تقدمــها اجلهــة املختــ�صة وفقــا
لأحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون والالئحــة والقـ ــرارات الــ�ص ــادرة تنفـ ـيــذا ل ــه  ،وذلك بع ــد التن�سيــق
مع اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 5
ت�شك ــل جلن ــة �أو �أكث ــر بق ــرار م ــن الوزي ــر لإتـ ــالف امل�ستح�ضـ ــرات البيطري ـ ــة املخالفـ ــة ،
ويتحمـل املخالـف تكاليـف عمليـة الإتـالف .
املــادة ( ) 6
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة للنظر فـي التظلم من قرارات توقيع اجلزاءات التي ت�صدر
مــن اجلهــة املخت�ص ــة  ،علــى �أال يقــل عــدد �أع�ضائهــا عــن ( )3ثالثــة �أع�ضــاء  ،مــن بينهــم
باحـث قانونـي  ،علـى الأقـل .
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املــادة ( ) 7
حتـدد الالئحـة إ�جـراءات �أعمـال اللجـان امل�شكلـة مبوجـب �أحكـام هـذا القانـون وال�ضوابـط
املنظمة لها  ،وحتدد مكاف�آت �أع�ضائها بقرار من الوزير .
املــادة ( ) 8
تتوىل اجلهة املخت�صة القيام باملهام الآتية :
 - 1ت�سجيل �شركات امل�ستح�ضرات البيطرية وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .
 - 2ت�سجيل امل�ستح�ضرات البيطرية وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .
 - 3الرتخي�ص ب�إن�شاء م�صانع امل�ستح�ضرات البيطرية وم�ستودعاتها .
 - 4ت�سعري امل�ستح�ضرات البيطرية .
 - 5درا�سة التقارير الفنية الواردة من املنظمات �أو الهيئات العاملية حول امل�ستح�ضرات
البيطرية و�شركاتها  ،واتخاذ ما يلزم فـي �ش�أنها .
 - 6و�ضع قوائم بامل�ستح�ضرات البيطرية املحظور ا�ستخدامها فـي �أنواع احليوانات
املختلفة .
 - 7مراقبة امل�ستح�ضرات البيطرية بعد ت�سويقها وتلقي التقارير من قبل امل�ست�شفـيات
�أو العيادات البيطرية عن جودة و�سالمة امل�ستح�ضرات البيطرية  ،واتخاذ ما يلزم
فـي �ش�أنها .
 - 8الإذن بالإفراج عن امل�ستح�ضرات البيطرية امل�ستوردة .
الف�صـــل الثالـــث
ترخيـــ�ص وت�سجيـــل
�شركات امل�ستح�ضرات البيطرية وم�صانعها وم�ستودعاتها
املــادة ( ) 9
يجب على �شركــات امل�ستح�ضــرات البيطريــة املحليــة وم�صانعهــا وم�ستودعاتهــا احلــ�صول
على ترخي�ص من اجلهة املخت�صة  ،وفقا لل�شروط واملوا�صفات التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 10
يجب على �شركات امل�ستح�ضرات البيطرية وم�صانعهــا الت�سجــيل لــدى اجلهــة املخت�صــة ،
وفقا لل�شروط وال�ضوابط الواردة فـي هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 11
متنح اجلهة املخت�صة �شهادة ت�سجيل ل�شركة امل�ستح�ضرات البيطرية وم�صانعها و�أخرى
للم�ستح�ضر البيطري عند ا�ستيفائهما لل�شروط الــواردة ف ــي هــذا القانــون والالئحــة ،
وال تعترب �شركة امل�ستح�ضرات البيطرية �أو امل�ستحـ�ضر البيطري م�سجلني �إال بعد �إ�صدار
�شهادة الت�سجيل من اجلهة املخت�صة .
وتكون مدة �شهادة الت�سجيل ( )5خم�س �سنوات  ،ويجوز جتديدها ملدد مماثلة وفق ال�شروط
وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 12
ال يج ــوز مل�صن ــع امل�ستحــ�ضرات البيطريــة �أن يبــد�أ ف ــي �إنت ــاج امل�ستح�ضــرات البيطريــة
لال�ستخدام التجاري �إال بعد ت�سجيلها لدى اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 13
ال يجوز ا�ستعمال م�صنع امل�ستح�ضرات البيطرية لأي غر�ض �آخر غري ت�صنيع امل�ستح�ضرات
البيطرية املرخ�ص له بت�صنيعها �إال بعد موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 14
يجــب �أن يلتــزم م�صنــع امل�ستح�ضــرات البيطريــة بتطبيــق �أ�ســ�س ممار�ســة الت�صنيــع اجليــد
للم�ستح�ضرات البيطرية (. )cGMP
املــادة ( ) 15
يجــب �أن يكــون طالــب الت�سجيــل حا�صــال على ترخي�ص م�ستودع لالجتار بامل�ستح�ضرات
البيطرية باجلملة .
املــادة ( ) 16
يلغــى ت�سجيــل �شركــات امل�ستح�ضــرات البيطريــة وم�صانعهــا بقــرار مــن اجلهــة املخت�صــة
بنـاء علـى تو�صيـة مـن جلنـة الت�سجيـل وفقـا للحـاالت التـي حتددهـا الالئحـة .
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املــادة ( ) 17
تلتزم �شركــات امل�ستح�ضــرات البيطريــة وم�صانعهــا امل�سجلــة وم�ستودعــات امل�ستح�ضــرات
البيطرية بتوفـري م�ستح�ضراتها البيطرية امل�سجلة  ،ويجوز لها مبوافقة اجلهة املخت�صة
التوقف م�ؤقتا عن توفـري بع�ض هذه امل�ستح�ضرات فـي حال توفر بديل لها .
الف�صـــل الرابــع
ت�سجيــل امل�ستح�ضــرات البيطريــة
املــادة ( ) 18
يحظر ا�سترياد �أو ت�سويق �أو تداول امل�ستح�ضــرات البيطريــة قبــل ت�سجيلـهـا لــدى اجلهــة
املخت�صة وال�سماح بتداولها .
املــادة ( ) 19
تخ�ضع جميع امل�ستح�ضرات البيطرية امل�صنعة حمليا �أو امل�ستوردة للت�سعري وفقا للأ�س�س
وال�ضوابط التي يحددها هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 20
ال يتم ت�سجيل امل�ستح�ضرات البيطرية �إال بعد ت�سجيل ال�شركات وامل�صانع املنتجة لها .
املــادة ( ) 21
يجوز للجهة املخت�صة :
 - 1ال�سم ــاح با�ستي ــراد امل�ستح�ض ــرات البيطري ــة غيـ ــر امل�سجلـ ـ ــة �شريط ـ ــة �أن تك ــون
غيــر حمظــورة اال�ستخــدام .
 - 2ال�سماح ب�إعادة ت�صدير امل�ستح�ضرات البيطرية .
املــادة ( ) 22
يجوز الت�صنيع حمليــا للم�ستح�ضــرات البيطريــة غيــر امل�سجلــة بغ ــر�ض الت�صديــر فقــط ،
وذلك بعد موافقة اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 23
يحظر ا�سترياد �أو ت�سويق �أو تداول �أي م�ستح�ضر بيطري م�سجل �إذا �أدخل عليه �أي تغيري
�أو تعديل �إال بعد موافقة اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 24
يحظــر ا�سترياد عينات من �أي م�ستح�ضر بيطــري لأغــرا�ض الأبحــاث والت�سويــق لأي جهــة
�إال مبوافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 25
يجب على امل�سجل له امل�ستح�ضر البيطري �إخطار اجلهة املخت�صة بالآتي :
 - 1التغيي ــرات الت ــي ق ــد تط ــر�أ عل ــى امل�ستح�ض ــر �أو �شركــة امل�ستح�ضرات البيطرية
املنتجة .
 - 2التحذيــرات ال�صادرة من �شركة �أو م�صن ــع امل�ستح�ض ــرات البيطري ــة �أو املنظم ــات
�أو الهيئات الرقابية الدولية التي تخ�ص �سالمة �أو فعالية امل�ستح�ضر .
� - 3إذا مت �إلغاء ت�سجيل امل�ستح�ضر �أو تعليقه �أو منع تداوله �أو �سحب �أو �أوقف ت�صنيعه
فـي بلد املن� أش� �أو �أي بلد مت ت�سجيل امل�ستح�ضر فـيه .
املــادة ( ) 26
يجب تخزين امل�ستح�ضرات البيطرية وفق معايري التخزين اجليد  ،التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 27
يحظر الدعاية �أو الإعالن عن امل�ستح�ضرات البيطرية فـي و�سائل الإعالم �إال بعد موافقة
اجلهة املخت�صة ووفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
الف�صـــل اخلامـــ�س
الرقابـــة واجلـــزاءات
املــادة ( ) 28
يكون للموظفـني املخت�صني  -الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق
مع الوزير � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 29
يكون للموظفـني املخولــني �صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة حــق التفتــي�ش علــى امل�ستح�ضــرات
البيطري ــة و�شركـ ــات وم�صان ــع ومن�ش ـ ـ�آت وم�ستودع ــات امل�ستح�ض ــرات البيطري ــة للت أ�ك ــد
من تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة و�ضبط املخالفات .
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املــادة ( ) 30
مــع عــدم الإخــالل بحكــم املــادة ( )21مــن هــذا القانــون  ،يع ــد خمالف ــا ك ــل م ــن ارتك ــب
�أي ــا مــن الأفعــال الآتيــة :
 - 1خدع �أو غ�ش فـي امل�ستح�ضر البيطري �أو �شرع فـي ذلك .
 - 2بــاع �أو حـاز �أو �صنـع �أو ركـب م�ستح�ضـرا بيطريـا مغ�شو�شـا �أو فا�سـدا �أو منتهــي
ال�صالحية �أو خمالفا لبيانات املنتج .
� - 3أدخ ــل �أو نقـ ــل �أو خــزن م�ستح�ضــرا بيطريــا غيــر م�سج ــل �أو مغ�شو�ش ــا �أو فا�ســدا
�أو منتهي ال�صالحية � ،أو حاول �إدخال �أي من ذلك .
 - 4ا�ستعمل معلومات غري �صحيحة للرتويج للم�ستح�ضر البيطري � ،سواء على املنتج
�أو فـي الدعاية �أو الإعالن له .
� - 5أدخل �أو حاول �إدخال عبوات �أو �أغلفة مل�ستح�ضر بيطري معني بق�صد الغ�ش .
� - 6صنـ ــع �أو طبـ ــع �أو ح ـ ــاز �أو بـ ــاع �أو عـ ــر�ض عب ــوات �أو �أغلف ــة مل�ستح�ضــر بيطــري
بق�صـد الغـ�ش .
 - 7ا�ستورد �أو �صدر �أو �أعاد ت�صدير �أو �صنع �أو �سوق �أو باع �أو خزن �أو عر�ض امل�ستح�ضر
البيطري حل�سابه �أو حل�ساب الغري باملخالفة لأحكام هذا القانون �أو الالئحة .
 - 8قدم معلومات غري �صحيحة متعلقة بامل�ستح�ضر البيطري � ،أو امتنع عن تقدمي
معلومات مت طلبها من اجلهة املخت�صة .
 - 9مل يلتزم بالقرارات التي ت�صدر من الوزارة تنفـيذا لهذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 31
فـي حالة �ضبط �أي خمالفة لأحكام هذا القانون والالئحة يتم التعامل مع امل�ستح�ضرات
البيطرية امل�ضبوطة على النحو الآتي :
 - 1التحفـ ــظ علـ ــى امل�ستح�ضـ ــرات البيطريـ ـ ــة امل�سجلـ ـ ــة وامل�ستنـ ـ ــدات املتعلق ـ ــة بهـ ــا
عن ــد االقت�ضــاء .
� - 2أخذ العينات من امل�ستح�ضرات البيطرية امل�سجلة للتحليل �إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
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 - 3إ�ت ـ ــالف امل�ستح�ضـ ــرات البيطريـ ــة امل�سجلـ ــة املغ�شو�شـ ـ ــة �أو الفا�س ـ ـ ــدة �أو املنتهيـ ـ ــة
ال�صالحية .
� - 4إتالف امل�ستح�ضرات غري امل�سجلة .
املــادة ( ) 32
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليهــا قان ــون �آخ ــر يعاق ــب ك ــل م ــن ارتك ــب �أي ــا
م ــن الأفعال املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )30مــن هــذا القانــون بال�سج ــن مل ــدة ال تزيــد
على �سنة � ،أو بغرامة ال تزيد على (  )50000خم�سني �ألف ريال عماين � ،أو بالعقوبتني معا
وت�ضاعف العقوبة فـي حال تكرار ارتكاب املخالفة خالل �سنة من تاريخ انق�ضــاء العقوبــة
�أو �سقوطها بالتقادم .
املــادة ( ) 33
للجهـ ــة املخت�صـ ــة توقيـ ــع �أي مـ ــن العقوبـ ــات الإداريــة الآتي ــة فـ ــي حال ــة خمالف ــة �أحك ــام
هـذا القانـون والالئحـة :
� - 1إغالق امل�صنع �أو امل�ستودع حلني ت�صحيح املخالفة .
� - 2إلغاء ترخي�ص امل�صنع �أو امل�ستودع .
 - 3فر�ض غرامة �إدارية ال تتجاوز (� )1000ألف ريال عماين .
وي�صدر بقرار من الوزير جدول يت�ضمن ت�صنيفا للمخالفات والعقوبات الإدارية املقررة
لها املن�صو�ص عليها فـي هذه املـادة .
املــادة ( ) 34
�إذا �ضبطت اجلهة املخت�صة خمالفة فـي مكان مرخ�ص له من جهة �أخرى  ،فللجهة املخت�صة
�أن تطلب �إلغاء ترخي�ص الن�شاط من اجلهة مانحة الرتخي�ص .
املــادة ( ) 35
للجهة املخت�صة ن�شر قرار فر�ض العقوبــات الإداريــة ف ــي جريدتيــن يوميتيــن وا�سعتــي
االنت�شار على نفقة املخالف .
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املــادة ( ) 36
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من القرارات ال�صادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون � ،أمام اللجنة
امل�شار �إليها فـي املـادة (  ) 6من هذا القانون خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �صدور القرار
�أو العلم به علما يقينيا  ،ويجب البت فـي التظلم خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما .
و�إذا �صدر قرار اللجنة برف�ض التظلم يجب �أن يكون م�سببا  ،ويعترب مرور ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدمي التظلم دون البت فـيه مبثابة رف�ض له .
ولذوي ال�ش ـ�أن الطع ــن فـ ــي الق ــرار ال�ص ــادر برف ــ�ض التظل ــم خ ــالل ( )30ثالثــني يومــا
مــن تاريخ �إخطارهم بالرف�ض �أو اعتباره مرفو�ضا �أمام املحكمة املخت�صة .
الف�صـــل ال�ســاد�س
�أحكـــام ختاميـــة
املــادة ( ) 37
تعتمد جلنة التعاون الزراعي بالأمانة الالئحة .
املــادة ( ) 38
للجنة التعاون الزراعي بالأمانة اقرتاح تعديل هذا القانون .
املــادة ( ) 39
ي�صدر الوزير الالئحة والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذا القانون  ،و�إىل حني �صدورها
ي�ستمر العمل بالقرارات القائمة مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 40
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 41
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/35
بالت�صديــق علـى الربوتوكــول املعــــدل
التفاقيـة حقـوق امللكيـة الفكريـة املت�صلـة بالتجـارة ()TRIPS
		
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�سوم ال�سلطاين رقم  2000/112بالت�صديق على بروتوكول ان�ضمام �سلطنة عمان
�إىل اتفاقية مراك�ش ب�إن�شاء منظمة التجارة العاملية ،
وعلى الربوتوكول املعدل التفاقية حقوق امللكية الفكرية املت�صلة بالتجارة (، )TRIPS
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديــق على البـروتوكــول امل�شـار إ�لـيــه  ،وفقــا لل�صيغــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على الربوتوكول امل�شار �إليه  ،وفقا لأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  1 :مـن ذي القعدة �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  25 :مـن يـوليــــــــــو �سنـة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1204
ال�صادرة فـي 2017/7/30م

-341-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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-344-

-345-

-346-
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/36
بالت�صديــق علــى بروتوكــول تعديـل
اتفاقيـة مراكـ�ش ب�إن�شـاء منظمـة التجـارة العامليـة
		
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�سوم ال�سلطاين رقم  2000/112بالت�صديق على بروتوكول ان�ضمام �سلطنة عمان
�إىل اتفاقية مراك�ش ب�إن�شاء منظمة التجارة العاملية ،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية مراك�ش ب�إن�شاء منظمة التجارة العاملية ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديـق علـى الربوتوكـول امل�شـار �إليـه  ،وفقـا لل�صيغـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على الربوتوكول امل�شار �إليه  ،وفقا لأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  1 :مـن ذي القعــدة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  25 :مـن يوليـــــــــــــو �سنـــة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1204
ال�صادرة فـي 2017/7/30م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

-350-

-351-

-352-
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-375-
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-377-
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/37
مبنـــح اجلن�سيـــة العمانيــــة
		
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 فـي القائمــة املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  1 :مـن ذي القعدة �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  25 :مـن يـوليــــــــــو �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1204
ال�صادرة فـي 2017/7/30م
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قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
م

اال�ســــــــــــــــم

1

�أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي حيـ ـ ـ ـ ــدر العطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

2

�أروى بنت عبـداللـه بن عي�س ـ ــى �آل عف ـ ـ ـ ــرار

3

�أ�سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء علـ ـ ــي جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �أب ـ ـ ــو بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

4

�أحلـ ــان بن ــت �سال ـ ـ ـ ـ ــم بـ ــن عل ـ ــي املهري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

5

�آمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال معتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر العط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

6

�أمي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ــل الهمدان ـ ـ ـ ـ ــي

7

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال جه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب نعم ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

8

جان بيبي عبدالرحمــن حمم ــد البلو�شي ـ ـ ــة

9

حليم ـ ـ ـ ـ ــة يعق ـ ـ ـ ـ ـ ــوب عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

10

حم ـ ـ ــد بــن عب ــداللـه ب ــن عي�سـ ــى �آل عف ـ ــرار

11

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ر�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــا حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البل ـ ــو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

12

حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر معت ـ ـ ـ ـ ـ ــز حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر العط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

13

ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر العط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

14

رج ـ ـ ـ ـ ــاء جنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم احمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�سـ ـ ــاملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

15

رحيمـ ـ ـ ــة ح�س ـ ـ ـ ـ ــن �أحمـ ــد بل ـ ـ ـ ـ ــوج ال�شـ ـ ــاري

16

ر�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة �إبـ ـ ـ ـ ـ ــراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س

17

رقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �سـ ـ ــال ـ ـ ـ ــم امل�شيـ ـ ــخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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تابـع  :قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
م

اال�ســــــــــــــــم

18

رن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد معت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر العط ـ ـ ــا�س

19

ريـ ـ ـ ـ ــم هــا�شـ ـ ـ ــم �أب ـ ـ ـ ــو بكـ ـ ـ ـ ــر العطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

20

زرين ـ ـ ـ ــة عب ـ ـ ــدالرحمــن حممـ ــد البلو�شيـ ــة

21

زكـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان �أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

22

زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مب ـ ـ ــروك �س ـ ـ ـ ــرور بـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر

23

زوين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ــداللـ ــه �سـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــم

24

زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

25

�س ـ ــالـ ـ ـ ـ ــم حمـ ـ ـ ــد �أب ـ ـ ــو الب�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمك ـ ـ ـ ـ ــر

26

�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـ ــة �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم غـ ـ ـ ــالم حممـ ـ ـ ـ ـ ــد

27

�سامي ـ ــة حمم ـ ــد حنيـ ــف يا�سيـن البلو�شيــة

28

�س ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ــة عبـ ـ ــداللــه عام ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ــالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

29

�سعـ ـ ـ ــاد امل�صطفـ ـ ـ ــى حممـ ـ ـ ـ ـ ــد التـ ـ ــورابـ ـ ـ ــي

30

�سيمـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ـ ـ ـ ــد ح�سـ ـ ـ ـ ـ ــن ر�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

31

�شاهيـ ـ ــن �أخت ـ ــر ميـ ـ ـ ــرزا عبـ ــداللـ ــه خـ ـ ـ ـ ــان

32

�شـ ـ ــريف ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــدا بخـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش ج ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

33

�شف ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر العط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

34

�شيخـة بنــت عبـداللـه بــن عي�س ــى �آل عف ــرار
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تابـع  :قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
م

اال�ســــــــــــــــم

35

عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة داد رحم ـ ــن حمم ـ ـ ــد البلو�شيـ ـ ـ ـ ــة

36

ع ـ ـ ــائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم هيبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

37

عبـ ــداللـه بــن عي�س ـ ــي ب ــن علـ ــي �آل عف ـ ـ ــرار

38

عمـ ـ ــر بــن عب ــداللـه ب ــن عي�ســى �آل عف ــرار

39

عي�سـى بــن عب ــداللـه بن عي�سـ ــى �آل عف ـ ــرار

40

فـ ـ ـ ـ ـ ــادي حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر �أبـ ـ ـ ــوبكـ ـ ـ ـ ـ ــر العط ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

41

قم ـ ــر فاطم ـ ــة عبــداملجيـ ـ ــد عب ـ ــدالرحمـ ـ ــن

42

لبن ــى بن ــت عب ــداللــه بــن عي�س ــى �آل عف ـ ــرار

43

لين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ــو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع

44

حممـد بــن عب ــداللـه ب ــن عي�ســى �آل عفـ ــرار

45

حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي حيـ ـ ـ ـ ــدر العط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

46

م ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وائ ـ ـ ـ ـ ــل حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر العط ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

47

معتـ ـ ــز حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر �أب ـ ـ ـ ـ ـ ــوبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العطـ ـ ـ ـ ــا�س

48

مليكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حل�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بخ�شـ ـ ـ ــو�ش

49

منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال �أ�س ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

50

من ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ــل خ ـ ـ ــالـ ـ ــد �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة احللفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

51

مهر الن�سـاء غ ــالم نب ــي ديـ ــالور البلو�شيـ ــة
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52

ن ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود النعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

53

جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة تينكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اليـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س

54

جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

55

نظ ــرة بن ــت عم ـ ــر ب ــن كف ـ ـ ــاي ــن امله ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة

56

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور بيب ـ ــي جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

57

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ب�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

58

نويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �س ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

59

ه ــاج ـ ـ ـ ــر �س ـ ـ ــال ـ ـ ــم حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو الب�شـ ـ ــر

60

ه ـ ـ ــا�ش ـ ـ ــم وائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر العطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

61

الهـ ـ ـ ــام عب ـ ــداحلمي ـ ـ ـ ــد كم ـ ــال املي ـ ـ ــزونـ ـ ــي

62

ه ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــل �س ـ ـ ــالـ ـ ـ ــم حمـ ـ ـ ـ ــد �أب ـ ــو الب�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــر

63

وائ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر �أبـ ـ ـ ـ ــوبكـ ـ ـ ــر العط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

64

ود معت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر العطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

65

و�سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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اال�ســــــــــــم
�إبراهي ـ ــم �سليم ـ ــان نا�صـ ـ ـ ـ ــر الريام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سال ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداللـه بارامـ ـ ـ ـ ـ ــي
�أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ــادر بخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش �شاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�أحم ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نا�صـ ـ ـ ـ ــر الريامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�أ�سمـ ـ ــاء بيجـ ـ ــم �سيـ ــد بن علـ ـ ــي ك�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
�أ�سم ــاء �سلطانـ ــه حممـ ــد ري ـ ــا�ض ح�سيـ ـ ـ ــن
�آمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ولـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد در حممـ ـ ـ ـ ـ ــد
ب�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
به ــاجا�شه ـ ــري مهنـدرا كومار كي�شن ـ ــدا�س
بو�ش ـ ـ ـ ــري املحجـ ـ ـ ــوب �إبراهيـ ــم حاف ـ ـ ـ ـ ـ ــظ
جتمـ ـ ـ ـ ــل �إقبـ ـ ـ ــال حممـ ـ ــد �إقب ـ ـ ــال ميـ ـ ـ ــرزا
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون مايك 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 ــاب
جيهـ ـ ـ ـ ـ ــان ح�سيـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
حاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عز الديـ ـ ـ ـ ــن �إبراهي ـ ــم البارون ـ ــي
حامـ ـ ـ ـ ــد �سال ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بارام ـ ـ ـ ـ ــي
ح�صيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بي ـ ـ ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أوميت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
حفيظـ ـ ـ ـ ـ ــة �سالـ ـ ـ ـ ــم حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أبــو الب�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
خال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
خايف 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 �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
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اال�ســــــــــــم
خديجـ ـ ـ ـ ـ ــة �سليم ـ ــان نا�صـ ـ ــر الريامي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خديج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خديجـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ــد نا�صـ ـ ـ ـ ــر الرياميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خـ ــور �شيـ ــد بيج ــم �إبراهيـ ــم نـ ــور حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالن
دنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
ديان ــا فيت�شي�سالف جريجـ ـ ــوري �سامونينك ـ ــو
رامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ـ ــه بارامـ ـ ـ ـ ـ ــي
رانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا �سلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزا
رحمـ ـ ـ ــة �سعي ـ ـ ــد مبخـ ـ ـ ـ ــوت �صالـ ـ ـ ـ ـ ــح خ ـ ـ ـ ـ ــوار
رحيمـ ـ ـ ــة بيجـ ــم مري�ش ــاد عل ــي مي ــر هــارون
ر�شـ ـ ـ ــا عاط ـ ـ ـ ـ ـ ــف عبدالرحمـ ــن ال�سويركـ ـ ـ ـ ــي
رئيـ ــ�س �سلطان ــه حكيـ ــم حمب ـ ــوب �شري ـ ـ ـ ـ ـ ــف
زار جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه راجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
زرين ــة بيجـ ــم �شي ــخ داود �صاح ــب ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
زكيــة بيج ـ ـ ـ ـ ــم عبدالكريـ ـ ـ ـ ــم عبدالرحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
زليخ 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 �صديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
زينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عل ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عبـدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�س ـ ـ ـ ـ ــارال اج�ستي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج�سـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ــي رام ـ ــدا�س
�سجـ ـ ـ ــى يون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العجيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سلطان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عبدال�ستـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جهـ ـ ـ ـ ــا جني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�سلم ـ ـ ـ ــى �سال ـ ـ ـ ـ ـ ــم حم ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أبـ ـ ـ ـ ـ ــو الب�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�سلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�سليم ـ ـ ـ ــان نا�صـ ـ ـ ـ ـ ــر �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الريامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�سهيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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اال�ســــــــــــم
�شبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �أ�سل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�شريف ـ ـ ـ ـ ــه حاج ـ ــي عبـ ــداللـ ـ ـ ــه حممـ ـ ـ ـ ــد رم�ضـ ـ ـ ـ ـ ــان
�شميلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�شنون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران املرهوبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�شهانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ــد خاج ــا �شي ـ ـ ــخ
�شهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن العابديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
�صاحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبدالق ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
�صبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
�صفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بارامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�ضح ـ ـ ـ ـ ـ ــى حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح احلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري
�ضح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى يونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العجيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
طاهـ ـ ـ ـ ــرة عبداملجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داروك
عبدال�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق عبدال�صم ـ ـ ـ ـ ــد ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عب ـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الريامـ ـ ـ ـ ـ ــي
عزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة فقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س
عزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الرياميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
علـ ـ ـ ـ ـ ــي نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �سليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الريام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
غو�سيه بيجم حممد يو�سف خان غالم ر�سول خـان
فات ـ ـ ـ ـ ـ ــن عبدال�صمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ حمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الرياميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �صال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اجلابريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املهريـ 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 ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرودي
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فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــر الريامي ـ ـ ـ ـ ــة
فاي ـ ـ ـ ـ ــزة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود التوبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فريب ـ ـ ـ ـ ـ ــا عب ـ ـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �إبراهي ـ ـ ـ ـ ــم مدبـ ـ ـ ـ ـ ــري
كرميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن توفي ـ ـ ـ ــق ال�صق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
كلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ثاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
كنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج خات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون �سليمـ ـ ـ ـ ــان �شعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
كينتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي روب�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الل بيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �شيـ 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 ــرو دادو
ليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال داد دمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
ماه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الريام ـ ـ ـ ـ ــي
حمم ـ ـ ــد �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بارامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سليم ـ ـ ـ ـ ـ ــان نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الريام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حمم ـ ـ ــد حمم ـ ــد عب ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ــه هجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �سليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الريامـ ـ ـ ـ ــي
حممـ ـ ــود �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ــه بارامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروة �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ــه بارامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
م�سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�ساملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
م�صطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم عبـ ـ ــداللـ ـ ـ ــه بارام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الرياميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مهرن ـ ـ ـ ـ ـ ــج ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ــادر بخـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش
مهنـ ــدرا كوم ـ ـ ـ ـ ــار كي�شنـ ـ ـ ـ ـ ــدا�س في�سومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
مهي ـ ـ ـ ـ ــ�ش كومـ ـ ـ ــار نفين�شنـ ـ ـ ـ ــدرا ابج ـ ــي ا�ش ـ ــار
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تابـع  :قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة
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اال�ســــــــــــم
ميمونـ ــة �أحم ـ ـ ـ ــد داد حمم ـ ــد البلو�شيـ ـ ــة
ناديـة خالــد حممود حممد قا�سم الهوتيـة
نادي ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ــد �ش ـ ــرف الدي ــن ال�شرفـي
نارمي ـ ـ ـ ــان فتحـ ـ ـ ـ ــي �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
نازي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ــادر �شي ـ ـ ـ ـ ـ ــخ عبدالقدي ـ ـ ـ ـ ـ ــر
نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الريامـ ـ ـ ــي
ناهيـ ـ ـ ــد حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
نائل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــي نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الريامي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نتيل ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ــد نا�صـ ـ ـ ـ ــر الريامي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء علـ ـ ـ ـ ـ ــي نا�صـ ـ ـ ــر الرياميـ ـ ـ ــة
جنم ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ــي نا�صـ ـ ـ ـ ـ ــر الريامي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ن�صريـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ــي نا�ص ـ ـ ـ ـ ــر الرياميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نعيم ـ ـ ــة نا�صـ ـ ـ ـ ــر �سليم ـ ـ ـ ــان الريامي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال علـ ـ ــي نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الريامي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نـ ـ ـ ـ ــور بيج ـ ـ ـ ـ ـ ــم عمـ ـ ـ ــر �سال ـ ـ ـ ـ ــم با�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ن ـ ـ ـ ـ ـ ــور جهـ ـ ـ ـ ــان �سلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خي ـ ـ ـ ـ ــر اللـ ـ ـ ــه
ن ـ ـ ـ ــور حمم ــد ولـ ــي حمم ـ ـ ــد در حممـ ـ ـ ـ ــد
ن ــورا �سيـ ــد حممــد تقـ ــي حممـد مه ــدي
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو �أكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
نيفيـ ـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ــي نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الرياميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سال ـ ـ ـ ـ ــم حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أبو الب�ش ـ ـ ـ ـ ــر
هيل ـ ـ ـ ـ ــن روز ايف ـ ـ ـ ـ ـ ــو لو�سيجنول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يا�سي ـ ـ ــن بيج ــم �أحمـ ــد علـ ـ ـ ــي رم�ضـ ـ ـ ـ ــان
يعق ـ ـ ــوب �سليمـ ـ ـ ــان نا�صـ ـ ـ ـ ــر الريام ـ ـ ـ ـ ــي
يو�سـ ـ ـ ـ ـ ــف �سليمـ ـ ـ ــان نا�صـ ــر الريام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/39
ب�إ�صــدار قانــون تنظيــم وحمايــة
مواقــع الأفــالج املدرجــة بقائمــة التــراث العاملـــي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ف ـ ــي �شـ ـ�أن تنظي ــم وحمايـ ــة مواقـ ــع الأفـ ــالج املدرجـ ــة بقائم ــة التـ ــراث العامل ـ ــي ،
ب�أحك ــام القان ــون املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  8 :مـن ذي احلجــة �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  30 :مـن �أغ�سطـــــــ�س �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1208
ال�صادرة فـي 2017/9/5م
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قانــــون تنظيـــــم وحمايـــة
مواقــع الأفــالج املدرجـــة بقائمــة التــراث العاملـــي
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحــكـــام عـــامــــة
املــادة ()1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الــــــــوزارة :
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .
الـوزيـــــــــر :
وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه .
الفلــــــــــــج :
قنــاة م�شقوق ــة فـي باطن الأر�ض �أو علــى �سطحها لتجميع املياه اجلوفـي ــة �أو مي ــاه العي ــون
�أو الينابيع الطبيعية � ،أو العرتا�ض وجتميع اجلريان ال�سطحي للمياه وتوزيعها من خالل
قنوات فرعية ال�ستخدامها فـي الأغرا�ض املختلفة .
ميــاه الفلــــــــج :
امليــاه التي جتــري عبــر قنــاة الفلج من املي ــاه اجلوفـية �أو الينابي ــع الطبيعيــة �أو مــن املي ــاه
ال�سطحيــة .
وكيــل الفلــــــج :
امل�س�ؤول عن �إدارة الفلج وتوزيع مياهه وفقا للأن�صبة املتعارف عليها  ،و�صيانته والقيام
بكافة �ش�ؤونه  ،ويتم ت�سميته من قبل �أرباب الفلج .
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�أم الفـلــــــج :
النقطة التي ينبثق منها الفلج .
�إحرامـات �أم الفلــج :
دائرة مركزها �أم الفلج  ،ون�صف قطرها ( )3.5ثالثة كيلومرتات ون�صف .
موقــع الفلــــج :
املنطقة املحيطة بالفلج التي حتددها الوزارة .
�إحرامـــات موقـــع الفلـــج :
املنطقة التي حتيط مبوقع الفلج وفقا للر�سومات التي حتددها الوزارة .
امل�ستجمـــع املائـــي :
م�ساحة من الأر�ض تتجمع فـيها املياه ال�سطحية الناجتة عن هطول الأمطار .
�آبـــار اال�ستك�شـــاف :
الآبار التي يتم حفرها بغر�ض ا�ستك�شاف وتقييم خزان املياه اجلوفـية .
�آبـــار املراقبــــــة :
الآبار التي يتم حفرها بغر�ض �أخذ قيا�سات م�ستوى املياه اجلوفـية .
الآبــار امل�ساعـــدة للأفـــالج :
الآبار الإنتاجية التي يتم حفرها بغر�ض �ضخ املياه اجلوفـية بقناة الفلج لري الزراعات
القائمة على ذلك الفلج خالل فرتة انخفا�ض جريان الفلج عن معدل االحتياج املائي .
الالئحـــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على الأفالج العمانية التي يتم �إدراجها فـي قائمة الرتاث العاملي .
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املــادة ( ) 3
يكـ ــون ملوظف ــي الـ ــوزارة ال ــذين ي�صدر بتحديده ــم قـ ــرار من اجله ــة املخت�صـ ــة باالتف ــاق
مع الوزير �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،والالئحة .
الف�صـــل الثانـــي
�إدارة وحمايـــة الفلـــج وموقعـــه
املــادة ( ) 4
يتبع النظام التقليدي لتوزيع و�إدارة مياه الفلج وفقا للأعراف املوروثة فـي تق�سيم املياه
وم�سميـ ــات فرتاته ــا الزمنيـ ــة وغريهـ ــا  ،وللـ ــوزارة و�ضـ ــع التدابي ـ ــر الالزم ـ ــة للحف ـ ــاظ
علــى ه ــذا النظ ــام .
املــادة ( ) 5
يحظر حفر �أو �إن�شاء �آبار مياه جديدة داخل �إحرامات �أم الفلج  ،وي�ستثنى من ذلك �إن�شاء
�آبار اال�ستك�شاف و�آبار املراقبة والآبار امل�ساعدة للفلج  ،وذلك بعد احل�صول على ترخي�ص
من الوزارة .
املــادة ( ) 6
ال يجـ ــوز �إجـ ــراء �أي تعدي ــل عل ــى �آب ــار املي ــاه القائمــة فـ ــي امل�ستجمــع املائــي املغـذي للفلـج ،
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة .
املــادة ( ) 7
ال يجــوز نقــل �أو بيع املياه من �أي بئــر يقــع فـي �إحرامات �أم الفل ــج  ،وي�ستثن ــى مــن ذلك
الإمــدادات العامــة لل�شرب القائمــة وقـت �صــدور هذا القانون  ،وفقا لل�شــروط وال�ضواب ــط
التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 8
ال يجـ ــوز �إجـ ــراء �أي تعديل علـ ــى الفلـ ــج �أو القيـ ــام ب ـ ـ�أي عمل ل�صيانتـ ــه �إال بعـ ــد احل�ص ــول
على ترخي�ص من الوزارة .
املــادة ( ) 9
يحظر القيام ب�أي عمل ي�ؤدي �إىل تلوث مياه الفلج ب�إحداث تغيري فـيزيائي � ،أو كيميائي ،
�أو ع�ضوي فـي خ�صائ�صها  ،بحيث يجعلها �ضارة بال�صحة العامة � ،أو يجعلها غري �صاحلة
لال�ستخدام .
املــادة ( ) 10
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )9من هذا القانون  ،يجوز للوزارة تنظيم ا�ستخدامات مياه
الفلج بالتن�سيق مع وكيل الفلج على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 11
ال يجـ ــوز �إقام ــة �أي م�شروعات �أو �إن�ش ــاءات �أو اعتمـ ــاد خمططات �إ�سكاني ــة فـي امل�ستجم ــع
املائي �أو موقع الفلج �أو �إحراماته �إال بعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من جهات
االخت�صا�ص  ،بعد التن�سيق مع الوزارة .
املــادة ( )12
ال يجوز �إقامة خزانات الحتجاز مياه ال�صرف ال�صحي فـي امل�ستجمع املائي �أو موقع الفلج
�أو �إحراماته �إال بعد احل�صول على موافقة من الوزارة .
املــادة ( ) 13
ال يج ــوز �إج ــراء �أي تعديـ ــل � ،أو القي ــام بـ ـ�أي عمل على املبان ــي الرتاث ــية والآث ــار املوج ــودة
فـي موق ــع الفلج �إال بعــد احل�صــول على الرتاخيـ ــ�ص الالزمـ ــة من جه ــات االخت�ص ــا�ص ،
بعد التن�سيق مع الوزارة .
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املــادة ( ) 14
ال يج ــوز تغييــر نـ ــوع ا�ستعم ــاالت الأرا�ضي الزراعيــة املوج ــودة فـي موق ــع الفل ــج �أو �إقامـ ــة
�أي من�شـ ـ�آت علي ــه �إال بعـ ــد احل�صـ ــول على الرتاخي ــ�ص الالزمـ ــة من جهـ ــات االخت�صـ ــا�ص
بعد التن�سيق مع الوزارة .
املــادة ( ) 15
تتوىل الوزارة تنفـيذ اخلطة الإدارية للتنمية امل�ستدامة ملوقع الفلج  ،بالتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة .
الف�صـــل الثالــــث
العقوبـــات
املــادة ( ) 16
م ــع ع ـ ـ ــدم الإخـ ــالل بـ ـ�أي عقوبـ ــة �أ�شـ ــد فـي قانـ ــون اجلزاء العمانـ ــي �أو �أي قانـ ــون آ�خ ــر ،
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 17
يعاقــب كـ ــل مـ ــن يخالـ ــف �أحكـ ــام امل ــواد ( )5و ( )6و ( )7و ( )8و ( )9م ــن ه ــذا القانـ ــون ،
بال�سجـ ــن م ـ ـ ــدة ال تق ــل عـ ــن ( )10ع�ش ــرة أ�يـ ـ ــام  ،وال تزيـ ـ ــد علـ ـ ــى ( )3ثـ ـ ــالث �سنـ ــوات ،
وبغرام ــة ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،مع �إلزامه ب�إزالة �أ�سباب املخالفة .
املــادة ( ) 18
مع ع ــدم الإخ ــالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون  ،يج ــوز للوزي ــر ف ــر�ض
غرامـ ــات �إداري ــة فـيم ــا ي�ص ــدره من لوائــح وقــرارات عم ــا يرتكــب من خمالف ــات لأحكــام
هـذا القانـون والالئحـة  ،علـى �أال يزيـد مقـدار الغرامـ ــة على (� )1000ألــف ري ــال عمانـ ــي ،
-396-

وتت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة  ،ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املــادة
ارتكــاب خمالفة مماثلة خ ــالل (� )2سنتــني من تاريــخ ف ــر�ض الغرامة  ،وفـي حــال املخالف ــة
امل�ستمرة يجوز فر�ض غرامة �إدارية بحد �أق�صى ( )50خم�ســني ري ــاال عمانيــا عن ك ــل يــوم
ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
وفـي جميع الأحوال يتعني �إزالة املخالفات  ،ولو بالقوة اجلربية على نفقة املخالف .
الف�صــل الرابــــع
�أحكـــام ختاميـــة
املــادة ( ) 19
ي�صدر الوزير الالئحة خالل �سنة من تاريخ العمل بهذا القانون  ،كما ي�صدر القرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكامــه  ،و�إىل �أن ت�صــدر  ،ي�ستمر العمل باللوائح والقـرارات املعمول بهـا ،
فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 20
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/40
بتعييـــن �سفرييـــن غيـــر مقيميـــن
		
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
تعــني ال�سفيــرة حنينــة بنــت �سلطــان بــن �أحمــد املغريي ــة � ،سفريتنـا لـدى الواليـات املتحــدة
الأمريكية  ،لتكون �سفرية لنا فوق العادة  ،ومفو�ضة غري مقيمة لدى جمهورية كوبا .
املــادة الثانيــــة
تعيــن ال�سفيــرة ليوثــا بنــت �سلطــان بــن �أحمــد املغريية � ،سفريتنــا لــدى جمهوريــة �أملانيــا
االحتاديــة  ،لتك ــون �سفيــرة لنــا فــوق العــادة  ،ومفو�ضــة غيــر مقيمــة لــدى كــل مــن مملكــة
ال�سويــد  ،ومملكــة الرنويــج  ،ومملكة الدمنارك  ،وجمهورية بولـندا  ،وجمهورية فنلندا ،
وجمهورية �آي�سلندا  ،والكونفدرالية ال�سوي�سرية .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  8 :مـن ذي احلجـــة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  30 :مـن �أغ�سطــــــــ�س �سنـــة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1208
ال�صادرة فـي 2017/9/5م
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قابـو�س بـن �سعيـد
�ســـلطــــان عـمــــان

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/41
بــرد 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 �إىل كل من :
� - 1سهيل علي �سعيد حبكوت العمري .
 - 2ميا�سـ ـ ــة نا�ص ـ ـ ــر زاهـ ـ ـ ــر الكنديـ ـ ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  8 :مـن ذي احلجـــة �سنـــة 1438هـ
املـوافــــق  30 :مـن �أغ�سطــــــــ�س �سنـــة 2017م
قابـو�س بـن �سعيـد
�ســـلطــــان عـمــــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1208
ال�صادرة فـي 2017/9/5م

-399-

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/42
بت�شكيـل جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي العمانـي
		
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 امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/37بت�شكيل جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�شكل جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين برئا�سة جاللة ال�سلطان وع�ضوية كل من :
 - 1نائب رئي�س جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين .
 - 2وكيـ ـ ـ ــل وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ــة .
 - 3الرئيـ ــ�س التنفـيـ ــذي للبنـ ــك املرك ــزي العمان ـ ــي .
 - 4الرئيــ�س التنفـيذي للهيئــة العامــة ل�س ـ ــوق املــال .
 - 5ال�شيخ حممد بن �سعود بن �سامل بهوان املخينـي .
 - 6الدكتــور �سيــف بـن عبدالل ــه بـن �سيــف ال�شيــدي .
وتكـون الع�ضويـة ملـدة ( )5خمـ�س �سنـوات مـن تاريـخ العمـل بهـذا املر�سـوم .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من  11يونيــو 2017م .
�صـدر فـي  14 :مـن ذي احلجــة �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  5 :مـن �سبتمبـــــــــر �سنـة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1209
ال�صادرة فـي 2017/9/10م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/43
بتعييـن نائـب لرئيـ�س جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي العمانـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

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
املــادة الأولـــــى
يعني �سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي نائبا لرئي�س جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي
العماين بذات مرتبته وخم�ص�صاته املالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :مـن ذي احلجــة �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  5 :مـن �سبتمبـــــــــر �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1209
ال�صادرة فـي 2017/9/10م
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/44
بتعييـن رئيـ�س تنفـيذي للبنـك املركـزي العمانـي
		
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 امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
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 طاهــر بــن �سال ــم بــن عبدالل ــه العم ــري رئي�س ــا تنفـيذيــا للبنــك املركــزي العمانــي
بالدرجــة اخلا�صــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :مـن ذي احلجــة �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  5 :مـن �سبتمبـــــــــر �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1209
ال�صادرة فـي 2017/9/10م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2017/45
ب�إ�صـدار نظـام غرفـة تجـارة و�صناعـة عمـان
�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 ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
وعلى قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 77/26
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
وعلى قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/22
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن غرفة جتارة و�صناعة عمان بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان الالئحة التنفيذية  ،واللوائح املالية
والإداري ــة وغريه ــا م ــن اللوائ ــح والقـ ــرارات الالزم ــة لتنفي ــذ �أحكـ ــام النظ ــام املرفـ ــق  ،على
�أن تن�شر الالئحة التنفيذية فـي اجلريدة الر�سمية  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات
ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات ال�سارية  ،وذلك فيما ال يتعار�ض مع �أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف النظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  8 :من ربيـع الأول �سنـة 1439هـ
املـوافـــــق  27 :من نوفمبــــــــر �سنـة 2017م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1221
ال�صادرة فـي 2017/12/6م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظــام غرفــة جتــارة و�صناعــة عمــان
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزيــــر :
وزيــر الـتـجـارة والـ�صـناع ــة .
 - 2الغرفـــــة :
غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 3املجلــــ�س :
جمل�س �إدارة الـغـرف ــة .
 - 4الفـــــــرع :
فرع الغرفة فـي املحافظة .
 - 5اللجـان الدائمـة :
اللجنة التنفيذية  ،وجلنة التدقيق  ،وجلنة اال�ستثمار .
 - 6الع�ضـو امل�سجـل :
الع�ضو املنت�سب للغرفة امل�سدد للر�سم ال�سنوي املقرر لع�ضوية الغرفة .
 - 7الالئحـــة :
الالئحة التنفيذية لهذا النظام .
املــادة ( ) 2
الغرفــة م�ؤ�س�ســة خا�صــة ذات نفع ع ــام  ،تهــدف �إلــى تنظيــم امل�صالح التجارية وال�صناعية
ملنت�سبيها وتنميتها والدفاع عنها ومتثيلها فـي خمتلف املجاالت  ،وتخ�ضع لإ�شراف الـوزيــر .
املــادة ( ) 3
تتمتع الغرفة بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري  ،ويكون لها حق متلك
الأمــوال الثابتــة واملنقولــة و�إدارتهــا وا�ستثمارهــا والت�صــرف فيها و�إجراء كافة الت�صرفات
والقيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق �أهدافها .
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املــادة ( ) 4
يكــون املقــر الرئي�سـ ــي للغرفـ ــة ف ــي حمافظـ ــة م�سقـ ــط  ،ويكون لها فرع فـي كل حمافظة
من حمافظــات ال�سلطن ــة  ،ويج ــوز بق ــرار من املجلــ�س �إن�شــاء مكاتــب �أو نوافـ ــذ خدمــة
داخ ــل �أو خــارج ال�سلطنــة بعــد التن�سيــق مـع اجلهــات املعني ــة .
املــادة ( ) 5
يجوز للغرفة االت�صال مبا�شرة بوحدات اجلهاز الإداري للدولة وما فـي حكمها للح�صول
على ما حتتاج �إليه من بيانات ومعلومات تتعلق ب�أعمالها  ،وتقع �ضمن اخت�صا�صاتها .
املــادة ( ) 6
يحظر على الغرفة اال�شتغال بال�سيا�سة �أو بالأمور الدينية �أو بامل�ضاربات �أو ب�أعمال �ضارة
بالأ�سواق .
املــادة ( ) 7
حتدد الالئحة الآتي :
� - 1آلية �إعداد جدول �أعمال اجلمعية العامة ومقرتحات الأع�ضاء واملوا�ضيع التي يتم
نظرها فـي اجلمعية و�آلية ن�شر الدعوة وحق ح�ضور االجتماعات وتدوين املحا�ضر .
 - 2الأحكــام اخلا�صــة باجتماعــات املجل ــ�س وجمالــ�س �إدارات الفــروع واخت�صا�ص ــات
كل من رئيــ�س املجل�س  ،ونائبيه  ،ورئي�س جمل�س �إدارة الفرع ونائبه  ،وكل ما يتعل ــق
ب�ش ـ�ؤون الفــرع .
 - 3اخت�صا�صات اللجان الدائمة ونظام عملها .
 - 4الأحكام اخلا�صة بانتخابات رئي�س و�أع�ضاء املجل�س ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
الفرع  ،وكل ما يتعلق ب�سري االنتخابات  ،وتقدمي الطعون  ،والف�صل فيها .
 - 5ر�سوم الت�سجيل فـي ع�ضوية الغرفة وجتديدها وغرامة الت�أخري عن �سداد الر�سوم ،
والر�سوم املتعلقة باالنتخابات  ،و�أي ر�سوم �أخرى مقابل اخلدمات التي تقدمها
الغرفة  ،وحاالت الإعفاء منها .
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الف�صــل الثانــي
اخت�صــا�صــات الغرفــة
املــادة ( ) 8

تخت�ص الغرفة مبا ي�أتي :
 - 1اقرتاح اال�سرتاتيجية العامة املنظمة للقطاع التجاري وال�صناعي وو�ضع اخلطط
الالزمة لتنفيذها فـي �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة .
� - 2إبداء الر�أي فـي الت�شريعات املنظمة للأن�شطة التجارية وال�صناعية قبل �إ�صدارها ،
وتقدمي املقرتحات ب�ش�أن تعديل القوانني النافذة .
 - 3رفع املقرتحات املتعلقة بالقطاع التجاري وال�صناعي �إىل اجلهات املعنية  ،واقرتاح
احللول املمكنة ملعاجلتها .
 - 4ت�سجيــل املرخ ــ�ص له ــم مبزاولــة الأن�شطــة التجاريــة وال�صناعيــة  ،وت�صنيفهــم
وتوزيعهم �إىل فئات والتعريف ب�أعمالهم .
 - 5امل�صادقة على الفواتري التجارية ملختلف ال�سلع .
� - 6إ�صدار �شهادات من� أش� ال�سلع وامل�صادقة عليها .
 - 7امل�صادقة على ال�شهادات التجارية وال�صناعية .
 - 8حتديد العرف التجاري وال�صناعي  ،ومنح الر�أي ب�ش�أنه .
 - 9ت�سوية املنازعات التجارية بني �أع�ضاء الغرفة بالطرق الودية .
 - 10امل�شاركــة فـ ــي متثي ــل القط ــاع اخلا�ص ف ــي املحافــل املحليــة والدوليــة ذات ال�صلة
بالأن�شطة التجارية وال�صناعية .
 - 11امل�شاركة فـي اللجان واملجال�س التي ت�ستدعي م�صلحة الغرفة و�أع�ضائها اال�شرتاك
فيها .
 - 12تنظيــم املحا�ض ــرات والن ــدوات وور�ش العم ــل وامل�ؤمترات داخل ال�سلطنة وخارجها ،
�أو امل�شاركة فـي تنظيمها .
� - 13إقامة وتنظيم املعار�ض املتعلقة ب�أن�شطتها وفعالياتها .
� - 14إبرام اتفاقيات �أو مذكرات تفاهم ذات �صلة باخت�صا�صات الغرفة بعد موافقة وزارة
التجارة وال�صناعة  ،ووزارة اخلارجية .
املــادة ( ) 9
يكون للفرع فـي نطاق اخت�صا�صه املكاين ممار�سة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها فـي املــادة
(  ) 8من هذا النظام  ،و ذلك بالتن�سيق مع املجل�س .
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الف�صــل الثالــث
ع�ضويــة الغرفـــة
املــادة ( ) 10
 - 1يجـب علـى كـل مـن يـزاول الأعمال التجارية �سواء كان عمانيا �أو �أجنبيا �شخ�صا طبيعيــا
�أو اعتباريا �أن يكون ع�ضوا بالغرفة  ،و�أن يتم ت�سجيله مبقرها الرئي�سي � ،أو بالفرع
الذي يقع �ضمن نطاقه مقر العمل الرئي�سي للع�ضو .
 - 2يعفــى مــن الت�سجي ــل لع�ضوي ــة الغرفـ ــة الأف ــراد ال ــذي ــن ميار�س ــون �أعمـ ــاال �صغي ـ ــرة
�أو حرفا ب�سيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع املتجـول � ،أو الـذي يقوم ب�أعمال نقل �صغرية ،
وكــل مــن نــ�ص قان ــون ال�سجــل التجاري �أو قانون ال�شركات التجارية �أو �أي قانون �آخر
على �إعفائه من الت�سجيل فــي ال�سجل التجاري .
	- 3ال تقبــل الوحــدات احلكوميــة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملن�ش�آت اخلا�صة املعامالت
التجاريــة املقدم ــة �إليهــا مـن قب ــل �أي مــن الأ�شخ ـ ــا�ص امل�ش ــار �إليهـ ــم فـ ــي البن ــد ()1
من هذه املــادة �إال بعد الت�أكد من �أنه ع�ضو م�سجل .
املــادة ( ) 11
يجوز لغري الأ�شخا�ص املذكورين فـي املــادة ( )10من هذا النظام العاملني ب�أن�شطة لها
�صلة بالتجارة � ،أو يغلب على ن�شاطهم اجلانب التجاري  ،الت�سجيل فـي ع�ضوية الغرفة .
املــادة ( ) 12
يقدم طلب ت�سجيل الع�ضوية وجتديدها �إىل الغرفة �أو الفرع  ،مرفقا به الأوراق الثبوتية
التي تبينها الالئحة  ،ويجب على الإدارة التنفيذية البت فـي الطلب خالل مدة ال تتجاوز
( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقدميه م�ستكمال لل�شروط القانونية .
وفـي حالة رف�ض الطلب  ،ف�إنه يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا  ،و�أن يتم �إبالغ مقدم
الطلب بذلك كتابة خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صدوره .
ويجوز ملقدم الطلب خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إبالغه بالقرار التظلم �إىل اللجنة
التنفيذية والتي عليها �أن تبت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما  ،على �أن يكون قرارها
م�سببا ونهائيا .
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املــادة ( ) 13
يفقد الع�ضو امل�سجل ع�ضويته بالغرفة فـي احلاالت الآتية :
 - 1فقدان ال�صفة التي �أهلته لع�ضوية الغرفة .
 - 2احلكم ب�إ�شهار �إفال�سه .
املــادة ( ) 14
يجوز بقرار من املجل�س بناء على تو�صية م�سببة من الإدارة التنفيذية وقف الع�ضو امل�سجل
للمدة التي حتددها الالئحة  ،وتعاد الع�ضوية بانتهاء الأ�سباب التي �أدت �إىل وقفها .
الف�صــل الرابــع
�أجهــزة الغرفــة
املــادة ( ) 15
تتكون الغرفة من اجلمعية العامة  ،واملجل�س  ،وجمال�س �إدارات الفروع  ،واللجان الدائمة ،
والإدارة التنفيذية .
املــادة ( ) 16
تتكون اجلمعية العامة للغرفة من الأع�ضاء امل�سجلني .
وميثل الع�ضو امل�سجل فـي اجتماعات اجلمعية العامة ب�صفته املالك �أو ال�شريك املفو�ض
منفردا � ،أو املدير املفو�ض بالتوقيع منفردا من واقع بيانات ال�سجل التجاري .
املــادة ( ) 17
ال يجوز التوكيل �أو التفوي�ض فـي احل�ضور �أو الت�صويت فـي اجتماعات اجلمعية العامة ،
ويكون لكل ع�ضو م�سجل �صوت واحد .
املــادة ( ) 18
جتتمع اجلمعية العامة للغرفة بدعوة من رئي�س املجل�س �أو من ينوب عنه  ،ويجوز دعوتها
كلما اقت�ضى الأمر بقرار من املجل�س �أو بناء على طلب كتابي يقدمه ( )%1واحد فـي املائة
على الأقل من الأع�ضاء امل�سجلني � ،أو بناء على طلب الوزير .
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املــادة ( ) 19
يجب دعوة اجلمعية العامة �إىل اجتماع عادي مرة على الأقل فـي ال�سنة  ،وتخت�ص بالآتي :
 -1مناق�شة التقرير ال�سنوي عن �أعمال الغرفة  ،وتقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة
املالية املنتهية  ،واملوافقة عليهما .
 -2النظــر فـي اقرتاح ــات �أع�ضــاء اجلمعيــة العامة للغرفة واملقدمة �إىل املجل�س قبل
اجتماعها بـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل .
 - 3تعيني مراقب احل�سابات .
املــادة ( ) 20
يجوز دعوة اجلمعية العامة �إىل اجتماع غري عادي  ،وتخت�ص بالآتي :
 - 1النظــر فــي املخالفــات املن�سوب ــة لع�ضــو �أو �أكثــر من �أع�ضــاء املجلــ�س �أو جمالــ�س
�إدارات الفروع  ،بناء على قرار م�سبب من املجل�س .
 -2املوافقة على التعديالت املقرتحة على هذا النظام  ،والالئحة .
 - 3حل املجل�س مبوافقة ثالثة �أرباع �أ�صوات احلا�ضرين .
 - 4تعليـ ــق �أو �إ�سق ــاط ع�ضوي ــة رئيــ�س املجلــ�س �أو جمل ــ�س �إدارة الف ــرع �أو �أي ع�ض ــو
من �أع�ضــاء املجل�س �أو جملــ�س �إدارة الفــرع بنــاء على طلب م�سبب يرفعه �إليها
املجل�س  ،وذلك مبوافقة ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين .
املــادة ( ) 21
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة فـي اجتماعها العادي �صحيحا �إال �إذا ح�ضره ( )200مائتا
ع�ضو م�سجل على الأقل  ،و�إذا مل يكتمل هذا الن�صاب وجب انعقاد اجلمعية فـي اجتماع
ثان خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من التاريخ املحدد لالجتماع الأول  ،ويكون االجتماع
الثاين �صحيحا �أيا كان عدد احلا�ضرين فيه  ،بالإ�ضافة �إىل ح�ضور رئي�س املجل�س �أو �أحد
نائبيه  ،ورئي�سي جلنتي التدقيق واال�ستثمار  ،وممثل وزارة التجارة وال�صناعة  ،ومراقب
احل�سابات  ،والرئي�س التنفيذي  ،ويحدد تاريخ االجتماع الثاين فـي الدعوة املوجهة لعقد
االجتماع الأول .
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وال يكون انعقاد اجلمعية العامة فـي اجتماعها غري العادي �صحيحا �إال �إذا ح�ضره ()%5
خم�ســة فـي املائــة على الأقــل مــن الأع�ضــاء امل�سجليـن  ،و�إذا لــم يكتمل هذا الن�صاب وجب
انعقاد اجلمعية فـي اجتماع ثان خالل (� )7سبعة �أيام عمل من التاريخ املحدد لالجتماع
الأول  ،ويكون االجتماع الثاين �صحيحا �إذا ح�ضره (� )1000ألف ع�ضو م�سجل على الأقل ،
ويحدد تاريخ االجتماع الثاين فـي الدعوة املوجهة لعقد االجتماع الأول .
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة فـي اجتماعها العادي وغري العادي ب�أغلبية عدد �أ�صوات
الأع�ضاء احلا�ضرين .
املــادة ( ) 22
يت�ألف املجل�س على النحو الآتي :
 )5( - 1خم�س ــة �أع�ضــاء مــن حمافظــة م�سقــط  ،يت ــم انتخابه ــم باالقت ــراع ال�س ــري
من الأع�ضاء امل�سجلني فـي حمافظة م�سقط .
 - 2ر�ؤ�ساء جمال�س �إدارات فروع الغرفة باملحافظات الأخرى .
وتكون مدة املجل�س (� )4أربع �سنوات ميالدية تبد�أ من تاريخ �أول اجتماع لـه  ،ويجوز ملن
انتهت ع�ضويته �إعادة الرت�شح لع�ضوية املجل�س .
املــادة ( ) 23
يعقد �أع�ضاء املجل�س خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �إعالن النتائج النهائية لالنتخابات
�أول اجتماع لهم فـي املقر الرئي�سي للغرفة برئا�سة �أكرب الأع�ضاء �سنا  ،لينتخبوا من
بينهم باالقرتاع ال�سري رئي�سا للمجل�س  ،ونائبني له  ،وع�ضوين �آخرين لتتكون من ه�ؤالء
اخلم�سة اللجنة التنفيذية .
ويعني املجل�س �أمينا لل�سر من الإدارة التنفيذية فـي االجتماع ذاته .
كما ينتخب املجل�س فـي االجتماع ذاته �أع�ضاء جلنتي التدقيق واال�ستثمار  ،من غري �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية .
املــادة ( ) 24
تكون للمجلــ�س كافــة ال�صالحي ــات الالزمــة للإ�شــراف والرقابــة واملتابعــة على ممار�ســة
الغرفة الخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
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 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للغرفة  ،ومتابعة تنفيذها .
 - 2اعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية للغرفة .
 - 3اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة .
 - 4اقرتاح تعديل هذا النظام  ،والالئحة  ،ورفعهما �إىل اجلمعية العامة فـي اجتماعها
غري العادي للموافقة .
 - 5املوافقة على اللوائح املالية والإدارية للغرفة وغريها من اللوائح .
 - 6اعتماد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية للغرفة  ،وح�سابها اخلتامي املدقق .
 - 7املوافقة على القرو�ض والت�سهيالت املالية للغرفة .
 - 8ت�شكيــل جملــ�س ا�ست�شــاري وجلــان م�ؤقتة من بني �أع�ضاء الغرفة  ،ومــن �أع�ضــاء
اجلمعيــات االقت�صاديــة  ،ومــن ر�ؤ�ســاء و�أع�ضــاء جملــ�س �إدارة الغرفــة ال�سابقيـن ،
ومن غريهم  ،وحتديد اخت�صا�صات  ،ونظام عمل كل منها .
 - 9تعيني الرئي�س التنفيذي وحتديد م�ستحقاته .
� - 10أي �أعمال �أخرى الزمة لتحقيق �أهداف الغرفة  ،وتنفيذ اخت�صا�صاتها .
وللمجل�س �أن يفو�ض بع�ض �صالحياته للرئي�س � ،أو اللجنة التنفيذية � ،أو الرئي�س التنفيذي .
املــادة ( ) 25
يتوىل �إدارة الفرع جمل�س �إدارة يت�ألف من (� )7سبعة �أع�ضاء يتم انتخابهم باالقرتاع ال�سري
من الأع�ضاء امل�سجلني فـي الفرع .
وتكــون مــدة ع�ضويــة جملــ�س �إدارة الفــرع (� )4أربع �سنــوات ميالديــة تبد أ� من تاريخ �أول
اجتماع لـه  ،ويجوز ملن انتهت ع�ضويته �إعادة الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة الفرع .
املــادة ( ) 26
يعقد �أع�ضاء جمل�س �إدارة الفرع خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �إعالن النتائج النهائية
لالنتخابات �أول اجتماع لهم فـي مقر الفرع  ،لينتخبوا مـن بينهــم باالقرتاع ال�سري رئي�سا
ملجل�س �إدارة الفرع  ،ونائبا له  ،على �أن يتوىل رئا�سة هذا االجتماع �أكرب الأع�ضاء �سنا .
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املــادة ( ) 27
تكون ملجل�س �إدارة الفرع كافة ال�صالحيات الالزمة للإ�شراف والرقابة واملتابعة على �أعمال
الفرع وحتقيق �أهداف الغرفة  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية للفرع  ،ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد .
 - 2اقتــراح �إن�ش ــاء مكاتــب �أو نواف ــذ خدم ــة ف ــي املحافظ ــة وفق ــا للخط ــة املعتمـ ــدة
فـي امليزانيــة ال�سنويــة للغرفــة .
 - 3ت�شكيل جملــ�س ا�ست�ش ــاري وجل ــان م�ؤقتـ ــة مــن بي ـ ــن الأع�ضــاء امل�سجليـ ــن بالفـ ـ ــرع
�أو من غريه ــم  ،وحتديــد اخت�صا�صاتها ونظــام عملهــا .
املــادة ( ) 28
ميثل رئي�س املجل�س الغرفة �أمام الق�ضاء وفـي �صالتها بالغري  ،وي�شرف على جميع �أعمالها ،
وفـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته يحل حمله �أحد نائبيه
على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 29
يكون عمل �أع�ضاء املجل�س تطوعيا ال يتقا�ضون عليه �أجرا  ،ما عدا خم�ص�صات ال�سفر ،
وبدل ح�ضور االجتماعات وفقا ملا حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 30
يكون رئي�س املجل�س و�أع�ضا�ؤه ورئي�س جمل�س �إدارة الفرع و�أع�ضا�ؤه م�س�ؤولني �أمام اجلمعية
العامة عن كل خمالفة للنظام و�إ�ساءة ا�ستعمال �أموال الغرفة �أو تبديدها  ،وال ت�سقط
دعوى امل�س�ؤولية فـي هذا ال�ش�أن �إال بانق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء ع�ضويتهم .
املــادة ( ) 31
يتعيــن علــى رئيــ�س املجلــ�س و�أع�ضائ ــه �إذا كانــت لهــم م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
فـي العقود �أو االتفاقيات التي تربمها الغرفة � ،إخطار املجل�س بذلك  ،والتنحي عن نظر
املو�ضوع املعرو�ض ب�ش�أن ذلك العقد �أو تلك االتفاقية  ،وال يجوز له ح�ضور مداوالت املجل�س
ب�ش�أن هذا املو�ضوع � ،أو الت�صويت عليه .
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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 الغرفة � ،أو كان ع�ضوا فـي جمل�س �إدارتها .
ويرتتب على خمالفة �أحكام هذه املادة بطالن العقد �أو االتفاقية .
وت�سري �أحكام هذه املادة على رئي�س جمل�س �إدارة الفرع  ،و�أع�ضائه .
املــادة ( ) 32
يجوز حل املجل�س بقرار م�سبب من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء  ،وذلك فـي احلاالت
الآتية :
 - 1عدم انعقاد املجل�س ملدة تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر .
 - 2عدم انعقاد اجلمعية العامة للغرفة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ دعوتها
لالجتماع .
� - 3إذا ارتكــب املجلــ�س خمالفــة ج�سيمــة لهــذا النظــام �أو اللوائــح ال�ص ــادرة مبوجبــه
�أو خالفت النظام العام �أو الآداب .
وتتم الدعوة النتخاب جمل�س جديد خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ احلل  ،و�إىل حني
ت�شكيل املجل�س اجلديد تقوم بت�سيري �أعمال الغرفة جلنة ت�شكل بقرار من الوزير .
املــادة ( ) 33
يكون للغرفة �إدارة تنفيذية برئا�سة الرئي�س التنفيذي  ،تخت�ص بالأعمال التنفيذية
للغرفة  ،وذلك على النحو الذي تبينه لوائح الغرفة .
الف�صــل اخلامــ�س
انتخابــات الغرفــة
املــادة ( ) 34
جترى انتخابات املجل�س وجمل�س �إدارة الفرع حتت �إ�شراف جلنة ت�سمى (جلنة انتخابات
الغرفة)  ،ويعترب االنتخاب حقا �شخ�صيا للع�ضو امل�سجل  ،وال يجوز الإنابة �أو التوكيل فيه .
ويتــم التظلــم مــن قراراتهــا �أمــام جلن ــة ت�سمــى (جلن ــة الطع ــون) خ ــالل (� )7سبعــة �أيــام
من تاريخ �إعالن نتيجة االنتخاب .
وي�صدر قرار من الوزير بت�شكيل جلنتي االنتخابات والطعون و�أي جلان �أخرى الزمة
لالنتخابات  ،على �أن يحدد القرار اخت�صا�صات كل جلنة  ،ونظام عملها .
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املــادة ( ) 35
ي�شرتط فيمن يرت�شح لع�ضوية املجل�س �أو جمل�س �إدارة الفرع الآتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أن يكون حا�صال على م�ؤهل الدبلوم العام على الأقل .
� - 3أن يكون قد م�ضى على ع�ضويته فـي الغرفة مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات .
� - 4أال تقل �سنه عن ( )30ثالثني �سنة ميالدية .
� - 5أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة .
� - 6أال يك ـ ــون موظفــا ف ــي إ�حــدى وحدات اجلهــاز الإداري للدول ــة �أو عام ــال ب�أج ــر
فـي القطاع اخلا�ص .
املــادة ( ) 36
�إذا انتخب رئي�س جمل�س �إدارة الفرع رئي�سا للمجل�س توىل نائبه ممار�سة كافة اخت�صا�صاته
املقررة قانونا .
املــادة ( ) 37
�إذا خـال مكـان �أحد �أع�ضـاء املجلـ�س �أو جمل�س �إدارة الفرع قبل انتهـاء فرتتـه وجـب �شغـل
مكانه من قبل �أحد املر�شحني بح�سب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات املجل�س �أو جمل�س
�إدارة الفرع عن الفرتة ذاتها بحيث يقدم الأكرث من حيث عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها
وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إبالغ املجل�س بخلو املكان  ،وتكون فرتة الع�ضو
اجلديد هي الفرتة املكملة لفرتة ع�ضوية �سلفه  ،و�إذا تعذر �شغل هذا املكان وبقي من مدة
املجل�س (� )6ستة �أ�شهر على الأقل  ،فتجرى االنتخابات ل�شغل الع�ضوية ال�شاغرة .
املــادة ( ) 38
تفقد ع�ضوية املجل�س �أو جمل�س �إدارة الفرع فـي احلاالت الآتية :
 - 1فقد ع�ضوية الغرفة طبقا حلكم املادة ( )13من هذا النظام .
 - 2اال�ستقالة .
 - 3الوفاة .
 - 4فقد �أي من ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )35من هذا النظام .
 - 5عدم القدرة على مبا�شرة �أعمال الع�ضوية ب�سبب احلالة ال�صحية مبوجب قرار
من اجلهة الطبية املخت�صة .
 - 6عــدم ح�ضــور اجتماعات املجل�س ( )3ثالث مرات متتالية � ،أو (� )4أربع مرات
منف�صلة فـي ال�سنة الواحدة  ،بدون عذر مقبول من املجل�س .
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الف�صــل ال�ســاد�س
ماليــة الغرفــة
املــادة ( ) 39
تكون للغرفة ميزانية م�ستقلة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية للغرفة فـي اليوم الأول من �شهر يناير ،
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل �سنة .
املــادة ( ) 40
تتكون موارد الغرفة مما ي�أتي :
 - 1الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الغرفة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 2ريع العقارات اململوكة للغرفة  ،وعوائد ا�ستثمارات �أموالها .
 - 3عوائد تنظيم املعار�ض اخلا�صة واملحا�ضرات والندوات وور�ش العمل وامل�ؤمترات ،
�أو التي ت�شارك فـي تنظيمها .
 - 4ح�صيلة ثمن املطبوعات والدوريات التي ت�صدرها .
 - 5املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا للقوانني والنظم املعمول بها .
� - 6أي موارد �أخرى يوافق عليها املجل�س .
املــادة ( ) 41
يعني املجل�س م�صرفا �أو �أكرث من امل�صارف املحلية املعتمدة فـي ال�سلطنة لإيداع �أموال
الغرفة  ،وحتدد الالئحة املالية قواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال .
املــادة ( ) 42
يكــون للغرفــة مراقــب ح�ساب ــات واحد على الأقل من بني املرخـ�ص لهــم مبزاولة مهنة
املحا�سبة واملراجعة  ،يتم تعيينه �سنويا  ،وال يجوز له �أن يقدم �إىل الغرفة �أي خدمات فنية
�أو �إدارية �أو ا�ست�شارية  ،وال يجوز التجديد ملراقب احل�سابات نف�سه ملــدة تزيد على (� )4أربع
�سنوات متتالية .
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مر�ســــوم �ســـلطانــي
رقــم 2017/46
ب�إن�شـاء �سفـارة ل�سلطنـة عمـان فــي االتحــاد ال�سوي�ســري
		
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 بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ أ� �سف ــارة ل�سلطنــة عمــان فـي االحت ــاد ال�سوي�س ــري .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صــدر فـي  18 :مـن ربيـع الأول �سنـة 1439هـ
املـوافـــــق  7 :مـن دي�سمبــــــــر �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1222
ال�صادرة فـي 2017/12/10م
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مر�ســــوم �ســـلطانــي
رقــم 2017/47
ب�إجــازة االتفاقيــة النفطيــة املوقعــة
بني حكومـة �سلطنـة عمـان و�شركـة اوك�سيدنتـال حفــار �ش.م.م
و�شركـة النفـط العمانيـة لال�ستك�شـاف والإنـتاج �ش.م.م للمنطقـة رقـم ()30
		
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 النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعل ــى االتفاقيـ ــة النفطية املوقعـ ــة بني حكومـة �سلطن ــة عمان  ،و�شركة اوك�سيدنت ــال حفـار
�ش.م.م  ،و�شرك ــة النفـ ـ ــط العمانية لال�ستك�شـ ــاف والإنت ـ ــاج �ش.م.م للمنطقـ ـ ــة رق ـ ــم ()30
بتاريــخ  14مــن نوفمبـ ــر 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إج ــازة االتفاقيـ ــة النفطيـ ــة امل�ش ـ ــار �إليهـ ــا .
املــادة الثانيــــة
ين�شـر هذا املر�سـوم فـي اجلريـدة الر�سميـة  ،ويعـمل بـه مـن تاريـخ �صـدوره .
�صــدر فـي  29 :مـن ربيـع الأول �سنـة 1439هـ
املـوافـــــق  18 :مـن دي�سمبــــــــر �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1223
ال�صادرة فـي 2017/12/24م
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مر�ســــوم �ســـلطانــي
رقــم 2017/48
ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة بني حكومـة �سلطنــة عمــان
و�شركــة �آرا برتوليــوم عمـان بـي  31املحــدودة للمنطقــــة رقــــم ()31
		
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 النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقية النفطية املوقعة بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة �آرا برتوليوم عمان بي 31
املحدودة للمنطقة رقم ( )31بتاريخ  14من نوفمرب 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إج ــازة االتفاقيـ ــة النفطيـ ــة امل�ش ـ ــار �إليهـ ــا .
املــادة الثانيــــة
ين�شـر هذا املر�سـوم فـي اجلريـدة الر�سميـة  ،ويعـمل بـه مـن تاريـخ �صـدوره .
�صــدر فـي  29 :مـن ربيـع الأول �سنـة 1439هـ
املـوافـــــق  18 :مـن دي�سمبــــــــر �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1223
ال�صادرة فـي 2017/12/24م
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مر�ســــوم �ســـلطانــي
رقــم 2017/49
ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة بـني حكومـة �سلطنـة عمـان
و�شركــــــة تيثيــــز �أويــل منت�صـــــر املحـــدودة للمنطقــــــة رقـــــــم ()49
		
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 النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقيـة النفطيـة املوقعـة بـني حكومــة �سلطنــة عمـان  ،و�شركــة تيثيـز �أويــل منت�صر
املحدودة للمنطقة رقم ( )49بتاريخ  14من نوفمرب 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إج ــازة االتفاقيـ ــة النفطيـ ــة امل�ش ـ ــار �إليهـ ــا .
املــادة الثانيــــة
ين�شـر هذا املر�سـوم فـي اجلريـدة الر�سميـة  ،ويعـمل بـه مـن تاريـخ �صـدوره .
�صــدر فـي  29 :مـن ربيـع الأول �سنـة 1439هـ
املـوافـــــق  18 :مـن دي�سمبــــــــر �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1223
ال�صادرة فـي 2017/12/24م
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مر�ســــوم �ســـلطانــي
رقــم 2017/50
ب�إجــازة االتفاقيــة النفطيــة املوقعــة
بني حكومـة �سلطنـة عمـان و�شركـة �إينـي عمـان بي.فـي.
و�شركـة النفـط العمانيـة لال�ستك�شـاف والإنتـاج �ش.م.م للمنطقــة رقـم ()52
		
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 النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقية النفطية املوقعة بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة �إيني عمان بي.فـي، .
و�شركـ ــة النفـ ــط العمانيـ ـ ــة لال�ستك�شــاف والإنتـ ــاج �ش.م.م للمنطق ــة رق ـ ـ ــم ( )52بتاريـخ
 14من نوفمب ـ ـ ــر 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إج ــازة االتفاقيـ ــة النفطيـ ــة امل�ش ـ ــار �إليهـ ــا .
املــادة الثانيــــة
ين�شـر هذا املر�سـوم فـي اجلريـدة الر�سميـة  ،ويعـمل بـه مـن تاريـخ �صـدوره .
�صــدر فـي  29 :مـن ربيـع الأول �سنـة 1439هـ
املـوافـــــق  18 :مـن دي�سمبــــــــر �سنـة 2017م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1223
ال�صادرة فـي 2017/12/24م
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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 -

مبنح و�سام ال�سلطان قابو�س مـن الدرجة الأوىل للربوفي�سور ال�سري  /جمدي حبيب يعقوب
"جــراح القل ــب العامل ــي" وذلـك تقديرا ملكانته العلمية على امل�ستوى العاملي .
وقــد �صــدر �أمر املن ــح بتاريــخ  11من جمادى الأوىل 1438هـ  ،املوافـ ـ ــق  8مـن فرباير 2017م .

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1182
ال�صادرة فـي 2017/2/19م
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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 ــام �آل �سعي ــد حل�ضـ ــرة �صاحـ ــب ال�سم ــو ال�شيـ ــخ �صبـ ــاح الأحمـ ــد اجلابـ ــر ال�صبـ ــاح
" �أمي ــر دولـ ــة الكوي ــت " وذلك مبنا�سبـة زيـارة �سمـوه لل�سلطنـة .
وقـد �صــدر �أمر املنـح بتاريخ  23من جمادى الأوىل 1438هـ  ،املوافـ ـ ــق  20مـن فرباير 2017م .

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1183
ال�صادرة فـي 2017/2/26م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنح و�سام ال�سلطان قابو�س مـن الدرجـة الثانيـة للم�سرت  /روبــرت هانيجــان " رئيـ�س جهـاز
االت�صاالت احلكومية الربيطاين " وذلـك تقديرا جلهوده فـي توثيق �أوا�صر التعاون الأمني
القائم بني ال�سلطنة واململكة املتحدة .
وقــد �صــدر �أمر املنــح بتاريــخ  30من جمادى الثانية 1438هـ  ،املوافـ ـ ــق  29مـن مار�س 2017م .

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1189
ال�صادرة فـي 2017/4/9م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنــح و�س ــام عم ــان الع�سك ــري مــن الدرجـ ــة الثانيـ ــة ملعال ــي الفريـ ــق البحـ ــري الركـ ــن /
عبداللــه بـن �سلطـان ال�سلطـان " قائـد القـوات البحريـة امللكيـة ال�سعوديـة " وذلـك تقديـرا
جلهـ ــوده و�إ�سهامات ـ ــه فـ ــي توثي ـ ــق �أوا�صـ ــر التع ـ ــاون الع�سك ـ ــري القائ ـ ــم بيـ ــن ال�سلطنـ ــة
واململكــة العربيـة ال�سعوديـة .
وقــد �صــدر �أمر املنــح بتاريــخ  6من حمرم 1439هـ  ،املوافـ ـ ــق  27مـن �سبتمبــر 2017م .

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1213
ال�صادرة فـي 2017/10/8م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنـ ــح و�سـ ــام عمـ ــان الع�سك ـ ــري مـ ــن الدرج ـ ــة الثانيـ ــة لل ــواء الركــن /ت�شالـ ــز فاتورينـ ــي
" كبيــر ال�ضبـاط الربيطانييـن املعاريـن " وذلـك مبنا�سبـة انتهـاء مهـام عملـه بال�سلطنـة .
وقــد �صــدر �أمر املنــح بتاريــخ  11من حمرم 1439هـ  ،املوافـ ـ ــق  2مـن �أكتــوبر 2017م .

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1213
ال�صادرة فـي 2017/10/8م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنــح و�س ــام ال�سلطــان قابــو�س ( الدرجـ ــة الأول ــى ) للدكتـ ــور  /حمم ــد الها�شمــي احلام ــدي
" رئي ـ ــ�س قنـ ــاة امل�ستقلـ ــة "  ،وو�س ــام ال�سلط ــان قابـ ــو�س للثقافـ ـ ــة والعلـ ـ ــوم والفنـ ــون والآداب
( الدرج ـ ــة الثاني ـ ــة ) للفا�ضـ ــل  /عبـ ــا�س حممـ ــد اخل�ضيـ ــر اجلنـابـ ــي  ،وذلـ ــك لكونهم ــا
مــن ال�شخ�صيات امل�ؤثــرة فــي املج ــاالت الإعالميـ ــة والأدبيـ ــة والإن�ساني ــة .
وقــد �صــدر �أمر املنــح بتاريــخ  22من ربيع الأول 1439هـ  ،املوافـ ـ ــق  11مـن دي�سمبــر 2017م .

ن�شر هذا الأمـ ــر فـي اجلريدة الر�سمية رق ــم ()1223
ال�صادرة فـي 2017/12/24م
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