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رقم
ال�صفحة

مـــــرا�ســـيـــــم �ســلــطانيـــــــة
مر�سـوم �سلطـان ــي رق ــم  2014/1بالت�صديـ ــق على امليزانيـ ــة العام ــة للدولـة لل�سنـ ــة
املالية 2014م .
مر�ســوم �سلطـانـ ــي رقــم  2014/2بالت�صديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق عل ـ ـ ــى االتفاقيتـ ـ ـ ـ ــني الإطاريتـ ـ ـ ـ ــني
للتع ـ ــاون االقت�صـ ــادي والتج ـ ـ ــاري واال�ستثم ـ ــاري
والفنـي بني دول جمل�س التعاون لـدول اخلليـج
العربي ــة وك ــل م ــن الوالي ــات املتح ـ ــدة الأمريكــية
وجمهوريـة البيــرو .
مر�ســوم �سلطـانـ ــي رقــم  2014/3ب�ش ـ ـ ـ ـ ـ�أن حتديـ ـ ـ ــد مفهـ ـ ـ ـ ــوم احل�صانـ ـ ـ ـ ــة ونطـ ـ ـ ــاق
تطبيقه ــا .
مر�ســوم �سلطـانـ ــي رقــم  2014/4بتعدي ـ ــل جـ ـ ـ ـ ــدول رواتـ ـ ــب وعـ ـ ــالوات وبـ ـ ـ ــدالت
الق�ض ـ ـ ـ ــاة و�أع�ض ـ ـ ـ ــاء حمكـم ـ ـ ــة الق�ض ـ ــاء الإداري
و�أع�ضـاء االدعـاء العـام .
مر�ســوم �سلطـانـ ــي رقــم  2014/5بالت�صدي ــق علـ ــى االتفاقيـ ـ ــة الأمنيـ ــة ب ـ ـ ــني دول
جملــ�س التعــاون ل ــدول اخلليــج العربيــة .
مر�ســوم �سلطـانـ ــي رقــم  2014/6بتعيــني �أمــني عــام بــوزارة الدفــاع .
مر�ســوم �سلطـانـ ــي رقــم  2014/7بتعييــن م�ست�شــار بــوزارة التعليــم العال ــي .
مر�ســوم �سلطـانـ ــي رقــم  2014/8بتعييــن �أميــن عــام ملجل ــ�س التعلي ــم .
مر�ســوم �سلطـانـ ــي رقــم  2014/9ب�إن�شاء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
و�إ�صـدار نظامها .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/10بتعييــن �سفيــر غيــر مقيــم .
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رقم
ال�صفحة
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/11ب�إج ــازة االتفاقيــة النفطي ــة املعدلـ ــة بيـن حكوم ـ ــة
�سلطن ـ ــة عمـ ـ ـ ــان و�شركـ ـ ــة النف ـ ــط الربيطاني ـ ــة
( بـ ــي بـ ـ ــي �إك�سبلوري�شـ ـ ــن �إب�سيل ـ ـ ـ ــون ليمتـ ـ ــد)
للمنطقـ ـ ــة رقم (. )61
87
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/12ب�إج ــازة االتفاقي ــة النفطية بني حكوم ــة �سلطن ــة
عمــان و�شركة توتال لال�ستك�شــاف والإنتــاج عمــان
برتوليوم بي فـي للمنطقة رقم (. )41
88
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/13ب�إج ــازة االتفاقيـ ــة النفطيـ ــة بني حكوم ــة �سلطن ــة
عمان و�شركة برتوجا�س كحل ال ال �سي للمنطقة
رقم (. )55
89
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/14بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم .
90
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/15بـ ــرد اجلن�سيـ ـ ــة العماني ـ ــة .
91
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/16بتقريــر �صفــة املنفع ـ ــة العام ــة مل�ش ــروع ازدواجيــة
طريق �أدم  -ثمريت .
93
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/17بتقري ـ ــر �صفـ ـ ـ ــة املنفع ــة العام ــة مل�شـ ــروع طري ـ ـ ــق
�صحار  -وادي حيبي مبحافظة �شمال الباطنة 97 .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/18ب�إن�شاء مديرية عامة فـي وزارة التنمية االجتماعية 100 .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/19برتقية بع�ض الق�ضاة �إىل قا�ضي حمكمة عليا 101 .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/20مبن ـ ــح اجلن�سيـ ـ ـ ــة العماني ـ ــة .
103
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/21ب�إجـ ـ ــراء بع ـ ــ�ض التعدي ــالت علــى قان ـ ــون الق�ضـ ــاء
الع�سكري .
115
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ال�صفحة
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/22ب�إ�صـ ــدار قان ـ ــون الطف ـ ـ ــل .
117
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/23بالت�صديــق على اتفاقيـ ـ ــة بيـ ــن حكومـ ــة �سلطن ـ ــة
عمان وحكومة اليابان لتجنـب االزدواج ال�ضريبـي
ومن ـ ــع التهـ ــرب ال�ضريب ــي بالن�سبـ ـ ــة لل�ضرائ ـ ــب
علــى الدخ ــل .
139
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/24مبن ــح اجلن�سيـ ـ ــة العمانيـ ــة .
199
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/25بالت�صدي ـ ــق علـ ــى االتفاقي ـ ــة العربيـ ــة لنق ــل نــزالء
امل�ؤ�س�سـ ـ ــات العقابي ـ ــة والإ�صالحي ـ ــة ف ــي �إط ـ ـ ـ ــار
تنفي ــذ الأحك ــام اجلزائيـ ــة .
215
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/26باملوافق ــة على ان�ضمام �سلطن ــة عمان �إىل اتفاقية
حظــر ا�ستعم ــال وتخزي ــن و�إنتـ ــاج ونقـ ــل الألغـ ــام
امل�ض ــادة للأفــراد  ،وتدميــر تلك الألغــام .
224
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/27بالت�صديـ ـ ـ ــق عل ـ ــى االتفاقي ـ ـ ــة العربي ـ ــة ملكافحـ ـ ــة
غ�س ــل الأم ــوال ومتوي ــل الإره ــاب .
263
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/28بالت�صدي ـ ــق علــى االتفاقي ـ ـ ــة العربي ـ ــة ملكافحـ ـ ــة
الف�ســاد .
289
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/29ب�إن�شـ ــاء �سفـ ــارة ل�سلطن ـ ــة عمـ ــان ف ــي اجلمهوريـ ــة
الإ�سالميــة املوريتانيـ ــة .
327
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/30مبن ــح لق ــب �سفي ــرة .
328
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/31باعتم ـ ــاد الهيكـ ـ ــل التنظيمـ ــي للأمان ـ ـ ــة العامـ ـ ــة
ملجلـ ــ�س الـ ــوزراء .
329
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/32بتقريـ ــر �صفـ ـ ـ ــة املنفع ـ ــة العام ــة مل�ش ـ ــروع تنفي ـ ـ ــذ
الطـرق الوا�صل ــة بــني طري ــق الباطنـ ـ ــة ال�سريـ ــع
وطريــق الباطنــة القائــم .
331
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/33بالت�صدي ـ ـ ـ ــق علـ ـ ــى اتفاقيـ ـ ـ ــة للنق ـ ـ ـ ــل الدولـ ـ ـ ــي
علـ ـ ــى الطـ ـ ــرق بيـ ـ ــن حكومـ ـ ــة �سلطن ـ ـ ــة عم ـ ــان
وحكومـ ــة اململك ـ ــة الأردني ـ ــة الها�شميـ ــة .
335
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/34ب�إ�صـ ـ ــدار تعدي ـ ــالت علـ ــى بعـ ــ�ض �أحكـ ــام قان ـ ــون
الوكـ ــاالت التجاري ـ ــة .
344
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/35ب�إن�شاء كلية العلوم ال�شرعية و�إ�صدار نظامها 346 .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/36بتحدي ـ ــد اخت�صا�ص ـ ـ ــات وزارة ال�صح ـ ـ ــة واعتم ـ ـ ــاد
هيكلهـ ــا التنظيم ــي .
355
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/37بــرد اجلن�سيــة العمانيــة .
359
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/38ب�إ�صــدار قانــون اجلن�سيــة العمانيــة .
361
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/39ب�إ�صدار تعديالت على بع�ض �أحكام قانون �شركات
الت�أمني .
370
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/40ب�إ�صدار نظام املركز الوطني لالح�صاء واملعلومات 373 .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/41بتقري ــر �صف ـ ــة املنفع ـ ــة العام ــة مل�شـ ــروع ازدواجي ـ ــة
طريــق بركاء/نخل مبحافظة جنوب الباطنة 380 .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/42بتقري ــر �صف ـ ــة املنفع ـ ــة العام ــة مل�شـ ــروع ازدواجي ـ ــة
طري ــق ن ــزوى/به ــالء ( مرفــع دار�س/جربيــن )
مبحافظة الداخلية .
384
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/44برفــع �صف ــة املنفع ــة العام ــة عـن بعــ�ض املخطط ــات
الواقعـة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم .
388
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/45بنقــل اخت�صـ ــا�ص الت�سجيـ ــل والرتاخي ـ ــ�ص الفني ــة
�إىل وزارة الإعـالم .
391
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/46بالت�صديـ ــق عل ــى االتفاقيـ ـ ــة املوح ـ ــدة (املعدلـ ـ ــة)
ال�ستثم ـ ــار ر�ؤو�س الأمـ ـ ــوال العربيـ ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ــدول
العربي ـ ــة .
393
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/47بالت�صدي ـ ــق علـ ــى اتفاقي ـ ــة بيـ ــن �سلطنـ ـ ــة عمـ ــان
ومملكـ ــة �أ�سباني ـ ـ ــا لتجنـ ـ ــب االزدواج ال�ضريب ـ ـ ــي
ومن ـ ــع الته ـ ــرب ال�ضريب ـ ـ ــي بالن�سبـ ـ ــة لل�ضرائ ـ ــب
على الدخـل .
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/48بالت�صديـ ــق علـ ــى اتفاقيـ ــة بيـ ــن حكومـ ــة �سلطنـ ــة
عمان وحكومة جمهورية بلغاريا حــول الت�شجي ــع
واحلماي ــة املتبادل ــة لال�ستثمـارات .
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/49ب�إن�شـ ـ ـ ـ ــاء الهيئ ـ ـ ـ ــة العام ـ ــة للتعديـ ـ ـ ــن و�إ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار
نظامهـ ـ ــا .
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/50ب�إن�شــاء حمميــة جبل قه ــوان الطبيعيــة مبحافظــة
جنوب ال�شرقية .
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/51ب�إن�شـ ـ ــاء حمميـ ـ ـ ــة الأرا�ضـ ــي الرطب ـ ـ ــة مبحافظـ ـ ــة
الو�سطــى .
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/52بتعي ــني ق�ضــاة ف ــي املحكم ــة العلي ــا .
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/53بتعيــني قـ ــا�ض فـي املحكم ــة العلي ــا .
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مواقـف للمتحـف الوطنـي مبحافظـة م�سقـط 521 .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/56ب�إ�صـ ـ ــدار تعديـ ــالت عل ـ ــى بع ـ ــ�ض �أحك ـ ــام قانـ ـ ــون
الأرا�ضـي .
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/57بتعيــني �سفــراء غيــر مقيميــن .
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/58بالت�صديــق علـى اتفاقيــة بيــن حكومــة �سلطنــة
عمان وحكوم ــة جمهوري ــة مالطـ ــا ب�شـ ـ�أن الإعفاء
املتب ــادل م ــن الت�أ�شيـ ــرات حلملـ ــة جـ ـ ــوازات ال�سف ـ ــر
الدبلوما�سي ــة واخلا�صـ ــة واخلدمـ ــة .
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/59ب�إ�صـ ـ ــدار تعديـ ـ ـ ــالت علـ ـ ــى بعـ ــ�ض �أحكـ ـ ـ ــام قان ـ ـ ــون
�س ــوق ر�أ�س امل ــال .
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مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/60باملوافـقـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى ان�ضم ـ ـ ـ ـ ـ ــام �سلطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ـ ــان
�إل ـ ــى االتفاقي ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ــة لتب�سي ـ ـ ـ ــط وتن�سيـ ـ ـ ــق
الإجــراءات اجلمركيـ ــة ( كيوت ــو املعدلـ ــة ) .
547
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/61ب ــرد اجلن�سي ــة العمانيـ ــة .
595
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/62ب�إ�صـ ـ ــدار قان ـ ــون حتديـ ـ ــد ر�س ـ ـ ــوم مينـ ـ ــاء �شح ـ ـ ــن
امل ــواد الهيدروكربوني ــة واملنتج ــات البرتولي ــة 597 .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/63باعتم ـ ــاد الهيك ـ ـ ــل التنظيم ـ ــي للأمانـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة
للمجلــ�س الأعلــى للتخطيــط .
603
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رقم
ال�صفحة
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/64بتحدي ـ ـ ــد اخت�صا�ص ـ ــات وزارة الإ�سكـ ـ ــان واعتم ـ ــاد
هيكلهــا التنظيمــي .
605
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/65بتعيي ــن �سفي ــر غيـ ــر مقي ــم .
609
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/66ب�إ�صـ ــدار قان ـ ــون حماية امل�ستهلك .
610
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/67ب�إ�صـدار قانـون حمايـة املناف�سـة ومنـع االحتكـار 623 .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/68ب�إ�صـ ـ ــدار نظـ ــام الهيئ ـ ــة العام ــة للدفـ ـ ــاع املدنـ ـ ــي
والإ�سعـاف .
634
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/69بالت�صدي ـ ـ ــق عل ـ ــى اتفاقي ـ ـ ـ ــة النق ـ ـ ــل اجل ــوي بـ ــني
حكوم ــة �سلطن ــة عم ــان وحكوم ــة الواليات املتحدة
الأمريكية .
643
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/70باملوافقة على ان�ضمـام �سلطنـة عمــان �إلـى ع�ضويـة
منظم ــة وقاي ـ ــة النباتـ ــات ف ــي ال�شـ ــرق الأدنـ ــى 690 .
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/71بتعيني �سفري غري مقيم .
739
مر�سوم �سلطـانــي رقم  2014/72ب�إجـ ـ ـ ـ ــازة االتفاقيـ ـ ـ ـ ــة النفطي ـ ـ ــة بي ـ ـ ــن حكومـ ـ ـ ـ ــة
�سلطنـة عمـ ــان و�شرك ــة ميدكـ ـ ــو اريبيـ ـ ــا ال تي دي
و�شركــة �إنتـاج ال ال �سي للمنطقة رقم (. )56
740
�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
747 - 743
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املرا�ســــــيم ال�ســــــلطانيـــــة

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2014/1
بالت�صديق على الميزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2014م
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى القانون 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 علـى الميزانية العـامـة للدولة لل�سنة املالية 2014م ح�سـب الجداول املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جميـع ال ــوزارات والوح ــدات الحكومي ــة تنفي ــذ �أحك ــام ه ــذا املر�ســوم كــل في ح ــدود
اخت�صا�صه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية  ،ويعمـل بـه من �أول يناير 2014م .
�صـدر في  29 :من �صفـــــــر �سنة 1435هـ
املوافــــق  1 :من ينايــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1041
ال�صادرة فـي 2014/1/5م
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جــدول رقم ()1
الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 2014م
(مليون ريال عماني)
تقديرات الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان
�أوال  :الإيرادات :
(� )1صافي �إي ــرادات الن ـ ـف ـ ــط
(� )2إيرادات الـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
(� )3إيرادات ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة

(جدول رقم )2

(� )4إيرادات ر�أ�س مالية

(جدول رقم )3

( )5ا�ستردادات ر�أ�س مالية

(جدول رقم )3

�إجمـــــــالي الإيــــرادات
ثانيا :الإنفـــــاق العــــام :
الم�صــــروفــات الجاريـــة :
( )6م�صروفات الدفاع والأمن
( )7م�صروفات الوزارات المدنية

(جدول رقم )4

8150
1500
2000
20
30
11700

( )8م�صروفات �إنتاج النفط
( )9م�صروفات �إنتاج الغاز
( )10فوائد على القرو�ض
جملة الم�صروفات الجارية

3700
4487
340
92
45

الم�صــــروفــات اال�ستثمارية :
1800
( )11الم�صروفات الإنمائية
( )12الم�صروفات الر�أ�س مالية للوزارات المدنية (جدول رقم 38 )4

8664

690
700

( )13م�صروفات �إنتاج النفط
( )14م�صروفات �إنتاج الغاز

3228

جملة الم�صروفات اال�ستثمارية
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تابع جــدول رقم ()1
الميزانية العامة للدولة لل�سنة المالية 2014م

(مليون ريال عماني )
تقديرات الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان
الم�ساهمات ونفقات �أخرى :
( )15دعم فوائد القرو�ض التنموية والإ�سكانية
( )16م�ساهمات فـي م�ؤ�س�سات محلية و�إقليمية ودولية
( )17الدعم الت�شغيلي لل�شركات الحكومية
( )18دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية
( )19دعم قطاع الكهرباء
( )20دعم المنتجات النفطية
جملة الم�ساهمات والنفقات الأخرى :

35
211
195
35
272
860

�إجمالي الإنفاق العام

1608
13500
()1800

العجز ( �أوال ــ ثانيا )
ثالثا :و�سائل التمويل:
(� )21صافي المعونات
(� )22صافي االقترا�ض الخارجي :
 القرو�ض المتوقع ا�ستالمها القرو�ض المتوقع �س ـ ــداده ــا(� )23صافي االقترا�ض المحلي :
 القرو�ض المتوقع ا�ستالمها القرو�ض المتوقع �سدادها( )24الفوائ�ض المالية المخ�ص�صة لتغطية العجز
( )25تمويل من االحتياطيات
جملة و�سائل التمويل
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200
550
()350
300
()100

200
1000
400
1800

جــدول رقم ()2
تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية
والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية
ديوان البـالط ال�سلطانـي
10100

15300
10200
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11900

وزارة الإ�سكان

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة
وزارة املالي ــة
وزارة اخلارجيــة
وزارة الداخليــة
وزارة الإع ــالم
وزارة التجارة وال�صناعة
وزارة النفـط والغــاز
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
وزارة العـ ـ ــدل
وزارة ال�صح ـ ــة
وزارة الرتبية والتعليم
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة الرتاث والثقافـة
وزارة النق ــل واالت�صاالت
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(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة

56 390
1
5
450
424 120
3 833
265
564
37 546
4 191
5 390
413
26 009
2 184
1 253
390
18 653
31 505
12 516

تابع جــدول رقم ()2
تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية
والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م

(�ألف ريال عماني )

البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
12200

12300
12400
12700
13000
13100
13700
14000
14200
15000
15500
15700
15900
16000
16100
16200
16500
16700
16800

مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
جملـ ــ�س املناق�ص ــات
جملـ�س ال�شــورى
وزارة اخلدمة املدنية
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي
وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)
موازنات الفائ�ض والدعم
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
وزارة التعليـم العالـي
املجل�س الأعلى للتخطيط
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
جمل�س الدولة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
االدعاء العام
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
وزارة ال�سياحة
جمل�س البحث العلمي
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الإيرادات المقدرة

2
13 691
3
3 381
6
8
2 594
50
158 100
410
767
40
225
7
6
2 614
218
9 971
5

تابع جــدول رقم ()2
تقديرات الإيرادات الجارية للوزارات المدنية
والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م

(�ألف ريال عماني )

البيـــــــــــــــــــــان

رقم الميزانية

الإيرادات المقدرة

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

53

17600

وزارة القوى العاملة

152 716

17800

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

1 006

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

2

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

388

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

2

18600

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

168

18900
19200

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
جمل ـ ـ ــ�س ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون الإداري ـ ــة للق�ضـ ـ ــاء
(املحاكـ ــم والأمان ـ ــة العامة للمجل�س )

1
3 875

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

48 885

19500

حمكمة الق�ضاء الإداري

110

20400

وزارة الدفـ ـ ــاع

180

20600

�شرطة عمان ال�سلطانية

402 248

40500

وزارة املالية (متويل م�ؤ�س�سات)

523 780

19000

احتياطـ ــي خم�صـ ــ�ص

48 810

الإجمـــــالــــــــــي

2 000 000
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جــدول رقم ()1/2
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م
(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية
( )1قطاع الخدمات العامة :

15300

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

1

10200
10400
10500
10600
12200
12700
13000
14000
16000
16100
18300

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

5
450
424 120
3 833
2
3 381
6
50
7
6
2

20400

وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة
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
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
جملة قطاع الخدمات العامة
( )2قطاع الدفـــــــاع :
وزارة الدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع

431 863
180
180

جملة قطاع الدفاع

-19-

تابع جــدول رقم ()1/2
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م
(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية
( )3قطاع الأمن والنظام العام :
265
وزارة ال ـ ــداخليـ ـ ـ ـ ــة
10700
وزارة العـ ـ ــدل
413
11200
مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط
12400
3
االدعاء العــام
16200
2 614
جمل ـ ـ ــ�س ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون الإداري ـ ــة للق�ضـ ـ ــاء
3 875
19200
(املحاكـ ــم والأمان ـ ــة العامة للمجل�س )
حمكمة الق�ضاء الإداري
19500
110
�شرطــة عمـان ال�سلطانيـة
20600
402 248
جملة قطاع الأمن والنظام العام
409 528
( )4قطـــــاع التعليــــــم :
وزارة ال�صحـ ـ ـ ــة
11300
(المعاهـد ال�صحيـة والمديرية العامة للتعليم والتدريب) 9
وزارة الرتبية والتعليم
2 184
11400
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي
13700
2 594
وزارة التعليـم العايل
15500
767
جمل�س البحث العلمي
16800
5
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
16900
53
17600
وزارة القوى العاملة (قطاع التعليم التقني والتدريب املهني) 1 271
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
18500
2
جملة قطاع التعليم
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6 885

تابع جــدول رقم ()1/2
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م
(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية

11300
11500
13100
17600
18900
10100
10103
10107
11900
من 12101
�إىل 12104
من 12301
�إىل 12306
و 12308
12307
14225
17800

( )5قطاع ال�صحــــــــة :
وزارة ال�صحة
جملة قطاع ال�صحة
( )6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
وزارة القوى العاملة (قطاع العمل)
الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية

26 000
26 000
1 253
8
151 445
1
152 707

( )7قطــــــاع الإ�ســــــــكان :
ديوان البالط ال�سلطاني وي�شمل :
 بلدية م�سقط بلدية �صحاروزارة الإ�سـ ـ ـ ـ ــكان
وزارة البلـ ــديــات الإقليميـ ــة وموارد امليــاه
(قط ـ ــاع البلديات الإقليميــة)

12 516

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

8 582

47 884
8 506
31 505

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار (بلدية ظفار) 5 109
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
61 100
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
1 006
جملة قطاع الإ�ســـــــكان
176 208
-21-

تابع جــدول رقم ()1/2
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م
(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية

10800

( )8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
وزارة الإعالم

564

11600

وزارة الرتاث والثقافـة

390

15000

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

410

15900

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

225

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

218

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

388

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية

11000

( )9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود

11100

11703
و 11705
و 11711
11712

( )10قطاع الزراعة والثروة ال�سمكية :
وزارة الزراعة والثروة ال�سمكية
جملة قطاع الزراعة والثروة ال�سمكية
( )12قطاع النقل واالت�صاالت :

2 195
4 191
4 191
5 390
5 390

وزارة النقل واالت�صاالت (قطـ ـ ـ ــاع النقـ ـ ـ ـ ـ ــل) 18 566
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع االت�صاالت) 87
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تابع جــدول رقم ()1/2
تقديرات الإيرادات الجارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م
(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة
البيـــــــــــــــــــــان
رقم الميزانية

14222

هيئة تنظيم االت�صاالت

97 000

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

48 885

جملة قطاع النقل واالت�صاالت

164 538

10900

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

37 546

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

40

16700

وزارة ال�سياحة

9 971

18600

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

168

40501

19000

جملة �ش�ؤون اقت�صادية �أخرى

47 725

( )14الأخــــــــــــــرى :
وزارة المالية ( تمويل م�ؤ�س�سات )

523 780

جملة قطــــــاع الأخــــــرى

523 780

احتياطـــــي مخ�ص�ص

48 810

الإجمـــــالــــــــــي

2 000 000
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جــدول رقم ()2/2

تقديرات الإيرادات الجارية
لل�سنة المالية 2014م ( ح�سب البنود )
رقم الح�ساب
بند ف�صل باب

21
11
11
41
51
52
53
54
55
56
11

101
103
104
104
105
105
105
105
105
105
106

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
14
16
17

108
108
108
108

1
1
1
1

البيـــــــــــــــــــــان

(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة

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

400 000
ر�سـوم الرتخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني 150 000
ر�سوم البلدية على الإيجارات
23 000
ر�سـوم املعامالت العقاري ــة
26 000
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية
13 000
رخـ�ص و�سائـ ــل النق ـ ـ ــل
45 000
ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى
22 000
ر�ســوم امتياز مرافق
25 000
ر�سوم حملية خمتلفة
24 000
تراخي�ص االت�صاالت
40 000
�ضريبة جمركيـ ـ ــة
270 000

جملة �إيرادات ال�ضرائب والر�سوم
ب� -إيرادات غير �ضريبية :
�إيرادات بيـع امليــاه
�إيرادات ميـاه خمتلفـة
�إيرادات املطـ ــارات
�إيرادات املوانـ ــئ
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1 038 000
72 000
500
40 000
350

تابع جــدول رقم ()2/2

تقديرات الإيرادات الجارية
لل�سنة المالية 2014م ( ح�سب البنود )
رقم الح�ساب
بند ف�صل باب

18
21
31
41
42
11
12
11
11
21
22
24
26
12

108
108
108
108
108
109
109
110
112
112
112
112
112
100

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

البيـــــــــــــــــــــان

(�ألف ريال عماني )
الإيرادات المقدرة

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت
45 000
فائ�ض الهيئات العامة
12 000
�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية
11 500
�أربـاح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 513 000
فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة
23 000
ر�ســوم الهجرة واجلــوازات
26 000
ر�سوم و�أتعاب �إداريـة خمتلفـة
41 000
تعوي�ضات وغرامات وجزاءات
58 000
�إيرادات تعدي ـ ــن
13 000
مبيعات مواد غذائيــة
170
�إيرادات زراعية خمتلفة
170
�إيرادات طبيـ ـ ــة
22 000
�إيرادات متنوعـة
32 000
�إيرادات نفطية �أخرى
3 500
جملة الإيرادات غير ال�ضريبية
913 190
ج  -احتياطي مخ�ص�ص ( �إيراد غير موزع ) 48 810
الإجمالي ( �أ  +ب  +ج )
2 000 000
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جــدول رقم ()3
تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية واال�ستردادات الر�أ�س مالية
ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية للوزارات المدنية لل�سنة المالية 2014م
(�ألف ريال عماني )
البيـــــــــــــــــــــان

رقم الميزانية

10500

�إيرادات ر�أ�س مالية :
قطــــاع الخدمات العامة :
وزارة الم ـ ــاليـ ـ ــة
جملة قطاع الخدمات العامة

الإيرادات المقدرة

200
200

قطاع الإ�سكان :

10107

ديوان البالط ال�سلطاني ( بلدية �صحار )

700

11900

وزارة الإ�سكان

19 100

جملة قطاع الإ�سكان

19 800

�إجمالي تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية

40501

ا�ستردادات ر�أ�س مالية :
الأخـــرى :
وزارة المالية  /تمويل م�ؤ�س�سات

20 000

30 000
30 000

جملة قطاع الأخرى
�إجمالي تقديرات اال�ستردادات الر�أ�س مالية
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30 000

جــدول رقم ()1/3
تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية
واال�ستردادات الر�أ�س مالية لل�سنة المالية 2014م ( ح�سب البنود )
(�ألف ريال عماني )
رقم الح�ساب
بند ف�صل باب

1 213 11
1 215 11

البيـــــــــــــــــــــان
�إيرادات ر�أ�س مالية :
�إيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

الإيرادات المقدرة

1 202

�إيرادات بيع �أرا�ض حكومية

18 798

�إجمالي تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية

20 000

ا�ستردادات ر�أ�س مالية :

1 430 11

ا�ستردادات قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة
وغيرها
30 000
�إجمالي تقديرات اال�ستردادات الر�أ�س مالية 30 000
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جــدول رقم ()4
تقديرات الم�صروفات الجاريـة والر�أ�س مالية للوزارات المدنيـة
والوحـدات الحكوميـة والهيئـات العامة لل�سنة الماليـة 2014م

(�ألف ريال عماني )

رقم
الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان

الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

10100

دي ــوان الب ــالط ال�سلطانـ ــي

3 316 221 222

224 538

16600

�شـ ـ�ؤون البــالط ال�سلطانـ ــي

1 547 293 018

294 565

10200

الأمانة العامه ملجل�س الــوزراء

4 774

87

4 861

15300

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 629

23

1 652

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونيـ ـ ــة

3 824

65

3 889

10500

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

175 15 883

16 058

10600

وزارة اخلارجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

245 71 795

72 040

10700

وزارة الداخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

840 32 059

32 899

10800

وزارة الإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

9 312

10900

وزارة التجــارة وال�صناع ــة

17 16 315

11000

وزارة النفـ ــط والغ ـ ـ ـ ـ ــاز

4 498

11100

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

305 45 254

45 559

11200

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

17 17 748

17 765

11300

وزارة ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

606 000 12 941 593 059

62
26

9 374
16 332
4 524

11400

وزارة الرتبيـة والتعلي ـ ـ ــم

3 017 990 951

993 968

11500

وزارة التنمية االجتماعيـة

66 164 005

164 071
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تابع جــدول رقم ()4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�س مالية للوزارات المدنية
والوحـدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة الماليـة 2014م

(�ألف ريال عماني )

رقم
الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان

الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

11600

وزارة الرتاث والثقاف ــة

13 10 004

10 017

11700

وزارة النق ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ــاالت

177 13 991

14 168

11900

وزارة الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ــان

982 35 396

36 378

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

2 103 91 718

93 821

12200

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني

627

12300

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظف ــار

2 467 83 384

0

627
85 851

12400

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سـقط

3 523

70

3 593

12700

جمل ـ ـ ــ�س املناق�ص ـ ـ ـ ـ ــات

2 036

16

2 052

13000

جمل ـ ـ ــ�س ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى

8 064

29

8 093

13100

وزارة اخلدم ـ ــة املدنيـ ـ ــة

5 729

11

5 740

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 4 498 197 409

201 907

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

987 14 934

15 921

14200

موازنات الفائ�ض والدعم

0 231 680

231 680

15000

وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة

25 31 897

31 922

15200

معهـ ـ ــد الإدارة العامـ ــة

1 032
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0

1 032

تابع جــدول رقم ()4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�س مالية للوزارات المدنية
والوحـدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة الماليـة 2014م

(�ألف ريال عماني )

رقم
الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان

الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

348 62 725

15500

وزارة التعليـ ــم العالـ ــي

15600

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفي احلكومة العمانيني 0 222 000
0

63 073
222 000

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

9 419

15800

منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة

0 17 000

17 000

15900

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

695 57 209

57 904

16000

جمل ـ ـ ــ�س الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

9 000

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

0 15 815

15 815

16200

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

24 18 260

18 284

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

68 10 298

10 366

16700

وزارة ال�سياحة

100 11 505

11 605

91

9 419

9 091

16800

جمل�س البحث العلمي

4 409

0

4 409

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

7 070

655

7 725

17600

وزارة الق ـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة

1 306 150 568

17700

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

4 338

17800

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

242 11 933
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42

151 874
4 380
12 175

تابع جــدول رقم ()4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�س مالية للوزارات المدنية
والوحـدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة الماليـة 2014م

(�ألف ريال عماني )

رقم
الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان

الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

2 11 865

11 867

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

31 35 646

35 677

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

939

10

949

18600

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

9 830

0

9 830

18900

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

4 272

0

4 272

19200

جمل ـ ــ�س ال�ش ـ ـ ـ�ؤون الإداريـ ـ ـ ـ ــة للق�ض ـ ـ ـ ـ ــاء
(املحاك ـ ــم والأمـ ــانة الع ــام ــة للمجل ـ ــ�س)

19 39 771

19300

م�شروع جامعة عمان (امل�صروفات الت�أ�سي�سية) 2 000

0

209 21 897

39 790
2 000
22 106

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

19500

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 061

19000

احتياطـ ــي خم�صـ ـ ـ ـ ــ�ص

0 528 400

الإجمالـــــــــــــي

4 525 000 38 000 4487000
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31

4 092
528 400

جــدول رقم ()1/4

تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م
(�ألف ريال عماني )

رقم
الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان
( )1قطاع الخدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

10100
16600

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

252 94 349
1 352 280 148

94 601
281 500

10200

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

4 774

87

4 861

15300

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 629

23

1 652

10400

وزارة ال�ش�ؤون القانونية

3 824

65

3 889

10500

وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

175 15 883

16 058

10600

وزارة اخلارجي ـ ــة

238 67 224

67 462

12200

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 627

0

627

12700

جملــ�س املناق�ص ــات

2 036

16

2 052

13000

جمل ــ�س ال�شـ ــورى

8 064

29

8 093

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

987 14 934

16000

جمل�س الدول ـ ـ ــة

8 251

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

0 15 815

17700

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

4 338

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

2 11 865

جملة قطاع الخدمات العامة

537 120 3 359 533 761
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91
42

15 921
8 342
15 815
4 380
11 867

تابع جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م

رقم
الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان

(�ألف ريال عماني )
الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

( )3قطاع الأمن والنظام العام :

19500

حمكمة الق�ضاء الإداري

4 061

10700

وزارة الداخلية

840 32 059

32 899

11200

وزارة الع ـ ــدل

17 16 502

16 519

12400

مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط

16200

االدعاء العـ ــام
جم ـلـ ـ ــ�س ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون الإداريـ ـ ــة للق�ضـ ـ ــاء
19 39 771
(املحاكــم والأمــان ــة العــام ــة للمجل ـ ــ�س)

19200

3 523

31

70

24 18 260

جملة قطاع الأمن والنظام العام

4 092

3 593
18 284
39 790

115 177 1 001 114176

( )4قطاع التعليم :

2

3 374

10119
10690

وزارة اخلارجية (املعهد الدبلوما�سي)

155

7

162

11205

وزارة الع ـ ــدل (املعهد العايل للق�ضاء)
وزارة ال�صحـ ـ ـ ــة (املعـ ـ ــاهـ ــد ال�صحيـ ـ ــة
واملديريــة العامـة للتعليم والتدريب)

1 246

0

1 246

11300

ديوان البالط ال�سلطاين (جمل�س التعليم) 3 372

311 18 302

18 613

11400

وزارة الرتبية والتعليم

2 992 989 269

992 261

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى التعليمي 4 498 197 409

201 907
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تابع جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م

رقم
الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان

(�ألف ريال عماني )
الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

0

15200

معهد الإدارة العامــة

1 032

15500

وزارة التعليم العالــي

348 62 725

15902

1 032
63 073

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
(معه ـ ـ ــد العلـ ـ ـ ـ ــوم ال�ش ــرعي ـ ـ ـ ــة)

2 836

52

2 888

16502

الهيـئة العامــة لل�صن ــاع ــات احلرفي ــة
(مراكز تدريب ال�صناعات احلرفي ــة)

413

10

423

16800

جمل�س البحث العلمي

4 409

0

4 409

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية 7 070

655

7 725

17600

وزارة القوى العاملة
(قطاع التعليم التقني والتدريب املهني) 1 063 120 789

121 852

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

939

10

949

19300

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

2 000

0

2 000

جملة قطاع التعليم

1 421 914 9 948 1 411 966

( )5قطاع ال�صحة :

11300

وزارة ال�صحـ ـ ــة

587 387 12 630 574 757

جملة قطاع ال�صحة

587 387 12 630 574 757
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تابع جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م

رقم
الميزانية

البيـــــــــــــــــــــان

(�ألف ريال عماني )
الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

( )6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :

11500

وزارة التنمية االجتماعية

13100

وزارة اخلدمة املدنية

5 729

14214

م�ؤ�س�سات �أخرى
ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفي
احلكومة العمانيني

0 40 000

40 000

0 222 000

222 000

15800

منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة 0 17 000

15600

66 164 005

17600

وزارة القوى العاملة (قطاع العمل)

18900

الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة

11

243 29 779
4 272

0

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 320 482 785

164 071
5 740

17 000
30 022
4 272
483 105

( )7قطاع الإ�ســـــــــــكــان :

10100
10103
10105

 -مكتب حفظ البيئة

3 000 92 382
19 5 724

95 382
5 743

10107

 -بلدية �صحار

3 18 993

18 996

10111

 -مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون البيئية 318

11900

ديوان البالط ال�سلطاني وي�شمل :
 -بلدية م�سقط

6

982 35 396

وزارة الإ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـان
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324
36 378

تابع جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م

رقم
الميزانية

من 12101
�إىل 12104
12107
من 12301
�إىل 12306
و 12308
12307
14225
17800

البيـــــــــــــــــــــان
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
(قطاع البلديات الإقليمية)
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
(قطاع موارد املياه)
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
(بلدية ظفار)
الهيئة العامة للكهرباء واملياه
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
جملة قطاع الإ�سكان

10115
16604
10800
11403
11600

(�ألف ريال عماني )
الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

1 991 87 499
4 219

1 953 51 579
514 31 805

32 319

168 930
0 168 930
12 175
242 11 933
517 600 8 822 508 778

20

195 12 870
62 9 312

وزارة الإعالم
وزارة التـ ــربي ـ ــة والتعليــم
(املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات)

1 682

وزارة الرتاث والثقافة

13 10 004
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4 331
53 532

( )8قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاني :
 مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان لل�ش�ؤون الثقافية 2 181�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

112

89 490

25

2 201
13 065
9 374
1 707
10 017

تابع جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م

رقم
الميزانية

14204

البيـــــــــــــــــــــان

(�ألف ريال عماني )
الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن 1 783

0

1 783

15000

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

25 31 897

31 922

15901

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

643 54 373

55 016

16003

جمل ـ ــ�س ال ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(اللجنة الوطنية لل�شباب)

749

16501

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

9 885

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

31 35 646

749
58

9 943
35 677

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية 171 454 1 072 170 382
11000

( )9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز
جملة قطاع الطاقة والوقود

10118
11100

4 498

26 4 498

( )10قطاع الزراعة والثروة ال�سمكية:
دي ــوان الب ــالط ال�سلطان ــي
3 642
(م�ش ــروع زراعة املليون نخلـة)
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

26

14

305 45 254

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية 319 48 896
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4 524
4 524

3 656
45 559
49 215

تابع جــدول رقم ()1/4
تقديرات الم�صروفات الجارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفية
للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة لل�سنة المالية 2014م

رقم
الميزانية

11700
11700
14224
19400

البيـــــــــــــــــــــان

( )12قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع النقل) 169 13 190
8
وزارة النقل واالت�صاالت (قطاع االت�صاالت) 801
هيئة تقنية املعلومات
الهيئة العامة للطريان املدين
جملة قطاع النقل واالت�صاالت

101120
10900
14202
10696
15700
16700
186000
19000

(�ألف ريال عماني )
الم�صروفات
جملة
الجاريـــة الر�أ�س مالية الم�صروفات

0 19 914
209 21 897
386 55 802

(� )13ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين :
 مكتب م�ست�شارجاللة ال�سلطانل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي
وزارة التجارة وال�صناعة

0
261
17 16 315
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 0 1 053
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار
وتنمية ال�صادرات
املجل�س الأعلى للتخطيط

4 416

0

13 359
809
19 914
22 106
56 188

261
16 332
1 053
4 416

9 419
0 9 419
وزارة ال�سياحة
11 605
100 11 505
9 830
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 0 9 830
52 916
117 52 799
جملة �ش�ؤون اقت�صادية �أخرى
528 400
0 528 400
احتياطي مخ�ص�ص
الإجمــــالـــــي
4 525 000 38 000 4 487 000
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/2
بالت�صديـق علـى االتفاقيتـني الإطاريتـني للتعـاون
االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري والفني بني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية وكل من الواليات املتحدة الأمريكية وجمهورية البريو
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية الإطارية للتعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري والفني بني جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والواليات املتحدة الأمريكية املوقعة فـي مدينة نيويورك
بتاريخ � 25سبتمرب 2012م ،
وعلى االتفاقـية الإطاريـة للتعـاون االقت�صــادي والتجــاري واال�ستثمــاري والفني بــني دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية البريو املوقعـة فـي مدينة ليمـا فـي الأول
من �أكتوبر 2012م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقيتني امل�شار �إليهما وفقا لل�صيغتني املرفقتني .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  5 :من ربيــع الأول �سنة 1435هـ
املـوافــــق  7 :من ينايــــــــــــــر �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1042
ال�صادرة فـي 2014/1/12م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

االتفاقية الإطارية
للتعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري والفني
بني جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والواليات املتحدة الأمريكية
�إن جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ( جمل�س التعاون )  ،و�أع�ضا�ؤه كل من الإمارات
العربية املتحدة  ،مملكة البحرين  ،اململكة العربية ال�سعودية � ،سلطنة عمان  ،دولة قطر
ودولة الكويت (الدول الأع�ضاء ) ,
وحكومة الواليات املتحدة الأمريكية ( الواليات املتحدة ) ،
وي�شار �إليهما معا فيما بعد " بالطرفني" و"بالطرف" ب�صورة منفردة ،
رغبة منهما فـي تطوير وتعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري والفني بينهما
على �أ�سا�س امل�ساواة واملنفعة املتبادلة ،
�إذ ي�أخ ــذان بعني االعتبــار �أهمية تعزي ــز عالقات ال�صداقة القائمة بينهمــا  ،مع مراع ــاة
القوانني والأنظمة اخلا�صة بكل منهما ،
و�سعيا لإيجاد �آلية لتعزيز احلوار حول املبادرات اخلا�صة بزيادة التبادل التجاري بينهما ،
يتم من خاللها حتديد املوا�ضيع ذات العالقة فـي هذا املجال ،
و�إذ ي�ؤكدان جمددا التزامهما بتبني وحماية حقوق العمل الأ�سا�سية املعرتف بها دوليا
التي وردت فـي �إعالن منظمة العمل الدولية حول املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية للعمال
ومتابعتها (  ) 1998وت�ضمينها فـي القوانني والأنظمة والتطبيقات اخلا�صة بكل منهما
و�ضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانني والأنظمة ،
و�إدراكا منهما لأهمية حماية البيئة واملحافظة عليها وفقا للقوانني والأنظمة اخلا�صة
بكل من الطرفني  ،ورغبة منهما فـي حتقيق تكامل ال�سيا�سات التجارية والبيئية و�إ�سهامها
فـي تعزيز التنمية امل�ستدامة ،
قد تو�صال �إىل االتفاقية الإطارية التالية :
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املــادة الأولـــــى
يبحث الطرفان الفر�ص املمكنة لتعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري
والفني فـي جماالته املختلفة بينهما  ،وت�شجيع تبادل املعلومات واخلربات الفنية الالزمة
فـي تلك املجاالت وفق �أحكام يتم االتفاق عليها بني الطرفني .
املــادة الثانيــــة
يبحث الطرفان الفر�ص املمكنة لتو�سيع وحترير عالقاتهما التجارية مبا فـي ذلك خف�ض
�أو �إزالــة احلواجـ ــز اجلمركي ــة وغيـ ــر اجلمركي ــة ف ــي وجــه التب ــادل التج ــاري واال�ستثم ــار ،
�آخذين فـي احل�سبان التزاماتهما الدولية مبا فيها التزاماتهما جتاه منظمة التجارة
العاملية  ،ويعتزمان ال�سعي لال�ستفادة من هذه الفر�ص ح�سبما يكون منا�سبا .
املــادة الثالـثــــة
يبحث الطرفان الفر�ص املمكنة لتو�سيع التبادل التجاري بينهما من خالل :
 تعزيز تبادل املعلومات اخلا�صة بالتجارة واال�ستثمار . بحث �سبل الن�شر والتعريف بالقوانني والت�شريعات املتعلقة باال�ستثمار لدى الطرفني . ت�شجيع ات�صاالت قطاع الأعمال خا�صة بني امل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية بالتجارةواال�ستثمار .
 بحث الو�سائل الكفيلة بتعزيز بيئة منا�سبة للتجارة الدولية واال�ستثمار مبا فـي ذلكتعزيز �سيادة القانون وتوفري ال�شفافية وم�ؤ�س�سات عامة خالية من الف�ساد .
 النظر فـي عقد مناق�شات ا�ستطالعية حول ال�شروط الالزمة للتخفي�ض �أو �إزالةاحلواجز التجارية واال�ستثمارية بينهما .
 النظر فـي �سبل ت�سهيل التدريب وتطوير املوارد الب�شرية الوطنية فـي خمتلفالقطاعات االقت�صادية .
 بحث الو�سائل الكفيلة لت�سهيل التبادل العلمي والأكادميي فـي املجاالت االقت�صادية . ت�سهيل �شراكات القطاع اخلا�ص  ،والفر�ص املالئمة للنقل الطوعي للتقنية .-41-

املــادة الرابعــة
يبحث الطرفان الفر�ص املمكنة لت�سهيل وترويج اال�ستثمارات الدولية فـي �شتى القطاعات
االقت�صادية مبا فيها ال�سلع واخلدمات بهدف تطوير التقنية و�إيجاد الوظائف وزيادة
النمو فـي اقت�صاداتهما .
املــادة الخام�ســة
يعمل الطرفان على ت�شجيع تبادل املمثلني والوفود والبعثات االقت�صادية والتجارية
والفنية بينهما  ،وبحث �سبل حتقيق ذلك .
املــادة ال�ساد�ســة
ي�ؤ�س�س الطرفان مبوجب هذه االتفاقية جلنة م�شرتكة للتعاون االقت�صادي والتجاري
واال�ستثماري والفني  ،جتتمع على �أ�سا�س منتظم � ،أو عندما تقت�ضي ال�ضرورة ذلك
بالتناوب فـي بلدان الطرفني  ،ويحدد الطرفان م�ستوى امل�شاركة خالل �ستة �أ�شهر من
دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ  ،وتكون من مهامها ما يلي :
 بح ــث إو�قــرار التو�صيــات الكفيلــة بتعزيــز وتطويــر التعــاون االقت�ص ــادي والتجــاريواال�ستثمــاري والفنــي بني الطرفــني  ،وكــل ما يعزز العالقــات االقت�صادية وزيــادة
حجم التبادل التجاري واال�ستثمار بينهما .
 بحث الفر�ص املمكنة لت�شجيع اال�ستثمارات بني الطرفني وت�سهيل حل امل�سائلاملتعلقة باال�ستثمار .
 بحث �أية م�سائل تتعلق بالتجارة واال�ستثمار ح�سبما يقرره الطرفان . متابعة تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات �أو بروتوكوالتم�شرتكة بني الطرفني .
وتخول اللجنة بت�شكيل �أية جلان فرعية �أخرى �أو فرق عمل متخ�ص�صة تراها منا�سبة
وح�سبما تقت�ضيه ال�ضرورة  ،وحتديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل  ،على �أن
ترفع اللجان الفرعية وفرق العمل املذكورة تقاريرها وتو�صياتها للجنة امل�شرتكة .
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املــادة ال�سابعــة
دون الإخالل ب�أحكام النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،و�أحكام
االتفاقية االقت�صادية بني دول املجل�س  ،ف�إن هذه االتفاقية و�أية �إجراءات تتخذ مبوجبها
ال ت�ؤثر ب�أي حال من الأحوال على �سلطة الدول الأع�ضاء فـي جمل�س التعاون للقيام فرديا
ب�أن�شط ــة ثنائي ــة للتع ــاون مع الواليات املتحــدة فـي املجاالت التي ت�شملهــا هذه االتفاقيــة ،
�أو فـي عقد اتفاقيات ثنائية معها .
�إن هذه االتفاقية و�أية �إجراءات تتخذ مبوجبها ال ت�ؤثر ب�أي حال من الأحوال على �سلطة
الواليات املتحدة للقيام ب�أن�شطة ثنائية للتعاون مع �إحدى الدول الأع�ضاء فـي جمل�س
التعاون فـي املجاالت التي ت�شملها هذه االتفاقية � ،أو فـي عقد اتفاقيات ثنائية معها .
وال تتعار�ض هذه االتفاقية مع حقوق والتزامات الطرفني مبوجب اتفاقيات ثنائية
م�سبقة ( )1موقعة من قبل الواليات املتحدة و�أي من الدول الأع�ضاء  ،حيث �ست�ستمر تلك
االتفاقيات كمجاالت منا�سبة للواليات املتحدة وتلك الدول الأع�ضاء لبحث امل�سائل التي
تقع �ضمن اخت�صا�ص دول جمل�س التعاون .
املــادة الثامنـــة
يجوز مبوافقة الطرفني تعديل ن�صو�ص هذه االتفاقية .
املــادة التا�سعـــة
يت�شاور الطرفان حول كل ما يتعلق بتنفيذ �أحكام هذه االتفاقية  ،بهدف التو�صل �إىل حل
ودي لأي من الق�ضايا �أو الأ�سئلة التي تهم �أيا من الطرفني .
( )1ت�شمل هذه االتفاقيات الثنائية  ،االتفاقية الإطارية للتعاون التجاري واال�ستثماري بني الإمارات العربية املتحدة
والواليات املتحدة الأمريكية ( 15مار�س 2004م)  ،االتفاقية الإطارية للتعاون التجاري واال�ستثماري بني مملكة البحرين
والواليات املتحدة الأمريكية ( 18يونيو 2002م)  ،االتفاقية الإطارية للتعاون التجاري واال�ستثماري بني اململكة العربية
ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية ( 31يوليو 2003م)  ،االتفاقية الإطارية للتعاون التجاري واال�ستثماري بني �سلطنة
عمان والواليات املتحدة الأمريكية ( 7يوليو 2004م)  ،االتفاقية الإطارية للتعاون التجاري واال�ستثماري بني دولة قطر
والواليات املتحدة الأمريكية ( 19مار�س 2004م)  ،االتفاقية الإطارية للتعاون التجاري واال�ستثماري بني دولة الكويت
والوالي ــات املتحـ ــدة الأمريكيـ ــة ( 6فربايـ ــر 2004م)  ،اتفاقيـ ــة التج ــارة احلـ ــرة بني مملك ـ ــة البحريـ ــن والوالي ــات املتحـ ــدة
( � 14سبتمرب 2004م ) اتفاقية التجارة احلرة بني �سلطنة عمان والواليات املتحدة ( 19يناير 2006م) .
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املــادة العا�شـــرة
يقوم كل طرف ب�إ�شعار الطرف الآخر خطيا ب�إنهاء الإجراءات القانونية الداخلية الالزمة
لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ  ،وت�صبح هذه االتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ �آخر
�إ�شعار خطي بذلك .
تظل هذه االتفاقية �سارية املفعول ما مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر كتابة  ،قبل
�ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ الإنهاء  ،برغبته فـي �إنهائها .
وفـي حالة �إنهاء هذه االتفاقية  ،ف�إن ذلك ال ي�ؤثر فـي �سالمة �أو ا�ستمرارية �أية اتفاقيات
�أو م�شاري ــع �أو �أن�شطة �أبرمت وفق هذه االتفاقيــة � ،إل ــى حني االنته ــاء من تلك االتفاقي ــات
�أو امل�شاريع �أو الأن�شطة .
املــادة الحاديـة ع�شـرة
حــررت ه ــذه االتفاقي ــة م ــن ن�سختني باللغتني العربية والإجنليزية  ،ولكل منهم ــا نفــ�س
احلجية .
مت التوقيع على االتفاقية فـي مدينة نيويورك بالواليات املتحدة الأمريكية  ،فـي  9ذو القعدة
1433هـ املـوافـق � 25سبتمرب 2012م .
عن جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

عن حكومة الواليات املتحدة الأمريكية

وزير اخلارجية باململكة العربية ال�سعودية
رئي�س الدورة احلالية للمجل�س الوزاري
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية

نائبة املمثل التجاري للواليات املتحدة

الأمني العام ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية
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FRAMEWORK AGREEMENT FOR TRADE, ECONOMIC, INVESTMENT
AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE COOPERATION
COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (“the GCC”), whose
Member States are the United Arab Emirates, the Kingdom of Bahrain, the
Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, and the State
of Kuwait (“the GCC Member States”), and the Government of the United States
of America (“the United States”),
hereinafter referred to collectively as “the Parties,” and individually as “a Party”:
Desiring to develop and enhance the economic, commercial, investment and
technical cooperation between them on the basis of equality and mutual benefits;
Recognizing the importance of maintaining the friendly relations existing
between them;
Taking into consideration their respective laws and regulations;
Seeking to create a mechanism for further dialogue on initiatives for expanding
their trade by identifying relevant issues for particular engagement;
Reaffirming their commitment to adopting and maintaining internationally
recognized fundamental labor rights as stated in the ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-Up (1998) in their
respective laws, regulations and practices and to ensuring the effective enforcement
of those laws and regulations; and
Recognizing the importance of protecting and preserving the environment in
accordance with their respective laws and regulations, and desiring to ensure
that trade and environmental policies are mutually supportive in furtherance of
sustainable development;
Have concluded the following Framework Agreement:
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Article One
The Parties shall consider possible opportunities for promoting all aspects of
economic, commercial, investment and technical cooperation between them, and
for encouraging the exchange of information and necessary technical expertise in
those fields on mutually agreed terms.
Article Two
The Parties shall consider possible opportunities for expanding and liberalizing
their trade relations, including the reduction or elimination of tariff and nontariff barriers to trade and investment, taking into account their international
obligations, including those of the World Trade Organization, and intend to pursue
such opportunities, where appropriate.
Article Three
The Parties shall consider possible opportunities for expanding exchanges between
them through:
• Enhancing the exchange of information on trade and investment issues;
• Considering means to publish or otherwise make the Parties’ respective laws
and regulations on investment available to the public;
• Encouraging business communications particularly between the institutions
and organizations concerned with trade and investment;
• Considering means to promote an open and predictable environment for
international trade and investment, including by strengthening the rule of
law and promoting transparent and corruption-free public institutions;
• Considering possible exploratory discussions on the conditions necessary
for more comprehensive reduction or elimination of barriers to trade and
investment between them;
• Considering means to facilitate training and development of national human
resources in various economic sectors;
• Considering means to facilitate scientific and academic exchanges in economic
fields; and
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• Facilitating private sector partnerships and appropriate opportunities for
voluntary technology transfer.
Article Four
The Parties shall consider possible opportunities for facilitating and promoting
international investment in the various sectors of their respective economies,
including with respect to goods and services, with a view to improving technology,
creating jobs and furthering economic growth in their respective economies.
Article Five
The Parties shall encourage exchanges of representatives, delegations and economic,
commercial, and technical missions between them and consider means to facilitate
such exchanges.
Article Six
The Parties hereby establish a Joint Committee for trade, economic, investment
and technical cooperation (TEITC) under this Agreement. The Committee shall
convene alternately in the countries of the two Parties on a regular basis or when
necessary. The two Parties shall mutually agree on level of representation within 6
months after entry into force of this Agreement.
The functions of the Joint Committee shall include the following:
• Considering and adopting recommendations for enhancing economic,
commercial, investment and technical cooperation between the Parties,
fostering their economic relations and increasing the volume of trade and
investment between the United States and the GCC ;
• Considering possible opportunities for promoting international investment
between the Parties and facilitating the resolution of concerns regarding
investment ;
• Ensuring implementation of the provisions of this Agreement and other
agreements or protocols made between the Parties based on this Agreement ;
and
• Considering any trade and investment-related matters as the Parties may
decide.
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The Joint Committee is authorized to set up any subcommittees or specialized
working teams, at its discretion and when deemed necessary. The Joint Committee
shall specify the duties and functions of such subcommittees and working teams. The
subcommittees and working teams shall submit their reports and recommendations
to the Joint Committee.
Article Seven
Without prejudice to the provisions of the GCC Charter and those of the GCC
Economic Agreement, this Agreement and any measures taken hereunder, shall
in no way affect the authority of GCC Member States to individually undertake
bilateral activities with the United States in the fields covered by this Agreement or
conclude bilateral agreements with the United States.
This Agreement and any measures taken hereunder, shall in no way affect the
authority of the United States to undertake bilateral activities with individual
GCC Member States in the fields covered by this Agreement or conclude bilateral
agreements with individual GCC Member States.
This Agreement is without prejudice to the rights and obligations under prior bilateral
agreements signed by the GCC Member States and the United States(1). Those
agreements will continue to provide fora for the GCC Member States and the
United States to address issues that remain within the competency of the GCC
Member States.
(1) These bilateral agreements include the United Arab Emirates-United States Trade and Investment
Framework Agreement signed March 15,2004; the Bahrain-United States Trade and Investment Framework
Agreement signed June 18, 2002; the Saudi Arabia-United States Trade and lnvestment Framework
Agreement signed July 31, 2003; the Oman-United States Trade and Investment Framework Agreement
signed July 7, 2004; the Qatar-United States Trade and lnvestment Framework Agreement signed March
19,2004; the Kuwait-United States Trade and Investment Framework Agreement signed February 6, 2004;
the Bahrain - United States Free Trade Agreement signed September 14, 2004; and the Oman-United States
Free Trade Agreement signed January 19, 2006 .
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Article Eight
The provisions of this Agreement may be amended with the mutual consent of the
Parties.
Article Nine
The Parties shall consult on any matter arising from implementation of the provisions
of this agreement with a view to amicably resolving any questions or concerns on
the part of one or more Parties.
Article Ten
The two Parties shall notify each other in writing of the finalization of any necessary
internal legal procedures for entry into force of this Agreement. This Agreement
shall enter into force on the date of the delivery of the last written notification to
the other Party.
This Agreement shall remain valid unless either Party notifies the other Party in
writing, at least six months prior to the termination date, of its intention to
terminate the Agreement.
If the Parties terminate this Agreement, such termination shall not affect the validity
or duration of any agreements or projects or activities made under the present
Agreement until such agreements or projects, or activities are completed.
Article Eleven
This Agreement was done in the Arabic and English Languages, the two texts being
equally authentic.
Signed in the city of New York, New York, on 25 of September, 2012 .
For and on Behalf of the Cooperation Council
for the Arab States of the Gulf
Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of
Saudi Arabia
Current President of the GCC Ministerial
Counsel
Secretary General of the Cooperation Council for
the Arab States of the Gulf
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For and on Behalf of the
Government of
The United States of America

االتفاقيـــة الإطاريـــة
للتعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري والفني
بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية البريو
�إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية املتحدة  ،مملكة البحرين  ،اململكة العربية ال�سعودية ،
�سلطنة عمان  ،دولة قطر  ،دولة الكويت  ،الأع�ضاء فـي النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون
ل ــدول اخللي ــج العربي ــة  ،وي�ش ــار �إليهـ ــا فيمـ ــا بعـ ــد"بـ ــدول جملـ ــ�س التعـ ــاون"  ،مـ ــن جهـ ــة ،
وحكوم ـ ــة جمهوريـ ـ ــة البيـ ـ ــرو وي�ش ـ ــار �إليهـ ـ ــا فيم ـ ــا بعـ ـ ــد "بالبيـ ـ ــرو" مـ ـ ــن جه ـ ــة �أخـ ــرى ،
وي�شار �إليهما معا فيما بعد "بالطرفني املتعاقدين" .
�إذ ي�أخذان بعني االعتبار �أهمية عالقات ال�صداقة القائمة بني الطرفني املتعاقدين  ،ورغبة
منهمــا ف ــي تطويــر وتعزيــز وتنميــة التعــاون االقت�صــادي والتجــاري واال�ستثمــاري والفني
بينهما على �أ�سا�س امل�ساواة واملنفعة املتبادلة  ،ومع مراعاة القوانني والأنظمة املعمول بها
فـي كال الطرفني .
فقد تو�صال �إىل االتفاقية الإطارية التالية :
املــادة الأولـــــى
يعمل الطرفان املتعاقدان على ت�شجيع التعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري والفني
فـي جماالته املختلفة بينهما  ،وت�شجيع تبادل املعلومات واخلربات الفنية الالزمة فـي تلك
املجاالت .
املــادة الثانيــــة
يبحــث الطرفــان املتعاقــدان ال�سـبــل والو�سائــل لتو�سعــة وحتريــر عالقاتهمــا التجاريــة
مب ــا فـ ــي ذلـك �إج ــراء مباحث ــات حــول جــدوى �إقامــة منطقــة جتــارة حـرة بينهمـا � ،آخذيـن
فـي احل�سبان التزاماتهمــا الدوليــة ومبــادئ و�أحكــام منظمــة التجــارة العامليــة  ،ولهــذا
الغــر�ض يقــوم كــل طرف ب�إجراء درا�سة خا�صة به لتقييم جدوى �إبرام اتفاقية التجارة
احلرة بني الطرفني .
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املــادة الثالـثــــة
ي�سعــى الطرفــان املتعاقــدان �إلــى تهيئــة البيـئــة املالئمــة لتو�سيع التبـادل التجــاري بينهم ــا
من خالل :
 - 1ت�شجيع وت�سهيل التبادل التجاري بينهما والتعاون على �إزالة العوائق التجارية
التي قد تواجه التبادل التجاري بينهما .
 - 2ت�شجيع ات�صاالت قطاع الأعمال خا�صة بني امل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية بالتجارة
اخلارجية .
 - 3ت�سهيل التدريب ونقل التقنية .
 - 4تبادل املعلومات ب�ش�أن التبادل التجاري والإح�صائيات واملنهجيات االقت�صادية
والتجارية  ،مع مراعاة قوانني ال�سرية املعمول بها فـي كل منهما .
املــادة الرابعــة
ي�سعى الطرفان املتعاقدان �إىل اتخاذ ترتيبات من �أجل ت�شجيع التدفقات الر�أ�س مالية بينهما ،
وقيام م�شروعات ا�ستثمارية م�شرتكة  ،وت�سهيل ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سات وال�شركات  ،والتبادل
العلمي والتقني فـي خمتلف جماالت االقت�صاد والتجارة وال�سياحة والطاقة والزراعة
وال�صناعة .
املــادة الخام�سة
يعمل الطرفان املتعاقدان على ت�شجيع تبادل زيارات املمثلني والوفود والبعثات االقت�صادية
والتجاري ــة والفني ــة بينهم ــا  ،و�إقام ــة املع ــار�ض وتقدي ــم الت�سهي ــالت وامل�ساع ــدات الالزم ــة
لتحقيق ذلك .
املــادة ال�ساد�سـة
تنبثق عن هذه االتفاقية جلنة م�شرتكة للتعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري والفني ،
جتتمع على �أ�سا�س منتظم � ،أو عندما تقت�ضي ال�ضرورة ذلك بالتناوب فـي بلدان الطرفني ،
برئا�سة م�شرتكة  ،متثل فيها بريو بوزارة اخلارجية  ،ومن جانب جمل�س التعاون  ،دولة
الرئا�سة والأمانة العامة  ،ويحدد م�ستوى امل�شاركة فـي حينه  ،ويكون من مهامها ما يلي :
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 - 1متابعة تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات �أو بروتوكوالت
م�شرتكة بني الطرفني .
 - 2معاجلة �أية �صعوبات �أو نزاعات قد تن� أش� من االختالف فـي تف�سري تطبيق ن�صو�ص
هذه االتفاقية .
� - 3إق ــرار التو�صي ــات الكفيل ــة بتعزيــز التعــاون االقت�صــادي والتجــاري واال�ستثم ــاري
والفني بني الطرفني املتعاقدين  ،وكل ما يعزز العالقات االقت�صادية وزيادة حجم
التبادل التجاري بينهما .
ويحــق للجنــة امل�شرتكــة ت�شكيــل �أيــة جلــان فرعيــة �أخــرى �أو فــرق عمــل متخ�ص�صــة تراها
منا�سبة وح�سبما تقت�ضيه ال�ضرورة  ،وحتديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل ،
على �أن ترفع اللجان وفرق العمل املذكورة تقاريرها وتو�صياتها للجنة امل�شرتكة .
�أحكــــام عامـــة
املــادة ال�سابعـــة
دون الإخالل ب�أحكام النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،و�أحكام
االتفاقية االقت�صادية بني دول املجل�س  ،ف�إن هذه االتفاقية و�أية �إجراءات تتخذ مبوجبها
يجب �أال ت�ؤثر ب�أي حال من الأحوال على �سلطة الدول الأع�ضاء فـي جمل�س التعاون للقيام
ب�أن�شطة ثنائية للتعاون مع البريو � ،أو العك�س  ،فـي املجاالت التي ت�شملها هذه االتفاقية ،
�أو فـي عقد اتفاقيات ثنائية معها .
املــادة الثامنــــة
يجوز مبوافقة الطرفني املتعاقدين تعديل ن�صو�ص هذه االتفاقية .
املــادة التا�سعـــة
يقوم كل طرف ب�إ�شعار الطرف الآخر خطيا ب�إنهاء الإجراءات القانونية الالزمة  ،وت�صبح
هذه االتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ �آخر �إ�شعار بذلك � ،أو فـي �أي موعد �آخر يتفق عليه
الطرفان .
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تظل هذه االتفاقية �سارية املفعول ما مل يخطر �أحد الطرفني املتعاقدين الطرف الآخر
كتابة  ،قبل �ستة �أ�شهر على الأقل  ،برغبته فـي �إنهائها .
وفـي حالة �إنهاء هذه االتفاقية  ،ف�إن �أية اتفاقيات �أو م�شاريع �أو �أن�شطة �أبرمت وفق هذه
االتفاقي ــة الإطاريـ ــة �س ــوف تظ ــل ناف ــذة حتــى االنته ــاء م ــن تلــك االتفاقيـات �أو امل�شاريـع
�أو الأن�شطة .
املــادة العا�شــــرة
حررت هذه االتفاقية من ثالث ن�سخ باللغات العربية والأ�سبانية والإجنليزية  ،ولكل منها
نف�س احلجية  ،وعند االختالف يرجح الن�ص باللغة الإجنليزية .
مت التوقيع على االتفاقية فـي مدينة ليما  ،جمهورية البريو  ،فـي اليوم الأول من �شهر
�أكتوبر 2012م .
عــن حكومـــات
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

عــن حكومـــة
جمهوريــة البيــــرو

وزيــر اخلارجيــة
باململكة العربية ال�سعودية
دولة الرئا�سة مبجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية

وزيــر اخلارجيــة
بجمهوريـــة البيــــرو

الأمانــة العامــة
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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FRAMEWORK AGREEMENT ON ECONOMIC, COMMERCIAL,
INVESTMENT AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN
THE MEMBER STATES OF THE COOPERATION COUNCIL
FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (GCC)
AND THE REPUBLIC OF PERU
The United Arab Emirates , the Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia,
the Sultanate of Oman, the State of Qater and the State of Kuwait, that are Parties to
the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, hereinafter
referred to as the "GCC States", and
The Republic of Peru, hereinafter referred to as "Peru" ,
And collectively hereinafter referred to as "the Contracting Parties",
Recognizing the importance of the friendly relations already existing between
them, and
Desiring to develop and enhance the economic, commercial, investment and
technical cooperation between them on the basis of equality and mutual benefits,
and
Taking into consideration the laws and regulations in force in their countries,
Have concluded the following Framework Agreement :
Article One
The Contracting parties shall promote all aspects of economic, commercial,
investment and technical cooperation between them, and encourage the exchange
of information and necessary technical expertise in those fields.
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Article Two
The Contracting Parties shall consider and adopt, where appropriate, tangible
means and tools for expanding and liberalizing their trade relations,
including initiating discussions on the feasibility of a Free Trade Area between
them, taking into account their international obligations and the provisions of the
World Trade Organization. For this purpose, each party shall undertake its own
feasibility study for a Free Trade Agreement between the GCC States and Peru.
Article Three
The Contracting Parties shall seek to provide a climate favorable for expanding trade
exchanges between them through, inter alia :
1- Promote and facilitate trade exchanges between them, and cooperate to
resolve trade impediments that may arise in trade between them.
2 - Encouraging business communications particularly between the institutions
and organizations concerned with foreign trade.
3 - Facilitating training and technology transfer.
4 - Exchanging information on trade, as well as economic and trade statistics
and methodology, subject to the laws of each Contracting Party concerning
confidentiality.
Article Four
The Contracting Parties shall take appropriate arrangements for encouraging capital
flows between them, setting up joint investment projects, facilitating corporate
investments as well as scientific and technological exchanges, in the various fields
of economy, trade, tourism, energy, agriculture and industry.
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Article Five
The Contracting Parties shall encourage exchanging visits of representatives,
delegations and economic, commercial and technical missions between them, and
organizing exhibitions and provide the necessary facilities and assistance to this
end .
Article six
A Joint Committee for Economic, Commercial, Investment and Technical
Cooperation shall be established under this Agreement. The Joint Committee shall
convene alternatively in each Contracting Party on a regular basis or when deemed
necessary . The Joint Committee shall be co-chaired by the Ministry of Foreign
Affairs of Peru, and the rotating presidency of the GCC with the Gulf Cooperation
Council Secretariat-General. The level of participation will be mutually agreed to
between the two Contracting Parties .
Functions of the Committee shall include the following :
1 - Following up implementation of the provisions of this Agreement and other
bilateral agreement or protocols made between the Contracting Parties
based on this Agreement .
2 - Addressing any difficulties or disputes that may arise from the different
interpretation or application of the provisions of this Agreement .
3 - Adopting recommendations for enhancing economic, commercial, investment
and technical cooperation between the Contracting Parties, and fostering
their economic relations and increasing the volume of trade between them.
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The Joint Committee shall be authorized to set up any subcommittees or
specialized working teams, at its discretion and when deemed necessary. The
Joint Committee shall specify the duties and functions of such subcommittees and
working teams, provided. The subcommittees and working teams shall submit their
reports and recommendations to the Joint Committee.
GENERAL PROVISIONS
Article Seven
Without prejudice to the provisions of the GCC Charter and those of the GCC
Economic Agreement, this Agreement and any measures taken hereunder, shall
in no way affect the authority of GCC Member States to individually undertake
bilateral activities with Peru in the fields covered by this Agreement or conclude
bilateral agreements with Peru and vice versa .
Article Eight
The provisions of this Agreement may be amended with mutual consent of the
Contracting Parties .
Article Nine
The two Contracting Parties shall notify each other in writing of the finalization of
the necessary internal legal procedures . This Agreement shall enter into force on
the date of the delivery of the last written notification or on such other date agreed
by the Contracting Parties .
This Agreement shall remain valid unless either Contracting Party notifies the
other Contracting Party in writing at least six months prior to the termination
date, of its intentions to terminate the Agreement .
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When this Agreement is so terminated, the termination of this Agreement shall
not affect the validity or duration of any agreements or projects or activities made
under the present Agreement until the completion of such agreements or projects,
or activities .
Article Ten
This Agreement was done in Arabic, Spanish and English languages, the three texts
being equally authentic. Where discrepancy occurs, the English text shall prevail.
Signed in Lima, Republic of Peru, on this 1st day of October 2012 .
For and on Behalf of the Member States of the

For and on Behalf of the

Cooperation Council for the Arab States of the

Republic of Peru

Gulf (GCC)

Minister of Foreign Affairs of the Kingdom

Minister of Foreign Affairs of

of Saudi Arabia Presidency of the Gulf

the Republic of Peru

Cooperation Council
Secretariat General
Gulf Cooperation Council
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/3
ب�شـ�أن حتديـد مفهـوم احل�صانـة ونطـاق تطبيقهـا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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
يق�صد باحل�صانة التي يقررها امل�شرع لبع�ض موظفي الدولة و�أع�ضاء املجال�س املنتخبني
واملعين ــني  ,جمموعـ ــة ال�ضمان ــات واالمتيـ ــازات املق ـ ــررة لهـ ــم ب�صفاتهـ ــم ال ب�أ�شخا�صهـ ــم
بغر�ض متكينهـم مـن القيام بواجبـات وظائفهــم �أو �أداء اخلدمــة العامــة املوكولة �إليهم ،
ولي�ســت امتيازا �شخ�صيا بق�صد �إعفائهم من امل�س�ؤولية دون م�سوغ .
املــادة الثانيــــة
يقت�صــر نط ــاق احل�صانـة املقررة للفئــات امل�شار �إليها فــي املــادة الأول ــى م ــن ه ــذا املر�س ـ ــوم
عل ــى مــا ي�ص ــدر عنه ــم من �أق ــوال و�أفعــال ب�سب ــب �أو مبنا�ســبة ممار�ســة اخت�صا�صاته ــم ،
وفـي احلدود املقررة لها مكانيا وزمانيا ووظيفيا .
املــادة الثالثــــة
يحظــر على املوظف وع�ضو املجل ــ�س املنتخــب �أو املعــني �إ�ساءة ا�ستغ ــالل احل�صان ــة املق ــررة
له ب�صفته  ،كما يحظر عليه ا�ستغاللها فـي غري الأغرا�ض املقررة لها .

-59-

وفـي حالــة خمالف ــة مـا تقـدم يجب على اجلهـة �أو املجل�س التابع لـه املوظــف �أو الع�ضــو
اال�ستجابـة �إلـى طلـب االدعــاء العـام ب�شـ�أن رفع احل�صانة عنــه والإذن مببا�شــرة الدع ــوى
العمومية واتخاذ �إجراءات امل�ساءلة اجلزائية و�صوال �إىل تربئة �ساحته �أو متهيدا ملحاكمته .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :من ربيــع الأول �سنة 1435هـ
املـوافــــق  9 :من ينايــــــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1042
ال�صادرة فـي 2014/1/12م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/4
بتعديـل جـدول رواتـب وعـالوات وبـدالت الق�ضـاة
و�أع�ضـاء حمكمـة الق�ضـاء الإداري و�أع�ضـاء االدعـاء العـام
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/110ب�إ�صدار جدول رواتب وعالوات وبدالت الق�ضاة
و�أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري و�أع�ضاء االدعاء العام ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بج ــدول رواتــب وع ــالوات وبــدالت الق�ض ــاة و�أع�ض ــاء حمكم ــة الق�ض ــاء الإداري
و�أع�ض ــاء االدعــاء العــام  ،املرفق باملر�س ــوم ال�سلطانــي رقم  2000/110امل�ش ــار �إلي ــه اجل ــدول
املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
ي�ستحــق املخاطبون ب�أحكــام اجلــدول املن�صو�ص عليه فـي املادة الأوىل من هذا املر�سوم ،
الراتب والعالوات والبدالت املقررة للوظائف التي ي�شغلونها على النحو الوارد فـي اجلدول
املرف ــق .
كما يحتفظون براتبهم الذي و�صلوا �إليه �إذا كان �أكرب من بداية الراتب املقرر لوظيفتهم
مبوجب اجلدول املرفق .
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املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم واجلدول املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2014م .
�صـدر فـي  11 :من ربيــع الأول �سنة 1435هـ
املـوافــــق  13 :من ينايــــــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1043
ال�صادرة فـي 2014/1/19م
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جـدول رواتـب وعـالوات وبـدالت الق�ضـاة
و�أع�ضـاء حمكمـة الق�ضـاء الإداري و�أع�ضـاء االدعاء العـام
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 -رئيــ�س املحكم ــة العليــا

الوظيفـــــــة
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عالوة بدل انتقال/
العـالوة بـدل بـدل بـدل بـدل بـدل
غالء تخ�صي�ص
الراتب
الدورية الق�ضاء ال�سكن الكهرباء املــاء الهاتف
معي�شة �سيارة ر�سمية
تخ�صي�ص �سيارة
40

525

550

60

40

40

50

50

60

40

450

500

55

35

35

50

تخ�صي�ص �سيارة

تخ�صي�ص �سيارة

تخ�صي�ص �سيارة

 قا�ضي املحكمة العليا نائب رئي�س حمكمة الق�ضاء الإداري -نائب املدعي العام

 نائـ ـ ــب رئي ـ ــ�س املحكمـ ــة العليـ ــا رئي�س حمكمة الق�ضاء الإداري املدع ـ ـ ــي العـ ـ ــام1950

1500

 قا�ضي حمكمة ا�ستئناف م�ست�شار مبحكمة الق�ضاء الإداري -م�ساعد املدعي العام
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تابـــع :جدول رواتب وعالوات وبدالت الق�ضاة و�أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري و�أع�ضاء االدعاء العام

الوظيفـــــــة

عالوة بدل انتقال/
العـالوة بـدل بـدل بـدل بـدل بـدل
غالء تخ�صي�ص
الراتب
الدورية الق�ضاء ال�سكن الكهرباء املــاء الهاتف
معي�شة �سيارة ر�سمية

 قا�ضــي -وكيل ادعاء عام ثان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/5
بالت�صديـق علــى االتفاقيــة الأمنيــة
بــني دول جملــ�س التعــاون لـــدول اخلليــج العربيــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى قــرار املجل�س الأعلى ملجل ــ�س التعــاون ل ــدول اخلليــج العربية فـي لقائ ــه الت�ش ــاوري
الرابع ع�شر املنعقد فـي مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  14مايو 2012م ،
وعلى االتفاقية الأمنية بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة فـي مدينة
الريا�ض بتاريخ  28ذي احلجة 1433هـ املوافق  13نوفمرب 2012م ،
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
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاقية وفقا لأحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  11 :من ربيع الأول �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  13 :من ينايـــــــــــر �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1043
ال�صادرة فـي 2014/1/19م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

االتفاقيــة الأمنيــــة
بـني دول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة
�إن الدول الأع�ضاء فـي جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
وي�شار �إليها فيما بعد بـ( الدول الأطراف ) ،
�إميانا منها مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة ،
وانطالقا من روح الأخوة ال�صادقة والروابط الوثيقة التي جتمع فـيما بينها ،
واقتناع ــا منهــا ب�أوا�صــر الروابـط التي جتمع بني �أبنائها ووحدتهــا الإقليميــة وم�صريه ــا
الواحد وم�صاحلها امل�شرتكة ،
وت�أكيدا للأ�س�س واملبادئ التي �أر�ساها جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
وحتقيقا للمبد أ� الذي ين�ص على �أن املحافظة على �أمن وا�ستقرار دول املجل�س هو م�س�ؤولية
جماعية يقع عب�ؤها على هذه الدول ،
وحر�صا منها على حتقيق �أكرب قدر من التعاون من �أجل امل�ساهمة الفاعلة فـي مكافحة
اجلرمية بكافة �أ�شكالها و�صورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية ،
وتعزيزا لعالقات التعاون بينها مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة ،
واقتناعا ب�أن التن�سيق والتعاون والتكامل فيما بينها � ،إمنا يخدم �أهدافها وم�صاحلها العليا ،
و�إدراكا منها بخطورة اجلرمية و�آثارها ال�ضارة على اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية للمجتمع ،
وو�صوال بالتعاون الأمني القائم بني دول املجل�س �إىل م�ستوى �أمثل و�أ�شمل ,
فقد اتفقت على ما يلي :
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الف�صـل الأول
�أحكـــــام عامــــــة
املــادة ( ) 1
تتعاون الدول الأطراف فـي �إطار هذه االتفاقية  ،وفقا لت�شريعاتها الوطنية والتزاماتها
الدولية .
املــادة ( ) 2
تتعاون الدول الأطراف فـيما بينها  ،ملالحقة اخلارجني على القانون �أو النظام � ،أو املطلوبني
من الدول الأطراف � ،أيا كانت جن�سياتهم  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة بحقهم .
املــادة ( ) 3
تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فـيما يعد جرمية  ،وفقا للت�شريعات
النافذة لديها  ،عند تدخل مواطنيها �أو املقيمني بها فـي ال�ش�ؤون الداخلية لأي من الدول
الأطراف الأخرى .
الف�صــل الثانــي
جمــاالت التعــاون والتن�سيــق الأمنــي
املــادة ( ) 4
تتعاون كل دولة طرف ب�إحاطــة الأطراف الأخرى  -عند الطلب  -باملعلوم ــات والبيانات
ال�شخ�صية عن مواطني الدولة الطالبة �أو املقيمني بها  ،فـي جمال اخت�صا�صات وزارات
الداخلية .
املــادة ( ) 5
ال يجوز توظيف مواطن �أي دولة طرف � ،سبق له العمل فـي �أحد الأجهزة الأمنية بدولته ،
للعمــل فـي جهاز �أمني بدولـ ــة ط ــرف �أخرى � ،إال مبوافقــة وزارة الداخلي ــة بدولته وفقا
لقوانينها ( �أنظمتها ) و�إجراءاتها املرعية .
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املــادة ( ) 6
تعمل الدول الأطراف  ،قدر الإمكان  ،على الآتي :
أ�  -تبادل املعلومات واخلربات التي من �ش�أنها الإ�سهام فـي تطوير �سبل منع ومكافحة
اجلرمية على اختالف �أ�شكالها و�أنواعها  ،ال�سيما اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وامل�ستجدة  ،وتقدمي الدعم الفني فـي كافة ال�ش�ؤون الأمنية مبا يحقق التكامل
املن�شود .
ب  -توحيـد القوانــني ( الأنظمة ) والإجراءات  ،مبا يكفل مكافح ــة اجلرمي ــة مبختل ــف
�أ�شكالها و�أنواعها  ،حتقيقا لأمن الدول الأطراف .
ج  -تبادل القوانني ( الأنظمة ) واللوائح املتعلقة بعمل وزارات الداخلية و�أجهزة الأمن
الأخرى ذات ال�صلة  ،وكذلك الأبحاث والكتب واملطبوعات والن�شرات التي ت�صدرها
الوزارات والأجهزة املماثلة  ،وو�سائل الإي�ضاح  ،والأفالم التدريبية املوجودة لديها .
د  -تقدي ــم الت�سهي ــالت الالزم ــة فـي جم ــاالت التعليــم والتدريــب ملنت�سبــي وزارات
الداخلية والأجهزة املماثلة فـي الدول الأطراف فـي املعاهد والكليات وامل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة لديها .
هـ �	-إن�ش ــاء مراكــز تدريــب �أمنية متخ�ص�صــة فـي الفــروع املختلفة التي حتت ــاج �إليه ــا
�أجهزة الأمن فـي الدول الأطراف .
و  -تزوي ــد ال ــدول الأطـ ــراف بربام ــج امل�ؤمت ـ ــرات والنـ ــدوات واحللقـ ـ ــات الدرا�سي ـ ـ ــة
التــي تعقدها فـي جمال اخت�صا�ص وزارات الداخلية و�أجهزة الأمن .
ز  -دع ــم الأجهــزة الأمني ــة ب أ�حـدث التقني ــات  ,وتدريب العاملــني م ــن خ ــالل دورات
تدريبية م�شرتكة .
ح  -عقـ ــد اللقـ ــاءات الدوري ــة  ،وتب ــادل الزيــارات امليدانيــة بــني العاملــني فـ ــي وزارات
الداخلية و�أجهزة الأمــن  ،على كافة امل�ستوي ــات  ،وفـي خمتل ــف الأن�شطة بهــدف
تعميـ ــق ال�صالت  ،وتوثيق التعاون واالطالع على النظم املطبقة .
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املــادة ( ) 7
تت�شــاور وزارات الداخليــة  ,و�أجهزة الأمن املماثلــة فـي الدول الأطراف م�سبقا  ،ويتعاون
ممثلوها لتن�سيق وتوحيد مواقفهم جتاه املوا�ضيع املطروحة على جداول �أعمال امل�ؤمترات
واالجتماعات الإقليمية والدولية .
املــادة ( ) 8
تتبادل الدول الأطراف �أ�سماء املبعدين و�أ�صحــاب ال�سوابق اخلطــرة  ،والبيانات واملعلــومات
املتعلقة بهم  ،والإبالغ عن حتركاتهم .
املــادة ( ) 9
تتبــادل الــدول الأط ــراف املعلومات املتعلقة باجلرائم التي تــم ارتكابه ــا �أو يت ــم الإع ــداد
الرتكابها على �إقليم دولة طرف �أخرى  ،والتي لها عالقة بالع�صابات الإجرامية  ،وما مت
اتخاذه من �إجراءات لتعقبها ومكافحتها .
املــادة ( ) 10
تعمل الدول الأطراف  ،ب�شكل جماعي �أو ثنائ ـ ــي  ،عل ــى حتقيق التكامــل الفعل ــي للأجه ــزة
الأمنية والتعاون امليداين فـيما بينها  ،وتقدمي الدعم وامل�ساندة  -فـي حالة الطلب -
لأي دولة طرف  ،وفقا لظروف الدولة �أو الدول الأطراف املطلوب منها  ،وذلك ملواجهة
اال�ضطرابات الأمنية والكوارث .
املــادة ( ) 11
تعمل الدول الأطراف  ،وفقا لكل حالة  ،وبناء على طلب دولة طرف  ،بال�سماح للمخت�صني
فـي الدولة الطرف الطالبة بح�ضور مرحلة جمع اال�ستدالالت التي جتري فـي جرائم
وقع ــت فـيه ــا ولها �صلة ب�أمنها � ،أو بجرائم مماثلة وقعت فـي �إقليمها � ،أو كان مرتكبوهــا
ممن يتمتعون بجن�سيتها � ،أو كان لهم �شركاء يقيمون فـيها � ،أو من املقرر �أن ترتتب نتائجها
فـي �إقليمها .
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الف�صل الثالث
�ضبــط احلـــدود
املــادة ( ) 12
تتعاون الدول الأطراف على منع الدخول �أو اخلروج غري امل�شروع للأ�شخا�ص  ،ومكافحة
التهريب والت�سلل عرب حدودها  ،وتتخذ الإجراءات القانونية ( النظامية ) املنا�سبـة بحق
من يقوم بهذه الأعمال �أو يثبت له دور فـيها .
املــادة ( ) 13
تقوم ال�سلطات املخت�صة فـي الدول الأطراف بالقب�ض على من يدخلون �إقليمها بطريقة
غري م�شروعة  ،وتتخذ الإجراءات املنا�سبة بحقهم  ،و�إعادتهم وفقا ملا يلي :
أ�  -الداخلون بطريقة غري م�شروعة �إىل �إقليم �إحدى الدول الأطراف الذين كانوا
ق ــد دخلـ ــوا حدود �إحداه ــا بطريق ــة م�شروع ــة  ،يع ــادون �إىل مركز �أمــن حــدودي
�أو منفذ الدولة التي دخلوها بطريقة م�شروعة  ،ما مل يكونوا من مواطني الدولة
التي دخلوا �إقليمها .
ب  -جمهولو الهوية ومن ال يحملون وثائق ثبوتية  ،وكذلك الداخلون بطريقة غري
م�شروعة الذين كانوا قد دخلوا �إقليم �إحداها بطريقة غري م�شروعة بعد �أن دخلوا
�إقليم دولة �أخرى �أو �أكرث بطريق غري م�شروع  ،تتوىل الدولة �إعادتهم �إىل الدولة
التي قدموا منها  ،ما مل يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا �إقليمها .
املــادة ( ) 14
أ�  -تعم ــل الدول الأطــراف على �إيجاد �آلية لتنظيم �سلطات احلــدود  ،وتكون ثنائية
بني كل دولتني من الدول الأطراف  ،يتم فـي �ضوئها التعاون فـي جمال �ضبط
احلدود امل�شرتكة  ،من حيث :
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 - 1عقد اجتماعات دورية .
 - 2تنظيم وتن�سيق دوريات تالقي  ،ودوريات م�شرتكة .
 - 3تنظيم عمليات املطاردة الربية والبحرية .
 - 4تقدمي امل�ساعدة والإ�سعافات الأولية الالزمة على احلدود عند الطلب .
 - 5تنظيم االت�صاالت امل�شرتكة فـي املراكز احلدودية .
 - 6التن�سيق ب�ش�أن فتح املنافذ احلدودية بني الطرفـني .
ب  -فـي حال عدم وجود اتفاق ثنائي  ،وفقا ملا ورد فـي الفقرة ( �أ )  ،ال يجوز لدوريات
املطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز احلدود الربية للدولة
املجاورة  ،ويجوز لدوريات املطاردة البحرية اجتياز احلدود حتى نقطة تالقي
الدوريات بحرا  ،والتي يتفق عليها بني الدولتني املتجاورتني  ،وتتوىل دوريات
الدولة التي دخل املطاردون �إىل حدودها  -بعد �إبالغها بذلك  -مطاردتهم  ،و�إلقاء
القبـ�ض عليهم  ،وت�سليـمهم وجميع ما فـي حوزته ــم  ،وو�سائط نقلهــم �إلــى أ�قــرب
مركز �أو دورية تابعة للدولة التي بد�أت املطاردة فـي �إقليمها متى كانت القوانــني
( الأنظمة ) املعمول بها فـي الدولة التي مت �إلقاء القب�ض فـيها ت�سمح بذلك .
الف�صــل الرابـــع
التعاون فـي جمال عمليات �إنقاذ الأ�شخا�ص فـي احلوادث
املــادة ( ) 15
أ�  -تتع ــاون الدول الأطراف على ت�سهيـ ــل �إج ــراءات هبوط الإ�سع ــاف اجلــوي � ،أو دخ ــول
الإ�سعاف الربي والبحري لإقليمها  ،لإنقاذ امل�صابني فـي احلوادث .
ب  -يتم نقل امل�صابني وطاقم الإ�سعاف امل�صاحب بدون انتظار �إجراءات الدخـول �أو اخلروج
الر�سمية لدى �أي دولة طرف  ،مع مراعاة ا�ستيفائها الحقا .
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الف�صــل اخلامــ�س
ت�سليـم املتهمـني واملحكومـني
املــادة ( ) 16
تعمل الدول الأطراف  ،وفقا ملا تق�ضي به الت�شريعات الوطنية واالتفاقيات التي تلتزم بها
الدول ــة الطرف املطل ــوب منه ــا الت�سليم  ،على ت�سليم الأ�شخا�ص املوجوديــن فـي �إقليمه ــا ،
املوجه �إليهم اتهام � ،أو املحكوم عليهم من ال�سلطات املخت�صة لدى �أي منها .
الف�صـل ال�سـاد�س
�أحكــــام ختاميــــة
املــادة ( ) 17
تعقد الدول الأطراف االجتماعات وامل�شاورات الالزمة لتدعيم فاعلية التعاون وتطويره
وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 18
تتخـ ــذ ال ــدول الأطراف الإج ــراءات ال�ضرورية للمحافظ ــة على �سرية املعلوم ــات وامل ــواد
والوثائق وامل�ستندات املتبادلة بينها  ،مبوجب هذه االتفاقية  ،وال يتم ا�ستخدامها فـي غري
الأغرا�ض التي طلبت من �أجلها � ،أو ت�سليمها �أو الإف�صاح عنها �أو �إف�شائها لطرف ثالث ،
دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها .
املــادة ( ) 19
ال تخل �أحكام هذه االتفاقية باالتفاقيات الثنائية املرتبطة بها بع�ض الدول الأطراف فـيما
بينها  ،وفـي حالة تعار�ض �أحكام هذه االتفاقية مع �أحكام �إحدى هذه االتفاقيات الثنائية ،
تطبق الدولتان فـي عالقاتهما املتبادلة الأحكام الأكرث حتقيقا للتعاون الأمني ال�شامل .
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املــادة ( ) 20
أ�  -تقر هذه االتفاقية من املجل�س الأعلى  ،وتخ�ضع لإجراءات امل�صادقة املعمول بها لدى
كل دولة طرف  ،وتدخل حيز النفاذ بعد م�ضي (  ) 30ثالثني يوما من تاريخ �إيداع
وثائق ت�صديق ثلثي الدول املوقعة  ،وحتل هذه االتفاقية حمل االتفاقية الأمنية بني
دول جملـ ــ�س التع ــاون ل ــدول اخلليــج العربيــة املوقعــة بتاريــخ  25جم ــادى الآخ ــرة
1415هـ املوافق  28نوفمرب 1994م .
ب  -يجوز لكل دولة طرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية ب�إخطار كتابي تر�سله �إىل الأمني
العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،وال ينتج االن�سحاب �أثره �إال بعد م�ضي
�ست ــة �أ�شهر من تاري ــخ ا�ستالم الإخطار  ،مع عدم الإخالل بتنفـيـذ الطلبــات ال�سابق ــة
على ا�ستالم الإخطار .
ج  -يجوز تعديل هذه االتفاقية مبوافقة املجل�س الأعلى  ،ويخ�ضع التعديل للإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة .
ح ـ ــررت ه ـ ــذه االتفاقي ـ ــة باللغـ ـ ـ ــة العربي ــة ف ــي مدين ــة الري ــا�ض بتاري ــخ 1433/12/28هـ
املوافق 2012/11/13م من �أ�صل واحد يودع لــدى الأمانة العامــة ملجلـ�س التعاون لدول
اخللي ــج العربي ــة  ،وت�سل ــم ن�سخة منــه مطابقة للأ�صل لكل دولـ ــة من ال ــدول الأط ــراف
فـي هذه االتفاقية .
و�إثباتا ملا تقدم  ،تف�ضل �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وزراء الداخلية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية بتوقيع هذه االتفاقية :
 - 2مملكـــة البحريـــن
.........................
� - 4سلطنــــــة عمـــــــان
.........................
 - 6دولـــــــة الكويــــــت
........................

 - 1دولة الإمارات العربية املتحدة
.......................................
 - 3اململكـــة العربيـــــة ال�سعوديــــة
........................................
 - 5دولــــــــة قطــــــــر
.......................................
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/6
بتعيـني �أمــني عـام بــوزارة الدفـــاع
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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 حممد بن نا�صر بن حممد الرا�سبي �أمينا عاما بوزارة الدفاع مبرتبة وزير .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من ربيــع الأول �سنة 1435هـ
املـوافــــق  16 :من ينايــــــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1043
ال�صادرة فـي 2014/1/19م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/7
بتعييــن م�ست�شــار بــوزارة التعليــم العالـــي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيــن الدكت ــور خال ــد بن حمم ــد بن مره ــون الع ــزري م�ست�شــارا بــوزارة التعليــم العال ــي
ب ــذات درجت ــه وخم�ص�صاتــه املاليــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من ربيع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  3 :من فربايـــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1046
ال�صادرة فـي 2014/2/9م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/8
بتعييــن �أميــن عــام ملجلـــ�س التعليـــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012 /48ب�إن�شاء جمل�س التعليم و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعي ـ ــن الدكت ـ ــور �سعي ـ ـ ــد ب ــن حم ـ ــد ب ـ ــن �سعيـ ــد الربيعـ ــي �أمين ـ ــا عام ـ ـ ــا ملجلـ ــ�س التعلي ـ ــم
بالدرجـ ــة اخلا�ص ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من ربيع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  3 :من فربايـــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1046
ال�صادرة فـي 2014/2/9م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/9
ب�إن�شاء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية و�إ�صـدار نظامها
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  76/48ب�ش ـ�أن التوقيــع عل ــى املعامــالت املاليــة اخلارجي ــة
والداخلية ،
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/32
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
وعلى قان ــون اجلم ــارك املوحــد لــدول جملــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربي ــة واملر�سـ ــوم
ال�سلطاين رقم  2003/67ال�صادر بتطبيقه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ هيئ ــة عامــة ت�سمـى (الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية) تتب ــع وزارة التج ــارة
وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
تكون للهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل
املايل والإداري  ،وتكون لها �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها والت�صرف فيها
وفقا للقوانني النافذة فـي ال�سلطنة  ،ويعمل فـي �ش�أنها بالنظام املرفق .
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املــادة الثالثــــة
يكـ ــون املقـ ــر الرئي�س ــي للهيئـة العمانيــة لل�شراك ــة من �أجــل التنمي ــة حمافظ ــة م�سق ــط ،
ويجوز �إن�شاء فروع �أو مكاتب لها داخل �أو خارج ال�سلطنة بقرار من جمل�س �أمنائها .
املــادة الرابعـــة
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية) وال�شركات التي ت�ساهم
فيها احلكومة بن�سبة تزيد على  ، %50االلتزام بت�ضمني عقود تنفيذ م�شاريع البنية
الأ�سا�سيـ ــة  ،وعقـ ـ ــود توري ـ ــدات الأ�سلحـ ــة واملعـ ــدات الع�سكريـ ـ ــة والأمني ـ ـ ــة الت ــي تزيـ ـ ـ ــد
قيمتهــا على ( )5000000خم�سة ماليني ريال عماين  ,والتي تكون طرفا فيها  ،بندا ين�ص
على التزام الأطراف مبيزة التعامل بربنامج ال�شراكة من �أجل التنمية  ،وذلك مبراعاة
ال�ضوابط واملعايري امل�شار �إليها فـي البند ( )6من املادة ( )6من النظام املرفق .
املــادة اخلام�سـة
ت�ستثنى من �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/48ب�ش�أن التوقيع على املعامالت املالية
اخلارجيـ ــة والداخلي ــة امل�ش ــار �إلي ــه  ،االتفاقي ــات التــي تربمهــا الهيئ ــة العمانيــة لل�شراك ــة
من �أجل التنمية مع املقاولني واملوردين فـي �إطار تنفيذ برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية .
املــادة ال�ساد�سـة
ي�صدر رئي�س جمل�س �أمناء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية اللوائح والقرارات
الالزم ــة لتنفيــذ �أحكــام ه ــذا املر�سـ ــوم والنظام املرفق  ،وذلك بعد �إقرارهـ ــا مـ ــن جمل ــ�س
الأمن ــاء  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات ت�سري على الهيئة القوانني والنظم املطبقة
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق .
املــادة ال�سابعـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من ربيــع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  3 :من فربايــــــــــــــر �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1046
ال�صادرة فـي 2014/2/9م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظام الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
الف�صـــل الأول
تعاريــــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكــام هذا النظـ ــام يك ــون للكلمات والعب ــارات التالي ــة املعنـ ــى املو�ضـ ــح قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـهيئـــة :
الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية .
 - 2الـمجل�س :
جمل�س �أمناء الهيئة .
 - 3الــرئي�س :
رئي�س املجل�س .
 - 4الرئي�س التنفيذي :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .
 - 5برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية :
نهج تعاوين يقوم على �أ�سا�س مكاف�أة الإجنازات املتوقعة  ،يتم تطبيقه بني الأطراف
فـي �إطـ ــار التعاقـ ــدات احلكوميـ ــة ذات ال�صلـ ــة بالإن�شـ ــاءات والتوري ـ ــدات (املدنية
والع�سكري ـ ــة والأمنيـ ــة)  ،وم�شروعــات البنية الأ�سا�سيــة وفق ــا لل�ضوابط واملعايي ــر
التي يقررها املجل�س .
الف�صــل الثانــي
�أهــــداف الهيئـــــة
املــادة ( ) 2
تهدف الهيئة �إىل توفري فر�ص لتدريب وت�أهيل الكوادر العمانية  ،ودعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،وتقوية القطاع اخلا�ص  ،وتعزيز التقنيات القائمة فـي القطاعني احلكومي
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واخلا�ص  ،ودمج التقنيات احلديثة فيهما  ،وتعزيز القدرات الع�سكرية والأمنية لل�سلطنة
فـي جميع م�ستوياتها  ،وتي�سري اال�ستثمار  ،والعمل على تنويع م�صادر الدخل الوطني
وخلق اقت�صاد م�ستدام وفعال  ،وذلك من خالل تطبيق برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية .
الف�صــل الثالـــث
اخت�صا�صــــات الهيئـــة
املــادة ( ) 3
تخت�ص الهيئة بالآتي :
 - 1دعم املبادرات اخلا�صة بتي�سري اال�ستثمار  ،وتعزيز التطور التقني .
 - 2العمل على نقل املهارات واخلربات و�أف�ضل املمار�س ــات الدولية فـي كافة املجاالت
(املدني ــة والع�سكري ــة والأمنيـة) لوحدات اجلهــاز الإداري للدول ــة والأ�شخ ــا�ص
االعتبارية العامة الأخرى وال�شركات والأفراد .
 - 3ت�شجيـ ــع ال�شركـ ــات التناف�سي ــة القائمة ودعـ ــم ت�أ�سي ــ�س �شركــات تناف�سيـ ــة جديـ ــدة
على امل�ستويني الوطني والدويل .
 - 4دعـ ــم ق ــدرة اجله ــات الع�سكري ــة والأمنيــة على الإنتــاج  ،وتعزيـ ــز املعرفـ ــة لديهـ ــا
ونقل التقنيات احلديثة �إليها .
 - 5دعم قطاعات اقت�صادية يحددها املجل�س كقطاعات ا�سرتاتيجية من خالل العمل
على دمج التقنيات احلديثة فيها  ،وتعديل التقنيات امل�ستخدمة بها .
 - 6دع ــم امل�شروعـ ــات ذات البع ــد االجتماعــي واالقت ــ�صادي  ،ول ــو كان ــت غري ربحيـ ــة ،
وب�صفة خا�صة تلك التي من �ش�أنها تعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي .
 - 7دعـ ــم وت�شجيـ ــع تدري ــب وت�أهيــل الكــوادر العمانيــة فـي جميــع القطاع ــات املدني ــة
والع�سكرية والأمنية .
 - 8إ	�ج ــراء البحــوث والدرا�س ــات  ،وو�ضع القواعــد الالزمــة من �أج ــل تنفي ــذ برنامــج
ال�شراكة من �أجل التنمية .
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 - 9تنظي ــم امل ؤ�مت ــرات والن ــدوات والــدورات وور�ش العمــل واللق ــاءات مع املقاولـ ــني
واملوردين للتوعية بكل ما يتعلق بربنامج ال�شراكة من �أجل التنمية  ،واتخاذ كل
ما يلزم مل�ساعدتهم فـي هذا اخل�صو�ص .
 - 10التن�سي ــق مــع وحـ ــدات اجله ــاز الإداري للدول ــة (املدنيــة والع�سكري ــة والأمني ــة)
والأ�شخـا�ص االعتبـاري ــة العامـ ــة الأخ ــرى ف ـ ــي ك ـ ــل م ــا يتعلق بتطبي ــق برنام ـ ــج
ال�شراكة من �أجل التنمية .
� - 11إدارة املفاو�ضات اخلا�صة بتطبيق برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية مع املقاولني
واملوردي ــن با�ستقاللي ــة عن املفاو�ض ــات اخلا�صــة بال�شــروط واملوا�صف ــات الفنيــة
والأ�سعـ ــار الت ــي ت�ستقـ ــل بهـ ــا اجله ــات املعني ــة (املدني ــة والع�سكريـ ــة والأمني ــة) ،
وذلك بالتن�سيق مع تلك اجلهات .
الف�صــل الرابـــع
�إدارة الهيئــــــــــــة
املــادة ( ) 4
يتولـ ــى �إدارة الهيئ ــة جملـ ــ�س �أمن ـ ــاء ي�شك ـ ــل برئا�س ـ ــة وزيــر التجــارة وال�صناعـ ــة  ،وع�ضويـ ــة
كل من :
 - 1الأمني العام بوزارة الدفاع نائبا للرئي�س .
 - 2وكيل وزارة املالية .
 - 3ممثل عن املكتب ال�سلطاين ال تقل رتبته عن عقيد  ،ير�شحه وزير املكتب ال�سلطاين
كل �أربع �سنوات .
 - 4ممثل عن �شرطة عمان ال�سلطانية ال تقل رتبته عن عقيد  ،ير�شحه املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك كل �أربع �سنوات .
وي�ص ــدر بت�شكيــل املجل ــ�س وحتدي ــد مكاف�آت �أع�ضائ ــه ق ــرار من جملــ�س ال ــوزراء ،
بناء على عر�ض الرئي�س .
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املــادة ( ) 5
يحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حالة غيابه � ،أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سته
اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 6
دون الإخــالل باخت�صا�صــات الرئي�س التنفيذي املن�صو�ص عليها فـي ه ــذا النظـ ــام  ،يكـ ــون
للمج ــل�س كافـة ال�صالحيــات و�إ�صــدار القرارات والتو�صيات واتخ ــاذ الإجــراءات الالزمــة
ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها  ،وب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1و�ض ــع ال�سيا�س ــة العام ــة التــي ت�سيــر عليهــا الهيئــة فـي ممار�ستهــا اخت�صا�صاته ــا
وحتقيق �أهدافها .
 - 2اعتماد اخلطة ال�سنوية  ،واخلطط الفرعية للهيئة .
 - 3اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة و�إن�شاء التق�سيمات التنظيمية الفرعية وحتديد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 4اعتماد امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للهيئة  ،ورفعهما �إىل وزارة املالية .
 - 5و�ضـع �ضوابـ ــط ومعاييـ ــر تطبيق برنام ــج ال�شراكـ ــة من �أجل التنمي ــة واال�ستثن ــاء
منه  ،وي�صدر باال�ستثناء قرار من املجل�س فـي كل حالة على حدة .
 - 6املوافق ــة على قب ــول املنح والهبات وامل�ساعدات  ،وذلك وفق ــا للقواعــد التي يقــرها
املجل�س مبا ال يتعار�ض مع �أهداف الهيئة .
 - 7املوافقــة على عقــد القرو�ض وفقا للقوانــني والنظم النافــذة فـي ال�سلطنــة  ،وبعــد
التن�سيق مع وزارة املالية .
 - 8حتديد الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة نظري ما تقدمه من خدمات  ،وذلك بعد
موافقة وزارة املالية .
 - 9ت�شكيل جلان متخ�ص�صة من بني �أع�ضاء املجل�س �أو غريهم وحتديد اخت�صا�صاتها
ومهامها  ،وال تكون تو�صياتها �أو قراراتها نافذة �إال بعد اعتمادها من املجل�س .
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 - 10إ	�ب ــرام االتفاقي ــات ومذكــرات التفاهـم ذات ال�صل ــة باخت�صا�ص ــات الهيئ ــة  ،وذلك
مبراعاة القوانني والنظم النافذة فـي ال�سلطنة .
 - 11اعتمـ ــاد التقاريـ ــر الدوريـ ــة وال�سنويـ ــة التي ترف ــع �إلي ــه مــن الرئيـ ــ�س التنفي ــذي
عن ن�شاط الهيئة .
 -12رفع تقرير �سنوي عن ن�شاط الهيئة ملجل�س الوزراء .
املــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أربع مرات �سنويا على الأقل  ،ويجوز دعوته لالجتماع
كلما اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،وتكون الدعوة خطية �أو �إلكرتونية على �أن يرفق بها
ن�سخة من جدول الأعمال  ،وال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه
على �أن يكون من بينهم الرئي�س  ،وت�صــدر قرارات املجل�س وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين  ،وفـي حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
ويجوز للرئي�س �أن يدعو حل�ضور جل�سات املجل�س من يرى مالءمة ح�ضوره من اخلرباء
واملتخ�ص�صني  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 8
يكون للهيئة رئي�س تنفيذي ي�صدر بتعيينه وحتديد خم�ص�صاته املالية قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 9
ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالتها بالغري .
املــادة ( ) 10
تك ــون للرئي ــ�س التنفيــذي كاف ــة ال�صالحي ــات الالزمــة لتنفيــذ �سيا�ســة الهيئـ ــة وقـ ــرارات
املجل�س  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
� - 1إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفيها .
� - 2إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة  ،والتق�سـيمات التنظيمية الفرعية  ،وعر�ضـهما
على املجل�س .
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� - 3إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وعر�ضه على املجل�س .
� - 4إعداد احل�ساب اخلتامي للهيئة  ،وعر�ضه على املجل�س .
 - 5تنفيذ �سيا�سات الهيئة والقرارات ال�صادرة من املجل�س .
� - 6إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 7إعداد تقارير ربع �سنوية عن ن�شاط الهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 8إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 9أي اخت�صا�صات �أخرى ي�صدر بها قرار من املجل�س .
الف�صــل اخلامـــ�س
ماليـــــة الهيئـــــــة
املــادة ( ) 11
تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3عوائد ا�ستثمار �أموال الهيئة .
 - 4املنح والهبات وامل�ساعدات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا لأحكام هذا النظام .
 - 5القرو�ض التي حت�صل عليها الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام .
 - 6ما يحدده املجل�س من موارد �أخرى بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 12
تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها �إىل وزارة املالية  ،وتبد أ� ال�سنة املالية للهيئة
فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام  ،وذلك
فيما عدا ال�سنة املالية الأوىل  ،فتبد أ� من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من دي�سمرب من العام التايل .
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املــادة ( ) 13
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 14
تعترب �أم ــوال الهيئــة الثابتــة واملنقولــة وعوائــد ا�ستثماراته ــا �أمـ ــواال عام ــة تتمت ــع مبزاي ــا
وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها على �أموال املدينني  ،وللهيئة حت�صيل املبالغ امل�ستحقة
لها بالطرق  ،ووفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة ( ) 15
تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،وقانون تنظيم االت�صاالت .
املــادة ( ) 16
ي ـ�ؤول �إىل اخلزان ــة العامة الفائ�ض الذي حتققه الهيئة من مواردها  ،وذلك بع ــد اقتط ــاع
جميــع النفق ــات اجلاري ــة وال ــر�أ�س مالي ــة وغريها وفق ــا للقواع ــد التي يحددهــا املجل ــ�س
بعــد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 17
يكون للهيئة 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 .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/10
بتعييــن �سفيــر غيــر مقيــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري جنيم بن �سليمان بن جنيم العربي �سفرينا لدى مملكة بلجيكا � ،سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى كل من االحتاد الأوروبي واملفو�ضية الأوروبية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من ربيع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  3 :من فربايـــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1046
ال�صادرة فـي 2014/2/9م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/11
ب�إجازة االتفاقية النفطية املعدلة
بني حكومة �سلطنة عمان و�شركة النفط الربيطانية
(بـي بـي �إك�سبلوري�شـن �إب�سيلــون ليمتــد) للمنطقــة رقـم ()61
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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  2007/17ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومـ ـ ــة �سلطنة
عمان و�شركة النفط الربيطانية (بي بي �أموكو �إك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد) املنطقة
رقم (، )61
وعلى جمموعة الوثائق التي مت مبوجبها تغيري ا�سم �شركة بي بي �أموكو �إك�سبلوري�شن
�إب�سيلون ليمتد �إىل �شركة بي بي اك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد ،
وعلى االتفاقية النفطية املعدلة بني حكومة ال�سلطنة و�شركة بي بي �إك�سبلوري�شن �إب�سيلون
ليمتد للمنطقة رقم ( )61املوقعة بتاريخ  16دي�سمرب 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة االتفاقية النفطية املعدلة امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من ربيع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  13 :من فربايـــــــــــر �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1047
ال�صادرة فـي 2014/2/16م

-87-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/12
ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة بني حكومــة �سلطنــة عمــان
و�شركة توتال لال�ستك�شاف والإنتاج عمان برتوليوم بي فـي للمنطقة رقم ()41
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة توتال لال�ستك�شاف والإنتاج
عمان برتوليوم بي فـي للمنطقة رقم ( )41املوقعة بتاريخ  12دي�سمرب 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة االتفاقية النفطية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من ربيع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  13 :من فربايـــــــــــر �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1047
ال�صادرة فـي 2014/2/16م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/13
ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان
و�شركـــــة برتوجـــا�س كحـــل ال ال �ســي للمنطقـــة رقـــم ()55
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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 االتفاقيــة النفطيــة بني حكوم ــة �سلطن ــة عم ــان و�شرك ــة برتوجــا�س كحــل ال ال �سي
للمنطقة رقم ( )55املوقعة بتاريخ  12دي�سمرب 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة االتفاقية النفطية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من ربيع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  13 :من فربايـــــــــــر �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1047
ال�صادرة فـي 2014/2/16م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/14
بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري الدكتور خالد بن �سعيد بن �سامل اجلرادي �سفرينا لدى جمهورية الربازيل
االحتادية � ،سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى كل من :
 جمهورية الت�شيل ـ ـ ــي . جمهوري ـ ــة البي ـ ـ ـ ــرو .املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من جمـــادى الأولــى �سنة 1435هـ
املـوافــــق  5 :من مـــــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1049
ال�صادرة فـي 2014/3/9م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/15
بــرد اجلن�سيـــة العمانيـــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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 ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تـ ـ ـ ــرد اجلن�سيـ ـ ــة العماني ـ ـ ــة لكـ ـ ــل مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواردة �أ�سما�ؤهـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي القائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املرفقـ ـ ـ ــة ،
اعتب ــارا م ــن التاري ــخ املبـ ــني قريـ ـ ــن ا�سم ـ ــه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  3 :من جمـــادى الأولــى �سنة 1435هـ
املـوافــــق  5 :من مـــــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1049
ال�صادرة فـي 2014/3/9م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قائمـة ب�أ�سمـاء مـن ردت �إليهـم اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســــــــــم

تاريـــخ املوافقـــة

1

رحم ـ ـ ــة بنت علـ ـ ــي بن �سالـ ـ ـ ــم احلب�سيـ ــة

2012/12/15م

2

رحيمـة بنت �سعيــد بـن م�سعـود ال�شرجية

2013/3/24م

3

�سالـ ـ ـ ــم بن �صالـ ـ ــح بن �سالـ ـ ــم ال�شيبانـ ــي

2013/7/24م

4

حممـ ـ ـ ـ ــد بن عل ـ ـ ـ ـ ــي بن حممــد العوفـ ــي

2013/10/24م

5

مريـ ـ ــم بنت �سال ـ ــم بن را�شـ ــد اجلهوريـ ــة

2013/10/24م

6

�صابرينا بنت م�سعود بن �سليم املزروعية

2013/10/24م

7

حبيب ـ ــة بنت زاهـ ـ ــر بن حمم ــد الرياميـة

2013/10/24م

8

عائ�شــة بنت حم ــدان بن حممد البدريـ ــة

2013/10/24م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/16
بتقرير �صفة املنفعة العامة
مل�شروع ازدواجية طريق �أدم  -ثمريت
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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 طريــق �أدم  -ثمريــت املحــدد فـي املذكرة والر�ســم التخطيطي الإجمايل
املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهات املخت�صة اال�ستيالء بطريق التنفيذ املبا�شر على العقارات والأرا�ضي الالزمة
للم�شروع املذكور  ،وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من جمادى الأوىل �سنة 1435هـ
املـوافــــق  24 :من مـــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1052
ال�صادرة فـي 2014/3/30م
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مذكـــرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة
مل�شروع ازدواجية طريق �أدم  -ثمريت
ي�أتي تنفيــذ م�شــروع ازدواجي ــة طري ــق �أدم  -ثمري ــت بط ــول (� )718سبعمائــة وثمانية ع�شر
كيلومرتا ا�ستكماال لتنفيذ م�شروع ازدواجية طريق نزوى  -ثمريت  ،والذي يعترب من الطرق
الوطنية الرابطة بني �شمال وجنوب ال�سلطنة .
ويهدف امل�شروع �إىل �إن�شاء الطريق اجلديد لرفع م�ستوى ال�سالمة املرورية .
ويت�ضمن امل�شروع تنفيذ الأعمال الآتية :
 حجز �إحرامات الطريق بعر�ض (� )400أربعمائة مرت  )200( ،مائتي مرت فـي كلجانب .
 تنفيذ طريق مواز للطريق القائم قدر الإمكان  ،وذلك بحارتني �أ�سفلتيتني بعر�ض( )3.75مت ــرا لك ــل ح ــارة  ،و�أكت ــاف �أ�سفلتيــة داخليــة بعــر�ض (� )1.5أمتار  ،و�أكتاف
�أ�سفلتية خارجية بعر�ض (� )3أمتار  ،وجزيرة و�سطية بعر�ض ( )21مرتا  ،مع ت�أهيل
الطريق القائم بطول ( )90كيلو مرتا بداية من الكيلومرت (� )55إىل الكيلومرت (. )145
 حجز �إحرامات لعدد ( )22اثنني وع�شرين ج�سرا علويا  ،وعدد ( )25خم�سة وع�شريننفقا �سفليا خلدمة احلركة املرورية االلتفافية  ،وخدمة املناطق ال�سكانية على
جانبي الطريق  ،على �أن يتم التنفيذ ح�سب توفر االعتمادات املالية .
 �إن�شاء عدد (� )7سبعة �أنفاق لعبور اجلمال . �إن�شاء عدد ( )2ج�سرين خلدمة املن�ش�آت التابعة ل�شركة تنمية نفط عمان . تنفيذ مداخل وخمارج لعدد (� )6ست ا�سرتاحات فـي كل جانب مع ت�سوية الأر�ض ،وذلك ال�ستثمارها من قبل اجلهات املعنية .
 -تنفيذ عدد (� )7سبع حمطات �أوزان ال�شاحنات على جانبي الطريق .
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 حتويل الطريق لرفع م�ستوى ال�سالمة املرورية عن طريق �إن�شاء عبارات �صندوقيةلت�صريف مياه الأودية لعدد (� )632ستمائة واثنني وثالثني موقعا  ،و( )42اثنني
و�أربعني موقعا على الطريق القائم .
 تنفيذ عدد من طرق اخلدمة . تزويد الطريق بكافــة متطلب ــات ال�سالم ــة املروري ــة من دهان ــات و�إ�ش ــارات مروري ــةوحواجز معدنية وخر�سانية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفق قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 78/64لذلك ف�إن
الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزير النقل واالت�صاالت
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/17
بتقرير �صفة املنفعة العامة
مل�شروع طريق �صحار  -وادي حيبي مبحافظة �شمال الباطنة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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
يعتبـ ــر م�ش ــروع طريق �صح ــار  -وادي حيب ــي مبحافظ ــة �شمال الباطنة املحدد فـي املذكرة
والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجه ــات املخت�ص ــة اال�ستي ــالء بطريق التنفي ــذ املبا�ش ــر على العقارات والأرا�ضي الالزمة
للم�شروع املذكور  ،وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من جمادى الأوىل �سنة 1435هـ
املـوافــــق  24 :من مـــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1052
ال�صادرة فـي 2014/3/30م
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مذكــرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة
مل�شروع طريق �صحار  -وادي حيبي مبحافظة �شمال الباطنة
تنفيذا للأوامر ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -
حفظه اللـه ورعاه  -فيما يخ�ص نقل الطريق القائم خارج �إحرامات املخيم ال�سلطاين
(�سيـ ـ ــح املكـ ـ ــارم) بواليـ ـ ــة �صح ـ ــار  ،علي ــه فق ـ ــد قام ـ ــت وزارة النق ــل واالت�صــاالت بو�ضــع
الأوام ـ ــر ال�سامي ـ ــة ملوالنـ ـ ــا � -أبقـ ـ ــاه اللـه  -مو�ضـ ـ ــع التنفيـ ـ ــذ  ،وذلـ ـ ــك بدرا�س ـ ــة م�شـ ـ ــروع
طريق �صحار  -وادي حيبي بطول �إجمايل حوايل ( )38ثمانية وثالثني كيلو مرتا تقريبا .
ويت�ضمن امل�شروع تنفيذ الأعمال الآتية :
 تنفيذ طريق �أ�سفلتي مفرد يبد أ� من التقاطع املتعدد امل�ستويات املقرتح على طريقالباطن ــة ال�سري ــع  ،وينته ــي عند �سي ــح الربير بط ــول حوالــي ( )38ثمانيــة وثالثني
كيلو مرتا .
 تنفيذ طرق و�صالت للمخيم ال�سلطاين وللقرى املجاورة للطريق بطول ()12.5اثني ع�شر ون�صف كيلو مرتا .
 يتكون املقطع العر�ضي للطريق من حارتني �أ�سفلتيتني بعر�ض ( )3.65مرتا لكلحارة  ،بالإ�ضافة �إىل كتف �أ�سفلتي بعر�ض ( )2.5مرتا من كل جانب  ،و�أكتاف ترابية
بعر�ض ( )2مرتين .
 �إن�ش ــاء عب ــارات �صندوقي ــة متع ــددة املقا�س ــات فـي عدد ( )120مائ ــة وع�شريــن موقعالت�صريف املياه .
 �إن�شاء عدد (� )4أربعة ج�سور على الأودية . �أعمال الإنارة للطريق . نقل وحمايات خطوط اخلدمات القائمة . حجز الإحرامات الالزمة الزدواجية الطريق امل�ستقبلية مت�ضمنة مواقع التقاطعاتمتعددة امل�ستويات .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفق قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 78/64لذلك ف�إن
الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزير النقل واالت�صاالت
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/18
ب�إن�شاء مديرية عامة فـي وزارة التنمية االجتماعية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 75/26
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ مديرية عامة فـي وزارة التنمية االجتماعية با�سم " املديرية العامة ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة " تتبع الوكيل .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من جمادى الأوىل �سنة 1435هـ
املـوافــــق  24 :من مـــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1052
ال�صادرة فـي 2014/3/30م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/19
برتقية بع�ض الق�ضاة �إىل قا�ضي حمكمة عليا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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
يرقى القا�ضيان الواردة �أ�سما�ؤهما فـي القائمة املرفقة �إىل قا�ضي حمكمة عليا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :من جمادى الثانية �سنة 1435هـ
املـوافــــق  2 :من ابريـــــــــــــــــــــل �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1053
ال�صادرة فـي 2014/4/6م
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قائمــة با�سمــي القا�ضيـــني املرقيــني
�إلــى وظيفـــة قا�ضـــي حمكمـــة عليـــا
 �صــالح الدي ــن نعي ــم حمم ــد غن ــدور -حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ـ ــن خليف ـ ـ ـ ـ ـ ــة طاه ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/20
مبنـح اجلن�سيــة العمانيــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة اعتبارا من التاريخ
املبني قرين ا�سمه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الثانية �سنة 1435هـ
املـوافــــق  10 :من ابريـــــــــــــــــــــل �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1054
ال�صادرة فـي 2014/4/13م
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�شريفـة بنـت �سعيــد بـن خلف ــان النبهانيـة
تيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س بركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ش مدوك ـ ــر باري ـ ـ ــخ
حف�صـ ـ ـ ـ ـ ــة نيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�شهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
حف�صة بنت عبداللـه بن �سال ــم التميم ـ ــية
عائ�شة بنـت �سي ــد بافن ـ ـ ـ ــع بـ ـ ــن �أبوبكـ ـ ـ ـ ـ ــر
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ــت �سليم ـ ـ ـ ـ ـ ــان بــن �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
�صاب ـ ـ ـ ــرة بنـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ــف
نفي�س ـ ـ ـ ـ ــة ن�س ـ ـ ـ ــاء حمم ـ ـ ــد بيك ـ ـ ـ ــو مي ـ ـ ـ ــاه
فريدة بنت خمي�س بـن حمم ــد ال�سم ـ ــري
طلعة بنت هالل بن حمم ـ ــد اخلرو�صيـ ــة
وحي ـ ـ ـ ــدة حممـ ـ ـ ـ ـ ــد ا�سماعي ـ ـ ـ ــل بلو�شـ ـ ـ ــي
�شانت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وادوا كي�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت �سي ـ ـ ـ ـ ــف ب ـ ــن �سليم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
رحمة بنت يحيى بـن �سالـ ــم اجله�ضمي ـ ــة
زكيـة بيجـ ـ ــم حممــد يو�س ــف عبدالكري ــم
ت�سليـ ـ ـ ـ ـ ــم بنـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن �أ�سل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
�شهن ـ ـ ـ ــاز عي�سـ ـ ـ ـ ــى ح�سيـ ـ ـ ـ ــن الزدجالي ـ ـ ـ ــة

2007/7/24م
2010/4/13م
2010/9/19م
2010/9/19م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/4/9م
2011/4/9م
2011/4/9م
2011/4/9م
2011/4/9م

19

فاطمة بنت �سعيد بن عـو�ض ال�سعيدي ـ ـ ــة

2011/4/9م

20

�شريفة بنــت �أحمـد بـن قا�سم ــي ب ـ ــن زادة

2011/4/9م
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روبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت جيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س ريت�شمون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
جاكلـ ــني ديـ ــزي روبرت جيمـ ــ�س ريت�شمونـ ــد
ويليــام ديفي ــد روبـ ــرت جيم ـ ــ�س ريت�شمونـ ـ ــد
جوناثـ ــان جورج روبرت جيمــ�س ريت�شمونـ ــد
�سوليـ ــ�س بنت بخي ـ ــت بـن حممــد بن بخيــت
ن�سيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازي
زرينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ــدالعزيـ ـ ــز
و�ضحـ ـ ــة بنت حممـ ــد ب ـ ــن زاي ـ ـ ــد التويتـ ـ ـ ــي
ن�سي ــم بيج ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ــد ر�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــد رو�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــان
فهيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ــت عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ـ ــن خمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س
ن�سيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت �سلط ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
نـور بيب ـ ـ ـ ـ ـ ــي جاجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بيبي تب�س ـ ــم �سي ـ ـ ــد عليـ ـ ـ ـ ــم دي ـ ـ ـ ــن يا�سيـ ـ ـ ـ ــن
جنيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ــراد غ ـ ـ ـ ـ ــالم �أف�ض ـ ـ ـ ـ ــل
جنــم الن�س ـ ـ ــاء �شي ـ ـ ــخ حمب ـ ـ ـ ـ ـ ــوب م�ؤم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
مليكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عبدال�ست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عبدالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
مــاه بي بــي �شـ ـ ـ ـ ـ ــاه دو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ل�شكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران
جنجاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون جمعـ ـ ـ ـ ـ ــة �شهـ ـ ـ ــداد البلو�شيـ ـ ـ ــة
�سناء بنت ح�سن بن عبداللـه بن �أبو �شاويـ�ش
را�ضيــة بيجــم يو�سـ ـ ــف �شيـ ـ ــخ �أحمـ ـ ــد �شيـ ـ ــخ
من ـ ــى بنت حمـ ـ ـ ــود بـن مـ ـ ـ ـ ـ ــراد البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2011/5/18م
2011/5/18م
2011/5/18م
2011/5/18م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
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�ش ـ ـ ـ ــارم ناز حاجــي ح�سن هاميـن البلو�شي ـ ـ ــة
منـ ــى بنت عب ـ ـ ـ ــود بن رج ـ ـ ـ ــب احل�ضرمي ـ ـ ـ ــة
نـ ـ ـ ـ ــور جهـ ـ ـ ـ ـ ــان عبداحلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عـ ــذراء بنت عام ــر بن �سليمـ ـ ــان الفار�سيـ ـ ـ ـ ــة
�شميـ ــم بانـ ـ ــو حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف نـ ـ ـ ـ ـ ــور
بريات ـ ـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ـ ــراد حبي ـ ـ ـ ـ ـ ــب البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
زليخـ ـ ـ ـ ـ ــة عبدالرحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار �شمبيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ه ـ ــدى بنت �ص ــالح بن حممد بـن حمم ـ ـ ـ ــود
�سميـ ـ ــرة بنـت غ ـ ـ ــالم بن مبـ ــارك البلو�شيـ ـ ــة
حواء بنت عمر بن عبد الرحمن اخلرو�صيـة
هـ ـ ــدى بنت �أحم ــد ب ــن جمعـ ـ ـ ــان الكثيـ ــريـ ــة
يا�سميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عبدالعزي ـ ـ ــز عب ـ ـ ـ ـ ـ ــدالرحمـ ـ ــن
جميدة بنت عبدالقــادر بن حممــد العفي ــر
ناهي 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 داداركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
م�صـ ـ ــرت جيه ـ ـ ـ ــان حمم ـ ـ ــد با�ش ــا بينج ـ ـ ـ ــوز
�سعدي ـ ـ ـ ـ ــة بن ــت ثان ـ ــي بن حمـ ــود امل�سكريـ ـ ـ ــة
�شميـ ـ ــم بنـت غـ ـ ـ ــالم بــن ح�سي ـ ــن البلو�شي ـ ــة
خاي�سي ـ ـ ـ ـ ــر بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
جن ـ ـ ــت خات ـ ـ ـ ـ ــون عل ــي حممـ ـ ـ ـ ــد البلو�شيـ ـ ـ ــة

2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م
2011/7/30م

61

حفيظة بنت مرادبخ�ش بن دل مراد البلو�شيـ ــة

2011/7/30م

62

جول�شان دو�س ــت حممـ ـ ــد حاج ـ ـ ـ ـ ــي �أ�شـ ـ ـ ــرف
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فتحي ـ ــة بنت �إبراهي ــم بن فــار�س بـن ال�سي ــد
�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ن�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو علـ ـ ـ ـ ــي داول
ن�سيمـ ــة بنت �أمي ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زين ـ ــب بنت �سيـ ــد نعيـ ــم ال ــله بـ ــن ح�سيـ ـ ـ ـ ــن
فهيـ ــم بيجـ ــم حممـ ــد حيب ـ ــور رحمـ ـ ـ ـ ــن راج
ميهايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال داني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال �أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ت ـ ـ ـ ـ ـ ــودر
�أ�سم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العمـ ـ ـ ـ ـ ــودي
�شبان ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ــدال�ست ـ ـ ـ ـ ــار
اديلرتودي�س جو�س ان�سيلمـ ــوا البوليـ ــرا�س
لطيف ـ ـ ـ ـ ــة بنت حممـ ـ ـ ــد بن عبدالرحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
�شـاه جهـان بي جمـ ــال الديــن �س ـ ـ ــردار علـ ــي
جميلـ ـ ــة بنت عبدالواح ـ ــد بـن رحي ــم بخــ�ش
بـ ــي بي زينـ ـ ـ ـ ــت غ ـ ـ ـ ــالم جـ ــان رحمـ ـ ـ ــت الـله
عزيزة فاطمة حممد �صالح الديــن �أحم ـ ــد
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بيب ـ ــي عبدالغف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور عبدالغن ـ ـ ــي
كاملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �أ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
خال ـ ـ ـ ـ ــد رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �أ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
حفيظ ــة رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �أ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنــت فقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ــن يون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س
فاطم ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ــم عب ــدالرحيـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م�شايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ �أن�ص ـ ـ ـ ــاري
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عائ�شـ ـ ــة بنت حممـ ـ ـ ـ ــد بن �صغي ـ ـ ــر بـن �أحمـ ــد
زبي ـ ـ ــدة بيج ـ ـ ـ ــم عبدالق ـ ـ ــادر �شيـ ـ ـ ــخ لطيـ ـ ـ ـ ــف
زيت ـ ـ ـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح�سيـ ـ ــن �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ــان
ر�ضيـ ـ ـ ـ ـ ــة بان ـ ـ ـ ـ ــو عبدال ـ ـ ـ ـ ـ ــرزاق راجي�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
عطيـ ـ ــة بنت خاج ـ ــه حممد بن رفي ــق الدي ـ ــن
حمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور د�ستجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
نفحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت �سليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ــن خطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
عابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بن ـ ـ ـ ـ ـ ــت �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ــن �شعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ــت ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
خديجـ ـ ــة بنت أ�حـمـ ــد بن �سعي ــد البو�سعيديـ ــة
فاطم ـ ـ ــة بنت حممـ ـ ـ ــد بن الها�شم ـ ــي زبي ـ ــري
�صاب ـ ـ ـ ــرة بيج ـ ـ ـ ــم بن ــت عبدالقـ ــادر بن حــ�ســن
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء بن ـ ـ ــت مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ب ــن عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد بـ ـ ـ ــي ب ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اورن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج
فتحية بنت عبداحلافظ بن م�صطفى بن �أحمــد
فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ �شبيـ ـ ـ ــر بـ ــن �صـ ـ ـ ـ ــادق
فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
نعي ــم النــ�ساء عبدالرحمـ ــن �إبراهيــم يا�سيـ ـ ــن
ريحانـ ـ ـ ــة غ ـ ــالم حيـ ـ ـ ـ ـ ــدر حاجـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
�سلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بنـت �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أعظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ــي
نورجيهـ ـ ـ ــان �سي ـ ـ ـ ــد لطيـ ـ ـ ـ ــف �سي ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ــدي
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عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ــت �أرك بـ ــن مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فر�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
خور�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبدالوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عبدالرحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
�سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بنت نخ ـ ـ ـ ـ ــات بن �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سيـ ـ ـ ـ ــد
�شريفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت خمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ــن �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�أميـ ـ ــر بنت حمم ـ ــد بن عثمـان بن عبدال ـ ــرزاق
بلقي ـ ـ ـ ـ ــ�س بنت �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ــن داد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ن�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
�صفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ــت قا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
فاطم ـ ـ ــة بنت عبداللـه منال ـ ـ ــو ب ــن جليوت ـ ـ ـ ـ ــان
من ـ ـ ــى بنت فقي ـ ــر حمم ـ ـ ــد بــن ح�سيـ ـ ــن �شيـ ـ ــخ
زاهده بنت حممد يعقوب بن حممد �إ�سماعيـل
مافيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ــت �أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب بـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
م�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت �أكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ر�ستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
�سيـ ــدة بيج ــم �سيــد خاج ـ ــه �إبراهي ـ ـ ـ ــم الدي ـ ـ ــن
عليـ ـ ـ ـ ــاء بيج ـ ـ ـ ـ ـ ــم بنــت حبيـ ـ ـ ـ ـ ــب بــن �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
�أمينة بنت حممد عبدالرزاق بن عبدالرحمـ ــن
جن ـ ـ ـ ــم الن�سـ ـ ـ ـ ــاء كريـ ـ ـ ــم �صاحـ ـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه بان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد
وحي ـ ـ ـ ـ ـ ــده ب ـ ـ ـ ـ ــي عب ـ ــدالكريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبداملجي ـ ـ ـ ـ ــد
�سلطان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن قا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

زليخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل
رحم ـ ــة بنت خمي ـ ـ ــ�س بن عبـ ـ ــداللـه ال�شيذاني ـ ــة
حميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ب ـ ـ ـ ــي حمب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب �صاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
روز خات ـ ـ ـ ــون �أبو بك ـ ـ ـ ـ ــر كري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�سلمـ ـ ـ ــى بنت �سليمـ ـ ـ ــان بــن عبداللـه الأبروي ـ ـ ـ ــة
ر�ضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
وني�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبدالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
خديوي ـ ـ ـ ـ ــة عب ــداحلميـ ـ ـ ــد ح�سـ ـ ــن عبـدالع ـ ـ ـ ـ ــال
زيـ ــب الن�سـ ـ ـ ـ ــاء رم�ض ـ ـ ـ ــان رحيـ ـ ـ ـ ـ ــم البلو�شي ـ ـ ـ ــة
نفي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة طاه ـ ـ ـ ـ ـ ــر علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عبدالغفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
خديجة بنت بري بخ�ش بن �سليمان احلمدانية
عائ�ش ـ ـ ــة بنت عبدالل ـ ــه بن خلفـ ـ ــان املزروعيـ ـ ـ ـ ــة
حبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ميمونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ا�ص ـ ـ ـ ــالح بنت عبدالعزي ـ ـ ــز بن �سعي ــد بن �سرور
ميمون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كازنغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ما�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بيب ـ ـ ـ ـ ـ ــي غل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم علـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ــور الزدجالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة بنت ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حممـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن �شمبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
حممد بن مو�سى بن حممد بن �أحمد البلو�شي
�سائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة عل ـ ـ ـ 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 ــد
ن�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة بنـ ــت �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـ ــن حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ن�سي ــم بان ـ ـ ـ ــو حمم ـ ـ ـ ــد ح�سني رحمـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/30م
2011/11/23م
2011/11/23م
2011/11/23م
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147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

جنـ ــت عبداللـ ـ ــه فتيــح حمم ـ ــد البلو�شيـ ـ ـ ــة
�صـ ــادق بن �أمري بخ�ش بن حممـد البلو�شــي
�إدري�س بن �أمري بخ�ش بن حممد البلو�شي
�صديق بن �أمري بخ�ش بن حممد البلو�شـي
�سميـ ـ ـ ــر بن حممـ ـ ــد مو�سـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ــن غـ ـ ـ ــالم
�سلم ـ ـ ــى بنت حممـ ـ ـ ــد مو�سـ ــى ب ـ ـ ــن غـ ـ ــالم
�سامـ ـ ـ ــر بن حمم ـ ـ ـ ـ ــد مو�س ـ ـ ــى بـ ــن غ ـ ـ ــالم
�سلمـ ـ ـ ــان بن حممـ ـ ــد مو�سـ ـ ــى ب ـ ـ ــن غ ـ ـ ــالم
�سلي ـ ـ ـ ـ ــم بن حمم ـ ـ ـ ــد مو�س ـ ـ ــى ب ـ ــن غـ ـ ـ ــالم
مريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بن ـ ـ ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ــي
�أمانـ ـ ـ ــي بنت �أحمـ ـ ــد بــن عل ــي ب ــن عتي ـ ـ ـ ــق
خور�شيـ ـ ـ ـ ــد بيجـ ـ ـ ـ ـ ــم �سيـ ـ ــد داود �إبراهي ـ ـ ــم
زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان منـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ــت عبدالل ـ ـ ـ ـ ــه بن �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�سلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بنــت حفي ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ب ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�صفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سا�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دو�شمبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�شيخ ـ ـ ـ ــه بنت �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بــن عبدالرحي ـ ـ ـ ـ ــم
�س ـ ـ ـ ـ ــودة بنت �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ــن عبدالرحمـ ـ ـ ـ ــن
�أكب ـ ـ ـ ــري بيجـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ــد عب ـ ــداحل�سيـ ـ ـ ــن
�أحـ ـ ـ ـ ـ ــالم بنت حنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ــن عبدالفتـ ـ ـ ــاح

2011/11/23م
2011/12/4م
2011/12/4م
2011/12/4م
2011/12/17م
2011/12/17م
2011/12/17م
2011/12/17م
2011/12/17م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
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168

ذاكـ ــرة بيج ـ ـ ـ ــم �شي ـ ـ ـ ــخ عبدالق ـ ـ ــادر عل ـ ـ ــي

2012/1/2م

169

ن�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رحي ـ ـ ـ ــم �إبراهيـ ـ ـ ـ ــم

2012/1/2م

170

فرحات بنت عبدالرحيم بن عبدالرحمـن

2012/1/2م

171

مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/1/2م

172

مه ـ ـ ــر الن�سـ ــاء �أعظ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ــد ها�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

2012/1/2م

173

�أجنم رفعت بنت حممد بن ن�صيــر الديــن

2012/1/2م

174

كرمية بنت �أحمد بن حممد بن �سليمـ ــان

2012/1/2م

175

الل ب ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــي رئي ـ ـ ـ ــ�س دا�ؤد البلو�شيـ ـ ـ ـ ــة

2012/1/2م

176

خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا خي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مو�س ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ــادر

2012/1/2م

177

حليمة بنت حممد بن م�صطفى املج ـ ــذوب

2012/1/2م

178

رئي�س �سلطانة بنت �سيد �أحمد بن ق ــادري

2012/1/2م

179

ن�سيـ ـ ـ ـ ـ ــم بنــت �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نعم ـ ـ ــت بـن عل ـ ـ ـ ــي

2012/1/2م

180

جوخة بنت �أحمد بن نا�ص ـ ــر الطيواني ـ ــة

2012/1/2م

181

زينـ ـ ـ ـ ـ ــب بيج ـ ـ ـ ـ ـ ــم �شيـ ـ ــخ برهـ ـ ـ ـ ــان �إم ـ ـ ـ ـ ــام

2012/1/2م

182

�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده �صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح دي ـ ـ ــن عبدالعزيـ ـ ـ ـ ــز

2012/1/2م

183

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردو�س بيجـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ــد �إبراهيـ ـ ـ ـ ــم

2012/1/2م

184

خيـ ـ ـ ـ ـ ــر الن�سـ ـ ــاء عبدالعزي ـ ـ ـ ــز عبداحلـ ـ ـ ــق

2012/1/2م

185

فاطم ـ ــة بنت خميــ�س بن نا�صــر الكندي ـ ـ ــة

2012/1/2م

186

�شيخـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ــود خـ ـ ـ ــان حمم ـ ـ ــد خ ـ ــان

2012/1/2م
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187

مري ـ ـ ـ ـ ـ ــم بنــت يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف خـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ــن خال ـ ـ ــد

2012/1/2م

188

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/2م

189

ي�س ـ ـ ـ ــرى بنت يو�س ـ ـ ــف بن حممـ ـ ـ ــد املعوليـ ـ ــة

2012/1/28م

190

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة بنت غ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ر�س ـ ـ ـ ـ ــول بـ ــن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

191

افـ ـ ـ ـ ـ ــروز خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان �أن ـ ـ ـ ـ ـ ــور خ ـ ـ ـ ـ ــان رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/1/31م

192

مدينـ ـ ـ ــة بنت كريـ ـ ـ ـ ــم بن بخـ ـ ـ ــ�ش البلو�شيـ ـ ـ ــة

2012/1/31م

193

�آمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شي ـ ـ ــر �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه

2012/1/31م

194

�صب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بنـ ـ ــت جمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

195

�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عبدالعزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

2012/1/31م

196

�شهان ـ ـ ـ ـ ـ ــا بيج ـ ـ ــم �سيـ ـ ــد مني ـ ـ ـ ـ ـ ــر بابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت

2012/1/31م

197

فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كوكاتـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ــرب �ش ـ ـ ــاه �أبوبك ـ ـ ـ ـ ـ ــر

2012/1/31م

198

ر�سـ ـ ـ ـ ــول بي ج ـ ـ ـ ـ ــالل ميـ ـ ـ ـ ــان جان ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــاه

2012/1/31م

199

رحاب بنت �سعيد بن عبدالغني بن �إبراهيـ ـ ـ ـ ــم علي

2012/1/31م

200

امي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالر�س بري�سيليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س

2012/1/31م

201

فاطمـ ـ ـ ـ ــة بنت عبدال�سـ ــالم بن عمـ ــار رودانــي

2012/1/31م

202

فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ــت �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ــن حبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

2012/1/31م

203

جمان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت �أحمد بن عبدالكريـ ــم �سع ـ ــادة

2012/1/31م
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م

اال�ســــــــــــــــــــــم

تاريـــــخ املوافقـــــــة

204

ميمون ـ ـ ـ ــة الداريـ ـ ـ ــن �سلبي�شـ ـ ــو روبيـ ـ ـ ــن

2012/1/31م

205

ر�ضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن عمـ ـ ـ ـ ــر

2012/1/31م

206

زهرة بنت نا�صر بن حممـد اجله�ضميــة

2012/1/31م

207

ن�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �صالـ ـ ـ ــح بـن عمـ ـ ـ ـ ــر

2012/1/31م

208

نزيهـ ـ ـ ـ ــة مولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود خليف ـ ـ ـ ـ ــه �شرق ـ ـ ـ ــوي

2012/1/31م

209

بانوبـ ـ ـ ـ ــي جودو�س ـ ـ ـ ــاب موالن ـ ـ ـ ـ ـ ــا �س ـ ـ ــاب

2012/1/31م

210

�شاي�ست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/1/31م

211

�سم ـ ــى نيــاز ني ــاز �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد بركـ ـ ـ ـ ــت اللـه

2012/1/31م

212

غو�سي ـ ــا بيج ـ ـ ــم �إبراهيـ ـ ـ ـ ــم عبدالق ـ ـ ـ ــادر

2012/1/31م

213

نازبيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دو�س ـ ـ ـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

214

ب�سـ ـ ــام بن خال ـ ــد بن قائ ـ ـ ـ ـ ــد اجلنـ ـ ـ ـ ــدي

2012/3/11م

215

�سم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا بنـ ـ ــت عبدال�صم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن درا

2012/3/11م

216

�سي ـ ـ ـ ــد توقيـ ــر �صغيـ ـ ــر عل ـ ـ ــي ر�ضـ ـ ـ ـ ــوي

2012/3/11م

217

رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب بنـ ــت خالـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/3/11م

218

�صالح بن حميــد بـ ــن �صال ـ ـ ــح احلب�س ـ ــي

2012/4/1م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/21
ب�إجراء بع�ض التعديالت على قانون الق�ضاء الع�سكري
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/110
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون الق�ضاء الع�سكري امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ العمل ب�أحكام قانون الق�ضاء
الع�سكري امل�شار �إليه .
�صـدر فـي  22 :من جمـادى الثانيـة �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  22 :من ابــريــــــــــــــــــــل �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقـم ()1056
ال�صادرة فـي 2014/4/27م
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تعديــالت علـى بعــ�ض �أحكــام
قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/110
�أوال  :يلغــى الق�ســم الرابــع من قانـون الق�ضــاء الع�سكــري امل�شـار �إليه  ،وتلغى تبعا لذلـك
البنود �أرقام ( )13( ، )12( ، )11من املادة ( )1من ذات القانون .
ثانيا  :ي�ستبدل بن�ص املادة ( )12من القانون امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
ي ـ�ؤدي رئي ــ�س و�أع�ض ــاء الق�ض ــاء الع�سكـري قبل مبا�شـرة وظائفهــم اليميـن التاليــة
�أمــام الوزيــر :
" �أق�ســم باللــه العظيــم �أن �أحكــم بالعــدل و�أن �أحتــرم القوانيــن" .
ثالثا  :ي�ستب ـ ــدل بعبـ ــارة "وزي ــر الع ــدل" ال ــواردة بامل ــادة ( )30من القانــون امل�ش ــار �إلي ــه
عبارة "جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء" .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/22
ب�إ�صــدار قانـــون الطفـــل
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/7
وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/3
وعلى قانون ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/87
وعلى قانون املرور ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 93/82
وعلى اتفاقية حقوق الطفل التي ان�ضمت �إليها ال�سلطنة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/54
وعلى قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/32
وعلى قانون ال�سجون ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/48
وعلى قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/17
وعلى قانون الأحوال املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/66
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
وعلى الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل اللذين ان�ضمت �إليهما
ال�سلطنة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/41
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
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وعلى قانون م�ساءلة الأحداث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/30
وعلى قانون رعاية وت�أهيل املعاقني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/63
وعلى قانون �سالمة الغذاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/84
وعلى قانون االجتار بالب�شر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/126
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/12
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحك ــام قان ــون الطف ــل املرفـ ــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر القانون املرفق فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  19 :من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من مايـــــــــــــو �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1058
ال�صادرة فـي 2014/5/25م
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قانــــون الطفـــل
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
ف ـ ــي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذا القان ــون يك ــون للكلمـ ــات والعب ــارات التالي ــة املعنــى املبــني قري ــن
ك ــل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الـــــــــــــــــــــــوزارة :
وزارة التنمية االجتماعية .
ب  -الوزيــــــــــــــــــــــــر :
وزير التنمية االجتماعية .
ج  -اجلهـة املخت�صــة :
املديرية العامة للتنمية الأ�سرية  ،ودوائر التنمية الأ�سرية باملحافظات .
د  -الطفــــــــــــــــــــــــل :
كل �إن�سان مل يكمل الثامنة ع�شرة من العمر بالتقومي امليالدي .
هـ  -ولــــــي الأمـــــــــــر :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن رعاية وتربية ومنو الطفل كالويل والو�صي واجلهات املنوط
بها تقدمي الرعاية البديلة .
و  -دار الرعايـــــــــــة :
الدار التي تن�شئها الوزارة �أو �أي جهة �أخرى برتخي�ص من الوزارة لتقدمي الرعاية
البديلة للطفل  ،وي�صدر بتنظيمها قرار من الوزير .
ز  -الرعاية البديلة :
اخلدمات التي تقدم للطفل املحروم ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة من �أ�سرته الطبيعية
كاليتيم �أو جمهول الأب �أو الأبوين من خالل دار الرعاية �أو نظام الكفالة �أو الأ�سر
احلا�ضنة .
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ح  -الطفـــــل املعـــــاق :
الطفل الذي يعاين من نق�ص فـي بع�ض قدراته احل�سية �أو اجل�سدية �أو الذهنية
خلقيا �أو نتيجة عامل وراثي �أو مر�ض �أو حادث يحد من قدرته على �أداء دوره
الطبيعي فـي احلياة وعن امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة فـي املجتمع على قدم
امل�ساواة مع الآخرين .
ط  -العنــــــــــــــــــــف :
اال�ستخـ ــدام املتعمـ ــد للقـ ــوة �أو الق ــدرة البدنيـ ــة من قبــل فــرد �أو جماعــة �ضــد طفــل
�أو تهديده با�ستعمالها  ،ويكون من �ش�أن ذلك �إحلاق �ضرر فعلي �أو حمتمل به .
ي  -اال�ستغــــــــــالل :
اال�ستفــادة من الطفــل �أو �أع�ضائـه فـي �أغرا�ض �أو بطرق غري م�شروعــة كالدعــارة
وغريها من �أ�شك ــال اال�ستغــالل اجلن�س ــي وال�سخرة والعــمل ق�ســرا واال�سرتق ــاق
واملمار�سات ال�شبيهة بالرق واال�ستعباد ونزع �أع�ضائه .
ك  -الإ�ســــــــــــــــاءة :
تعذيب الطفل �أو �إيذا�ؤه ج�سديا �أو نف�سيا �أو جن�سيا ب�شكل مق�صود بفعل مبا�شر ،
�أو �إهمال ويل الأمر للطفل على نحو ي�ؤدي �إىل خلق ظروف ومعطيات من �ش�أنها
�إعاقة منوه اجل�سدي �أو النف�سي �أو االجتماع ـ ــي .
ل  -دار الرعاية امل�ؤقتة :
الدار التي تن�شئها الوزارة �أو �أي جهة �أخرى برتخي�ص من الوزارة وتخ�ص�ص لإيداع
الأطفال املعر�ضني للعنف �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة بغر�ض تقدمي الرعاية والت�أهيل
الالزمني لهم حلني زوال �سبب الإيداع و�آثاره .
م  -مندوب حماية الطفل :
املوظـ ــف الـ ــذي يعـ ــني بقـ ــرار مـ ــن الوزيـ ــر وتك ــون ل ـ ــه �صفـ ــة ال�ضبطيـ ــة الق�ضائيـ ــة
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،وحتدد �شروط �شغل وظيفة مندوب �ش�ؤون الطفل
وواجباتها و�أخالقياتها بقرار من الوزير .
ن  -الالئحــــــــــــــــة :
الالئحة التنفيذية لقانون الطفل .
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املــادة ( ) 2
يكفل هذا القانون للطفل على وجه اخل�صو�ص احلقوق الآتية :
أ�  -احلق فـي احلياة  ،والبقاء  ،والنمو .
ب  -احلــق فـي عدم التمييز ب�سبب اللون � ،أو اجلن�س � ،أو الأ�صل � ،أو اللغة � ،أو الدين ،
�أو املركز االجتماعي � ،أو غري ذلك من الأ�سباب .
ج  -احلـ ــق فـي �إيـ ــالء م�صاحل ــه الف�ضل ــى الأولويــة فـ ــي كاف ــة الق ــرارات والإج ــراءات
التــي تتخ ــذ ب�ش�أنه � ،س ــواء من قبــل وحــدات اجلهاز الإداري للدول ــة � ،أم اجلهـ ــات
الق�ضائية � ،أم اجلهات املنوط بها رعايته .
د  -احلق فـي امل�شاركة  ،و�إبداء الر�أي  ،والتعبري فـي �إطار يتفق وحقوق الغري والنظام
الع ـ ــام والآداب العامـ ــة والأمـ ــن الوطنــي  ،و�إتاحــة الفر�صة الكامل ــة ل ــه للإف�ص ــاح
عن �آرائه .
املــادة ( ) 3
ال تخل �أحكام هذا القانون ب�أي حماية �أف�ضل للطفل يكفلها قانون �آخر  ،كما ال تخل
بحق ويل الأمر فـي التوجيه والإر�شاد بطرق تتفق وقدرات الطفل املتطورة لدى ممار�سته
حلقوقه املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وذلك فـي �إطار املعتقدات الدينية والعرف
االجتماعي ال�سائد .
املــادة ( ) 4
يعتد فـي حتديد عمر الطفل ب�شهادة امليالد الر�سمية  ،ف�إذا مل تكن واقعة امليالد مقيدة
ق ـ ــدر العمـ ــر مبعرفـ ــة وزارة ال�صحـ ــة  ،وفقـ ــا للقواع ــد والإجـ ــراءات الت ــي ي�صدر بهــا قــرار
من وزير ال�صحة .
املــادة ( ) 5
تكون التزامات الدولة فيما يتعلق باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للطفل
�أينما وردت فـي هذا القانون  ،فـي حدود الإمكانات املتاحة .
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الف�صل الثاين
احلقوق املدنية
املــادة ( ) 6
للطفل احلق فـي احلياة  ،وتكفل له الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل املتاحة .
املــادة ( ) 7
للطفل احلق فـي احلماية من العنف  ،واال�ستغالل  ،والإ�ساءة  ،وفـي معاملة �إن�سانية كرمية
حتفظ له كرامته و�سمعته و�شرفه  ،وتكفل له الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل املتاحة .
املــادة ( ) 8
للطف ــل منذ والدت ــه احل ــق فـ ــي ا�س ــم مييـ ـ ــزه  ،ويجـ ــب ت�سجيلـ ــه ف ـ ــي �سج ـ ــالت املوالي ـ ـ ــد
وفق ــا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي قانون الأحوال املدنية .
ويحظر �أن يكون اال�سم منطويا على حتقري �أو مهانة لكرامة الطفل �أو منافيا للعقائد
الدينية .
املــادة ( ) 9
على املكلفني مبوجب قانون الأحوال املدنية الإبالغ عن املواليد داخل ال�سلطنة واملواليد
العمانيــني خــارج ال�سلطنــة  ،وعلى اجلهات املعنية ت�سجيلهــم وفقــا للقواعد والإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي قانون الأحوال املدنية .
املــادة ( ) 10
للطفــل منــذ والدتــه احلــق فـي �أن تكون له جن�سية  ،وتكف ــل ل ــه الدولــة التمت ــع بهذا احل ــق
وفقا لأحكام قانون تنظيم اجلن�سية العمانية .
املــادة ( ) 11
للطف ــل احل ــق فـي �أن ين�س ــب لوالدي ــه  ،والتمتع برعايتهما  ،وال يجــوز ن�سبتــه لغريهمــا ،
كما له احلق فـي �إثبات ن�سبه ال�شرعي �إليهما بكافة الو�سائل امل�شروعة .
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املــادة ( ) 12
للطفــل احلق فـي التعبيــر عن ر�أيه بالق ــول �أو الكتابــة �أو الطباعة �أو الفن �أو ب ـ�أي و�سيل ــة
�أخرى يختاره ــا  ،وذلك مب ــا ال يتع ــار�ض مــع حـقوق الغيــر �أو �سمعتهم �أو حماي ــة الأمــن
الوطني �أو النظام العام �أو الآداب العامة على النحو الذي حتدده القوانني .
املــادة ( ) 13
للطف ــل احلـ ــق فـي املعرف ــة وا�ستخ ــدام و�سائل االبتك ــار والإب ــداع  ،وامل�شاركـ ــة فـ ــي الربام ــج
الرتفيهية والثقافية والفنية والعلمية .
الف�صــل الثالــــث
احلقــوق ال�صحيــة
املــادة ( ) 14
للطفـ ــل احلـ ــق فـي الرعايـ ــة ال�صحيـ ــة الوقائي ــة والعالجي ــة  ،وتكفــل ل ــه الدول ــة التمت ــع
ب�أعلى م�ستوى ميكن بلوغه من الرعاية ال�صحية املجانية .
املــادة ( ) 15
عل ـ ــى �أجهـ ـ ــزة الدول ـ ــة املخت�ص ــة اتخـ ـ ــاذ التدابي ـ ــر والإج ـ ـ ــراءات الوقائيـ ـ ـ ــة والعالجيـ ـ ـ ــة
الالزمـة لتحقيق الآتي :
�أ  -خف�ض وفيات الر�ضع والأطفال .
ب  -مكافحة الأمرا�ض و�سوء التغذية .
ج  -االكت�شاف املبكر للإعاقة وت�صنيفها وتقدمي العالج املنا�سب ملواجهتها .
هـ  -تقدمي الرعاية ال�صحية املنا�سبة للأمهات قبل الوالدة وبعدها .
و  -تزويد جميع قطاعات املجتمع  ،وويل الأمر  ،والطفل باملعلومات الأ�سا�سية املتعلقة
ب�صحة الطفل وتغذيته  ،و�سالمته من احلوادث .
ز  -حماية الطفل من �أخطار التلوث البيئي .
وي�صدر بتحديد تلك التدابري والإجراءات قرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية .
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املــادة ( ) 16
تتكفـ ــل الدولـ ــة ب�إج ــراء الك�شف الطبــي للراغبــني فـي ال ــزواج قبـ ــل �إبرام عقد ال ـ ــزواج ،
وذلك من خالل امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية للتحقق من خلوهم من الأمرا�ض الوراثية
واملعدية واملزمنة  ،وعلى هذه امل�ؤ�س�سات تزويدهم باملعلومات الكافية ب�ش�أن تلك الأمرا�ض
ومدى ت�أثريها فـي قدرتهم على �إجناب �أطفال �أ�صحاء  ،وذلك على النحو الذي تبينه
الالئحة .
املــادة ( ) 17
يحظـ ـ ــر عل ــى غيــر الأطبــاء الب�شري ـ ــني واملولـ ـ ـ ــدات وم�ساعـ ـ ـ ــدات املول ـ ـ ــدات والقابـ ـ ــالت ،
مزاولة مهنة التوليد ب�أي �صفة عامة �أو خا�صة  ،وتكون مزاولة تلك املهنة وفقا للقواعد
التي ي�صدر بها قرار من وزير ال�صحة .
املــادة ( ) 18
تكون للطفل بطاقة �صحية ت�سجل بياناتها فـي امل�ؤ�س�سة ال�صحية املخت�صة  ،وي�صدر بتنظيم
هذه البطاقة وحتديد بياناتها و�إجراءات ا�ستخراجها قرار من وزير ال�صحة .
املــادة ( ) 19
للطفــل احلــق فـي التطعي ــم بالأم�صال  ،واللقاحــات الواقي ــة من الأمــرا�ض املعدي ــة جمانا
بامل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية  ،ويجوز التطعيم فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة املرخ�ص
لها من وزارة ال�صحة  ،وعلى ويل الأمر االلتزام بتطعيم الطفل وفقا للنظم  ،وفـي املواعيد
املق ــررة بج ــدول التطعي ــم ال�صــادرين من وزارة ال�صحــة  ،وعلى تلك امل�ؤ�س�س ــات الت�سجي ــل
مبا يفيد ذلك فـي البطاقة ال�صحية اخلا�صة بالطفل .
املــادة ( ) 20
يحظر على كل �شخ�ص وخا�صة الأطباء واملمر�ضني وويل الأمر القيام باملمار�سات التقليدية
ال�ضارة ب�صحة الطفل �أو الرتويج لها �أو امل�ساعدة فيها .
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وحتـ ـ ـ ــدد الالئحـ ـ ــة م ـ ــا يع ـ ـ ــد م ـ ــن املمار�س ـ ـ ـ ــات التقليدي ـ ـ ــة ال�ضـ ـ ــارة ب�صحـ ـ ـ ـ ــة الطف ـ ـ ـ ــل ،
وعلى وزارة ال�صحة اتخاذ الإجراءات الالزمة للتوعية مبخاطر تلك املمار�سات .
املــادة ( ) 21
على ويل الأمر �إجراء الفحو�صات الطبية الالزمة للطفل و�إدخاله امل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومية � ،أو املرخ�ص لها من وزارة ال�صحة  ،لتلقي العالج � ،أو الرعاية الطبية  ،وعدم
�إخراجه منها ما مل تكن حالته ال�صحية ت�سمح بذلك ح�سبما يقرره الطبيب املخت�ص .
وللطبيب املخت�ص  -بناء على طلب ويل الأمر  -الت�صريح للطفل املري�ض � ،أو امل�صاب ،
باخلروج للعالج فـي �أي م�ؤ�س�سة �صحية �أخرى  ،وت�سليم الطفل �إليه بعد تعهده كتابة
با�ستكمال عالجه  ،ونقله بو�سيلة منا�سبة  ،وفـي جميع الأحوال يجب على امل�ؤ�س�سة ال�صحية
املعنية تزويد ويل الأمر بكافة املعلومات  ،والتقارير اخلا�صة بنتيجة الك�شف  ،والفحو�صات
الطبية والإجراءات العالجية اخلا�صة بحالة الطفل ال�صحية .
املــادة ( ) 22
يحظر �إ�ضافة �أي مواد ملونة � ،أو حافظة � ،أو �إ�ضافات غذائية �إىل الأغذية وامل�ستح�ضرات
املخ�ص�صــة لتغذيــة الطفل ما مل تكن مطابقــة لل�شروط واملوا�صفــات القيا�سيـة املعتمـدة ،
ويجب �أن تكون عبوات هذه الأغذية خالية من �أي مواد �ضارة ب�صحة الطفل .
املــادة ( ) 23
يحظ ـ ــر تـ ــداول الأغذي ـ ــة  ،وامل�ستح�ضــرات اخلا�ص ـ ــة بتغذي ـ ــة الطفـ ــل � ،أو الإع ــالن عنهـ ــا ،
�أو الرتويج لها  ،باملخالفة لأحكام قانون �سالمة الغذاء واللوائح والقرارات املنفذة له .
كمـ ــا يحظ ــر الإع ــالن � ،أو الرتويـ ــج للوجب ــات ال�سريع ــة من خالل الربامــج التلفزيونية ،
�أو الإذاعية املعدة للأطفال .
املــادة ( ) 24
يحظ ــر تـ ــداول  ،وبي ــع �أدوات ولع ـ ــب الأطفـ ــال الت ــي حتتـ ــوي على مـ ــواد �ض ــارة ب�صحتهم ،
وي�صدر بتحديد تلك املواد قرار من اجلهة املعنية .
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الف�صــل الرابــــع
احلقــوق االجتماعيــة
املــادة ( ) 25
للطفــل احلــق فـي البقاء والنمو فـي كنــف �أ�ســرة متما�سكــة ومت�ضامنــة  ،وتكفــل لــه الدول ــة
التمتع بهذا احلق بكل الو�سائل املتاحة .
املــادة ( ) 26
دون الإخالل مب�صلحة الطفل الف�ضلى  ،للطفل املنف�صل عن والديه �أو عن �أحدهما احلق
فـي االحتفاظ بعالقات �شخ�صية وات�صاالت مبا�شرة ب�صورة منتظمـة معهمــا  ،وتكف ــل له
الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل املتاحة .
املــادة ( ) 27
للطفـ ــل احل ــق فـي الرتبيــة والبقاء والنمــو فـي �إط ــار من احلريـ ــة والكرامــة الإن�سانيــة ،
وتقع م�س�ؤولية ذلك على عاتق ويل الأمر .
وتكــفل الدولـ ــة وفاء ويل الأمر بالتزامــه برتبية وبقاء ومنو الطــفل وفقـ ــا حلكم الفق ــرة
ال�سابقة من خالل تقدمي امل�ساعدات الالزمة وتطوير م�ؤ�س�سات ومرافق وخدمات رعاية
ومناء الطفل على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 28
للطفل احلق فـي م�ستوى معي�شي مالئم يفـي مبتطلبات منوه البدين والعقلي والنف�سي
واالجتماعي  ،وتقع على عاتق الوالدين �أو الو�صي  -بح�سب الأحوال  -م�س�ؤولية ت�أمني
هذا امل�ستوى املعي�شي فـي حدود قدراتهم و�إمكاناتهم .
وتكفل الدولة وفاء الوالدين �أو الو�صي بالتزامهم بالإنفاق على الطفل من خالل حت�صيل
نفق ـ ــة الطف ـ ــل م ـ ــن �أي منه ـ ــم عن ـ ــد االقت�ضاء وفقا لأحكام قان ــون الأح ــوال ال�شخ�صية ،
ومن خالل برامج الدعم وتقدمي امل�ساعدات املالية لهم .
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املــادة ( ) 29
للأطفال املعاقني والأطفال الأيتام وجمهويل الأب �أو الأبوين وغريهم ممن ال عائل لهم
�أو ليـ ــ�س لهـ ــم م�صـ ــدر رزق احل ــق فـ ــي ال�ضمان االجتماع ــي  ،وتكف ــل له ــم الدول ــة التمت ــع
بهذا احلق وفقا لأحكام قانون ال�ضمان االجتماعي .
املــادة ( ) 30
للطفـ ــل دون �سـ ــن التعليـ ــم ما قب ــل الأ�سا�سي احل ــق فـي االنتفاع بخدمـ ــات دور احل�ضان ـ ــة
التي هو م�ؤهل لاللتحاق بها .
وت�شجع الدولة �إن�شاء دور احل�ضانة فـي اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص التي ترى
الوزارة �أن عدد املوظفات �أو العامالت فيها يقت�ضي وجود دار ح�ضانة  ،وتقدم لها الإعانات
التي ت�ساعد على حتقيق �أهدافها .
املــادة ( ) 31
ال يجوز �إن�شاء دار ح�ضانة للأطفال �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة ،
وحتدد الالئحة موا�صفات دار احل�ضانة و�شروط و�إجراءات منح الرتخي�ص وحاالت وقفه
و�إلغائه  ،كما تبني كيفية الإ�شراف والرقابة عليها  ،واجلهة املنوط بها ذلك .
املــادة ( ) 32
تهدف دور احل�ضانة �إىل الآتي :
�أ  -رعاية الطفل اجتماعيا وتنمية مواهبه وقدراته .
ب  -تهيئة الطفل بدنيا وثقافيا و�أخالقيا ونف�سيا تهيئة �سليمة مبا يتفق و�أهداف
املجتمع وقيمه الدينية .
ج  -ن�شر الوعي بني الأ�سر لتن�شئة الأطفال تن�شئة �سليمة .
د  -تقوية وتنمية الروابط االجتماعية بني دار احل�ضانة والأ�سرة .
هـ  -تلبية حاجة الأطفال للرتويح ومزاولة الألعاب والأن�شطة الرتفيهية والفنية
املنا�سبة لأعمارهم .
ويجب �أن يتوفر بدار احل�ضانة الو�سائل والأ�ساليب التي تكفل حتقيق الأهداف امل�شار �إليها
على النحو الذي حتدده الالئحة .
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املــادة ( ) 33
تن�ش�أ فـي كل �سجن مركزي دار ح�ضانــة للأطفــال ي�سمــح للأمه ــات ال�سجين ــات ب�إي ــداع
�أطفالهن فيها حتى بلوغ �سن التعليم ما قبل الأ�سا�سي  ،وي�صدر  -بتنظيم ات�صال الأم
ال�سجينة بطفله ـ ــا وتلقيـه رعايتهــا  -قـ ـ ــرار مـ ـ ـ ــن املفتـ ـ ــ�ش العـ ـ ــام لل�شرطـ ـ ــة واجلمـ ــارك ،
وال ي�سمــح للأم با�صطحـ ــاب طفله ــا �إل ــى حمب�سه ـ ــا كمـ ـ ــا ال يج ـ ــوز منعـه ـ ــا م ـ ــن ر ؤ�يـت ـ ــه
�أو رعايته جزاء على خمالفة ترتكبها .
املــادة ( ) 34
للطف ــل الــذي حالت ظروفــه دون �أن ين�ش�أ فـي �أ�سرت ــه الطبيعية كاليتيــم وجمهــول الأب
�أو الأبوين  ،احلق فـي الرعاية البديلة  ،وتكفل له الدولة التمتع بهذا احلق بكل ال�سبل
املتاحة  ،وتبني الالئحة �شروط و�إجراءات تقدمي تلك الرعاية .
املــادة ( ) 35
للمر�أة العاملة فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة والقطاع اخلا�ص احلق فـي �إجازة و�ضع
براتـ ــب �أو ب�أجـ ــر كام ـ ــل تغطي فت ــرة ما قب ــل الـ ــوالدة وم ــا بعدهـ ــا  ،املـ ــدة الت ــي حتددهـ ــا
القوان ــني � ،أو النظم � ،أو اللوائ ــح املنظمة ل�ش�ؤونها الوظيفيــة  ،ووفقا للأو�ضــاع وال�ش ــروط
املن�صو�ص عليها فيها .
الف�صـــل اخلامــــ�س
احلقــوق التعليميــة
املــادة ( ) 36
للطفل احلق فـي التعليم املجاين فـي املدار�س احلكومية حتى �إمتام مرحلة التعليم ما بعد
الأ�سا�سي .
ويكون تعليم الطفل �إلزاميا حتى �إمتام مرحلة التعليم الأ�سا�سي  ،ويقع على ويل الأمر
م�س�ؤولية ت�سجيل الطفل  ،وانتظامه فـي املدر�سة  ،واحليلولة دون ت�سربه منها .
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املــادة ( ) 37
دون الإخالل ب�أحك ــام هذا القان ــون  ،يكون تنظيم مرحلـ ــة التعلي ــم مـ ــا قبل الأ�سا�سي وفقــا
للقوانني واللوائح املنظمة للتعليم .
املــادة ( ) 38
يهدف تعليم الطفل فـي خمتلف املراحل �إىل حتقيق الآتي :
�أ  -تنمي ـ ــة �شخ�صي ـ ــة الطفـ ــل ومواهبـ ــه وقدراتـ ــه العقليـ ــة والبدنيـ ــة �إلـ ــى �أق�صـ ــى
�إمكاناته ــا  ،مع مراع ــاة اتفاق برامج التعليــم مع كرامة الطفل وتعزيــز �شعــوره
بقيمته ال�شخ�صية وتهيئته للم�شاركة وحتمل امل�س�ؤولية .
ب  -تنمية احرتام احلقوق واحلريات العامة لدى الطفل .
ج  -تنمية احرتام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
د  -تن�شئ ـ ـ ــة الطفـ ــل عل ـ ــى االنتم ـ ــاء لوطن ـ ــه والوف ـ ــاء ل ــه  ،وعلــى الإخ ـ ـ ــاء والت�سام ـ ـ ــح
بني الب�شر  ،وعلى احرتام الآخر .
هـ  -تر�سيـ ــخ قيــم امل�ساواة بني الأفراد وعدم التمييز بينه ــم ب�سبب الدين �أو اجلن�س
�أو العرق �أو العن�صر �أو الأ�صل االجتماعي �أو الإعاقة �أو �أي �سبب �آخر من �أ�سباب
التمييز .
و  -تنمية احرتام البيئة الطبيعية واملحافظة عليها .
ز �	-إع ــداد الطف ــل حلي ــاة م�س�ؤولة فـ ــي جمتمــع مدين مت�ضام ــن قائــم على التـ ــالزم
بني التمتع باحلقوق وااللتزام بالواجبات .
الف�صـــل ال�ســاد�س
احلقــوق الثقافيـــة
املــادة ( )39
تكفـ ــل الدول ــة بكل ال�سبــل املتاحة �إ�شبــاع حاج ــات الطفل الثقافيـ ــة فـي �شت ــى جماالته ـ ــا
من �أدب  ،وفنون  ،ومعرفة  ،وتراث �إن�ساين  ،وتقدم علمي حديث  ،وربطها بقيم املجتمع ،
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وتن�شئ الدولة فـي �سبيل ذلك مكتبات و�أندية خا�صة للطفل فـي كل حمافظات ال�سلطنة
بهـ ـ ــدف تنمي ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ــدرات الطفـ ـ ـ ــل الفكريـ ـ ــة  ،واالجتماعي ـ ـ ـ ــة  ،والنف�سي ـ ــة  ،والثقافي ـ ـ ــة ،
وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 40
يكون حتديد ما يعر�ض على الأطفال فـي دور ال�سينما والأماكن العامة املماثلة طبقا
لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة  ،وبعد التن�سيق مع اجلهة املخت�صة .
ويحظر على مديري تلك الدور وغريها من الأماكن املماثلة وعلى م�ستغليها وامل�شرفني
عليها وامل�س�ؤولني عن �إدخال اجلمهور ال�سماح للأطفال بدخولها مل�شاهدة ما يعر�ض فيها
متى كان العر�ض حمظورا عليهم طبقا ملا تقرره اجلهة املخت�صة .
املــادة () 41
على مديري دور ال�سينما وغريها من الأماكن العامة املماثلة الإعالن فـي مكان العر�ض
بكافة الو�سائل وب�صورة وا�ضحة ما يفيد حظر م�شاهدة العر�ض على الأطفال  ،وي�سري
هـذا االلتــزام علــى مدي ــري القن ــوات التلفزيونية بالن�سبة للعرو�ض التي تقدمهــا القنــوات
التي تخ�ضع لإ�شرافهم .
املــادة ( ) 42
لك ـ ــل طف ـ ــل احل ـ ــق فـي الراح ـ ــة ووقـ ــت الفـ ــراغ ومزاولـ ــة الألعـ ــاب واال�ستمت ــاع وامل�شارك ـ ــة
فـي الأن�شطة االجتماعية والثقافية والريا�ضية .
وتعمــل الدولة على تعزيز هــذا احلق وممار�سة الطفل ل ــه بحرية  ،وت�شجيــع توفري فــر�ص
مالئمة ومت�ساوية ملمار�سة الأن�شطة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
الف�صـــل ال�سابـــع
احلقـــوق االقت�صاديـــة
املــادة ( ) 43
للطفل احلق فـي رعاية �أمواله وتنميتها  ،وتقع م�س�ؤولية ذلك على عاتق ويل الأمر وفقا
لأحكام قانون الأحوال ال�شخ�صية .
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املــادة ( ) 44
يحظر ا�ستغالل الطفل �أو ت�سليمه للغري بق�صد الت�سول .
ويعتبـ ــر من �أعمـ ــال الت�سـ ــول ا�ستج ــداء �صدقة �أو �إح�ســان من الغري �أو عر�ض �سلعــة تافه ــة
�أو القيام ب�ألعاب ا�ستعرا�ضية �أو غري ذلك من الأعمال التي ال ت�صلح موردا للعي�ش بذاتها .
املــادة ( ) 45
يحظر ت�شغيل �أي طفل فـي الأعمال � ،أو ال�صناعات التي يرجح �أن ت�ؤدي بطبيعتها � ،أو بفعل
الظروف التي تزاول فيها �إىل الإ�ضرار ب�صحته � ،أو �سالمته � ،أو �سلوكه الأخالقي  ،وحتدد
تلك الأعمال وال�صناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 46
يحظر ت�شغيل �أي طفل مل يكمل �سن ( )15اخلام�سة ع�شرة فـي غري الأعمال املن�صو�ص
عليها فـي املــادة (  )45من هذا القانون  ،ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة رفع هذه
ال�سن فـي بع�ض ال�صناعات والأعمال التي تقت�ضي ذلك بح�سب طبيعتها .
وي�ستثنى من �شرط احلد الأدنى لل�سن املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة ت�شغيل الطفل
فـي الأعمال الزراعية  ،وال�صيد البحري  ،والأعمال ال�صناعية  ،واحلرفية  ،والإدارية ،
�شريط ــة �أن يكـ ــون العمـ ــل فـي املن�ش ـ ـ�أة مق�ص ــورا علـ ــى �أف ــراد الأ�ســرة الواحــدة  ،و�أال يك ــون
من �ش�أنه �إعاقة تعليم الطفل � ،أو الإ�ضرار ب�صحته � ،أو منوه  ،وحتدد الالئحة مفهوم
الأ�سرة فـي تطبيق حكم هذه الفقرة .
املــادة ( ) 47
يجوز إ�لـحاق الطفــل الذي �أكمــل �ســن ( )15اخلام�ســة ع�ش ــرة باملعاهد ومراك ــز التعليـ ــم
والتدريب املهني وغريها من اجلهات التي تقدم خدمات �أو برامج التدريب �أو الإر�شاد
والتوجيه املهني اخلا�ضعة لإ�شراف الدولة .
املــادة ( ) 48
على �صاحب العمل �إجراء الك�شف الطبي على الطفل جمانا قبل �إحلاقه بالعمل وكذلك
ب�صفة دورية بعد التحاقه به  ،ويراعى فـي حتديد مواعيد الك�شف الطبي الدوري طبيعة
العمل وظروف الطفل ال�صحية  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
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املــادة ( ) 49
ال يجوز �أن تزيد �ساعات العمل اليومي للطفل على (� )6ست �ساعات  ،ويجب �أن تتخللها
فرتة � ،أو �أكرث للراحة ال تقل فـي جمموعها عن (� )1ساعة  ،ويحظر ت�شغيل الطفل �أكرث
من (� )4أربع �ساعات متتالية � ،أو �إبقا�ؤه فـي مكان العمل فرتة تزيد على (� )7سبع �ساعات .
املــادة ( ) 50
ي�ستحـ ــق الطفـ ــل العامــل �إجازة مدفوعة الأج ــر املــدة التي حتددها قوانــني ولوائــح العم ــل
ذات ال�صلة ووفقا للأو�ضاع وال�شروط التي تن�ص عليها .
الف�صـــل الثامــــن
حقـوق الطفـل املعـاق
املــادة ( ) 51
للطفل املعاق كافة احلقوق املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون دون متييز ب�سبب الإعاقة .
املــادة ( ) 52
تكفـ ــل الدول ــة رعاية وت�أهيل الطفل املعاق وفقا لأحكام قانــون رعايــة وت�أهيل املعاقني ،
وتعمل الدولة وويل الأمر على متكني الطفل املعاق من التمتع بكافة خدمات الرعاية
والت�أهيل املن�صو�ص عليها فيه .
املــادة ( ) 53
تعمل الدولة على �إجراء الدرا�سات والبحوث فـي جمال الإعاقة بهدف اال�ستفادة منها
فـي جمال التخطيط والتوعية مب�شكالت الإعاقة واحلد منها  ،وذلك وفقا لأحكام قانون
رعاية وت�أهيل املعاقني .
الف�صــل التا�ســع
امل�ساءلـــة اجلزائيـــة
املــادة ( ) 54
تك ـ ــون معاملـ ــة الطف ـ ــل املع ــر�ض للجن ــوح �أو اجلانـ ــح وم�ساءلت ـ ــه جزائي ـ ــا وفق ـ ــا لأحكــام
قانون م�ساءلة الأحداث .
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الف�صـــل العا�شــــر
تدابيــر احلمايـــة
املــادة () 55
يحظ ــر جتني ــد الطف ـ ــل �إجباريا فـي الق ـ ــوات امل�سلحـ ــة � ،أو جتنيده فـي جماعـ ــات م�سلحـ ــة ،
�أو �إ�شراكه �إ�شراكا مبا�شرا فـي الأعمال احلربية  ،ويجوز للطفل الذي �أكمل ال�ساد�سة ع�شرة
من عمره التطوع فـي القوات امل�سلحة .
وتكفل الدولة تنفيذ هذا احلظر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابري الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 56
يحظر على �أي �شخ�ص ارتكاب �أي من الأفعال الآتية :
�أ  -اختطـ ــاف � ،أو بي ــع طف ــل � ،أو نقل ع�ضو من �أع�ضائه ب�أي �شكل م ــن الأ�ش ــكال �س ــواء
مبقابل � ،أو بدون مقابل .
ب  -اغت�صاب طفل �أو هتك عر�ضه �أو التحر�ش به جن�سيا .
ج  -حم ـ ــل � ،أو �إكـ ــراه طفل على تعاط ــي �أي ن�شاط جن�ســي � ،أو ا�ستغالله فـي الدعارة ،
�أو غريها من املمار�سات اجلن�سية �أو فـي العرو�ض واملواد الإباحية .
د  -ت�شجيـ ــع طف ـ ــل على ممار�س ــة اجلن�س ممار�سة حقيقيــة � ،أو على �سبي ــل املحاكــاة ،
�أو ت�صويره فـي �أثناء تلك املمار�سة � ،أو ت�صوير �أع�ضائه اجلن�سية  -بق�صد حتقيق
�أغرا�ض غري �أخالقية  -ب�أي و�سيلة كانت .
هـ  -ن�شر �أو عر�ض � ،أو تداول � ،أو حيازة مطبوعات � ،أو م�صنفات مرئية � ،أو م�سموعة
تخاطـ ــب غرائ ـ ــز الطفل الدني ــا � ،أو تزيــن لــه ال�سلوكيات املخالفــة لقيم املجتمع ،
�أو للقانون � ،أو للنظام العام � ،أو الآداب العامة .
و  -ا�ستخــدام طف ــل فـي جتــارة الرقيــق بجميع �أ�شكالــه � ،أو ا�سرتقاق ــه � ،أو �إخ�ضاع ــه
لل�سخرة � ،أو �إرغامه على �أداء عمل ق�سرا .
ز  -تهريب طفل � ،أو م�ساعدته على الهروب عرب احلدود بغر�ض ا�ستغالله � ،أو ممار�سة
العنف �ضده ب�أي �شكل من �أ�شكاله .
ح  -ممار�سة �أي �شكل من �أ�شكال العنف على الطفل .
-133-

وتكفل الدولة تنفيذ احلظر املن�صو�ص عليه فـي البنود ال�سابقة  ،واتخاذ كافة الإجراءات
والتدابري الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 57
يحظـ ــر منــح طفــل ترخي�صـ ــا ل�سياقـ ـ ــة �أي مركبــة �آليــة � ،أو متكينـ ــه علـ ــى �أي نحـ ــو ك ـ ــان
من �سياقتها .
وتعمل الدولة على ن�شر الثقافة املرورية من خالل املناهج الدرا�سية وو�سائل الإعالم .
املــادة ( ) 58
يحظر بيع التبغ واخلمور واملواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية للطفل  ،كما يحظر ا�ستغالل
طفل فـي �أماكن �إنتاج � ،أو بيع تلك املواد � ،أو الرتويج لها  ،وتكفل الدولة تنفيذ هذا احلظر
بكل ال�سبل املتاحة  ،وتعمل الدولة على حماية الطفل من �أ�ضرار تلك املواد .
املــادة ( ) 59
تعمل الدولة بكل ال�سبل املتاحة على ت�أهيل الطفل الذي يقع �ضحية لأي �شكل من �أ�شكال
العنف � ،أو اال�ستغالل � ،أو الإ�ساءة  ،و�إعادة دجمه اجتماعيا .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
�آليـــات احلمايــة
املــادة ( ) 60
ت�شكـ ــل بق ــرار من الوزيــر جلــان حلماية الطفل من العنف  ،واال�ستغالل  ،والإ�ســاءة ت�سمــى
( جلان حماية الطفل )  ،ويحدد القرار اخت�صا�صات و�آلية عمل هذه اللجان مبا ال يتعار�ض
مع �أحكام هذا القانون .
ويكون لأع�ضاء جلان حماية الطفل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا
القانون .

-134-

املــادة ( ) 61
تخت�ص جلان حماية الطفل بتلقي ال�شكاوى والبالغات عن �أي انتهاكات حلقوق الطفل ،
وعن حاالت تعر�ض الطفل للعنف � ،أو اال�ستغالل � ،أو الإ�ساءة  ،وذلك كله على النحو الذي
تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 62
لكـ ــل �شخـ ــ�ص احلـ ــق فـي الإبـ ــالغ عن �أي واقع ــة ت�شكل عنفا �ضد الطفل � ،أو ا�ستغ ــالال له ،
�أو �إ�ساءة �إليه � ،أو انتهاكا لأي حق من حقوقه املن�صو�ص عليها بهذا القانون .
وعل ــى جلـ ــان حماي ــة الطفل اتخاذ كافة التدابيــر الالزمــة حلمايــة املبلغ  ،وعــدم الإف�صــاح
عن هويته .
املــادة ( ) 63
على الأطب ــاء  ،واملعلمـ ــني  ،وغريهم من الأ�شخ ــا�ص الذين ي�صل �إىل علمهم بحكم مهنهم ،
�أو وظائفهــم � ،أو �أعماله ــم معلومـ ــات ب�ش�أن وجود عنف � ،أو ا�ستغ ــالل � ،أو �إ�ســاءة لأي طفل ،
�أو انتهاك لأي حق من حقوقه املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �إبالغ جلان حماية الطفل .
املــادة ( ) 64
يتــم إ�يــداع الطف ــل ال ــذي تع ــر�ض للعن ــف � ،أو اال�ستغالل � ،أو الإ�س ــاءة بــدار الرعاي ــة امل�ؤقتــة
بقرار من االدعاء العام بناء على تو�صية مندوب حماية الطفل .
املــادة ( ) 65
دون الإخالل مب�صلحة الطفل الف�ضلى  ،يعاد الطفل املودع بدار الرعاية امل�ؤقتة �إىل ويل
الأمر بقرار من االدعاء العام بناء على تو�صية مندوب حماية الطفل بعد زوال �أ�سباب
الإيداع و�آثاره  ،وبعد تعهد ويل الأمر كتابة برعايته وفق �أحكام هذا القانون  ،وعلى مندوب
حماية الطفل متابعة الطفل املعاد وفقا للأو�ضاع والإجراءات التي حتددها الالئحة .
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الف�صــل الثانــي ع�شـــر
العقوبـات والتعوي�ضـات املدنيـة
املــادة ( ) 66
ال تخـ ــل العقوب ــات املن�ص ـ ــو�ص عليهـ ــا فـي ه ــذا القان ـ ــون ب�أي عقوب ـ ــة �أ�شـ ـ ــد ين ـ ــ�ص عليهـ ــا
قانون �آخر .
املــادة ( ) 67
يعاقـ ــب بال�سجن مـ ــدة ال تقـ ــل ع ــن (� )6ستـ ــة �أ�شه ـ ــر  ،وال تزيـ ــد علـ ــى ( )3ث ــالث �سنـ ــوات ،
كل من �أخل ب�أحكام املادتني ( )20( ، )17من هذا القانون  ،وت�ضاعف العقوبة بحديها
الأدنى والأق�صى فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 68
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقـ ــل عـ ــن ( )100مائة ريال عمانـ ــي  ،وال تزيـ ــد علـ ــى ( )500خم�سمائ ـ ــة ريـ ــال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ويل الأمر الذي يخل عمدا ب�أي من التزاماته املن�صو�ص عليها
فـي املادتني ( )21( ، )19من هذا القانون  ،وتكون العقوبة الغرامة فقط �إذا وقعت اجلرمية
ب�إهمـ ــال �أو تق�صيـ ــر  ،وفـي جميع الأح ــوال ت�ضاعف العقوب ــة بحديه ـ ــا الأدن ـ ــى والأق�ص ـ ــى
فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 69
يعاقـ ــب بال�سج ــن مدة ال تقل ع ــن (� )1سنـ ــة  ،وال تزيد علـ ــى ( )3ث ـ ــالث �سنـ ــوات  ،وبغرام ـ ــة
ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال
عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من خالف �أحكام املواد ( )24 ، 23 ، 22من هذا
القانون  ،وت�ضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة ذاتها .
املــادة ( ) 70
يعاقـ ــب بال�سج ـ ــن مدة ال تقل عـ ــن (� )1شه ـ ــر  ،وال تزيد عل ـ ــى ( )3ثالثـ ــة �أ�شه ـ ــر  ،وبغرامة
ال تقـ ــل ع ــن ( )500خم�سمائ ـ ــة ريال عمانـ ــي  ،وال تزيـ ــد علـ ــى (� )1000ألـ ــف ريال عمانـ ــي ،
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�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من خالف �أحكام املواد ( 36الفقرة الثانية) )41( ، )40( ،
من هذا القانون  ،وت�ضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة
ذاتها .
املــادة ( ) 71
يعاق ـ ــب بال�سجـ ــن مدة ال تقـ ــل عن (� )1شهر  ،وال تزيــد على (� )6ستة �أ�شه ـ ــر  ،وبغرامـ ــة
ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين ،
�أو ب�إح ـ ــدى هاتـ ــني العقوبتـ ــني كـ ــل م ـ ــن �أخ ـ ــل ب�أحكـ ــام املـ ــواد ()49( ، )48( ، )46( ، )45
من هذا القانون .
املــادة ( ) 72
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة ،
وبغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على (  )10000ع�شرة �آالف
ري ـ ــال عمان ـ ــي  ،ك ـ ــل من ارتكـ ــب أ�ي ـ ــا من الأفع ــال املحظورة املن�صــو�ص عليهــا فـي املادت ــني
( )56( ، )55من هذا القانون .
املــادة ( ) 73
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة  ،وبغرامة ال تقل
عـ ـ ـ ــن ( )500خم�سمائـ ـ ـ ـ ــة ريـ ـ ـ ــال عمانـ ـ ــي  ،وال تزيد علـ ــى (� )1000ألـ ـ ـ ــف ريـ ـ ـ ــال عمان ـ ــي ،
�أو ب�إحــدى هاتــني العقوبتــني  ،كل مــن خالــف احلظــر املن�صــو�ص عليــه فـي املـ ــادة ( )57
مــن ه ـ ــذا القان ــون  ،وت�ضاع ــف العقوبـ ــة بحديها الأدنى والأق�صى فـي حالـ ــة التك ــرار ،
وللمحكمة �أن تق�ضي ب�سحب رخ�صة ال�سياقة وترخي�ص ت�سيري املركبة ولوحات �أرقامها ،
�أو �أي من ذلك ملدة ال تزيد على (� )1سنة .
املــادة ( ) 74
يعاقب على خمالفة �أحكام املادتني ( )58 ، 44من هذا القانون وفقا لأحكام قانون اجلزاء
العماين � ،أو قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 75
دون الإخــالل بحقوق الغي ــر ح�سن الني ــة  ،على املحكمــة �أن تق�ضي ف ــي جمي ــع اجلرائـ ــم
املن�صــو�ص عليهــا فـي ه ــذا القان ـ ــون مب�صـ ــادرة الآالت  ،والأجه ــزة  ،واملعــدات  ،والأدوات
امل�ستخدمة فـي ارتكاب اجلرمية  ،والأموال املتح�صلة منها .
املــادة ( ) 76
للطفل احلق فـي املطالبة بالتعوي�ض املدين عن كافة الأ�ضرار التي تكون حلقته من جـ ــراء
ممار�سة العن ــف � ،أو الإ�س ــاءة � ،أو اال�ستغـ ــالل �ضـ ـ ــده � ،أو مـ ـ ــن جـ ــراء جرميـ ـ ــة من�صـ ـ ــو�ص
عليها فـي ه ـ ــذا القانـ ــون تك ـ ــون ارتك ــبت فـي حق ـ ــه  ،وذلك مـ ــن مرتكـ ـ ـ ــب تلـ ــك الأف ـعـ ـ ــال ،
لجـ ـ ــراءات الق�ضائيـ ـ ــة املن�صـ ـ ــو�ص عليه ـ ــا فـي القوانـ ـ ـ ــني النافـ ـ ـ ــذة
�أو اجلرائـ ـ ــم  ،وفقـ ـ ـ ــا ل إ
فـي ال�سلطنة .
الف�صـل الثالـث ع�شــر
�أحكـــام ختاميــــة
املــادة ( ) 77
ي�ص ـ ــدر وزير التنمي ــة االجتماعية الالئحة التنفيذيــة لهذا القانــون بع ــد التن�سيق ب�ش�أنهــا
مع اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 78
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 79
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/23
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة
بني حكومــة �سلطنـة عمــان وحكومــة اليابـان
لتجنـب االزدواج ال�ضريبـي ومنع التهرب ال�ضريبي
بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـ ــى االتفاقيـ ـ ـ ــة ب ـ ــني حكومـ ـ ـ ــة �سلطنـ ـ ـ ــة عمـ ـ ــان  ،وحكوم ـ ـ ــة اليابـان لتج ـ ـ ــنب االزدواج
ال�ضريبــي ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائـب على الدخـل  ،واملوقعة فـي م�سق ــط
بتاريـخ  7ربيع الأول 1435هـ  ،املوافق  9يناير 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  19 :من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من مايـــــــــــــو �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1058
ال�صادرة فـي 2014/5/25م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

اتفاقيــــة
بيــن حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة اليابـان
لتجنــب االزدواج ال�ضريبــي ومنــع التهــرب ال�ضريبــي
بالن�سبــة لل�ضرائــب علــى الدخــل
�إن حكوم ــة �سلطن ــة عم ــان وحكوم ــة اليابـ ــان  ،رغبـ ــة منهم ــا فـ ــي �إب ــرام اتفاقيــة لغــر�ض
جتنــب االزدواج ال�ضريب ــي ومن ــع التهـ ــرب ال�ضريب ــي بالن�سبـ ــة لل�ضرائ ــب علــى الدخـ ــل ،
قـ ــد اتفقتـ ــا علــى ما يلــي :
املــادة الأولـــــى
الأ�شخــــا�ص امل�شمولــــون
تطبـ ــق ه ـ ــذه االتفاقيـ ـ ــة علـ ــى الأ�شخـ ــا�ص املقيمي ـ ــن ف ــي �إحـ ــدى الدولتيـ ــن املتعاقدتيـ ــن
�أو ف ــي كلتيهم ــا .
املــادة الثانيــــة
ال�ضرائــب التــي تتناولهــا االتفاقيــة
 - 1ت�سري هذه االتفاقية على ال�ضرائب التالية :
�أ  -بالن�سبة لليابان :
� - 1ضريبة الدخل .
� - 2ضريبة ال�شركات .
� - 3ضريبة الدخل اخلا�صة لإعادة التعمري .
� - 4ضريبة ال�شركات اخلا�صة لإعادة التعمري .
� - 5ضرائب الإقامة املحلية .
(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ ــ"ال�ضريبة اليابانية") .
ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 �ضريبة الدخل .(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ ــ"ال�ضريبة العمانية") .
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 - 2ت�ســري هــذه االتفاقيــة �أي�ضــا علــى �أي �ضرائــب مماثلــة �أو م�شابهــة ب�صفـة جوهرية
لتلك ال�ضرائب والتي يتم فر�ضها بعد تاريـخ التوقيع على هذه االتفاقية � ،سواء
بالإ�ضافة لل�ضرائب امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )1أو لتحل حملها  .وتقوم ال�سلطتان
املخت�صتـ ــان ف ــي الدولتي ــن املتعاقدتي ــن ب�إخط ــار بع�ضهمـ ــا البعــ�ض ب�أيـ ــة تعديـ ــالت
جوهريـ ــة ف ـ ــي قواني ــن ال�ضرائــب اخلا�ص ــة بهــما خ ــالل فت ــرة منا�سب ــة بع ــد �إج ــراء
التعديالت .
املــادة الثالـثــــة
تعريفــــات عامــــة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل يقت�ض الن�ص غري ذلك :
�أ  -يق�صد بكلمة "اليابان" عندما ي�ستخدم باملعنى اجلغرافـي كل �إقليم اليابان وي�شمل
ذل ــك بحــرها الإقليمــي والتــي تطبــق فـيهــا القوانيــن النافــذة املتعلقــة بال�ضريبــة
اليابانيــة و�أي منطق ــة خ ــارج بحره ــا الإقليم ــي وي�شمــل ذل ــك قــاع بحــرها وباطــن
�أر�ضهـ ــا التـ ــي متـ ــار�س عليهـ ــا الياب ــان حقـ ــوق ال�سيـ ــادة وفقـ ــا للقانـ ــون الدولـ ــي
والتــي تطبــق عليه ــا القواني ــن النافــذة املتعلقــة بال�ضريبـ ــة اليابانيــة .
ب  -يق�صـ ــد بعبــارة "�سلطنــة عمــان" �إقليــم �سلطنــة عمـان واجلـزر التابعــة لهــا  ،وي�شمــل
ذلــك امليــاه الإقليميــة و�أي منطقــة خــارج امليــاه الإقليميــة يجــوز ل�سلطن ــة عمــان
�أن متار�س عليها  -وفقا للقانون الدويل وقوانني �سلطنة عمان  -حقوق ال�سيادة
فـيما يتعلق با�ستك�شاف وا�ستغالل املوارد الطبيعية فـي قاع البحر وباطن �أر�ضه
وفـي املياه التي تعلوه .
ج  -يق�ص ــد بعبارت ــي"دولـ ــة متعاق ــدة" و "الدول ــة املتعاقــدة الأخــرى" "�سلطن ــة عمــان
�أو اليابان" ح�سبما يقت�ضيه �سياق الن�ص .
د  -تعني كلمة "�ضريبة" ال�ضريبة العمانية �أو ال�ضريبة اليابانية  ،ح�سبما يقت�ضيه
�سياق الن�ص .
هـ  -ت�شمل كلمة "�شخ�ص" �أي �شخ�ص طبيعي و�أي �شركة و�أي جمموعة من الأ�شخا�ص .
و  -يق�صـد بكلمـة "ال�شركــة" �أي �شخـ�ص اعتـبـاري �أو �أي كيــان يعامــل ك�شخــ�ص اعتبــاري
لأغرا�ض ال�ضريبة .
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ز  -يق�صــد بعبارتــي "م�شــروع دولــة متعاقــدة" و"م�شروع الدولة املتعاقدة الأخرى"
علــى التوالــي  ،م�شــروع يديــره مقيــم مــن دولــة متعاقــدة � ،أو م�شــروع يديره
مقيم من الدولة املتعاقدة الأخرى .
ح  -يق�صــد بعبــارة "النقــل الدولــي" �أي نقــل ب�سفـينــة �أو طائــرة يديــره م�شــروع تابــع
لدول ــة متعاق ــدة با�ستثنـ ــاء النقــل بال�سفـين ــة �أو الطائــرة بيــن �أماكــن تقــع فقــط
فـي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى .
ط -يق�صد بكلمة "مواطن" :
 -1بالن�سبة لليابان � ،أي فرد يحوز على اجلن�سية اليابانية  ،و�أي �شخ�ص اعتباري
مت �إن�شا�ؤه �أو تنظيمه وفق قوانني اليابان � ،أو �أي منظمة بدون �شخ�صية
اعتبارية تعامل لأغرا�ض ال�ضريبة اليابانية على �أنها �شخ�ص اعتباري مت
�إن�شا�ؤها �أو تنظيمها مبوجب قوانني اليابان .
 -2بالن�سبـ ــة ل�سلطنـ ــة عم ــان � ،أي فــرد يحــوز علــى اجلن�سي ــة العماني ــة  ،و�أي
�شخــ�ص قانون ــي �أو �شراكــة �أو احت ــاد ي�ستمــد و�ضعــه مــن القوانني املعمول بها
فـي �سلطنة عمان .
ي -يق�صد بعبارة "ال�سلطة املخت�صة" :
 - 1فـي اليابان  :وزير املالية �أو من ينوب عنه قانونا .
 - 2فـي �سلطنة عمان  :وزارة املالية �أو من ينوب عنها قانونا .
 - 2عنــد تطبــيق �أي دولــة متعاقــدة لهــذه االتفاقية فـي �أي وقت  ،ف�إن �أي ا�صطالح لـم يـرد
تعريفــه فـيــها يجـب �أن يفـ�سر طبقـا مل�ضمونــه ال�سائــد فـي ذلك الوقت ف ــي قانــون هــذه
الدولــة واخلــا�ص بال�ضرائــب التــي تتناولهــا االتفاقيــة  ،وذلـك ما لـم يقتـ�ض النـ�ص
غري ذلـك  ،ويتعيــن االعتـداد بامل�ضـمون الوارد فــي القوانيــن ال�ضريبيــة لهــذه الدولــة
دون امل�ضمــون الوارد فــي القوانيــن الأخـرى املطبقــة فـيهــا .
املــادة الرابعــة
املقيــــم
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بعبارة (مقيم فـي دولة متعاقدة) �أي �شخ�ص يكون
خا�ضعا لل�ضريبة مبقت�ضى قوانني هذه الدولة  ،ب�سبب �سكنه �أو �إقامته �أو مكان ت�أ�سي�سه
�أو مكان مكتبه الرئي�سي �أو الأ�سا�سي �أو طبقا لأي معيار �آخر له طبيعة مماثلة  ،وي�شمل ذلك
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�أي�ضا هذه الدولة املتعاقدة �أو �أي من تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية  .ومع
ذلك  ،لن ت�شمل هذه العبارة �أي �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة
فـيما يتعلق فقط بالدخل من م�صادر فـيها .
� - 2إذا اعترب �أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني ،
ف�إن و�ضعه يحدد وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي له فـيها �سكن دائم حتت ت�صرفه ،
ف�إذا كان له �سكن دائم حتت ت�صرفه فـي كلتا الدولتني  ،يعترب مقيما فقط فـي
الدولة املتعاقدة التي ترتبط م�صاحله ال�شخ�صية واالقت�صادية معها بدرجة
تفوق الدولة الأخرى (مركز م�صاحله احليوية) .
ب � -إذا تعذر حتديد الدولة التي يوجد فـيها مركز م�صاحله احليوية � ،أو �إذا مل
يكــن لــه �سكــن دائ ــم حت ــت ت�صرفـ ــه فـ ــي �أي مــن الدولتــني  ,فـيعتب ــر مقيمـ ــا
فق ــط فـي الدولة التي يكون له فـيها �سكن معتاد .
ج � -إذا ك ــان لــه �سكــن معتـاد فــي كلتـا الدولتيـن �أو لــم يكـن لـه �سكـن معتــاد فــي �أي
منهما  ،فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يكون مواطنا بها .
د� -إذا تعذر حتديد و�ضعه كمقيم طبقا لأي من الفقرات الفرعية من (�أ) �إىل (ج) ،
تتوىل ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني ت�سوية امل�س�ألة باتفاق
م�شرتك بينهما .
� - 3إذا كان �أي �شخ�ص �آخر من غري الأفراد يعترب بالتطبيق ملا جاء بالفقرة ( )1مقيما فـي
كلتا الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يوجد فـيها مكتبه
الرئي�سي �أو الأ�سا�سي .
املــادة اخلام�ســـة
املن�شــــ�أة امل�ستقـــــرة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بعبارة "من�ش�أة م�ستقرة" املقر الثابت للن�شاط الذي
يبا�شر فـيه امل�شروع كل ن�شاطه �أو جزءا منه .
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 - 2ت�شمل عبارة "من�ش�أة م�ستقرة" ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -مكان للإدارة .
ب  -فـرع .
ج  -مكتـب .
د  -م�صنـع .
هـ  -ور�شـة .
و  -منج ــم �أو بئ ــر نف ــط �أو غ ــاز �أو حمجــر �أو �أي مك ــان �آخــر ال�ستخــراج املــوارد
الطبيعيــة .
 - 3ت�شمـل عبــارة "من�شـ ـ�أة م�ستقــرة" أ�يــ�ضــا موقــع البــناء �أو م�ش ــروع الت�شيي ــد �أو التجمي ــع
�أو التــركيب �أو الأن�شطــة الإ�شرافـيــة املرتبطــة بهــا فقط �إذا ا�ستمر هذا املوقع �أو امل�شروع
�أو الأن�شطة ملدة تزيد على ت�سعة �أ�شهر .
 - 4عل ــى الـرغــم مــن الأحك ــام ال�سابقــة مــن هــذه املــادة  ،ال ت�شمــل عبـارة "من�ش ـ�أة م�ستقــرة"
ما ي�أتي :
�أ  -ا�ستخــدام املرافــق فقـط لغر�ض تخزيــن �أو عر�ض �أو ت�سليــم الب�ضائــع �أو ال�سلــع
اخلا�صــة بامل�ش ــروع .
ب  -االحتـفاظ مبخـزون مـن الب�ضائـع �أو ال�سلـع اخلا�صـة بامل�شـروع لغر�ض التخزيــن
�أو العر�ض �أو الت�سليم فقط .
ج  -االحتف ــاظ مبخــزون م ــن الب�ضائــع �أو ال�سل ــع اخلا�صــة بامل�شـروع فقــط لغر�ض
معاجلتهــا بوا�سطــة م�شــروع �آخــر .
د  -االحتفــاظ مبقــر ثابــت للن�شــاط فقــط لغــر�ض �ش ــراء �سل ــع �أو ب�ضائــع �أو جمــع
معلومات للم�شروع .
هـ -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط فقط لغر�ض القيام للم�شروع ب�أي ن�شاط �آخر
له طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
و  -االحتفــاظ مبقــر ثابــت للن�شــاط فق ــط لغــر�ض جتميــع الأن�شطــة امل�شــار �إليه ــا
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 .
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 - 5على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتني ( )1و (� )2إذا قـام �شخـ�ص  -بخالف الوكيل
امل�ستقل الذي يخ�ضع لأحكام الفقرة ( - )6بالت�صرف نيابة عن امل�شروع وكان لهذا
ال�شخ�ص �سلطة �إبرام العقود با�سم امل�شروع وقد اعتاد فـي هذه الدولة املتعاقدة على
ممار�سة هذه ال�سلطة  ،يعترب امل�شروع من�ش�أة م�ستقرة فـي تلك الدولة املتعاقدة وذلك
فـيما يتعلق ب�أي �أن�شطة يتوالها هذا ال�شخ�ص للم�شروع فـيما عدا الأن�شطة التي
يبا�شرها على النحو املحدد فـي الفقرة ( ، )4والتي �إذا متت ممار�ستها من خالل مقر
ثابت للن�شاط ال ت�ؤدي �إىل اعتبار هذا املقر الثابت مبثابة من�ش�أة م�ستقرة مبوجب
�أحكام تلك الفقرة .
 - 6ال يعتبـ ــر �أن مل�ش ــروع من�شـ ـ�أة م�ستق ــرة ف ــي دول ــة متعاق ــدة ملج ــرد ممار�ست ــه الن�ش ــاط
فـ ــي هــذه الدول ــة املتعاقــدة عــن طري ــق و�سي ــط �أو وكي ــل ع ــام بالعمول ــة �أو �أي وكي ــل
آ�خــر ذي �صفــة م�ستقــلة ب�شرط �أن ميــار�س ه�ؤالء الأ�شخــا�ص عملهــم فـي �إطـار ن�شاطهـم
املعتـاد .
� - 7إذا كان ـ ــت �شركـ ــة مقيمـ ــة ف ـ ــي دول ـ ــة متعاقـ ــدة ت�سيطـ ــر عل ــى �أو ت�سيط ــر عليه ــا �شرك ـ ــة
مقيم ـ ــة ف ــي الدولـ ــة املتعاق ــدة الأخــرى � ،أو مت ــار�س الن�شــاط فـ ــي تلــك الدول ــة
الأخــرى (�سواء عـ ــن طريـ ــق من�ش ـ ـ�أة م�ستقــرة �أو غي ــر ذلـك) ف ـ ـ�إن ذلـ ــك ال ي ـ ـ�ؤدي ف ـ ــي
حـ ــد ذاتـ ـ ــه إ�لـى اعتبـار �أي مــن ال�شركتيــن مبثابــة من�ش ـ�أة م�ستقــرة لل�شركــة ا ألخــرى .
املــادة ال�ساد�ســــة
الدخـــل مــن الأمــوال الثابتــة
 - 1الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من �أموال ثابتة (مبا فـي ذلك
الدخــل الناتــج مــن الزراعــة �أو الغابــات) كائنــة ف ــي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى  ،يج ــوز
�أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2يق�صد بعبارة "الأموال الثابتة" املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها
هذه الأموال  ،وت�شمل هذه العبارة فـي كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة  ،واملا�شية ،
واملعدات امل�ستخدمة فـي الزراعة والغابات واحلقوق التي ت�سري عليها �أحكام القانون
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الع ــام املتعلقــة بامللكي ــة العقاري ــة  .وتعتبــر �أمــواال ثابت ــة �أي�ضــا  ،احلــق فــي االنتفـ ــاع
بالأمــوال الثابتة  ،واحلق فـي اقت�ضاء مبالغ ثابتة �أو متغرية مقابل ا�ستغالل �أو احلق
فـي ا�ستغالل مناطق التعدين وامل�صادر واملوارد الطبيعية الأخرى  ،وال تعترب ال�سفن
والقوارب والطائرات �أمواال ثابتة .
 - 3تطبق �أحكام الفقرة رقم (� )1أي�ضا على الدخل النا�شئ من اال�ستغالل املبا�شر �أو ت�أجري
�أو ا�ستخدام الأموال الثابتة ب�أي �شكل �آخر .
 - 4تطبق �أحكام الفقرتني رقمي ( )1و (� )3أي�ضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي
م�شروع  ،وعلى الدخل النا�شئ من الأموال الثابتة امل�ستخدمة فـي �أداء خدمات �شخ�صية
م�ستقلة .
املــادة ال�سابعـــة
�أربــــاح امل�شروعــــات
 - 1تخ�ضع �أرباح م�شروع دولة متعاقدة لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط ما مل يكن امل�شروع
يبا�شر الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها .
ف�إذا كان امل�شروع يبا�شر ن�شاطه على النحو ال�سابق ذكره ف�إنه يجوز فر�ض ال�ضريبة
على �أرباح امل�شـروع فــي الدولـة الأخرى  ،ولكـن فقـط فــي حـدود مــا يحققــه مـن �أربــاح
عــن طريـق هذه املن�ش ـ�أة امل�ستقــرة .
 - 2مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة � ،إذا قام م�شروع دولة متعاقدة مببا�شرة
الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها  ،ف�إن
ما ين�سب �إىل املن�ش�أة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع حتقيقها
بافرتا�ض �أنها م�شروع م�ستقل ومنف�صل يبا�شر الأن�شطة ذاتها �أو �أن�شطة مماثلة لها
فـي الظروف ذاتها �أو فـي ظروف مماثلة لها ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�شروع الذي
تعترب مبثابة من�ش�أة م�ستقرة له .
 - 3عند حتديد �أرباح من�ش�أة م�ستقرة ي�سمح بخ�صم امل�صروفات التي تتكبدها لأغرا�ض
املن�ش�أة امل�ستقرة  ،مبا فـي ذلك امل�صروفات التنفـيذية والإدارية العامة بالقدر الذي
تكبدته �سواء فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها املن�ش�أة امل�ستقرة �أو فـي �أي مكان �آخر .
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 - 4ال 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 .
 - 5لأغرا�ض الفقرات ال�سابقة من هذه املادة  ,حتدد الأرباح التي تن�سب �إىل املن�ش�أة امل�ستقرة
بالطريقة ذاتها املتبعة فـي كل �سنة ما مل يوجد �سبب كاف يربر اتباع طريقة �أخرى .
� - 6إذا ت�ضمن ــت الأربــاح عنا�صــر للدخــل تــم النــ�ص عليهــا ب�صفــة م�ستقــلة ف ــي مــواد أ�خـرى
من هذه االتفاقية  ،ف�إن �أحكام املواد امل�شار �إليها ال تت�أثر ب�أحكام هذه املادة .
املــادة الثامنـــــة
النقــل البحــري واجلــوي
 - 1الأرباح من ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل التابعة مل�شروع دولة متعاقدة ،
تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .
 - 2على الرغم من �أحكام املادة الثانية  ،عندما يقوم م�شروع دولة متعاقدة بت�شغيل �سفن �أو
طائرات فـي النقل الدويل  ،ف�إن امل�شروع � ،إذا كان م�شروعا ل�سلطنة عمان  ،يعفـى من
�ضريبة امل�شاريع اليابانية  ،و�إذا كان م�شروعا لليابان ف�إنه يعفـى من �أي �ضريبة مماثلة
ل�ضريبة امل�شاريع اليابانية والتي ميكن �أن يتم فر�ضها فـيما بعد فـي �سلطنة عمان .
 - 3ت�سري �أحكام الفــقرات ال�سابقــة مــن هــذه املادة �أيــ�ضا علــى الأربــاح النا�شئــة مــن
امل�شارك ــة فـي جمموعة �أو ن�شاط م�شرتك �أو توكيل ت�شغيل عاملي .
املــادة التا�سعـــــة
امل�شروعــــات امل�شرتكــــة
 - 1فـي حالــة :
�أ  -م�شاركة م�شروع دولة متعاقدة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �إدارة امل�شروع
�أو التحكـم فـيـه �أو فــي ر�أ�س مالــه لـدى الدولــة املتعاقــدة الأخـرى .
ب � -أو م�شاركــة الأ�شخــا�ص ذاتهـم بطريقـة مبا�شـرة �أو غـري مبا�شرة فـي �إدارة امل�شروع
�أو التحـكــم فـيــه �أو ف ــي ر�أ�س مالــه لــدى دولــة متعاقــدة وم�شروع للدولة املتعاقدة
الأخرى .
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و�إذا فر�ضــت  -ف ــي �أي مــن احلالتيــن � -شروط بيــن امل�شروعيــن ف ــي عالقتيهمــا
التجاريــة �أو املالية والتي 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 وفقا لأحكام الفقرة (� - )1ضمن �أرباح �أي من م�شروعاتهـا � -أرباح
م�شـروع للدولـة املتعاقـدة الأخـرى فر�ضـت عليهــا ال�ضريبـة فـيهـا  -و�أخ�ضعتهـا تلـك
الدولـة لل�ضريبة تبعـا لذلك  -و�إذا كانت جميع �أو جزء من الأرباح التي مت �إدراجها
على هذا النحو تعترب مبوافقة ال�سلطات املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني بعد
الت�شاور بينهما �أنها �أرباح مـن املمكـن �أن تتحقـق مل�شـروع الدولـة املتعاقـدة امل�شـار �إليهـا
�أوال �إذا كانـت ال�شـروط املتف ــق عليهـا بيـن امل�شروعيـن هـي ال�شروط ذاتهـا التـي ميكـن
االتفـاق عليهـا بيـن م�شروعيـن م�ستقلني  ،ف�إن تلك الدولة املتعاقدة الأخرى تقوم
ب�إجراء الت�سوية املنا�سبة لل�ضريبة املفرو�ضة فـيها على تلك الأرباح املتفق عليها .
ويعتد عند �إجراء الت�سوية بالأحكام الأخرى لهذه االتفاقية .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرة رقم ( ، )1ال يجوز للدولة املتعاقدة �أن تقوم بتغيري
�أرباح امل�شروع فـي تلك الدولة املتعاقدة فـي الظروف امل�شار �إليها فـي تلك الفقرة بعد
م�ضي ع�شر �سنوات من نهاية ال�سنة ال�ضريبية التي كان ميكن للأرباح التي قد يتم
�إخ�ضاعها لهذا التغيري  -نتيجة لل�شروط امل�شار �إليها فـي تلك الفقرة � -أن تتحقق لذلك
امل�شروع  .وال ت�سري �أحكــام هــذه الفقــرة ف ــي حــاالت التزويــر �أو التق�صري املتعمد .
املــادة العا�شــــرة
�أربــــــاح الأ�سهــــــــم
� - 1أرباح الأ�سهم التي تدفعها �أي �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على �أرباح الأ�سهم امل�شار �إليها فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى التي تقيم فـيها ال�شركة التي دفعت �أرباح الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني
تلك الدولة 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 :
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أ�  )%5( -خم�سة باملائة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم �إذا كان املالك امل�ستفـيد �شركة
متلكــت ب�شكــل مبا�شــر �أو غيــر مبا�شــر  -لفتــرة ال�ستــة �أ�شهــر املنتهيــة ف ــي التاريــخ
الذي حتـدد فـيه ا�ستحقــاق �أرباح الأ�سهــم  -علـى الأقل ( )%10ع�شرة باملائة من الأ�سهم
الت�صويتية من ال�شركة دافعة �أرباح الأ�سهم .
ب � -أو ( )%10ع�شرة باملائة من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم فـي جميع احلاالت الأخرى .
ال ت�ؤثر هذه الفقرة فـي فر�ض ال�ضريبة على ال�شركة فـيما يتعلق بالأرباح التي تدفع
منها �أرباح الأ�سهم .
 - 3ال ت�سري �أحكام الفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة رقم ( )2فـي حالة �أرباح الأ�سهم التي
تدفعها �أي �شركة ت�ستحق خ�صم �أرباح �أ�سهم مت �سدادها �إىل م�ستفـيديها عند احت�ساب
دخل هذه ال�شركة اخلا�ضع لل�ضريبة فـي اليابان .
 - 4يق�ص ـ ــد بعبـ ـ ــارة "�أربـ ــاح الأ�سهـ ــم" امل�ستخدمـ ــة فـ ــي ه ــذه امل ــادة  ،الدخ ــل م ــن الأ�سه ــم
�أو احلقــوق الأخــرى التــي ال تعتبــر مــن قبيــل الديــون وامل�شاركــة ف ــي الأرب ــاح وت�شمــل
�أي�ضــا الدخــل مــن احلقـوق الأخرى لل�شركات والتي تخ�ضع للمعاملة ال�ضريبية ذاتها
املقررة على الدخل من الأ�سه ــم وفقــا لقوانني الدولة التي تقيم فـيها ال�شركة التي
توزع الأرباح .
 - 5ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و (� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم مقيما
بدولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تقيم فـيها ال�شركة التي
توزع الأربــاح ن�شاطــا عــن طريــق من�ش ـ�أة م�ستقــرة كائنــة فـيها �أو ي�ؤدي فـي هــذه الدولــة
املتعاقــدة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكانت ملكية
الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا
املقر الثابت  ،وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة ال�سابعة �أو املادة الرابعة ع�شرة وفقا
للحالة .
� - 6إذا حقق ــت �شرك ــة مقيمـ ــة بدولـ ــة متعاق ـ ــدة �أرباحـ ــا �أو دخـ ــال م ــن الدول ـ ــة املتعاق ـ ــدة
الأخـ ــرى  ،فــال يجـوز لهــذه الدولــة الأخ ــرى �أن تفــر�ض �أي ــة �ضريبــة علــى �أربــاح
الأ�سه ــم التي توزعها ال�شركة ما مل تكن هذه الأرباح قد دفعت �إىل مقيم فـي هذه
الدولة املتعاقدة الأخرى �أو كانـت ملكيـة الأ�سهـم التـي تدفــع عنهـا الأرباح ترتبط
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ب�صفة فعلية مبن�ش�أة م�ستقرة �أو مبقر ثابت كائن فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى ،
وال يجوز كذلك �أن تفر�ض على �أرباح ال�شركة غري املوزعة ال�ضريبة التي ت�سري على
�أرباح ال�شركات غري املوزعة حتى لو كانت �أرباح الأ�سهم املوزعة �أو الأرباح غري املوزعة
تتكون كليا �أو جزئيا من �أرباح �أو دخل ن� أش� فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
املــادة احلاديــة ع�شــرة
فـوائــــــد الديــــــــون
 - 1الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يجوز �أن تفر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ش�أت
فـيها ووفقا لقوانني هذه الدولة املتعاقدة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من فوائد
الديون مقيما فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،فـيجب �أال تزيد ال�ضريبة املفرو�ضة على
هذا النحو عن ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من �إجمايل مبلغ الفائدة .
 - 3على الرغم من �أحكام الفقرة رقم ( )2ف�إن الفائدة التي تن�ش�أ فـي �أي دولة متعاقدة
تخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى فـي احلاالت التالية فقط :
�أ � -إذا كانت الفائدة متلكها حكومة هذه الدولة املتعاقدة الأخرى �أو �أي من
تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية �أو البنك املركزي لهذه الدولة
املتعاقدة الأخرى �أو �أية م�ؤ�س�سة مملوكة بالكامل لهذه احلكومة � ,أو
ب � -إذا كانت الفائدة ميلكها مقيم فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى وكانت
مطالبات الدين تلك م�ضمونة �أو م�ؤمن عليها �أو ممولة ب�شكل غري مبا�شر
من حكومة هذه الدولة املتعاقدة الأخرى �أو �أي من تق�سيماتها ال�سيا�سية
�أو �سلطاتها املحلية �أو البنك املركزي لهذه الدولة املتعاقدة الأخرى �أو �أية
م�ؤ�س�سة مملوكة بالكامل لهذه احلكومة .
 - 4لأغرا�ض الفق ــرة رق ــم ( ، )3يق�صــد بعبارتــي " :البنــك املركــزي" و"م�ؤ�س�ســة مملوك ــة
بالكامــل لهــذه احلكومــة" مــا ي أ�تــي :
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أ�  -بالن�سبة حلكومة اليابان :
 - 1بنك اليابان .
 - 2بنك اليابان للتعاون الدويل .
 - 3الوكالة اليابانية للتعاون الدويل .
 - 4نيبون لل�صادرات وت�أمني اال�ستثمار .
� - 5أي م�ؤ�س�ســة �أخــرى مماثلــة يكــون ر�أ�س ماله ــا مملوكــا بالكام ــل حلكوم ــة
اليابان بح�سبما يتم االتفاق عليه من وقت لآخر بني حكومتي الدولتني
املتعاقدتني عن طريق تبادل املذكرات الدبلوما�سية .
ب  -بالن�سبة حلكومة �سلطنة عمان :
 - 1البنك املركزي العماين .
� - 2صنـدوق االحتياطــي العــام للدولــة .
� - 3صنـدوق اال�ستثمــار العمانـي .
� - 4أي �صنـدوق تقاعــد �أو معا�شــات يتــم تنظيمــه وفقـا للقوانيــن العمانيــة .
 - 5و�أي �شخــ�ص مماثــل مــن �أ�شخ ــا�ص القانـ ــون العــام �أو م�ؤ�س�سـ ــة مماثل ــة
متلكهم ــا بالكامــل حكومــة �سلطن ــة عم ــان بح�سبــما يتــم االتفــاق عليــه
من وقت لآخر بني حكومتي الدولتني املتعاقدتيــن عــن طريــق تبــادل
املذكــرات الدبلوما�سيــة .
 - 5يق�صد مب�صطلح "الفائدة" الواردة فـي هذه املادة الدخل النا�شئ من الديون بجميع
�أنواعهـا � ،سواء كانــت م�ضمونــة �أو غيـر م�ضمونــة برهن �أو كانت تت�ضمن �أو ال تت�ضمن
حق امل�شاركة فـي �أرباح املدين  ،وت�شمل على وجه اخل�صو�ص الدخل من ال�سندات
احلكومية والدخل من ال�ضمانات �أو ال�صكوك مبا فـي ذلك املكاف�آت واجلوائز املتعلقة
بهذه ال�سندات احلكومية �أو ال�ضمانات �أو ال�صكوك وكل �أنواع الدخل الأخرى التي
تخ�ضع لنف�س املعاملة ال�ضريبية كالدخل من الأموال املقرت�ضة وفقا للقوانيــن
ال�ضريبيـ ــة للدولـ ــة املتعاقـ ــدة التـ ــي ن�شـ ـ ـ أ� فـيه ـ ــا الدخـ ــل  .ولأغ ــرا�ض ه ــذه االتفاقيـ ــة
ال يعت ــرب الدخــل الــذي تتناوله املادة العا�شرة من قبيل الفوائد .
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 - 6ال ت�سري �أحكام الفقرتني رقمي ( )1و(� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة مقيما
فـي دولــة متعاقــدة ويبا�ش ــر ف ــي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى  ،التــي ن�ش ـ�أت فـيهــا الفائ ــدة
ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة الأخرى
خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان الدين الذي تدفع عنه
الفائدة يرتبط ب�صفة فعلية بهذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت  ،وتطبق فـي هذه
احلالة �أحكام املادة ال�سابعة �أو املادة الرابعة ع�شرة  ،وفقا للحالة .
 - 7تعترب الفائدة قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا �سددها مقيم فـي هذه الدولة املتعاقدة  ،ومع
ذلــك �إذا كــان لدى ال�شخ�ص الذي �سـدد الفائـدة � -سواء كـان مقيـما فــي دولـة متعاقــدة ،
�أو غري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة مرتبطة باملديونية
التي ا�ستحقت عنها الفائدة املدفوعة  ،وكانت هذه الفائدة قد حتملتها هذه املن�ش�أة
امل�ستقرة �أو املقر الثابت ف�إن الفائدة تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها
هذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
� - 8إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد منها �أو بينهما
وبيـن �شخ�ص �آخر �إىل زيادة فـي مبلغ الفائدة املتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه
الفائدة  ،ع ــن املبلــغ الــذي كــان ميكــن االتفــاق عليــه بــني مــن يدفــع الفائــدة واملالـك
امل�ستفـي ــد منــها ف ــي حالــة عــدم وجــود تلــك العالقــة  ،فتطب ــق �أحكــام هــذه املــادة
علــى مبلــغ الفائــدة امل�شــار �إليــه �أخيــرا فقــط  ،وفــي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد
من املدفوعات خا�ضعا لل�ضريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام
الأخرى لهذه االتفاقية .
املــادة الثانيــة ع�شــرة
الأتـــــاوى
 - 1الأتــاوى التـي تن�شـ�أ فــي دولـة متعاقـدة وتدفـع إ�لـى مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
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 - 2ومع ذلك يجوز �أن تفر�ض �أي�ضا على مثل هذه الأتاوى ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
التــي ن�ش ـ�أت فـيــها ومبقت�ضــى قوانيــن هــذه الدولــة املتعاقــدة  ،ولكــن �إذا كان املالك
امل�ستفـيد مــن الأتــاوى مقيمــا ف ــي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى  ،فـ ـ�إن ال�ضريبــة
املفرو�ضـ ـ ــة عل ـ ــى هـ ــذا النح ــو يجـ ــب �أال تزيـ ــد علـ ــى ن�سبـ ــة ( )%10ع�ش ـ ــرة باملائ ـ ــة من
�إجمايل مبلغ الأتاوى .
 - 3يق�صد مب�صطلح "الأتاوى" الواردة فـي هذه املادة املدفوعات من �أي نوع يتم ت�سلمها
مقابـ ــل ا�ستخـ ــدام � ،أو حــق ا�ستخـ ــدام �أي حقـ ــوق للم�ؤلـ ــف ف ــي �أعم ــال �أدبيــة �أو فني ــة
�أو علمـيـ ــة مبــا فـيهـ ــا الأفـ ــالم ال�سينمائـي ـ ــة  ،والأف ـ ــالم �أو ال�شرائـ ــط امل�ستخـدم ـ ــة فـي
الإذاعـة ال�صوتيــة �أو املرئية و�أي براءات اخرتاع � ،أو عالمــات تـجاريــة � ،أو ت�صميــم �أو
طراز �أو خطــة �أو تركيبـة �أو عمليــة �إنتــاج �سري ــة � ،أو ال�ستخ ــدام � ،أو حــق ا�ستخــدام
املعـ ــدات ال�صناعيـ ــة �أو التجاريــة �أو العلميــة � ،أو للمعلومـات املتعلقــة باخلبـرة
ال�صناعيــة �أو التجاريــة �أو العلميــة .
 - 4ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و (� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من الأتاوى مقيما فـي
دولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تن�ش�أ فـيها الأتاوى ن�شاطا
عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة الأخرى خدمات
�شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي تدفع عنها
الأتاوى ترتبط ب�صفـة فعليـة بتلـك املن�شـ�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،وتطبق فـي
هذه احلالة �أحكام املادة ال�سابعة �أو املادة الرابعة ع�شرة وفقا للحالة .
 - 5تعتب ــر الأت ــاوى ق ــد ن�شـ ـ�أت ف ــي دول ــة متعاق ــدة �إذا ك ــان مــن يدفعهــا مقيــما ف ــي الدولــة
املتعاقدة  ،ومع ذلك �إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي يدفع الأتاوى � -سواء كان مقيما فـي
دولة متعاقدة �أو غري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة
يرتبط باحلق الذي ا�ستحقت  ،وكانت الأتاوى قد حتملتها هذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو
املقر الثابــت  ،فـ�إن هـذه الأتاوى تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة الكائنة فـيها املن�ش�أة
امل�ستقــرة �أو املقـر الثابــت .
� - 6إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الأتاوى واملالك امل�ستفـيد منها �أو بينهما
وبيـن �شخــ�ص �آخــر �إلــى زيــادة ف ــي مبلــغ الأتــاوى فـيما يتعلق باال�ستخدام �أو احلق
�أو املعلومات التي دفعت عنها  ،عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع
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واملالك امل�ستفـيد فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ،فتطبق �أحكام هذه املادة 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 .
املــادة الثالثــة ع�شــرة
الأربـــــاح الر�أ�س ماليـــــة
 - 1الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي الأموال الثابتة
امل�شار �إليها فـي املادة ال�ساد�سة والكائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض
عليــها ال�ضريبــة فـي هــذه الدولــة الأخرى .
 - 2الأربــاح التــي يح�صــل عليهــا مقيــم فــي دولــة متعاقــدة مــن الت�صــرف ف ــي ملكيــة �أ�سهــم
�أو فوائد فـي �شركة �أو فـي �شركة ت�ضامن �أو فـي ائتمان ت�ستمد على الأقل ()%50
خم�سني باملائ ــة مــن قيمــة �أمالكهــا ب�شكــل مبا�شــر �أو غيــر مبا�شــر مــن �أمــوال ثابتــة
م�شار �إليها فـي املادة ال�ساد�سة وكائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تخ�ضع
لل�ضريبـة ف ــي ه ــذه الدول ــة املتعاقـ ــدة الأخــرى � ،إال �إذا كـ ــان التــداول بال�صن ــف ذو
عالق ــة بالأ�سه ــم �أو الفوائــد  ،يتــم فـي �سـ ــوق الأوراق املاليـة املعتمدة  ،وكان ال�شخـ�ص
املقيـم والأ�شخا�ص ذوي العالقة �أو املرتبطون بهذا املقيــم ميتلكون مـا جمموعــه ()%5
خمــ�سة باملائــة �أو �أقــل مــن ذلك ال�صنــف من الأ�سهم �أو الفوائد .
 - 3فـي حالة :
�أ -قيام دولة متعاقدة (مبا ي�شمل لغر�ض كهذا بالن�سبة لليابان م�ؤ�س�سة اليابان
للت�أميـن علـى الودائـع ) بتوفـيـر وفقـا للقوانيــن �أو �أوامــر �ساميــة لتلــك الدولــة
املتعاقــدة املتعلقــة بقــرار �إخفــاق يرتبــط ب�إع�ســار و�شيــك للم�ؤ�س�ســات املاليــة دعــم
مالــي مقــدر للم�ؤ�س�ســة املاليــة التـي تقيـم فــي تلك الدولــة املتعاقــدة .
ب -اكت�ساب مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى �أ�سهما فـي امل�ؤ�س�سة املالية من الدولة
املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال ،
يجوز للدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال فر�ض �ضريبة على الأرباح التي يحققها
املقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى من الت�صرف فـي �أ�سهم كهذه  ،ب�شرط �أن يتم
الت�صرف فـي غ�ضون خم�س �سنوات من �أول يوم مت فـيه توفـري هذا الدعم املايل .
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 - 4الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أي نوع من �أنواع الأموال  -فـيما عدا الأموال الثابتة -
متثل جزءا من الأموال املخ�ص�صة ملبا�شرة ن�شاط من�ش�أة م�ستقرة ميلكها م�شروع دولة
متعاقدة كائن فـي الدولة املتعاقدة الأخـرى � ،أو فـي �أي نوع من �أنواع الأموال  -فـيما
عدا الأموال الثابتة  -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�ستقرة (�سواء مبفردها �أو مع امل�شروع ب�أكمله) �أو فـي
هذا املقر الثابت  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 5الأرباح التي يح�صل عليها م�شروع دولة متعاقدة من الت�صرف فـي ال�سفن �أو الطائرات
التي يقوم بت�شغيلها هذا امل�شروع فـي النقل الدويل �أو فـي �أي نوع من �أنواع الأموال ،
فـيما عدا الأموال الثابتة  ،املتعلقة بت�شغيل مثل هذه ال�سفن �أو الطائرات  ،تخ�ضع
لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة .
 - 6الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أي �أموال �أخرى بخالف تلك امل�شار �إليها فـي الفقرات
ال�سابقة من هذه املادة تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها
املت�صرف فـي هذه الأموال .
املــادة الرابعـــة ع�شــــرة
اخلدمـــات ال�شخ�صيـــة امل�ستقلـــة
 - 1الدخ ـ ــل الـ ــذي يحــ�ص ــل عليـ ــه مقيـ ــم ف ــي دول ـ ــة متعاقـ ــدة فـيم ــا يتعلـ ــق باخلدم ــات
املهنيـ ــة � ،أو الأن�شطــة الأخــرى التــي لهــا طابــع اال�ستقــالل  ،يخ�ضــع لل�ضريبــة فقــط
ف ــي هــذه الدولــة ما لــم يكــن لــه ب�صفــة منتظمــة مقــر ثابــت ف ــي الدولــة املتعاق ــدة
الأخــرى لغر�ض ت�أديــة �أن�شطتــه  ،ف ـ�إن ك ــان لــه مثــل هــذا املق ــر الثابــت  ،فحينئــذ
يجــوز �أن يخ�ضــع هذا الدخل لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ولكن فقط
بالقدر الذي ين�سب �إىل هذا املقر الثابت .
 - 2ت�شمـ ــل عبــارة "اخلدم ــات املهني ــة" علـى وج ــه اخل�صــو�ص الأن�شط ــة امل�ستقل ــة العلمي ــة
�أو الأدبيــة �أو الفنيــة � ،أو التعليميــة �أو �أن�شطــة التدريــ�س  ،وكذلــك الأن�شطــة امل�ستقلــة
للأطباء واملحامني  ،واملهند�سني  ،واملعماريني  ،و�أطباء الأ�سنان  ،واملحا�سبني .
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املــادة اخلام�ســـة ع�شـــرة
الدخـــــل مــــن الوظيفـــــة
 - 1مع مراعاة �أحكام املواد ال�ساد�سة ع�شرة والثامنة ع�شرة والتا�سعة ع�شرة ف�إن الرواتب
والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة مقابل
�أداء وظيفة  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط  ،ما مل ت�ؤد الوظيفة فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى  ،فعندئذ يجوز لهذه الدولة الأخرى فر�ض ال�ضريبة على ما
يح�صل عليه من مكاف�أة فـيها .
 - 2على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة
متعاقـ ــدة مقابـ ــل �أداء وظيفـ ــة فـ ــي الدول ـ ــة املتعاق ــدة الأخ ــرى تخ�ض ــع لل�ضــريبة
فق ــط ف ــي الدول ــة املتعاقــدة امل�شـ ــار �إليه ــا �أوال ب�شرط :
أ� � -أن يكــون املت�سلــم موجــودا ف ــي الدولــة الأخــرى لفتــرة �أو فتــرات ال تتجــاوز فـي
جمموعه ــا ( )183يوم ــا خـالل فت ــرة اثن ــي ع�ش ــر �شه ــرا تبــد�أ �أو تنتهــي فــي ال�سنــة
ال�ضريبــية املعنيــة .
ب � -أن تك ــون املكاف ـ�أة قــد دفعــت بوا�سطــة �أو نيابــة عــن �صاحــب عمــل غري مقيــم فــي
الدول ــة املتعاقــدة الأخــرى .
ج � -أال تكـون املكاف ـ�أة قـد حتملتـها من�ش ـ�أة م�ستقـرة �أو مقر ثابت ل�صاحب العمل الكائن
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3على الرغم من الأحكام ال�سابقة لهذه املادة  ،ف�إن املكاف�أة التي يتم احل�صول عليها
مقابل وظيفة متت ت�أديتها على ظهر �سفـينة �أو فـي طائرة تعمل فـي النقل الدويل
بوا�سطة م�شروع لدولة متعاقدة  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة .
املــادة ال�ساد�سـة ع�شــرة
�أتعـــــاب املديريـــــن
�أتعاب املديرين واملدفوعات الأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة
ب�صفتــه ع�ضـوا فـي جملـ�س الإدارة �أو بجهـاز مماثـل ل�شركــة مقيمـة فــي الدولــة املتعاقــدة
الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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املــادة ال�سابعــة ع�شــرة
الفنانـــــون والريا�ضيــــــون
 - 1علــى الرغـم مـن �أحكــام املادتيــن الرابعــة ع�شــرة واخلام�سـة ع�شـرة  ،فـ�إن الدخـل الــذي
يح�صل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة ب�صفته فنانا فـي جماالت مثل امل�سرح � ،أو ال�صور
املتحركة � ،أو الإذاعة ال�صوتية �أو املرئية � ،أو مو�سيقيا �أو ب�صفته من الريا�ضيني ،
وذلك مقابل الأن�شطة ال�شخ�صية لهذا املقيم والتي يبا�شرها بهذه ال�صفة فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن يخ�ضـع لل�ضريـبة فــي هـذه الدولـة املتعاقـدة الأخـرى .
� - 2إذا كان الدخل الذي يتعلق ب�أن�شطة �شخ�صية يبا�شرها فنان �أو ريا�ضي بهذه ال�صفة ،
ال ي�ستحــق للفن ــان �أو الريا�ض ــي نف�سه ولكــن ل�شخــ�ص �آخر  ،ف�إن هذا الدخل  -على
الرغم من �أحكام املواد ال�سابعة والرابعة ع�شرة واخلام�سة ع�شرة  -يجوز �أن تفر�ض
عليه ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة التي يبا�شر فـيها الفنان �أو الريا�ضي �أن�شطته .
املــادة الثامنــة ع�شــرة
املعا�شـــــات
مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من املادة التا�سعة ع�شرة  ،ف�إن املعا�شات واملكاف�آت املماثلة
الأخ ــرى الت ــي ميلــك حــق االنتف ــاع به ــا مقيــم ف ــي دولــة متعاقــدة تفر�ض عليهــا ال�ضريب ــة
فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
املــادة التا�سعــة ع�شــرة
اخلدمـــــة احلكوميـــــــة
 - 1أ�  -الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة �أو �أحد
تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطتها املحلية �إىل �أي �شخ�ص طبيعي مقابل ما �أداه من
خدمات لتلك الدولة املتعاقدة �أو التق�سيم ال�سيا�سي �أو ال�سلطة املحلية  ،تخ�ضع
لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
ب  -ومع ذلك  ،ف�إن مثل هذه الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة  ،تخ�ضع
لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقـدة الأخرى فقط �إذا كانـت اخلدمات قد متت ت�أديتها
فـ ــي هـ ــذه الدولـ ــة املتعاق ـ ــدة الأخ ــرى  ،وكـ ــان ال�شخـ ــ�ص الطبيع ــي مقيمـ ــا فـيهــا
ويعترب �إما :
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 -1من مواطني هذه الدولة .
 -2من مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولة لغر�ض �أداء هذه اخلدمات فقط .
� - 2أ  -على الرغم من �أحكام الفقرة ( )1ف�إن املعا�شات واملكاف�آت الأخرى املماثلة التي
تدفعهــا � -أو مـن �أمــوال تقدمــها �أو توفــرها  -دولــة متعاقــدة �أو �أحــد تق�سيماته ــا
ال�سيا�س ــية �أو �سلطت ــها املحليــة ل�شخــ�ص مقابل �أداء خدمات لهذه الدولة املتعاقدة
�أو التق�سيم ال�سيا�سي �أو ال�سلطة املحلية يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة
فقط .
ب  -وم ــع ذلــك  ،ف ـ�إن معا�شــات التقاعــد واملكاف ـ�آت الأخــرى املماثلــة تخ�ضــع لل�ضريبــة
فـي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى فقــط �إذا كــان ال�شخــ�ص مقيـما ومواطنا فـي هذه
الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3تطبق �أحكام املواد اخلام�سة ع�شرة وال�ساد�سة ع�شرة وال�سابعة ع�شرة والثامنة ع�شرة
على الرواتب والأجور واملعا�شات واملكاف�آت الأخرى املماثلة مقابل �أداء اخلدمات التي
ترتبط بن�شاط تبا�شره دولة متعاقدة �أو �أحد تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطتها املحلية .
املــادة الع�شـــرون
الطلبـــة واملتدربــــون
املبالغ التي يح�صل عليها طالب �أو متدرب على ن�شاط وهو يقيم �أو كان يقيم مبا�شرة  -قبل
زيارته لدولة متعاقدة  -فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وقد ح�ضر �إىل الدولة املتعاقدة
امل�ش ــار �إليــها �أوال فقــط لغر�ض تعليمــه �أو تدريبــه فـيهــا وذلــك لتغطيــة م�صاري ــف �إعا�شته
�أو تعليمه �أو تدريبه  ،لن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال ب�شرط
�أن تكون هذه املدفوعات قد ن�ش�أت من م�صادر خارج هذه الدولة .
املــادةاحلاديــة والع�شــرون
الأنــــواع الأخــرى مـــن الدخـــل
 - 1عنا�صر الدخل التي ميـلك حـق االنتفـاع بهـا مقيـم فــي دولـة متعاقـدة � ،أينمـا كـان من�ش ـ�ؤها ،
والتي مل يتم تناولها فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية (وي�شار �إليها فـيما بعد فـي
هذه املادة بـ" الأنواع الأخرى من الدخل") تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة
فقط .
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 - 2ال ت�س ــري �أحك ــام الفق ــرة ( )1عل ــى الأن ــواع الأخ ــرى مــن الدخ ــل  -بخ ــالف الدخ ــل
من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد فـي الفقرة ( )2من املادة ال�ساد�سة � -إذا كان
املالك امل�ستفـيد من هذه الأنواع الأخرى من الدخل مقيما فـي دولة متعاقدة ويبا�شر
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى 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 احلق �أو امللكية التي يدفع عنها الأنواع الأخرى من الدخل ترتبط فعليا بتلك
املن�شـ ـ�أة امل�ستقــرة �أو هــذا املقــر الثابــت  ،وف ــي هــذه احلالــة تطبــق �أحكــام املــادة ال�سابعــة
�أو املادة الرابعة ع�شرة وفقا للحالة .
� - 3إذا �أدى وجــود عالقــة خا�صــة بيــن املقيــم امل�شــار �إليــه ف ــي الفقــرة ( )1وبيــن دافــع املبلــغ
�أو بينهـما وبي ــن �شخــ�ص �آخــر �إلــى زيــادة مبلــغ �أنواع الدخــل الأخــرى عـ ــن املبلــغ الــذي
ك ــان مي ــكن االتفــاق عليــه بينهــما ف ــي حالة عدم وجود تلك العالقة  ،فتطبق �أحكام
هذه املادة علـى املبلـغ امل�شـار �إليـه �أخيـرا فقـط  .وفـي هـذه احلـالة يظــل اجلـزء الزائــد
مـن املدفوعات خا�ضعـا لل�ضريــبة وفقــا لقواني ــن كــل دولــة متعاقــدة  ،ومبراعــاة
الأحكــام الأخــرى لهــذه االتفاقي ــة .
املــادة الثانيــة والع�شـــرون
�إزالـــــــة االزدواج ال�ضريبــــي
 - 1يتم �إزالة االزدواج ال�ضريبي بالن�سبة لليابان على النحو التايل :
مبراعاة �أحكام قوانني اليابان املتعلقة بال�سماح كخ�صم من �ضريبة اليابان لل�ضريبة
امل�ستحقة الدفع فـي �أي دولة غري اليابان  ،حينما يح�صل مقـيم فــي اليابان على دخ ــل
مـن �سلطنــة عمــان يجوز �أن يخ�ضــع لل�ضريبــة فــي �سلطنــة عمـان وفقـا لأحكــام هــذه
االتفاقية  ،ف�إن مبلغ ال�ضريبة العمانية امل�ستحقة الدفع فـيما يتعلق بذلك الدخل
�سوف ي�سمح بها كخ�صم من ال�ضريبة اليابانية املفرو�ضة على ذلك املقيم  .ومع ذلك ،
يجب �أال يزيد مبلغ اخل�صم على ذلك اجلزء من ال�ضريبة اليابانية الذي يتنا�سب مع
ذلك الدخل .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان  ،يتم �إزالة االزدواج ال�ضريبي كما يلي :
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�أ � -إذا ح�ص ـ ــل مقيـ ــم ف ــي �سلطن ـ ــة عمـ ــان علـ ــى دخـ ــل يجـ ــوز �أن يخ�ضـ ــع لل�ضريبـ ــة
فـي اليابان بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية  ،ف�إن �سلطنة عمان ت�سمح بخ�صم مبلغ
من ال�ضريبة العمانية املفرو�ضة على دخل هذا املقيم يعادل ال�ضريبة اليابانية
املدفوعة فـي اليابان �إما مبا�شرة �أو عن طريق اخل�صم  ،ومع ذلك  ،ال يجب �أن
يزيد هذا اخل�صم على ذلك اجلزء من ال�ضريبة العمانية (كما هو حم�سوب قبل
اخل�صم) واملن�سوب �إىل الدخل الذي يجوز فر�ض ال�ضريبة عليه فـي اليابان .
ب � -إذا ح�صل مقيم فـي �سلطنة عمان على دخل يعفـى من ال�ضريبة فـي �سلطنة عمان
بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية  ،ف�إنه يجوز ل�سلطنة عمان مراعاة هذا الدخل
املعفـى عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقي لهذا املقيم .
املــادة الثالثــة والع�شـــرون
عدم التمييز
 - 1ال يجـوز �إخ�ضـاع مواطنــي دولــة متعاقــدة فـي الدول ــة املتعاق ــدة الأخـرى لأي �ضرائ ــب
�أو التزامات �أخرى تتعلق بهذه ال�ضرائب تكون خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب
�أو االلتزامـ ــات ال�ضريبي ــة التــي يخــ�ضع لهــا �أو يجــوز �أن يخ�ضــع ل ــها مواطنــو هــذه
الخــرى ممـ ــن هـ ــم ف ـ ــي الظـ ــروف ذاتهـ ــا  ،وب�صفـ ــة خا�ص ــة مـ ــا
الدول ــة املتعاقدة أ
يتعل ــق بالإقامـ ـ ــة  .وت�سري هذه الأحكام على الرغم من �أحكام املادة الأوىل �أي�ضا على
الأ�شخا�ص غري املقيمني فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .
 - 2ال تخ�ضــع �أي من�ش ـ�أة م�ستقــرة مل�شــروع دولــة متعاق ــدة ف ــي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى
ل�ضرائب تفر�ض عليها فـي هذه الدولة الأخرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب التي
تفــر�ض علــى م�شروع ــات هــذه الدولــة الأخرى والتــي مت ــار�س الأن�شطــة ذاتهــا  .وال
يجــوز تف�سري هذا الن�ص على �أنه ينطوي على �إلزام �أية دولة متعاقدة مبنح املقيمني
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى �أي خ�صم �أو �إعفاءات �أو تخفـي�ضات �شخ�صية لأغرا�ض
ال�ضرائب تبعا للحالة املدنية �أو الأعباء العائلية والتي متنحها للمقيمني فـيها .
 - 3با�ستثن ـ ـ ــاء احل ـ ــاالت الت ـ ــي ت�س ـ ــري عليه ـ ــا �أحك ـ ــام الفقـ ــرة ( )1مـ ــن امل ـ ــادة التا�سعـ ـ ــة �أو
الفقرة ( )8من املادة احلادية ع�شرة �أو الفقرة ( )6من املادة الثانية ع�شرة �أو الفقرة ()3
مــن املــادة احلاديـة والع�شرين  ،ف�إن فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي
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يدفعها م�شروع دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى يتم خ�صمها
لغر�ض حتديد الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة لهذا امل�شروع وفقا لل�شروط ذاتها كما لو
كانت قد دفعت �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4م�شروعات �أي دولة متعاقدة والتي ميلك ر�ؤو�س �أموالها كليا �أو جزئيا �أو ي�سيطر عليها
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �شخ�ص �أو �أكرث مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
لن تخ�ضع فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لأي �ضرائب �أو التزامات تتعلق بهذه
ال�ضرائب تكون خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب �أو االلتزامات املتعلقة بها التي
تخ�ضع لها �أو يجوز �أن تخ�ضع لها امل�شروعات الأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال .
 - 5ت�سري �أحكام هذه املادة على ال�ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية .
املــادة الرابعــة والع�شــرون
�إجـــراءات االتفـــاق املتبــــادل
� - 1إذا تبيـ ــن ل�شخ ــ�ص �أن الإج ــراءات الت ــي اتخذت ــها �إح ــدى الدولتي ــن �أو كلتاه ــما قـد
�أدت �أو ت�ؤدي �إىل فر�ض �ضريبة عليه مبا يخالف �أحكام هذه االتفاقية  ،يجوز له
بغ�ض النظر عن الأحكام التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهذه الدول � ،أن يعر�ض
منازعته على ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة التي يقيم فـيها � ،أو على ال�سلطة املخت�صة
فـي الدولة املتعاقدة التي يتمتع بجن�سيتها �إذا كانت حالته تخ�ضع لأحكام الفقرة ()1
من املادة الثالثة والع�شرون  .ويجب عر�ض املنازعة خالل ثالث �سنوات من تاريخ
الإخطار الأول بالإجراء الذي نتج عنه فر�ض �ضريبة تخالف �أحكام هذه االتفاقية .
� - 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 النزاع عن طريق االتفاق
املتبادل مع ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك بق�صد جتنب فر�ض
ال�ضريبة املخالفة لأحكام 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 حلـل �أي �صعوبـات �أو �شـك ين�شـ�أ فـيمـا يتعلـق بتف�سـري �أو تطبيــق �أحكــام هــذه االتفاقيـ ــة .
كما يجوز لها الت�شاور فـيما بينها لإزالة االزدواج ال�ضريبي فـي احلاالت التي مل تن�ص
عليها االتفاقية .
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 - 4يجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني االت�صال مبا�شرة فـيما بينهما ،
بغر�ض التو�صل �إىل اتفاق باملفهوم املحدد فـي الفقرات ال�سابقة من هذه املادة .
املــادة اخلام�ســـــة والع�شـــرون
تبـــــادل املعلومـــــــات
 - 1تقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل �أن تكون
لها عالقة فـي املدى املنظور بتنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية �أو لإدارة �أو تنفـيذ القوانني
الداخلي ـ ــة املتعلقـ ــة بال�ضرائ ــب بك ــل �أنواعهـ ــا وتو�صيفاته ــا الـ ـت ــي يت ـ ــم فر�ضهـ ـ ــا
نيابـ ـ ــة ع ــن الدولتي ــن املتعاقدتي ــن �أو تق�سيماتهم ــا ال�سيا�سي ــة �أو ال�سلط ــات املحلي ــة
به ــما طالــما ال تتعار�ض تلك ال�ضرائب مع هذه االتفاقية  .ويتم تبادل املعلومات دون
التقيد ب�أحكام املادة الأوىل والثانية .
 - 2تعامــل �أي معلومــات حت�صــل عليهــا أ�يــة دولــة متعاقــدة وفقــا لأحكــام الفقــرة ()1
كمعلومات �سرية �أ�سوة باملعلومات التي يتم احل�صول عليها وفقا للقوانني الداخلية
لهذه الدولة املتعاقدة ويف�ضى بها فقط للأ�شخا�ص �أو ال�سلطات (مبا فـيها املحاكم
واجلهات الإدارية) املخت�ص ــة بالربــط �أو التح�صيــل �أو التنفـيــذ �أو االتهــام �أو حتديــد
اال�ستئناف ــات املتعلق ـ ــة 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  ،ولكن يجوز �إف�شاء �سريتها عند نظر الدعاوى الق�ضائية �أمام املحاكم العمومية
�أو عند �إ�صدار الأحكام الق�ضائية .
 -3ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن تف�سر �أحكام الفقرات ( )1و ( )2على �أنها تفر�ض
التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء :
�أ  -التخــاذ �إجــراءات �إداريــة مبــا يخالــف القوانيــن وا إلجــراءات الإداريــة لهــذه الدولــة
�أو للدولــة املتعاقــدة الأخــرى .
ب  -لتقديـ ــم معلومــات ال ميكــن احلــ�صول عليهــا طبقــا للقوانني �أو الإجراءات املعتادة
للإدارة فـي هذه الدولة �أو فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -لتقدي ــم معلومــات ت ـ�ؤدي �إلــى �إف�شــاء �سريــة �أي حرفــة �أو ن�شــاط �صناعـي �أو جتاري
�أو �ســر مهنــي �أو طريقــة جتاريـة �أو معلومات يكون �إف�شاء �سرية �أي منها متعار�ضا
مــع النظــام العــام .
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 - 4ف ــي حالــة طلــب �أي دولــة متعاقــدة ملعلومــات وفقــا لهــذه املــادة  ،تقــوم الدولــة املتعاقــدة
الأخرى با�ستخدام �إجراءاتها فـي جمع املعلومات للح�صول على املعلومات املطلوبة حتى
�إذا كانــت هذه الدولة املتعاقدة الأخرى لي�ست بحاجــة لهـذه املعلومات لأغرا�ضها ال�ضريبية .
ويخ�ضع االلتزام الوارد باجلملة ال�سابقة للقيود املبينة بالفقرة ( )3ولكن لن تف�سر
هذه القيود ب�أي حال من الأحوال على �أنها ت�سمح لأي دولة متعاقدة باالمتناع عن
تقدمي املعلومات فقط ب�سبب �أن لي�س لها م�صلحة داخلية فـي هذه املعلومات .
 - 5لن تف�سر �أحكام الفقرة ( )3ب�أي حال من الأحوال على �أنها ت�سمح لدولة متعاقدة
باالمتناع عن تقدمي املعلومات ملجرد �أن هذه املعلومات يحتفظ بها بنك �أو �أية م�ؤ�س�سة
مالية �أخرى �أو ممثل �أو �شخ�ص يت�صرف وفق وكالة �أو قدرة ائتمانية � ،أو لأنها تتعلق
بحقوق ملكية �شخ�ص ما .
املــادة ال�ساد�ســـة والع�شـــرون
�أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية وامل�س�ؤولون القن�صليون
ال يرتت ــب علــى �أي مــن ن�ص ــو�ص ه ــذه االتفاقي ــة الإخ ــالل باالمتي ــازات املاليــة لأع�ضــاء
البعثــات الدبلوما�سيــة �أو الوظائــف القن�صليــة املقــررة مبوجــب القواعــد العامــة للقانــون
الدولــي �أو مبقت�ضــى اتفاقيــات خا�صــة .
املــادة ال�سابعـــة والع�شـــرون
العناويــن
عناوين مواد هذه االتفاقية مت �إدراجها لت�سهيل املرجعية فقط  ،وال ت�ؤثر على تف�سري هذه
االتفاقية .
املــادة الثامنـــة والع�شــرون
�سريـــان االتفاقيــة
 - 1توجه كل من الدولتني املتعاقدتني �إىل الدولة املتعاقدة الأخرى من خالل القنوات
الدبلوما�سي ــة الإخط ــار الكتابــي الــذي ي�ؤكــد علــى ا�ستكمــال �إجراءاتهمــا الداخلي ــة
ال�ضـرورية لنفاذ �أحكام هذه االتفاقية  ،وت�سري هذه االتفاقية فـي اليـوم الأول من
ال�شهر التايل لتاريخ ا�ستالم �آخر �إخطار .
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 - 2تطبق هذه االتفاقية وفقا ملا يلي :
أ�  -بالن�سبة لليابان :
 - 1فـيما يتعلق بال�ضرائب املحجوزة من املنبع  :على املبالغ اخلا�ضعة لل�ضريبة
اعتبارا من �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي
�سنة �سريان االتفاقية .
 - 2فـيما يتعلق بال�ضرائب على الدخل غري املحجوزة من املنبع  :فـيما يرتبط
بالدخل عن �أي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من
ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة �سريان االتفاقية .
 - 3فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى :فـيما يرتبط بال�ضرائب عن �أي �سنة �ضريبية
تبد أ� فـي �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة
�سريان االتفاقية .
ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 - 1فـيما يتعلق بال�ضرائب املحجوزة من املنبع  :على املبالغ املدفوعة �أو امل�ضافة
فـي احل�ساب فـي �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية الذي
يلي مبا�شرة تاريخ �سريان هذه االتفاقية .
 - 2فـيمــا يتعل ــق بال�ضرائ ــب الأخ ــرى  :عــن �أي �س ـنـة �ضريبيــة تبــد�أ اعتبــارا مـن
�أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية الذي يلي مبا�شرة
تاريخ �سريان هذه االتفاقية .
املــادة التا�سعـــة والع�شـــرون
�إنهـــاء االتفاقيــــة
تظل هذه االتفاقية �سارية حلني �إنهائها من قبل �إحدى الدولتني املتعاقدتني  ،ويجوز لأي
من الدولتني املتعاقدتني �إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية ب�إخطار �إنهاء
كتابي يوجه للدولة الأخرى قبل �ستة �أ�شهر على الأقل من نهاية �أي �سنة ميالدية بعد
انق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية  .وفـي هذه احلالة يوقف �سريان هذه
االتفاقية كما يلي :
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أ�  -بالن�سبة لليابان :
 - 1فـيما يتعلق بال�ضرائب املحجوزة من املنبع  :على املبالغ اخلا�ضعة لل�ضريبة
اعتبـارا مـن �أو بعـد اليـوم الأول مـن �شهـر ينايـر مـن ال�سنـة امليالديــة التـي تلي
فرتة ال�ستة �أ�شهر .
 - 2فـيما يتعلق بال�ضرائب على الدخل غري املحجوزة من املنبع  :فـيما يت�صل
بالدخل عن �أي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة
امليالدية التي تلي فرتة انق�ضاء ال�ستة �أ�شهر .
 - 3فـيمــا يتعلــق بال�ضرائــب الأخرى  :عــن ال�ضرائــب لأي �سنــة �ضريبيـة تبد�أ فـي
�أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير من ال�سنة امليالدية التي تلي فرتة انق�ضاء
ال�ستة �أ�شهر .
ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 - 1فـيما يتعلق بال�ضرائب املحجوزة من املنبع  :على املبالغ املدفوعة �أو امل�ضافة
فـي احل�ساب اعتبارا من �أو بعد اليوم الأول من �شهر يناير فـي ال�سنة امليالدية
التالية مبا�شرة لل�سنة التي مت فـيها توجيه الإخطار ب�إنهاء االتفاقية .
 - 2فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  :عن �أي �سنة �ضريبية تبد أ� اعتبارا من �أو بعد
اليوم الأول من �شهر يناير فـي ال�سنة امليالدية التالية مبا�شرة لل�سنة التي مت
فـيها توجيه الإخطار ب�إنهاء االتفاقية .
�إثباتا لـما تقدم قام املوقعان �أدناه مبوجب ال�سلطة املخولة لهما من قبل حكومتيهما
بالتوقيع على هذه االتفاقية .
حررت فـي مدينة م�سقط فـي هذا اليوم التا�سع من �شهر يناير 2014م من ن�سختني �أ�صليتني
باللغ ــات العربي ــة والياباني ــة والإجنليزي ــة وتك ــون ك ــل الن�ص ــو�ص ذات حجي ــة مت�ساويــة ،
وفــي حالــة االختــالف  ،ي�ســود النــ�ص الإجنليــزي .
عــــن
حكومــــة اليابـــــــان

عــــن
حكومـــــة �سلطنــــة عمـــان
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ملحــــق االتفاقيـــة
عند التوقيع على االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اليابان لتجنب االزدواج
ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل (وي�شار �إليها فـيما بعد
بـ"االتفاقية")  ،اتفقت حكومة �سلطنة عمان وحكومة اليابان على �أن الأحكام التالية ت�شكل
جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية .
 - 1بالإ�شارة �إىل الفقرة ( )1من املادة الثانية من االتفاقية :
ال ت�شمل عبارة "ال�ضريبة العمانية" �أي مبلغ يكون م�ستحقا فـيما يتعلق ب�أي
�إخفاق �أو �إهمال يرتبط بال�ضرائب التي ت�سري عليها االتفاقية �أو التي متثل
غرامة مفرو�ضة تتعلق بال�ضرائب التي تنطبق عليها االتفاقية .
 - 2لأغرا�ض هذه االتفاقية :
يكون مفهوما �أن عبارة "مقيم بدولة متعاقدة" ت�شمل �أي"�شخ�ص من �أ�شخا�ص
القانون العام" .تعني عبارة "�شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام" �أي �شخــ�ص
ت�أ�سـ ــ�س مبوج ــب مر�س ــوم �سلطان ــي ب�سلطن ــة عم ــان ومتلك ــه بالكامــل حكوم ــة
�سلطنــة عمــان .
 - 3بالإ�شارة �إىل الفقرة ( )2من املادة ال�ساد�سة من االتفاقية :
يكون مفهوما �أن كلمة "زراعة" ت�شمل تربية وزراعة الأ�سماك .
 - 4بالإ�شارة �إىل الفقرة ( )3من املادة ال�سابعة من االتفاقية :
يكــون مفهومــا �أن �أحكــام تلــك الفقــرة ال متنــع الدولــة املتعاقــدة الكائنــة فـيهــا
املن�ش�أة امل�ستقرة من تطبيق �أحكام قانون وقواعد تلك الدولة املتعاقدة فـيما
يتعلق باخل�صومات عند حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة للمن�ش�أة امل�ستقرة
للأغرا�ض ال�ضريبية لتلك الدولة املتعاقدة .
 - 5بالإ�شارة �إىل املادة الثامنة من االتفاقية  ،يكون مفهوما �أن :
أ�  -الفائــدة علــى املبالــغ املودعـ ــة ب�صف ــة م�ؤقتـ ــة ف ــي البنــوك فـيمــا يتعلــق
بت�شغيــل �سفــن �أو طائـرات فـي النقـل الدولـي تعترب مـن قبيــل الأربــاح مــن
ت�شغيــل ال�سفــن �أو الطائــرات امل�شــار �إليهــا ف ــي املــادة الثامنــة ولي�س على �أنها
الفائدة امل�شار �إليها فـي املادة احلادية ع�شرة من االتفاقية .
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ب  -ت�شمل �أرباح ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل الأرباح املتحققة
من :
 - 1ت�أجري ال�سفن �أو الطائرات بكامل التجهيزات فـي النقل الدويل .
 - 2ت�أجري ال�سفن �أو الطائرات دون طاقم القيادة �إذا كان هذا الت�أجري ي�شكل
ن�شاطا عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
 - 3ا�ستخ ـ ــدام �أو �صيانـ ــة �أو ت�أجي ــر احلاويـ ــات ( مبــا ف ــي ذلــك املقطـ ــورات
واملعدات ذات ال�صل ــة امل�ستخدمــة ف ــي نقــل احلاوي ــات) � ،إذا ك ــان ه ــذا
اال�ستخــدام �أو ال�صيانـة �أو الت�أجيــر -بح�ســب احلالــة  -ي�شكــل ن�شاطــا
عار�ضــا لت�شغيــل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
 - 4بيع تذاكر للنقل الدويل نيابة عن م�شاريع �أخرى �إذا كان هذا اال�ستخدام
عار�ضـا لت�شغيــل ال�سفــن �أو الطائـرات ف ــي النقــل الدولـي .
 - 6بالإ�شـ ــارة �إل ــى املواد العا�ش ــرة  ،احلادي ــة ع�شــرة  ،الثاني ــة ع�شــرة  ،الثالثــة ع�شـ ــرة
واحلادية والع�شرين من االتفاقية :
يكون مفهوما �أنه لن يكون هناك �أي �إعفاء وفقا لأحكام هذه املواد �إذا كان الغر�ض
الرئي�سي �أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي �شخ�ص يخت�ص ب�إن�شاء �أو حوالة �أي
�أ�سهــم �أو املديونيــة �أو أ�يــة حقــوق �أو �أمــوال �أخــرى ين�ش ـ�أ عنهــا دخــل هــو اال�ستفــادة
مــن هــذه املــواد عــن طريــق هــذا الإن�شــاء �أو احلوالــة .
 - 7بالإ�شارة �إىل املادة احلادية ع�شرة من االتفاقية :
بالرغ ــم م ــن �أحك ــام الفق ــرة ( )2مـ ــن تلـ ــك امل ـ ــادة  ،فـ ـ ـ�إن الفائـ ــدة التـ ــي تن�ش ـ ـ�أ
فـي �سلطنة عمــان ومالكــها امل�ستفـيــد �صندوق تقاع ــد م�ؤ�س�س وفقــا لقوانيــن
اليابــان تخ�ضــع لل�ضريبة فقط فـي اليابان .
 - 8بالإ�شارة �إىل الفقرة ( )2من املادة الثالثة ع�شرة من االتفاقية :
يكون مفهوما �أن عبارة "�سوق الأوراق املالية املعرتف به" تعني :
أ� � -أي �ســوق للأوراق املاليــة تــم ت�أ�سي�س ــه بوا�سطــة �صراف ــة ال�صكــوك املاليــة
�أو احتاد معتمد مل�ؤ�س�سات ال�صكوك املالية وفقا لقانون اليابان لل�صكوك
املالية وال�صرافة (القانون رقم  25للعام . )1948
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ب � -سوق م�سقط للأوراق املالية ب�سلطنة عمان .
ج � -أي �سوق �آخر للأوراق املالية توافق ال�سلطات املخت�صة فـي الدول املتعاقدة
االعرتاف به لأغرا�ض تلك الفقرة .
 - 9بالإ�شارة �إىل املادة ال�ساد�سة ع�شرة من االتفاقية :
يكون مفهوما �أن عبارة "ع�ضو فـي جمل�س �إدارة ال�شركة" ت�شمل ع�ضوا مبجل�س
الإدارة �أو بهيئة مماثلة ل�شركة مقيمة فـي �سلطنة عمان على النحو املن�صو�ص
عليه فـي قوانني �سلطنة عمان ذات ال�صلة .
 -10ليــ�س فــي االتفاق ـيـة مــا مينــع اليابــان مــن فر�ض �ضريبة خ�صـم من املنبع  ،وفقا
لقوانينها على �أي دخل �أو �أرباح يحققها �شخ�ص مبوجب عقد �شراكة �صامتة
(توكوماى كومياي) �أو �أي عقد �آخر مماثل .
 -11بالإ�شــارة �إلـى الفقـرة ( )5من املــادة اخلام�ســة والع�شــرين مـن االتفاقيــة :
يجوز لدولة متعاقدة االمتناع عن تقدمي املعلومات املتعلقة باالت�صاالت ال�سرية
بني املحامني وحمامي الإجراءات �أو املمثلني القانونيني الآخرين  -املعتمدين
فـي دورهم بهذه ال�صفة  -وبني عمالئهم �إىل الدرجة التي يتم فـيها حماية
االت�صاالت من الإف�صاح وفقا للقانون املحلي لتلك الدولة املتعاقدة .
�إثباتــا لـما تقــدم قــام املوقعــان �أدنــاه مبوجــب ال�سلطــة املخولــة لهــما مــن قبــل حكومتيهمــا
بالتوقيــع على هــذا امللحــق .
حرر فـي مدينة م�سقط فـي هذا اليوم التا�سع من �شهر يناير 2014م من ن�سختني �أ�صليتني
باللغـ ــات العربي ــة والياباني ــة والإجنليزي ــة وتك ــون ك ــل النـ�صــو�ص ذات حجيــة مت�ساويــة ،
وف ــي حــالة االختــالف  ،ي�ســود النــ�ص الإجنليــزي .

عــــن
حكومــــة اليابـــــــان

عــــن
حكومـــــة �سلطنــــة عمـــان
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AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF JAPAN
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 Japan,
Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,
Have agreed as follows:
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 the following taxes:
a - in the case of Japan:
i - the income tax;
ii - the corporation tax;
iii - the special income tax for reconstruction;
iv - the special corporation tax for reconstruction; and
v - the local inhabitant taxes
(hereinafter referred to as “Japanese tax”); and
b - in the case of the Sultanate of Oman:
the income tax (hereinafter referred to as “Omani tax”).
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2 - 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, those referred to in paragraph (1). The
competent authorities of the Contracting States shall notify each other of
any significant changes that have been made in their respective taxation
laws, within a reasonable period of time after such changes.
Article 3
General Definitions
1 - For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise
requires:
a - the term “Japan”, when used in a geographical sense, means all the
territory of Japan, including its territorial sea, in which the laws
relating to Japanese tax are in force, and all the area beyond its
territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over which
Japan has sovereign rights in accordance with international law
and in which the laws relating to Japanese tax are in force;
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 seabed and the subsoil and the superjacent waters;
c - the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State”
mean the Sultanate of Oman or Japan, as the context requires;
d - the term “tax” means Omani tax or Japanese tax, as the context
requires;
e - the term “person” includes an individual, a company and any other
body of persons;
f - the term “company” means any body corporate or any entity that is
treated as a body corporate for tax purposes;
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g - the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the
other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on
by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by
a resident of the other Contracting State;
h - the term “international traffic” means any transport by a ship or
aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely between places in the
other Contracting State;
i - the term “national” means:
i - in the case of Japan, any individual possessing the nationality
of Japan, any juridical person created or organised under the
laws of Japan and any organisation without juridical personality
treated for the purposes of Japanese tax as a juridical person
created or organised under the laws of Japan; and
ii - in the case of the Sultanate of Oman, any individual possessing
the nationality of the Sultanate of Oman and any legal person,
partnership or association deriving its status as such from the
laws in force in the Sultanate of Oman; and
j - the term “competent authority” means:
i - in the case of Japan, the Minister of Finance or his authorised
representative; and
ii - in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance
or its authorised representative.
2 - As regards the application of this 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 laws of that
Contracting State for the purposes of the taxes to which the Agreement
applies, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting
State prevailing over a meaning given to the term under other laws of
that Contracting State.
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Article 4
Resident
1- For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting
State” means any person who, under the laws of that Contracting State,
is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of
incorporation, place of head or main office or any other criterion of a
similar nature, and also includes that Contracting State and any political
subdivision or local authority thereof. This term, however, does not
include any person who is liable to tax in that Contracting State in
respect only of income from sources in that Contracting State.
2 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a
resident of both Contracting States, then his status shall be determined
as follows:
a - he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State
in which he has a permanent home available to him; if he has a
permanent home available to him in both Contracting States, he
shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with
which his personal and economic relations are closer (centre of
vital interests);
b - if the Contracting 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 Contracting State, he shall be deemed to be a
resident only of the Contracting State in which he has an habitual
abode;
c - if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither
of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting
State of which he is a national;
d - if his status cannot be determined in accordance with the provisions
of subparagraphs (a) to (c), the competent authorities of the
Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

-172-

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 Contracting State in which its place
of head or main office is situated.
Article 5
Permanent Establishment
1- For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment”
means a fixed place of business through which the business of an
enterprise is wholly or partly carried on.
2 - The term “permanent establishment” includes especially:
a - a place of management;
b - a branch;
c - an office;
d - a factory;
e - a workshop; and
f - a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction
of natural resources.
3 - The term “permanent establishment” also encompasses a building site,
a construction, assembly or installation project or supervisory activities
in connection therewith, but only if such site, project or activities last
more than nine months.
4 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term
“permanent establishment” shall be deemed not to include:
a - the use of facilities solely for the purpose of storage, display or
delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging
to the enterprise solely for the purpose of processing by another
enterprise;
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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 the provisions
of paragraph (6) apply - is acting on behalf of an enterprise and has, and
habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude
contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed
to have a permanent establishment in that Contracting State in respect
of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless
the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph
(4) which, if exercised through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a permanent establishment under the
provisions of that paragraph.
6 - An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment
in a Contracting State merely because it carries on business in that
Contracting State through a broker, general commission agent or any
other agent of an independent status, provided that such persons are
acting in the ordinary course of their business.
7 - The fact that a company which is a resident of a Contracting State
controls or is controlled by a company which is a resident of the other
Contracting State, or which carries on business in that other Contracting
State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a permanent establishment of the
other.
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Article 6
Income from Immovable Property
1- Income derived by a resident of a Contracting State from immovable
property (including income from agriculture or forestry) situated in the
other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 - The term “immovable property” shall have the meaning which it has
under the laws 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 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; ships and aircraft
shall not be regarded as immovable property.
3 - The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the
direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4 - The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the
income from immovable property of an enterprise and to income from
immovable property used for the performance of independent personal
services.
Article 7
Business Profits
1- The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only
in that Contracting State unless the enterprise carries on business in
the other Contracting State through a permanent establishment situated
therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so
much of them as is attributable to that permanent establishment.
2 - Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a
Contracting State carries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated therein, there shall in each
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Contracting State be attributed to that permanent establishment the
profits which it might be expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or similar activities under the
same or similar conditions and dealing wholly independently with the
enterprise of which it is a permanent establishment.
3 - In determining the profits of a permanent establishment, there shall be
allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes
of the permanent establishment, including executive and general
administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State
in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4 - 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.
5 - For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, 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.
6 - 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 from the operation of ships or aircraft in international traffic
carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only
in that Contracting State.
2 - Notwithstanding the provisions of Article (2), where an enterprise
of a Contracting State carries on the operation of ships or aircraft in
international traffic, that enterprise, if an enterprise of the Sultanate
of Oman, shall be exempt from the enterprise tax of Japan, and, if an
enterprise of Japan, shall be exempt from any tax similar to the enterprise
tax of Japan which may hereafter be imposed in the Sultanate of Oman.
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3 - The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also
apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.
Article 9
Associated Enterprises
1. Where
a - an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly
in the management, control or capital of an enterprise of the other
Contracting State, or
b - the same persons participate directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two
enterprises in their commercial or financial relations which differ from
those which would be made between independent enterprises, then any
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of
the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued,
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2 - Where a Contracting State includes, in accordance with the provisions
of paragraph (1), in the profits of an enterprise of that Contracting State
- and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other
Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State
and where the competent authorities of the Contracting States agree,
upon consultation, that all or part of the profits so included are profits
which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned
Contracting State if the conditions made between the two enterprises
had been those which would have been made between independent
enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate
adjustment to the amount of the tax charged therein on those agreed
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profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the
other provisions of this Agreement.
3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting State
shall not change the profits of an enterprise of that Contracting State in
the circumstances referred to in that paragraph after ten years from the
end of the taxable year in which the profits that would be subjected to
such change would, but for the conditions referred to in that paragraph,
have accrued to that enterprise. The provisions of this paragraph shall
not apply in the case of fraud or wilful default.
Article 10
Dividends
1 - Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State
to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other
Contracting State.
2 - However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of
which the company paying the dividends is a resident and according
to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the
dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed:
a - five per cent (5%) of the gross amount of the dividends if the
beneficial owner is a company that has owned directly or indirectly,
for the period of six months ending on the date on which entitlement
to the dividends is determined, at least ten per cent (10%) of the
voting shares of the company paying the dividends; or
b - ten per cent (10%) of the gross amount of the dividends in all other
cases.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of
the profits out of which the dividends are paid.
3 - The provisions of subparagraph (a) of paragraph (2) shall not apply in
the case of dividends paid by a company which is entitled to a deduction
for dividends paid to its beneficiaries in computing its taxable income
in Japan.
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4 - 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 which is subjected to the same taxation treatment as income
from shares by the tax laws of the Contracting State of which the
company making the distribution is a resident.
5 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other Contracting State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the holding in
respect of which the dividends are paid is effectively connected with
such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions
of Article (7) or (14), as the case may be, shall apply.
6 - Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits
or income from the other Contracting State, that other Contracting State
may not impose any tax on the dividends paid by the company, except
insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting
State or insofar as the holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed
base situated in that other Contracting State, nor subject the company’s
undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such other Contracting State.
Article 11
Interest
1 - Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 - However, such interest may also be taxed in the Contracting State in
which it arises and according to the laws of that Contracting State, but if
the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting
State, the tax so charged shall not exceed ten per cent (10%) of the gross
amount of the interest.
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3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a
Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if:
a - the interest is beneficially owned by the Government of that other
Contracting State, a political subdivision or local authority thereof,
or the central bank of that other Contracting State or any institution
wholly owned by that Government; or
b - the interest is beneficially owned by a resident of that other
Contracting State with respect to debt-claims guaranteed, insured
or indirectly financed by the Government of that other Contracting
State, a political subdivision or local authority thereof, or the central
bank of that other Contracting State or any institution wholly owned
by that Government.
4 - For the purposes of paragraph (3), the terms “the central bank” and
“institution wholly owned by that Government” mean:
a - in the case of Japan:
i - the Bank of Japan;
ii - the Japan Bank for International Cooperation;
iii - the Japan International Cooperation Agency;
iv - the Nippon Export and Investment Insurance; and
v - such other similar institution the capital of which is wholly
owned by the Government of Japan as may be agreed upon
from time to time between the Governments of the Contracting
States through an exchange of diplomatic notes; and
b - in the case of the Sultanate of Oman:
i - the Central Bank of Oman;
ii - the State General Reserve Fund;
iii - the Omani Investment Fund;
iv - any retirement or pension fund organised under Omani laws;
and
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v - such other similar statutory body or institution wholly owned
by the Government of the Sultanate of Oman as may be agreed
upon from time to time between the Governments of the
Contracting States through an exchange of diplomatic notes.
5 - The term “interest” as used in this Article means income from debtclaims 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, and all other income that is subjected to
the same taxation treatment as income from money lent by the tax laws
of the Contracting State in which the income arises. Income dealt with
in Article (10) shall not be regarded as interest for the purposes of this
Agreement.
6 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial
owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State in which the interest arises
through a permanent establishment situated therein, or performs in that
other Contracting State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is
paid is effectively connected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Article (7) or (14), as the case
may be, shall apply.
7 - Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer
is a resident of that Contracting State. Where, however, the person
paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed
base in connection with which the indebtedness on which the interest
is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise
in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed
base is situated.
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8 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the
beneficial owner or between both of them and some other person, the
amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is
paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.
In such case, the excess part of the payments shall remain taxable
according to the laws of each Contracting State, due regard being had
to the other provisions of this Agreement.
Article 12
Royalties
1- Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 - However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in
which they arise and according to the laws of that Contracting State,
but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other
Contracting State, the tax so charged shall not exceed ten per cent (10%)
of the gross amount of the royalties.
3 - The term “royalties” as used in this Article means payments of any
kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any
copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph
films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent,
trade mark, design or model, plan, or 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
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other Contracting State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in respect of which the royalties
are paid is effectively connected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Article (7) or (14), as the case
may be, shall apply.
5 - Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer
is a resident of that Contracting State. Where, however, the person
paying the royalties, whether 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 fixed
base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting
State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the
beneficial owner or between both of them and some other person, the
amount of the royalties, having regard to the use, right or information
for which they are paid, exceeds the amount which would have been
agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting State,
due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article 13
Capital Gains
1- Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of
immovable property referred to in Article (6) and situated in the other
Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation
of shares or interests in a company, partnership or trust deriving at least
fifty per cent (50%) of the value of its property directly or indirectly from
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immovable property referred to in Article (6) and situated in the other
Contracting State may be taxed in that other Contracting State, unless
the relevant class of the shares or the interests is traded on a recognised
stock exchange and the resident and persons related or connected to that
resident own in the aggregate five per cent (5%) or less of that class of
the shares or the interests.
3 - Where
a - a Contracting State (including, for this purpose in the case of Japan,
the Deposit Insurance Corporation of Japan) provides, pursuant to
the laws or royal decisions of that Contracting State concerning
failure resolution involving imminent insolvency of financial
institutions, substantial financial assistance to a financial institution
that is a resident of that Contracting State, and
b - a resident of the other Contracting State acquires shares in the
financial institution from the first-mentioned Contracting State,
the first-mentioned Contracting State may tax gains derived by the
resident of the other Contracting State from the alienation of such
shares, provided that the alienation is made within five years from the
first date on which such financial assistance was provided.
4 - Gains from the alienation of any property, other than immovable 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 any property, other than immovable 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 a fixed
base, may be taxed in that other Contracting State.
5 - Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation
of ships or aircraft operated by that enterprise in international traffic or
any property, other than immovable property, pertaining to the operation
of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.
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6 - Gains from the alienation of any property other than that referred to
in the preceding paragraphs of this Article shall be taxable only in the
Contracting State of which the alienator is a resident.
Article14
Independent Personal Services
1- Income derived by a resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an independent character
shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base
regularly available to him in the other Contracting State for the purpose
of performing his activities. If he has such a fixed base, the income
may be taxed in that other Contracting State but only so much of it as is
attributable to that fixed base.
2 - The term “professional services” includes especially independent
scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as
the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects,
dentists and accountants.
Article 15
Income from Employment
1- Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), salaries, wages
and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting
State unless the employment is exercised in the other Contracting State.
If the employment is so exercised, such remuneration as is derived
therefrom may be taxed in that other Contracting State.
2 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived
by a resident of a Contracting State in respect of an employment
exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the
first-mentioned Contracting State if:
a - the recipient is present in that other Contracting State for a period
or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve
month period commencing or ending in the taxable year concerned;
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b - the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is
not a resident of that other Contracting State; and
c - the remuneration is not borne by a permanent establishment or a
fixed base which the employer has in that other Contracting State.
3 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration
derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft
operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State
may be taxed in that Contracting State.
Article 16
Directors’ Fees
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a
Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of
a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed
in that other Contracting State.
Article 17
Artistes and Sportspersons
1 - Notwithstanding the provisions of Articles (14) and (15), income
derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a
sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other
Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.
2 - Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer
or a 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.
Article 18
Pensions
Subject to the provisions of paragraph (2) of Article (19), pensions and other
similar remuneration beneficially owned by a resident of a Contracting
State shall be taxable only in that Contracting State.
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Article 19
Government Service
1- a - Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting
State or a political subdivision or local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to that Contracting State
or political subdivision or local authority shall be taxable only in that
Contracting State.
b - However, such salaries, wages and other similar remuneration
shall be taxable only in the other Contracting State if the services
are rendered in that other Contracting State and the individual is a
resident of that other Contracting State who:
i - is a national of that other Contracting State; or
ii - did not become a resident of that other Contracting State solely
for the purpose of rendering the services.
2 - a - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other
similar remuneration paid by, or out of funds to which contributions
are made or created by, a Contracting State or a political subdivision
or local authority thereof to an individual in respect of services
rendered to that Contracting State or political subdivision or local
authority shall be taxable only in that Contracting State.
b - However, such pensions and other similar remuneration shall be
taxable only in the other Contracting State if the individual is a
resident of, and a national of, that other Contracting State.
3 - The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries,
wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services
rendered in connection with a business carried on by a Contracting State
or a political subdivision or local authority thereof.
Article 20
Students and Business Apprentices
Payments which a student or business apprentice who is or was immediately
before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting
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State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely
for the purpose of his education or training receives for the purpose of his
maintenance, education or training shall not be taxed in the first-mentioned
Contracting State, provided that such payments arise from sources outside
the first-mentioned Contracting State.
Article 21
Other Income
1 - Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting
State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this
Agreement (hereinafter referred to as “other income” in this Article)
shall be taxable only in that Contracting State.
2 - The provisions of paragraph (1) shall not apply to other income, other
than income from immovable property as defined in paragraph (2) of
Article (6), if the beneficial owner of such other income, being a resident
of a Contracting State, carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other Contracting State independent personal services from a
fixed base situated therein, and the right or property in respect of which
the other income is paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or
(14), as the case may be, shall apply.
3 - Where, by reason of a special relationship between the resident referred
to in paragraph (1) and the payer or between both of them and some
other person, the amount of other income exceeds the amount which
would have been agreed upon between them in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned 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.
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Article 22
Elimination of Double Taxation
1 - In the case of Japan, double taxation shall be eliminated as follows:
Subject to the provisions of the laws of Japan regarding the allowance
as a credit against Japanese tax of tax payable in any country other than
Japan, where a resident of Japan derives income from the Sultanate
of Oman which may be taxed in the Sultanate of Oman in accordance
with the provisions of this Agreement, the amount of the Omani tax
payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the
Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however,
shall not exceed that part of the Japanese tax which is appropriate to
that income.
2 - In the case of the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated
as follows:
a - Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which,
in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed
in Japan, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from
the Omani tax on the income of that resident an amount equal to
the Japanese tax paid in Japan whether directly or by withholding
at source. Such deduction shall not, however, exceed that part of
the Omani tax (as computed before the deduction is given) which
is attributable to the income which may be taxed in Japan.
b - Where, in accordance with any provisions of this Agreement,
income derived by a resident of the Sultanate of Oman is exempt
from tax in the Sultanate of Oman, the Sultanate of Oman may
nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining
income of such resident, take into account the exempted income.
Article 23
Non-Discrimination
1 - Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other
Contracting State to any taxation or any requirement connected there-
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with, which is other or more burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other Contracting State in the
same circumstances, in particular with respect to residence, are or may
be subjected. The provisions of this paragraph 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 Contracting State than the taxation
levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the
same activities. The provisions of this paragraph 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
(8) of Article (11), paragraph (6) of Article (12) or paragraph (3) of
Article (21) 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 purposes of determining the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.
4 - Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or
partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more
residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the
first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement
connected therewith which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which other similar enterprises
of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.
5 - The provisions of this Article shall apply to taxes which are the subject
of this Agreement.
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Article 24
Mutual Agreement Procedure
1 - Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting
States result or will result for him in taxation not in accordance with
the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of those Contracting States, present his
case to the competent authority of the Contracting State of which he
is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article (23),
to that of the Contracting 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 provisions of this 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 this Agreement. They may also consult
together for the elimination of double taxation in cases not provided for
in the Agreement.
4 - The competent authorities of the Contracting States may communicate
with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the
sense of the preceding paragraphs of this Article.
Article 25
Exchange of Information
1 - The competent authorities of the Contracting States shall exchange such
information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of
this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic
laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf
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of the Contracting States, or of their political subdivisions or local
authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the
Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles
(1) and (2).
2 - Any information received under paragraph (1) by a Contracting State
shall be treated as secret in the same manner as information obtained
under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed
only to persons or authorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement
or prosecution in respect of, 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.
4 - If information is requested by a Contracting State in accordance
with this Article, the other Contracting State shall use its information
gathering measures to obtain the requested information, even though
that other Contracting State may not need such information for its own
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tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is
subject to the limitations of paragraph (3) but in no case shall such
limitations be construed to permit a Contracting State to decline to
supply information solely because it has no domestic interest in such
information.
5 - In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit
a Contracting State to decline to supply information solely because the
information is held by a bank, other financial institution, nominee or
person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates
to ownership interests in a person.
Article 26
Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members
of diplomatic missions or consular posts under the general rules of
international law or under the provisions of special agreements.
Article 27
Headings
The headings of the Articles of this Agreement are inserted for convenience
of reference only and shall not affect the interpretation of the Agreement.
Article 28
Entry into Force
1- Each of the Contracting States shall send through diplomatic channels to
the other the written notification confirming that its internal procedures
necessary for the entry into force of this Agreement have been completed.
This Agreement shall enter into force on the first day of the next month
following the date of receipt of the latter notification.
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2 - This Agreement shall be applicable:
a - in the case of Japan:
i - with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable
on or after 1 January in the calendar year next following that
in which the Agreement enters into force;
ii - with respect to taxes on income which are not withheld at
source, as regards income for any taxable year beginning on
or after 1 January in the calendar year next following that in
which the Agreement enters into force; and
iii - with respect to other taxes, as regards taxes for any taxable
year beginning on or after 1 January in the calendar year next
following that in which the Agreement enters into force; and
b - in the case of the Sultanate of Oman:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or
credited on or after 1 of January in the calendar year next
following the date on which this Agreement enters into force;
and
ii - in respect of other taxes, for any tax year commencing on or
after 1 of January in the calendar year next following the date
on which this Agreement enters into force.
Article 29
Termination
This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting
State. Either Contracting State may terminate this Agreement, through
diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six
months before the end of any calendar year beginning after the expiry of
five years from the date of entry into force of this Agreement. In such
event, this Agreement shall cease to have effect:

-194-

a - in the case of Japan:
i - with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable
on or after 1 January in the calendar year next following the
expiration of the six month period;
ii - with respect to taxes on income which are not withheld at
source, as regards income for any taxable year beginning
on or after 1 January in the calendar year next following the
expiration of the six month period; and
iii - with respect to other taxes, as regards taxes for any taxable
year beginning on or after 1 January in the calendar year next
following the expiration of the six month period; and
b - in the case of the Sultanate of Oman:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid
or credited on or after 1 of January in the calendar year
immediately following that in which the notice of such
termination is given; and
ii - in respect of other taxes, for any tax year commencing on or
after 1 of January in the calendar year immediately following
that in which the notice of such termination is given.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by
their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Muscat this 9th of January 2014, in the Arabic,
Japanese and English languages, all three texts 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 Japan
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Protocol
At the signing of the Agreement between the Government of the Sultanate
of Oman and the Government of Japan for the Avoidance of Double
Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on
Income (hereinafter referred to as “the Agreement”), the Government of
the Sultanate of Oman and the Government of Japan have agreed upon the
following provisions, which shall form an integral part of the Agreement.
1 - With reference to paragraph (1) of Article (2) of the Agreement:
The term “Omani tax” shall not include any amount which is payable in
respect of any default or omission in relation to the taxes to which the
Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to
the taxes to which the Agreement applies.
2 - For the purposes of the Agreement:
It is understood that the term “resident of a Contracting State” includes
any “statutory body”. The term “statutory body” means a body
constituted under the royal decree of the Sultanate of Oman and wholly
owned by the Government of the Sultanate of Oman.
3 - With reference to paragraph (2) of Article (6) of the Agreement:
It is understood that the term “agriculture” shall include the breeding
and cultivation of fish.
4 - With reference to paragraph (3) of Article (7) of the Agreement:
It is understood that the provisions of that paragraph do not prevent
the Contracting State in which the permanent establishment is situated
from applying the provisions of laws and regulations of that Contracting
State relating to deductions when determining the taxable income of the
permanent establishment for the tax purposes of that Contracting State.
5 - With reference to Article (8) of the Agreement, it is understood that:
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a - interest on funds temporarily deposited in banks in connection with
the operation of ships or aircraft in international traffic shall be
regarded as profits from the operation of ships or aircraft referred
to in Article (8) and not as interest referred to in Article (11) of the
Agreement; and
b - profits from the operation of ships or aircraft in international traffic
shall include profits from:
i - the rental of ships or aircraft on a full basis in international
traffic;
ii - the rental of ships or aircraft on a bare-boat basis, where such
rental is incidental to the operation of ships or aircraft in
international traffic;
iii - the use, maintenance or rental of containers (including trailers
and related equipment used for transport of containers),
where such use, maintenance or rental, as the case may be, is
incidental to the operation of ships or aircraft in international
traffic; and
iv - the sale of tickets for international traffic on behalf of other
enterprises, where such sale is incidental to the operation of
ships or aircraft in international traffic.
6 - With reference to Articles (10), (11), (12), (13) and (21) of the Agreement:
It is understood that no relief shall be available under the provisions of
these Articles if the main purpose or one of the main purposes of any
person concerned with the creation or assignment of any shares, debtclaims or other rights or properties in respect of which income arises
was to take advantage of these Articles by means of that creation or
assignment.
7 - With reference to Article (11) of the Agreement:
Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of that Article, interest
arising in the Sultanate of Oman and beneficially owned by a pension
fund established under the laws of Japan shall be taxable only in Japan.
8 - With reference to paragraph (2) of Article (13) of the Agreement:
It is understood that the term “recognised stock exchange” means:
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a - any stock exchange established by a Financial Instruments Exchange
or an approved-type financial instruments firms association under
the Financial Instruments and Exchange Law (Law No. 25 of 1948)
of Japan;
b - the Muscat Securities Market of the Sultanate of Oman; and
c - any other stock exchange which the competent authorities of the
Contracting States agree to recognise for the purposes of that
paragraph.
9 - With reference to Article (16) of the Agreement:
It is understood that the term “a member of the board of directors of
a company” includes a member of the managerial board or any other
similar body of a company which is a resident of the Sultanate of
Oman as provided for in the relevant Omani laws.
10 - Nothing in the Agreement shall prevent Japan from imposing tax at
source, in accordance with its laws, on any income and gains derived
by a person pursuant to a silent partnership (Tokumei Kumiai) contract
or other similar contract.
11 - With reference to paragraph (5) of Article (25) of the Agreement:
A Contracting State may decline to supply information relating to
confidential communications between attorneys, solicitors or other
admitted legal representatives in their role as such and their clients
to the extent that the communications are protected from disclosure
under the domestic law of that Contracting State.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by
their respective Governments, have signed this Protocol.
DONE in duplicate at Muscat this 9th of January 2014, in the Arabic,
Japanese and English languages, all three texts 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 Japan

-198-

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/24
مبنـح اجلن�سيــة العمانيــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة  ،اعتبارا من التاريخ
املبني قرين ا�سمه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  19 :من رجــــــــــــب �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من مايــــــــــــــو �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1058
ال�صادرة فـي 2014/5/25م
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قائمة ب�أ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
م
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اال�ســـــــــــــــــــــم
�شريـ ــف بــن مدح ــت بـن كمال بن ال�سي ـ ــد
ب�سنــت بنــت مدحــت بـن كمـال بــن ال�سيـ ــد
لطيف ــة حممـ ــد �ضي ــاء الديـ ـ ــن العرق ـ ــان
�شمي ـ ــم عل ـ ـ ــي �أحمـ ـ ـ ــد بـ ــابـ ـ ــا ب�شيـ ـ ـ ــراللــه
�أمينة بنت حاجي عبـدالرحيـم بن مـ ـ ــراد
فتحية بنت �سامل بن عمر بن متن�صـ ــورت
حنيف ـ ـ ــة بنت علـ ـ ــي بن جاكـ ـ ـ ــر رئي�س ـ ـ ـ ـ ــي
�سمرية بنت �سيد بن عبدالعظيم بن عل ــي
�أمين ـ ـ ــة بنت �أحمـ ــد بن حممـ ـ ـ ــد م�ص ـ ـ ــدع
�أني ـ ــ�س فاطم ـ ــة عبدالـلـ ــه نبـ ــي حمبـ ـ ـ ــوب
�أني�س ـ ـ ـ ــة عبدال ـلـ ـ ـ ــه نـ ــوني ـ ـ ـ ـ ـ ــز دايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال
بدري ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ــد عبدال�صم ـ ـ ـ ــد �أن�صـ ـ ـ ــار
�سيتـ ــوات م�صب ـ ــاح الدي ـ ــن حمم ـ ــد زك ـ ـ ــي
ر�ضوان ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ــد نا�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صغي ـ ـ ـ ـ ــر
حوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ن�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
جو�سيـ ـ ـ ـ ـ ــا بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ثـمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عي�سـ ـ ـ ـ ـ ــى بلـ ـ ـ ـ ـ ــو�ش
�صفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كونه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
من ـ ــى بن ــت ح�سي ـ ـ ــن بن �أحم ـ ـ ــد البع�سـ ـ ــي
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تاريــــــخ املوافقـــــة
2005/9/17م
2005/9/17م
2005/9/17م
2005/10/3م
2009/6/30م
2010/11/8م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/3/30م
2011/4/9م
2011/4/9م
2011/4/9م
2011/4/9م
2011/4/9م
2011/4/9م

م
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اال�ســـــــــــــــــــــم
�أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداحلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عائ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ــت م�سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ــن �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ن ــورمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
فاطمـ ــة بي �أحم ـ ـ ــد عزي ـ ـ ـ ــز عبدالل ـ ـ ـ ــه عزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
زينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بن ــت عبـ ـ ـ ـ ـ ــدالكريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب
ريحان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار �شمبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
دورك �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه �شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مليكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو حل�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
جنمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ 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 ـ ـ ـ ـ ــد
قد�سي ـ ـ ـ ــة جبي ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ـ ــداخلالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
ماه جبني بنت عبدالعزيز بن �إبراهيـم البلو�شية
ناديـ ــة بنت عبدالغنـ ــي بن ح�سـ ــن بــن �إ�سماعي ــل
رحيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ــت عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
جول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ــر�ستي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ويل�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
�إقب ـ ـ ــال بنـت حمم ـ ـ ــد عبـ ـ ــدالكري ـ ـ ــم بن فـ ـ ـ ـ ـ ــرج
يا�سميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بنــت الل بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش ب ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
�ساجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بيج ـ ـ ـ ـ ــم بنـت �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن كري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
�إله ـ ــام بنت حممـ ـ ـ ــود بــن عل ـ ـ ــي بـن عبـدالع ـ ـ ــال
ن�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الل ـ ـ ـ ـ ـ ــه بخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
فاطم ـ ـ ــة بنت �إبراهي ـ ـ ـ ــم بن در حمم ـ ـ ــد هوت ـ ـ ـ ــي
حميـ ـ ـ ـ ـ ــدة عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالرحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �أب ـ ــو بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

-201-
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2011/4/9م
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اال�ســـــــــــــــــــــم
من ـ ـ ـ ـ ــى بنت عدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بن عاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف القا�ضـ ـ ـ ـ ــي
خديجـ ـ ـ ـ ــة بنت �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رعفي ـ ـ ـ ـ ـ ــت
�سيت ـ ـ ـ ـ ـ ــي الريفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عبـ ـ ـ ـ ـ ــداللطيـ ـ ـ ـ ـ ــف اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
فاطم ـ ـ ـ ـ ــة بنت �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بلح ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
ريحان ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ــم حمبـ ـ ــوب علـ ــي عبدالقـ ـ ـ ــادر
فري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بنـ ــت يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بــن ر�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
برناديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت برن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارد �شارلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالرد
زمـ ـ ـ ـ ــزم بنت �سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد بن باكريـ ـ ـ ـ ــت
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ميانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
فري ـ ـ ـ ـ ــدة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بنت �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن كريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
عط ـ ـ ـ ــوه بنت �سعيـ ـ ـ ـ ــد بن عثمـ ـ ـ ـ ـ ــان بن �سعي ـ ـ ـ ـ ــد
�إنت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار فا�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل جمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان كوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
�سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بنــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ــن عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
رزقـ ـ ــي بنت �سليمـ ـ ـ ــان بن خمي ـ ـ ـ ــ�س املزروعي ـ ـ ـ ـ ــة
زه ـ ـ ـ ــرة بنــت �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد بن حممـ ـ ـ ـ ـ ــد �صف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
رحمـ ـ ـ ــة بنت �سالـ ـ ـ ــم بن �سلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الرا�شدي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
زمـ ـ ـ ـ ـ ــزم بنت عبدالـل ـ ـ ــه بن عبدالـلـ ـ ـ ــه املجيب ـ ـ ــي
زم ـ ـ ـ ـ ــزم بنـ ــت �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــن �سال ـ ـ ـ ـ ــم ح ـ ـ ـ ـ ــاردان
وردة بنت حممـ ـ ـ ـ ــد بن عبدالل ـ ـ ــه بن �شاهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
زه ـ ـ ــرة بيجـ ـ ـ ـ ــم �شيـ ـ ـ ــخ حمبـ ـ ـ ـ ــوب عبدالعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
كرمي بيجم بنت �سيد معني دين بـن �سيــد خاجه
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اال�ســـــــــــــــــــــم
خليفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بنـ ــت �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــن �سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�سيـ ـ ـ ـ ــدة مريـ ـ ــم �سيـ ـ ـ ـ ــد خي ـ ــرات ح�سيـ ـ ـ ـ ــن
فريـ ــن بنت را�ش ـ ــد بن مالك عبدالر�شي ـ ــد
بلقي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ماه بيبـي عبدالغف ـ ـ ـ ــور ج ـ ـ ـ ــان البلو�شيـ ـ ـ ــة
�ســوزان حممـ ـ ـ ـ ــود ح�سـ ـ ـ ـ ـ ــن أ�ب ـ ـ ــو ح�شي ـ ـ ــ�ش
�أمت ـ ـ ــل فاطم ـ ـ ــة وحي ـ ــدالدي ــن عب ــاد الـل ــه
حمبـ ـ ـ ـ ــوب بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
زبيـ ـ ـ ـ ــدة �ســايك ـ ـ ـ ــل �أحم ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ــدالق ـ ـ ـ ــادر
�شريبان ـ ـ ـ ـ ــو �شــوت ـ ـ ـ ـ ـ ــو حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حنيـ ـ ـ ـ ـ ــف
�سين ـ ــاء بنـت �أحمـ ـ ــد بــن �سالـ ـ ـ ـ ــم بخي ـ ـ ـ ـ ـ ــت
�ساجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة عزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
جول�سـ ـ ـ ــون حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
جنمـة بنـت إ�مـام بخ�ش بن مـراد البلو�شيــة
�شاهيـ ــن بيجـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ـ ـ ــان �أحم ـ ـ ـ ــد
طاهـرة بنت عبداللـه بن حممــد بن حفيظ
خديجـة بنـت حمم ـ ـ ــد بــن حمـ ـ ــي الديـ ـ ـ ــن
حفيظـة قا�ضــي ب ـ ــدر الديـ ــن رحم ـ ــة الـ ـلـ ــه
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداملجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
التف ــات بنت كاظـ ـ ـ ــم بن خ�ضيـ ـ ـ ــر الظب ـ ـ ــي
�آم ـ ـ ـ ـ ــال بنـ ـ ــت جعفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ــن يــو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
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اال�ســـــــــــــــــــــم
خديج ـ ــة بنـت �أحم ـ ـ ـ ــد بن �سعيـ ـ ـ ــد رعفي ـ ـ ــت
فردو�س مال�شـ ــي كونهـ ــي معي ــن الديــن كو
عزيـ ـ ـ ــزة بيبـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ــو�س كري ـ ـ ـ ـ ــم
فري ــدة بنـت ح�سي ــن بن حممد بن ح�سي ـ ـ ــن
�شبانـة بيج ــم عبـدالرحمـ ــن عب ـ ــدال ـ ـ ـ ــرزاق
حمم ـ ـ ــدي بيج ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س علـ ـ ــي بييـ ـ ـ ــج
�شانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ــاجنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
�شاه ـ ــدة عبــداللطي ـ ـ ــف خـ ـ ــان عبـدالعزيـ ـ ــز
مهــر الن�سـ ــاء بيج ــم عبدال�ستـ ـ ــار �إ�سماعيـ ــل
�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فــاروق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�آمال بنت حممد نذير بن �إبراهيم عجلونـي
ليلـ ـ ـ ــة بنت علـ ـ ـ ـ ــي بن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد الوكيل ـ ـ ـ ـ ــي
حنيــفة بنت عمـ ـ ــر بن جم�ش ـ ـ ـ ـ ــاد البلو�شي ـ ـ ــة
نفي�س ـ ـ ــة خ ـ ـ ــان غ ـ ــالم عـلـ ــي ح�سـي ـ ــن عل ـ ـ ــي
فاطمـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ــد �شـ ـ ـ ـ ــاه ن ـ ـ ـ ـ ـ ــوران �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
مريـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ــد �ش ـ ـ ـ ـ ــاه نـ ـ ـ ـ ـ ــوران �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
يو�سـ ـ ـ ــف حمم ـ ـ ــد �شـ ـ ـ ـ ـ ــاه ن ـ ـ ـ ـ ــوران �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
ح�سي ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ــد �ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاه نـ ـ ـ ـ ـ ــوران �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
�أحمـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ــد �شـ ـ ـ ـ ـ ــاه نـ ـ ـ ـ ــوران �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
جا�س ـ ــم بن حممـ ــد �ش ـ ـ ــاه بن ن ـ ـ ــوران �ش ـ ـ ــاه
�إبراهيـ ــم بن حمم ـ ــد �شـ ـ ــاه بن ن ـ ــوران �شـ ــاه
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اال�ســـــــــــــــــــــم
عمران بن عبـدالعزيز بن عبـداخلالـق البلو�شي
عامــر بن عبـدالعزيز بن عبـداخلال ــق البلو�شـي
جلـ ـ ـ ـ ــزار بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد طاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ــت فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ض ب ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
رابي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروك ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ح�سيـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة برك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــل ج ـ ـ ـ ــان حاج ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ــل
جنـ ـ ـ ـ ــاة بن ــت تهام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بــن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوي
ت ـ ـ ـ ـ ــاج بيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
علويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سلطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سبحـ ـ ــان عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح�س ـ ـ ــن
فاطمــة بنت �شار �شمبيــة بن �إ�سماعيل البلو�شيـة
�أم خليف ـ ــة بنـت جاب ـ ـ ـ ــر بـن حممـ ـ ــد بـن بخي ـ ـ ــت
خديجـ ـ ــة بنـت �صال ـ ـ ــح بن �سالـ ـ ـ ـ ــم بــن �شم ـ ـ ــالن
�صاحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
جوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
ن�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر قري�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عائ�شـ ـ ـ ــة �سيـ ـ ـ ـ ــد ت�شان ـ ـ ـ ــد با�شـ ـ ـ ــا �أمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ــي
زكي ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حبي ـ ـ ـ ـ ـ ــب عل ـ ـ ـ ـ ــي
مـ ـ ــراد بيبـ ـ ـ ــي عبدال ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــه ها�شـ ـ ـ ــم البلو�شي ـ ـ ـ ـ ــة
ن�سيـ ـ ـ ـ ــم ب�س ـ ـ ـ ـ ـ ــم الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جعف ـ ـ ـ ـ ـ ــر �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
زبي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بن ــت فقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بــن عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداملجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
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اال�ســـــــــــــــــــــم
كنيـ ـ ـ ـ ــز فاطم ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ــد مقبـ ـ ــول �أحم ـ ـ ــد
فاطم ـ ــة بنت جمعـ ــة بن نا�ص ـ ـ ــر الزكوانيـ ــة
مـ ـ ــوزة بنت �سليمـ ـ ـ ــان بن مب ـ ــارك املنذريـ ـ ــة
نو�ش ـ ـ ـ ــاد قط ـ ـ ـ ـ ـ ــب الدي ـ ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ــد �شيـ ـ ــخ
برفي ـ ـ ـ ـ ــن بيجـ ـ ـ ـ ــم �شيـ ـ ـ ــخ حمب ـ ـ ـ ــوب فقيـ ـ ـ ــر
نــورجهـ ـ ـ ــان بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عثمـ ـ ـ ـ ـ ــان
�سلم ــى �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ــد خاج ـ ـ ـ ـ ــه ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه حمم ـ ـ ـ ــد
زه ـ ــرة بيبـ ـ ـ ــي خاجـ ـ ـ ـ ـ ــه عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
جنجاتـ ـ ـ ــون عبـ ــدال�صمـ ـ ـ ـ ــد دي ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ــد
مهر الن�ساء بنت غالم بن جنجي الزدجالية
خديجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة راج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارو
�شمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم نبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور
مليكـ ـ ـ ــة بيج ــم �سي ـ ـ ـ ــد حمـ ــي ديـ ـ ـ ـ ـ ــن بابـ ـ ـ ــا
�صب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح بنـ ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـن عب ـ ــدالـ ـلـ ـ ـ ــه
�صربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ــت لطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ــن ترك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
كالينج ـ ـ ـ ــال جميلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ل�ؤل�ؤة بنت ال�سيد �أحمد بن ح�س ـيــن علـ ـ ـ ــوي
خالـ ـ ـ ــدة بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ف�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــل ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
نـ ـ ـ ــورا بيجـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ــد وليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
فطوم بنت عبـداللــه بـن حممـ ــد بـن �صال ـ ــح
ر�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداحللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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تاريــــــخ املوافقـــــة
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م
2011/10/1م

م
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

اال�ســـــــــــــــــــــم
حميدة بنت حاجــي عم ـ ــر بــن خدابخـ ـ ــ�ش
�أ�سمـ ـ ــاء �سلطان ـ ـ ـ ـ ــة �سي ـ ـ ـ ـ ــد �أخت ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ــي
حفيظـ ـ ــة بـ ـ ـ ــي يعق ـ ـ ـ ـ ـ ــوب �سيـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــودان
عواطف بنت عبداملنعم بـن ال�سيــد حممــد
خال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد حاج ـ ـ ـ ـ ــي داد حممـ ـ ــد
جاويـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد حاج ـ ـ ـ ـ ــي داد حمم ـ ـ ــد
�أويـ ـ ـ ـ ـ ــ�س حمم ـ ـ ـ ـ ــد حاج ـ ـ ـ ــي داد حممـ ـ ـ ـ ــد
وليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ــد حاجـ ـ ـ ـ ــي داد حمم ـ ـ ـ ــد
عديـ ـ ـ ـ ــل حمم ـ ـ ـ ـ ــد حاجـ ـ ـ ـ ــي داد حممـ ـ ـ ـ ــد
�سعاد بنت عبدالقادر بن حممــد بـن غانــم
�شيخة بنت مبــارك بـن خلف ــان ال�شرجيـ ـ ــة
خديجـ ــة بنــت حمم ــد بـن عبـ ــدالرحمـ ـ ــن
زليخـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ــم خاجـ ـ ـ ـ ــه نعم ـ ـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ـ ــي
�شهنـ ـ ــاز بان ـ ـ ـ ــو خال ـ ـ ــد خور�شـ ـ ـ ــاد �أحمـ ـ ـ ـ ــد
فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
جميلـ ـ ـ ـ ـ ــة كوجن ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الل بيب ـ ـ ـ ـ ــي �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مي ـ ـ ـ ـ ــرا عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش �أوليائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
نازاتـ ـ ـ ـ ـ ــون حمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�شاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة حمم ـ ـ ـ 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 ــي
غو�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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تاريــــــخ املوافقـــــة
2011/11/23م
2011/11/23م
2011/11/23م
2011/11/23م
2011/12/17م
2011/12/17م
2011/12/17م
2011/12/17م
2011/12/17م
2011/12/28م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م

م
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

اال�ســـــــــــــــــــــم
يا�سيـ ـ ــن بيج ـ ـ ـ ــم �سيـ ـ ـ ـ ـ ــد غ ـ ـ ـ ـ ــالم جيالنـ ـ ـ ــي
�سلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي من�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ر�ضوانـ ــة بيجـ ـ ــم ميـ ـ ـ ـ ــرزا حمم ـ ـ ـ ـ ــود بي ـ ـ ـ ـ ـ ــج
فاطمـ ـ ــة حاجـ ـ ـ ــي قا�سـ ـ ـ ـ ــم �أي ـ ـ ـ ــوب عبدالل ـ ــه
�شميم بنت عزيــز �أحمـ ــد بن ح�سيـ ـ ـ ــن �أحمـ ـ ــد
�آ�سي ـ ـ ــا �سلطان ـ ـ ــة �ستـ ـ ـ ـ ــار خـ ـ ـ ـ ـ ــان حمب ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
�سلطان ـ ـ ــة بنت �سلطـ ــان بن عل ـ ــي بن حممـ ــد
كامي ـ ــز فطيـ ـ ـ ــم غنـ ـ ــي �سي ـ ـ ــد فقي ـ ـ ـ ـ ــر �سيـ ـ ــد
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنــت حمـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ــن �صديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
�سان ـ ـ ــاز قا�سـ ـ ــم �شـ ـي ـ ـ ــخ قا�س ـ ـ ــم �شي ـ ـ ــخ �سعي ــد
طاه ـ ــرة بيج ـ ـ ـ ــم يا�سي ـ ـ ـ ـ ــن �س ـ ـ ـ ــاب حمم ـ ـ ـ ـ ــد
�أف�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فا�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ــن ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
�شكي ـ ــرة �سيـ ـ ـ ــد رحيـ ـ ـ ــم الدي ـ ـ ــن �سيـ ـ ــد علـ ــي
فاطم ــة بنت عبـدالقـادر بـن عب ـ ــدالرحم ـ ـ ــن
عائ�شـ ـ ــة بيجـ ـ ـ ــم �س ـ ـ ـ ــارادار خـ ـ ـ ــان عبداللـ ـ ـ ــه
ممتاز بيجم �سي ـ ـ ــد حمب ـ ـ ــوب �سي ـ ـ ـ ــد كري ـ ـ ــم
ارديجـ ـ ــي ديالنـ ـ ـ ـ ــي مانوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فرينانـ ـ ـ ـ ــدو
برفي ـ ــن بيجـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ــد �شري ـ ـ ـ ـ ــف �أحم ـ ـ ـ ـ ــد
ناجي بنت عثمان بن عبدالرحمن البلو�شيـة
حليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �ستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار �سلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
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تاريــــــخ املوافقـــــة
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م
2012/1/2م

189

اال�ســـــــــــــــــــــم
زربخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش

تاريــــــخ املوافقـــــة
2012/1/2م

م
190

نـ ـ ـ ــور جيهـ ـ ـ ـ ــان حمم ـ ـ ــد فخي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدي ـ ـ ـ ـ ــن

2012/1/2م

191

هـ ـ ـ ـ ـ ــورب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �إبراهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �آدم

2012/1/2م

192

�آمن ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ــت �أبوبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ــن مو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

2012/1/2م

193

رحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بــن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/2م

194

جن ــاة بنت بلقا�س ـ ـ ــم بــن العربـ ـ ـ ــي ملراحـ ـ ـ ـ ــي

2012/1/2م

195

حبيبـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بــن ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/1/2م

196

خول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ـ ــت عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/2م

197

فوزيـة بنت عبداحل�سـني بن حممـد الكعبيـة

2012/1/2م

198

زوي ـنـ ــة بنت �سعي ـ ـ ــد بن حم ـ ـ ــود الرواحيـ ـ ـ ــة

2012/1/2م

199

�ساملة بنت حممد بن عبدالرحمن بن عطية

2012/1/2م

200

حنيف ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت رحمـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ــن �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

2012/1/2م

201

غو�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/2م

202

مهــر بيبــي بيـ ـ ـ ــر بخ ـ ـ ــ�ش مو�ســى البلو�شي ـ ــة

2012/1/2م

203

�شهناز بنت �شيخ �أحمد بـن �شي ـ ـ ـ ـ ــخ حمـ ـ ـ ـ ــدار

2012/1/2م

204

�شهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداملجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن

2012/1/2م

205

�أ�سمـ ـ ــاء بن ــت �أحم ـ ـ ـ ــد بن �سيـ ـ ـ ــف الهنائي ـ ـ ـ ــة

2012/1/2م

206

وكيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ــت حم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ــن مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك

2012/1/31م

207

زهـ ـ ـ ــرة بنــت حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بــن حل�س ـ ـ ـ ــن مفتـ ـ ـ ــاح

2012/1/31م
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208

اال�ســـــــــــــــــــــم
�شريفـ ـ ــة بنـ ـ ــت عبـ ــدالق ـ ـ ـ ــادر ب ــن جيالنـ ــي

تاريــــــخ املوافقـــــة
2012/1/31م

م
209

جنم ـ ــة بنــت دو�سـ ـ ـ ــت حممـ ـ ــد ب ــن عثمـ ـ ــان

2012/1/31م

210

�سهيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ــن عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

2012/1/31م

211

جي�ش ـ ـ ـ ـ ــري دلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب كومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ميهتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

2012/1/31م

212

�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروج ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااله با�سكـ ـ ـ ـ ـ ــراي ميهتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

2012/1/31م

213

حليمـ ــة بنــت عبدالواح ــد بــن عبــدالق ـ ـ ــادر

2012/1/31م

214

�أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروز بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم �أمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/1/31م

215

ن�سريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

216

هان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بنـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

217

زه ـ ـ ـ ـ ــرة بن ـ ــت حمم ـ ـ ــد بــن عبدال�سميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

2012/1/31م

218
219

مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم كاكانيديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

2012/1/31م

بطيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

220

خي ـ ــر الن�سـ ـ ـ ـ ــاء جـ ـ ــو�س ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يو�سـ ـ ـ ـ ــف

2012/1/31م

221

�سلمـ ـ ــى بنـ ـ ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن �صديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

2012/1/31م

222

زرين ـ ـ ـ ـ ــة بنــت ر�ست ـ ـ ــم بـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــال حممـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

223

�سمرية بنت �أحمد بن رم�ضان بـن �إبراهي ــم

2012/1/31م

224

�سمينـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �ستـ ـ ـ ـ ـ ــار عبـدال�ست ـ ـ ـ ـ ــار

2012/1/31م

225

مريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/1/31م

226

يا�سمي ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداملجيـ ـ ـ ـ ــد بيـ ـ ــت اللـ ـ ـ ــه

2012/1/31م
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227

اال�ســـــــــــــــــــــم
�سميـ ـ ـ ــرة بن ــت عب ــد الكري ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ــن ح�س ـ ـ ـ ــن

تاريــــــخ املوافقـــــة
2012/1/31م

م
228

مليكة بنت �أحمـد بــن عبداللـ ــه ال�شماللـ ـ ــي

2012/1/31م

229

مري ـ ــم بنــت عمـ ـ ــر ب ــن �أحمـ ـ ـ ــد البلو�شي ـ ـ ـ ــة

2012/1/31م

230

�أوث ــاق بنت عبدالل ــه بن ف�ض ـ ــل بــن نا�صـ ـ ــر

2012/1/31م

231

�أثـمـ ـ ـ ـ ـ ــار بن ـ ــت خ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ــن عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س

2012/1/31م

232

جوخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــن �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

233

عائ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

234

مطيع ـ ــة بنــت �أحم ـ ــد بـن حمـ ـ ـ ــاد العم ـ ـ ــري

2012/1/31م

235

خالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

236

دري ـ ـ ــن مـل ـ ــك داد اللـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ــراد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

237

حت�سي ـ ـ ـ ــن �سيدغـ ـ ـ ـ ـ ــوث في�ص ـ ـ ــل �صاح ـ ـ ـ ـ ــب

2012/1/31م

238

رحيمــة بنــت مــال بــن عبداللـه البلو�شيـ ــة

2012/1/31م

239

�ساجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة �إقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عبدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

2012/1/31م

240

فري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق جمع ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/1/31م

241

ن�سريـن �سلطانـ ــة حممـ ـ ـ ـ ــد �شفـ ـ ـ ــي الديـ ـ ـ ــن

2012/1/31م

242

ن�صـ ــرة بنت عامـ ـ ــر بن حممـ ـ ــد الزكواني ـ ـ ــة

2012/1/31م

243

عايدة بنت حمزة بن �شري حممد البلو�شي ــة

2012/1/31م

244

�آمن ـ ـ ــة بنـ ــت ب ـ ـ ـ ــاي خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ــن حمـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/1/31م

245

عائ�شة بنـت مو�ســى بن حمم ــد البلو�شي ـ ـ ـ ـ ــة

2012/1/31م
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246

اال�ســـــــــــــــــــــم
بلقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س دملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد عثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ش

تاريــــــخ املوافقـــــة
2012/1/31م

م
247

جرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز جمانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �أميت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/1/31م

248

�سلم ـ ــى بنت علـ ــي بن �صاح ــب داد البلو�شي ـ ـ ـ ـ ــة

2012/1/31م

249

رقي ــة بيجــم بنت عبدال�صمـ ـ ــد بن ل�شكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

2012/1/31م

250

ممتـ ـ ـ ــاز �شي ـ ـ ـ ــخ برهـ ـ ـ ــان الديـ ـ ـ ـ ــن �صدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

2012/1/31م

251

زين ـ ـ ـ ــات فاطم ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/1/31م

252

�سعدية بنت حممد بن عبداللطيف بن حممد

2012/1/31م

253

زرات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران جنبخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

2012/1/31م

254

�أمين ـ ــة �شيـ ـ ـ ــخ م�ستـ ـ ــان �ش ـ ـ ــاب �شي ـ ــخ حمب ـ ــوب

2012/1/31م

255

و�سيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنــت حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

2012/1/31م

256

�سم ــر بنت �شحـ ـ ـ ــادة بن حممـ ـ ـ ــود بن �شحـ ـ ـ ــادة

2012/1/31م

257

ذاكــرة بيجم بنت مو�سى بن حممــد �إ�سماعي ـ ــل

2012/1/31م

258

هاج ـ ـ ـ ــر بنت حممـ ـ ـ ــد بن حممـ ـ ـ ــد �سنه ـ ـ ـ ـ ـ ــوب

2012/1/31م

259

�آ�سيــا بنت حممـ ـ ــد بن أ�ن ـ ــور �شـ ـ ــاه البلو�شي ـ ـ ـ ـ ــة

2012/1/31م

260

ر�ضوانـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ــداجلب ـ ـ ـ ــار �ست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2012/1/31م

261

فاطم ــة بنت حمب ـ ــوب بن علـ ـ ـ ــي البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/1/31م

262

فاطمـ ـ ــة بنت جـ ـ ـ ـ ــل حممـ ـ ـ ــد بن �ش ــيخ ح�سيــن

2012/1/31م

263

�شراتـ ـ ـ ـ ـ ــون ولـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ــد �إم ـ ـ ـ ـ ــام بخ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش

2012/1/31م

264

غ ـ ـ ـ ــادة بنت �أحم ـ ـ ـ ـ ــد بن �شايـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش البطاينـ ـ ـ ـ ــة

2012/1/31م
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265

اال�ســـــــــــــــــــــم
�سالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن ـ ــت مو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ــن عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

تاريــــــخ املوافقـــــة
2012/1/31م

م
266

مهيـ ـ ــرون بــي �شي ـ ــخ الل ــه بخـ ــ�ش �شي ـ ـ ــخ الل

2012/1/31م

267

والء بنت العب ـ ـ ــد بن حممـ ـ ــود بن �سليمـ ـ ـ ــان

2012/1/31م

268

�سماح بنت عبداملنعم بن حممد بن الأمي ـ ـ ــن

2012/2/25م

269

فاطمة بنت عبداملنعم بن حممد بن الأمني

2012/2/25م

270

علـ ـ ــي حبي ـ ـ ــب زي ـ ـ ـ ــن العابديـ ـ ـ ــن عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

2012/3/11م

271

حممـ ـ ـ ــد بن را�شـ ـ ـ ــد بن �سالـ ـ ـ ـ ــم امل�سك ـ ـ ـ ـ ـ ــري

2012/3/11م

272

�إبراهيـ ـ ـ ــم بن را�شـ ـ ـ ـ ــد بن �سال ـ ـ ــم امل�سك ـ ـ ـ ــري

2012/3/11م

273

عـ ـ ـ ــزرة بنت �شفيـ ــع حممـ ـ ــد بن داد حمم ـ ـ ــد

2012/3/11م

274

كا�سـ ـ ـ ـ ــب بـن عل ـ ـ ـ ــي بـن �سعيـ ـ ـ ــد احلو�سنـ ـ ـ ــي

2012/3/11م

275

حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/3/11م

276

عدن ــان بن عبدالرحيـم بن �شعبان البلو�شـي

2012/3/11م

277

عم ـ ــاد بن ر�ضـ ـ ـ ــوان بن �شاي ـ ـ ـ ــ�ش البطاين ـ ـ ــة

2012/4/7م

278

زيـ ـ ـ ــد بن عم ـ ـ ـ ـ ــاد بن ر�ض ـ ـ ـ ـ ــوان البطاين ـ ـ ـ ــة

2012/4/7م

279

جـ ـ ــود بنت عمـ ـ ـ ـ ــاد بن ر�ضـ ـ ـ ــوان البطاين ـ ـ ـ ــة

2012/4/7م

280

عم ـ ــر بــن عمـ ـ ـ ــاد بن ر�ض ـ ـ ـ ــوان البطاين ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/4/7م

281

�سوزان بنت حممد توفيق بن بركــات ن�صي ــر

2012/4/7م

282

زليخ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ــي جماي ـ ـ ـ ـ ـ ــت البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/9/8م

283

زليخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جعفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2012/9/8م
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284

اال�ســـــــــــــــــــــم
في ــولي ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فالكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو�س كورتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س

تاريــــــخ املوافقـــــة
2012/9/8م

م
285

جارينـ ـ ــا تارليك ـ ـ ــار �إ�سكن ـ ـ ــدر حممـ ـ ــد حني ـ ـ ـ ـ ـ ــف

2012/9/8م

286

�شبان ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �شــريـ ـ ـ ـ ــف داود

2012/9/8م

287

ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عبداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جر�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

2012/9/8م

288

ناهـ ـ ــدة بيجـ ـ ـ ــم بنت �سيـ ـ ـ ــد عـ ـب ـ ـ ـ ــا�س بـ ــن �أجـ ـ ـ ــا

2012/9/8م

289

عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ داود ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ــن

2012/9/8م

290

حاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م

291

خيــر بيب ـ ـ ـ ـ ـ ــي بنت عب ـ ـ ــدالر�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول بن �سي ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م

292

حن ـ ـ ــان بنت حممـ ـ ــد بن م�صط ـ ــفى بن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م

293

�شريفـ ـ ـ ـ ــة بنت حميـ ـ ـ ــد بن عامـ ـ ــر املحروقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2012/9/8م

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

رحم ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ــي جعفـ ـ ـ ـ ــر �س ـ ـ ـ ـ ــاب كاربنرتراج ـ ـ ـ ـ ــا
�ساجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بن ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ريهام بنت حممد بن عبداملن�صف بن عبدالقـادر
�سنـ ـ ــى بنت فهمـ ـ ـ ـ ـ ــي بن م�صب ـ ـ ـ ـ ــاح ال�صي ـ ـ ــداوي
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت م�سع ـ ـ ـ ـ ــود بن عل ـ ـ ـ ــي املعمريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرالن�سـ ـ ـ ـ ــاء بانـ ـ ـ ـ ــو حممـ ـ ـ ـ ـ ــد �سلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروق كاظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد
زينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بن ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ــن عل ـ ـ ـ ـ ــي احلجـ ـ ـ ـ ــي
وحي ـ ـ ـ ــدة بن ــت ع ـبـ ـ ـ ــدالواحـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مهرن ـ ـ ـ ـ ــج حمم ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـ ـ ــور دو�سـ ـ ـ ـ ــت حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

2012/9/8م
2012/9/8م
2012/9/8م
2012/9/8م
2012/9/8م
2012/9/8م
2012/9/8م
2012/9/8م
2012/9/8م
2012/9/8م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/25
بالت�صديق على االتفاقية العربية لنقل نزالء امل�ؤ�س�سات
العقابيــة والإ�صالحيـة فـي �إطــار تنفيــذ الأحكـام اجلزائيــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية العربية لنقل نزالء امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية فـي �إطار تنفيذ الأحكام
اجلزائية املوقعة فـي القاهرة بتاريخ 1432/1/15هـ املوافق 2010/12/21م ،
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
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاقية وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من مايـــــــــــــو �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1058
ال�صادرة فـي 2014/5/25م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

االتفاقيــة العربيــة
لنقـل نـزالء امل�ؤ�س�سـات العقابية والإ�صالحية
فــي �إطــــــار تنفـيــــــذ الأحكــــــام اجلزائيـــــة
الديباجـــة
�إن الدول العربية املوقعة ،
رغبة منها فـي تعزيز التعاون العربي فـي جمال العدالة اجلزائية  ،على �أ�سا�س مبادئ
احرتام ال�سيادة الوطنية والوالية الق�ضائية الوطنية  ،وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية
لكل منها .
و�إميانا منها ب�أن هذا التعاون من �ش�أنه �أن يدعم �أهداف العدالة  ،و�إعادة اال�ستقرار النف�سي
واالجتماعي للمحكوم عليهم .
و�إدراكا منها �أن تنفـيذ احلكم على املحكوم عليه فـي وطنه الأ�صلي � ،أو فـي الدولة التي
يقيم فـيها ب�شكل دائم �أو معتاد  ،بدال من تنفـيذه فـي دولة �أخرى  ،ي�سهم �أي�ضا فـي �إعادة
اندماجه فـي املجتمع خالل فرتة �أق�صر وعلى نحو �أكرث فعالية .
اتفقت على ما يلي :
املــادة الأولـــــى
امل�صطلحــات
يق�ص ــد بامل�صطلحــات التاليــة املعانــي املو�ضحــة قريــن كــل منهــا  ،لأغــرا�ض تطبيــق �أحكـام
هذه االتفاقية :
النزيـــل :
هو كل من يحمل جن�سية �إحدى الدول الأطراف �أو يقيم فـيها ب�شكل دائم �أو معتاد � ،صدر
�ضده حكم ق�ضائي بات بعقوبة �أو بتدبري �سالبني للحرية فـي �إقليم �إحدى تلك الدول
يكون حمبو�سا فـيه لغر�ض التنفـيذ .
-216-

احلكــم البـات :
ه ــو كــل حكــم ق�ضائــي �صــادر بعقوبــة �سالبــة للحريــة وحــاز علـى حجيــة الأمــر املق�ضــي بـه
وغري قابل للطعن ب�أي من طرق الطعن العادية وغري العادية .
التدبيــــر :
هو الإجراء الإ�صالحي �أو االحرتازي ب�إيداع احلدث اجلانح فـي �إحدى م�ؤ�س�سات الرعاية
االجتماعية والإ�صالحية للأحداث اجلانحني .
احلدث اجلانح :
هــو ك ــل �شخ ــ�ص ل ــم يت ــم الثامن ــة ع�ش ــرة م ــن عمــره جــرد م ــن حريتـه بو�ضعـه فـي امل�ؤ�س�سـة
الإ�صالحية  ،وذلك بناء على حكم بات .
دولة الإدانـــة:
هي الدولة الطرف التي �صدر فـيها احلكم  ،والتي ينقل منها النزيل .
دولة التنفـيذ :
هــي الدول ــة الط ــرف الت ــي ينقــل �إليه ــا النزي ــل لتنفـيذ العقوب ــة �أو التدبيـ ــر املق�ض ــي ب ــه
والتي يحمل جن�سيتها �أو يقيم فـيها ب�شكل دائم �أو معتاد .
املــادة الثانيــــة
نطــاق التطبيــق
تتعهد الدول الأطراف �أن تتبادل نقل النزالء بق�صد تنفـيذ الأحكام الباتة القا�ضية بعقوبة
�أو بتدبري �سالبني للحرية �صادرين عن حماكم �إحدى هذه الدول  ،فـي دول �أطراف �أخرى ،
�إذا حتققت ال�شروط الآتية :
أ� �	-أن تك ــون اجلرمي ــة التـ ــي ي�ستنـ ــد �إليهـ ــا الطلـ ــب معاقبـ ــا عليهــا مبوجــب ت�شري ــع
كل من دولة الإدانة ودولة التنفـيذ .
ب �	-أن تك ـ ــون العقوب ـ ــة �أو التدبي ـ ــر املحك ـ ــوم بهم ــا �سالبي ــن للحري ــة  ،و�أال تق ــل مدت ــه
�أو امل ــدة املتبقيـة منــه القابلــة للتنفـيذ عــن �ستــة �أ�شهــر عن ــد تقدي ــم طل ــب النقـ ــل .
ويجوز ا�ستثناء �أن تتفق دولتا الإدانة والتنفـيذ على النقل �إذا كانت املدة املتبقية
�أقل من �ستة �أ�شهر .
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ج � -أن يكون النزيل متمتعا بجن�سية دولة التنفـيذ �أو مقيما فـيها ب�شكل دائم �أو معتاد .
د � -أن يتماثل نظام تنفـيذ العقوبة �أو التدبري فـي دولة التنفـيذ مع نظام تنفـيذ
العقوبــة �أو التنفـيذ فـي دول ــة الإدان ــة  ،ويج ــوز ا�ستثنـاء �أن تتفـق دولتــا الإدانة
والتنفـيذ على تطبيق هذه االتفاقية بالرغم من عدم متاثل نظام تنفـيذ العقوبة
�أو التدبري .
هـ  -عدم وجود بالغات �أو تتبعات �أخرى قيد التحقيق �أو املحاكمة فـي مواجهة النزيل
حتى مرحلة الت�سليم .
و  -املوافق ــة الكتابي ــة لك ــل م ــن دولتــي الإدان ــة والتنفـيذ  ،والنزي ــل �أو وكيلــه القانونـي
على النقل .
املــادة الثالثــــة
الإخطـار بحكـم الإدانـة
تخطر ال�سلطات املخت�صة فـي دولة الإدانة  ،النزالء بالأحكام التي تدخل فـي نطاق تطبيق
�أحك ــام ه ــذه االتفاقي ــة  ،وكذل ــك ب�إمكاني ــة نقلهـ ــم �إلـ ــى دولـ ــة التنفـيذ  ،لق�ضـ ــاء العقوبـ ــة
�أو التدبري املحكوم بهما .
املــادة الرابعــة
طلــب النقــل
 -1يقــدم طلــب النقــل لتنفـيذ العقوبــة �أو التدبي ــر خطيــا من النزيــل �أو وكيلــه القانونــي
�أو زوجــه �أو �أحــد �أ�صولــه �أو فروعه �أو �إخوته �أو �أخواته �أو �أ�صهاره �إىل اجلهـة املخت�ص ــة
فـي دولة الإدانة �أو دولة التنفـيذ .
�		- 2إذا وافقــت اجله ــة املخت�ص ــة فـي دولـة الإدانـة علــى طلـب النقل  ،فعليها �إر�سال الطلب
مبا�شرة �إىل اجلهة املخت�صة فـي دولة التنفـيذ  ،والتن�سيق معها ب�ش�أن تنفـيذه .
 - 3فـي حالــة تقدي ــم طل ــب النق ــل لتنفـيذ العقوب ــة �أو التدبي ــر م ــن غي ــر النزي ــل يجب
على اجلهة املخت�صة �إرفاق موافقة النزيل كتابة .
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املــادة الخام�سـة
مرفقــات طلــب النقــل
 -1يرفق بطلب النقل ما ي�أتي من امل�ستندات امل�صدق عليها من اجلهات الر�سمية املخت�صة
فـي دولة الإدانة :
�أ  -بيان مف�صل عن هوية النزيل وجن�سيته ومكان �إقامته الدائمة �أو املعتادة بدولتي
الإدانة والتنفـيذ .
ب � -صورة من احلكم البات املت�ضمن ماهية اجلرمية املرتكبة وزمان ومكان ارتكابها ،
وتكييفهـ ــا القانونــي  ،والعقوبـ ــة �أو التدبيـ ــر ال�سالبيـ ــن للحريـ ــة املحكـ ــوم بهمـ ــا ،
وكذا العقوبات الأخرى املحكوم بها .
ج  -بيان باملعلومات ال�ضرورية عن مدة التوقيف التي �أم�ضاها النزيل بدولة الإدانة
واملدة املتبقية الواجبة التنفـيذ من العقوبة �أو التدبري ال�سالبني للحرية .
د � -شهادة طبية بحالة النزيل ال�صحية والنف�سية .
هـ  -املعلومات املتعلقة ب�سلوك النزيل قبل وبعد �صدور حكم الإدانة .
 -2حتيط دولة التنفـيذ دولة الإدانة علما قبل قبولها طلب النقل باحلد الأق�صى للعقوبة
املقررة فـي ت�شريعاتها عن الأفعال ذاتها  ،وب�أن النزيل يتمتع بجن�سيتها �أو مقيم فـيها
ب�شكل دائم �أو معتاد .
� - 3أية معلومات �إ�ضافـية تطلبها دولة الإدانة �أو دولة التنفـيذ ب�ش�أن طلب النقل .
املــادة ال�ساد�ســة
حـاالت رفـ�ض طلـب النقـل
يرف�ض طلب نقل النزيل فـي �أي من احلاالت الآتية :
� -1إذا كان النقل من �ش�أنه امل�سا�س ب�سيادة دولة الإدانة �أو ب�أمنها الداخلي �أو اخلارجي
�أو بنظامها العام �أو مب�صاحلها الأ�سا�سية .
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� -2إذا مل ي�سدد النزيل امل�صاريف الق�ضائية والغرامات والتعوي�ضات املالية املحكوم
بها عليه �أيا كانت طبيعتها .
� -3إذا كانت الدعوى اجلزائية النا�شئة عن اجلرمية التي ارتكبها النزيل قد انق�ضت
طبقــا لقانــون دولــة التنفـيذ � ،أو �إذا تعلـق طلـب النقـل بعقوبـة حكم بها عن �أفعال
مت الف�صل فـيها نهائيا بالرباءة فـي دولة التنفـيذ .
� -4إذا ل ــم يرف ــق بطل ــب النق ــل �أي م ــن امل�ستن ــدات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي الفق ــرة ()1
من املادة ( اخلام�سة ) من هذه االتفاقية .
املــادة ال�سابعــــة
الف�صـل فـي طلـب النقـل
 -1تف�صل اجلهة املخت�صة فـي دولتي الإدانة والتنفـيذ فـي طلب النقل وفقا لت�شريعاتها
النافذة  ،ولأحكام هذه االتفاقية  ،وتعلم كل منهما الأخرى كتابة مبا مت فـي �ش�أن طلب
النقل  ،ويخطر النزيل �أو وكيله القانوين بنتيجة ذلك .
 -2فـي حالة قبول طلب النقل  ،حتيط دولة الإدانة دولة التنفـيذ مبكان وتاريخ ت�سليم
النزيل املنقول .
وفـي حالة رف�ض طلب النقل يجب �أن يكون هذا الرف�ض م�سببا .
املــادة الثامنـــــة
تن�سيـق �إجـراءات طلبـات النقـل
تقوم الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية بتعيني اجلهات املخت�صة لغايات تن�سيق �إجراءات
النقل فـيما بينها .
املــادة التا�سعـــة
نفقــات النقــل
يتم االتفاق على نفقات نقل النزيل بني دولتي الإدانة والتنفـيذ .
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املــادة العا�شـــرة
نظـام تنفـيذ الحكـم
 -1يتم تنفـيذ العقوبة �أو التدبري طبقا لأنظمة التنفـيذ املعمول بها لدى دولة التنفـيذ ،
عند نقل النزيل  ،على �أن يخ�صم منها مدة التوقيف واملدة التي ق�ضاها النزيل تنفـيذا
للعقوبة �أو التدبري فـي دولة الإدانة .
 -2ال يتم الإفراج عن النزيل لأ�سباب �صحية من طرف دولة التنفـيذ � ،إذا �أجاز قانونها ذلك ،
�إال بعــد �إحال ــة ن�سخــة مــن ملفــه ال�صحــي �إلــى دول ــة الإدان ــة وعــدم معار�ضتها الطلـب
فـي خالل �أربعني يوما من تاريخ �إحالة امللف �إليها .
املــادة الحاديـة ع�شـرة
المعلومــات المتعلقــة بالتنفـيذ
 -1تلتزم دولة التنفـيذ ب�أن تقدم لدولة الإدانة املعلومات املتعلقة بتنفـيذ العقوبة �أو التدبري
املحكوم بهما فـي �أي من احلاالت التالية :
أ� � -إذا نفذت العقوبة �أو التدبري �أو طر أ� ما يحول دون تنفـيذهما .
ب � -إذا هرب املحكوم عليه قبل �إنهاء مدة العقوبة .
ج � -إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريرا خا�صا .
 - 2ال ميــ�س نـقــل املحك ــوم عليــه إ�لــى دولــة التنفـيذ وق�ضــاء باقــي العقوبــة بهــا باحلقـوق
التي قد يكون اكت�سبها ب�صفة �شرعية فـي دولة الإدانة �أو بو�ضعيته القانونية فـيها .
املــادة الثانيـة ع�شـرة
�آثــار العفـــــو
 - 1ت�سري �أحكام العفو العام �أو اخلا�ص التي ت�صدر فـي دولة الإدانة على النزيل الذي
ينفذ العقوبة �أو التدبري امل�شار �إليهما فـي املادة ( الأوىل ) من هذه االتفاقية لدى دولة
التنفـيذ  ،على �أن تخطر دولة الإدانة دولة التنفـيذ بهذا العفو فور �صدوره .
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 - 2ال ت�سـري �أحكـام العفــو العــام �أو اخلـا�ص �أو تخفـي�ض العقوبـة التـي ت�صـدر فـي دولـة
التنفـيذ علــى النزيــل  ،الــذي ينفــذ العقوبــة �أو التدبيــر املن�صــو�ص عليهمــا فـي املــادة
( الثانيــة ) مــن ه ــذه االتفاقي ــة لديه ــا � ،إال بع ــد �أخ ــذ موافق ــة دولــة الإدان ــة الكتابي ــة
على تطبيقها عليه .
�أحكـــام ختاميـــة
 - 1تكون هذه االتفاقية حمال للتوقيع والت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارها من الدول
الأع�ض ــاء فـي جامعــة الــدول العربي ــة  ،وت ــودع وثائــق الت�صدي ــق �أو القب ــول �أو ا إلق ــرار
ل ـ ــدى الأمان ـ ــة العامـ ــة جلامعـ ــة ال ــدول العربيـ ــة فـي موعـ ــد �أق�صــاه ثالثــون يومــا
من تاريخ الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار  ،وعلى الأمانة العامة �إبالغ �سائر الدول
الأع�ضاء بكل �إيداع لتلك الوثائق وتاريخه .
 - 2تدخ ــل ه ــذه االتفاقي ــة حيـ ــز التنفـيذ بعــد م�ضــي ثالثيــن يومـا من تاريخ �إيداع وثائق
الت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارها من �سبع دول عربية .
 - 3يجـ ــوز لأي ــة دولـ ــة مـ ــن دول اجلامع ــة العربيـ ــة غي ــر املوقعـ ــة علـ ــى هـ ــذه االتفاقي ــة
�أن تن�ضــم �إليه ــا .
 - 4تعتــرب الدولــة طرفــا فـي هــذه االتفاقيــة بعــد م�ضــي ثالثيــن يوما على �إيداع وثيقة
الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية .
 - 5ال تخل هذه االتفاقية باالتفاقيات اخلا�صة بني بع�ض الدول الأع�ضاء  ،وفـي حالة
تعار�ض �أحكام هذه االتفاقية مع �أحكام �أي اتفاقية خا�صة فتطبق االتفاقية التي حتقق
تطبيقا �أو�سع لنقل نزالء امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية .
 - 6ال يجوز لأية دولة من الدول الأطراف �أن تبدي �أي حتفظ ينطوي على خمالفة
لن�صو�ص هذه االتفاقية �أو خروج على �أهدافها .
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 - 7يجــوز للدولــة الطــرف �أن تقتــرح تعديــل �أي نــ�ص مــن ن�صـو�ص هــذه االتفاقيــة
وحتيلــه �إىل الأميـ ــن العـ ــام جلامع ـ ــة ال ــدول العربي ـ ـ ــة الـ ــذي يقـوم ب�إبالغه �إىل ال ــدول
ا ألطـ ــراف فـي االتفاقيــة التخــاذ قــرار باعتمــاده ب�أغلبيــة ثلثــي الــدول ا ألطــراف ،
وي�صبــح ه ــذا التعدي ــل نافـ ـ ــذا بعـ ـ ــد م�ضـ ــي ثالثي ــن يوم ــا مــن تاريخ �إيداع وثائق
الت�صديـق �أو القـبول �أو الإق ــرار من �سبع دول �أطراف لدى الأمانة العامة جلامعة
الدول العربية .
 - 8ميكــن لأية دولة طرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية بناء على طلب كتابي تر�سله
�إىل أ�م ـيــن عــام جامعــة الــدول العربي ــة  ،ويرت ــب االن�سحاب �أثره بعد م�ضي �ستة �أ�شهــر
مــن تاريخ �إر�سال الطلب �إىل �أمني عام جامعة الدول العربية  ،على �أن ال ي�ؤثر ذلك
على طلبات النقل التي �سبق �أن متت املوافقة عليها .
ح ــررت ه ــذه االتفاقي ــة باللغ ــة العربي ــة مبدين ــة القاه ــرة فـي جمهوريـ ــة م�ص ــر العربي ــة
فـي 1432/1/15هـ  ،املوافق 2010/12/21م من �أ�صل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعة
الدول العربية ( الأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب )  ،ون�سخة مطابقة للأ�صل
ت�سلم للأمان ــة العام ــة ملجل ــ�س وزراء الداخليــة العــرب  ،وت�سلــم كذلـك ن�سخــة مطابقــة
للأ�صــل لكل دولة من الدول الأطراف .
و�إثباتـ ـ ــا ملـ ـ ــا تقـ ـ ــدم  ،قـ ـ ــام �أ�صح ـ ــاب ال�سم ـ ــو واملعال ـ ــي وزراء الداخلي ـ ــة والع ـ ــدل الع ـ ــرب ،
بتوقي ــع هـ ــذه االتفاقيـ ــة  ،نيابـ ــة عـ ــن دولهـ ــم .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/26
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية حظر ا�ستعمال
وتخزيــن و�إنتــاج ونقـل الألغـام امل�ضـادة للأفــراد  ،وتدميــر تلك الألغـام
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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
لف ـ ــراد  ،وتدمي ــر
وعل ــى اتفاقيــة حظــر ا�ستعمــال وتخزيــن و�إنت ــاج ونقــل الألغــام امل�ضــادة ل أ
تلك الألغام ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إىل االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من مايـــــــــــــو �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1058
ال�صادرة فـي 2014/5/25م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

اتفاقيــة
حظـر ا�ستعمـال وتخزيـن و�إنتـاج ونقـل
الألغـام امل�ضـادة للأفـراد  ،وتدميـر تلـك الألغـام
الديبـاجــــة
�إن الدول الأطراف ,
ت�صميما منها على �إنهاء املعاناة والإ�صابات الناجتة عن الألغام امل�ضادة للأفراد التي تقتل
�أو ت�شوه  ،كل �أ�سبوع  ،مئات الأ�شخا�ص  ،معظمهم من الأبرياء واملدنيني العزل وبخا�صة
الأطفـ ــال  ،وتعي ــق التنمي ــة االقت�صادي ــة والتعميــر  ،ومتنع الالجئني وامل�شردين داخليا
من العودة �إىل الوطن  ،وتت�سبب فـي نتائج �أخرى وخيمة بعد �سنوات من زرعها .
و�إذ تعتقد �أن من ال�ضروري �أن تبذل ق�صارى جهودها للم�ساهمة بطريقة فعالة ومن�سقة
فـي الت�صدي للتحدي املتمثل فـي �إزالة الألغام امل�ضادة للأفراد املزروعة فـي �شتى بقاع
العامل  ،و�ضمان تدمريها .
و�إذ ترغــب فــي بذل ق�صارى جهودها فـي توفـري امل�ساعدة لرعاية �ضحايا الألغام وت�أهيلهم ،
مبا فـي ذلك �إعادة �إدماجهم اجتماعيا واقت�صاديا .
و�إذ ت�سلم ب�أن احلظر التام للألغام امل�ضادة للأفراد من �ش�أنه �أن ي�شكل �أي�ضا تدبريا هاما
من تدابري بناء الثقة .
و�إذ ترحب باعتماد الربوتوكول املتعلق بحظر �أو تقييد ا�ستعمال الألغام والأفخاخ املتفجرة
والأجه ــزة الأخ ـ ــرى  ،ب�صيغتـ ــه املعدل ـ ــة ف ــي � 3آيار  /مايو  ، 1966واملرف ــق باتفاقي ـ ــة حظ ــر
�أو تقييد ا�ستعمال �أ�سلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة ال�ضرر �أو ع�شوائية الأثر ،
وتدعو جميع الدول �إىل الت�صديق املبكر على هذا الربوتوكول من جانب جميع الدول
التي مل تفعل ذلك بعد .
و�إذ ترحب �أي�ضا بقرار اجلمعية العامة  45/51قاف امل�ؤرخ  10كانون الأول  /دي�سمرب 1996
الذي يحث الدول على ال�سعي بهمة �إىل �إبرام اتفاق دويل فعال ملزم قانونا يحظر ا�ستعمال
وتخزين و�إنتاج ونقل الألغام الربية امل�ضادة للأفراد .
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و�إذ ترحب كذلك بالتدابري املتخذة خالل ال�سنوات املا�ضية  ,على ال�صعيدين االنفرادي
واملتعدد الأطراف على ال�سواء  ،والرامية �إىل حظر �أو تقييد �أو تعليق ا�ستخدام الألغام
امل�ضادة للأفراد وتخزينها و�إنتاجها ونقلها .
و�إذ ت ؤ�كــد دور الوع ــي العــام فـي تعزيز مبادئ الإن�سانية على نحو ما يتجلى فـي الدعوة
�إىل حظر تام للألغام امل�ضادة للأفراد وتقر باجلهود التي ت�ضطلع بها لهذه الغاية احلركة
الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر  ،واحلملة الدولية حلظر الألغام الربية والعديد
من املنظمات غري احلكومية الأخرى فـي كافة �أنحاء العامل .
و�إذ ت�شيــر �إلـ ــى �إعــالن �أوتــاوا امل ـ ـ�ؤرخ  5ت�ش ــريــن الأول � /أكتــوبــر  1996و�إع ــالن بــروك�ســل
امل�ؤرخ  27حزيران  /يونيو  1997اللذين يحثان املجتمع الدويل على التفاو�ض لإبرام اتفاق
دويل ملزم قانونا يحظر ا�ستعمال وتخزين و�إنتاج ونقل الألغام امل�ضادة للأفراد .
و�إذ تـ ـ ؤ�كـ ــد ا�ست�صـ ــواب حم ــل جمـيـع ال ــدول علــى االن�ضم ــام �إىل ه ــذه االتفــاقيـ ــة  ،وتعق ــد
العزم على العمل احلثيــث من �أجــل ت�شجيــع �إ�ضفــاء الطابــع العاملــي عليهـا فـي جميـع
املنتديــات ذات ال�صلة  ،مبا فـيها الأمم املتحدة  ،وم�ؤمتر نزع ال�سالح  ،واملنظمات الإقليمية ،
والتجمعات  ،وم�ؤمترات ا�ستعرا�ض اتفاقية حظر ا�ستعرا�ض �أو تقييد ا�ستعمال �أ�سلحة
تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة ال�ضرر �أو ع�شوائية الأثر .
و�إذ ت�ستنــد �إىل مبد�أ القانون الإن�ساين الدويل القائل ب�أن حق الأطراف فـي نزاع م�سلح ،
فـي اختيار �أ�ساليب احلرب �أو و�سائلها لي�س باحلق غري املحدود  ،و�إىل املبد�أ الذي يحرم
اللجوء فـي املنازعات امل�سلحة �إىل ا�ستخدام �أ�سلحة وقذائف ومعدات و�أ�ساليب حربية يكون
من طبيعتها �أن ت�سبب �أ�ضرارا مفرطة �أو �آالما ال داعي لها  ،و�إىل املبد�أ الذي يوجب التمييز
بني املدنيني واملقاتلني .
قد اتفقت على ما يلي :
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املــادة ( ) 1
التزامــات عامــة
 -1تتعهد كل دولة طرف ب�أال تقوم حتت �أي ظروف :
�أ  -با�ستعمال الألغام امل�ضادة للأفراد .
ب  -با�ستحــداث �أو �إنتــاج الألغــام امل�ضــادة للأفـ ــراد �أو حيازتهـ ــا ب ـ ـ�أي طريق ــة أ�خ ــرى ،
�أو تخزينها �أو االحتفاظ بها �أو نقلها �إىل �أي كان  ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
ج  -مب�ساعــدة �أو ت�شجيع �أو حث �أي كان  ،ب�أي طريقة  ،على القيام ب�أن�شطة حمظورة
على دولة طرف مبوجب هذه االتفاقية .
 - 2تتعهد كل دولة طرف ب�أن تدمر جميع الألغام امل�ضادة للأفراد �أو تكفل تدمريها وفقا
لأحكام هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 2
تعاريـــف
 - 1يــراد بتعبيــر "اللغــم امل�ضاد للأفـراد" لغم م�صمم لالنفجار بفعل وجود �شخ�ص عنده
�أو قريبـا منــه �أو م�س ــه لــه  ،ويـ ـ�ؤدي �إلــى �ش ــل قـ ــدرات �أو ج ــرح �أو قتــل �شخــ�ص �أو �أكثــر .
�أمــا الألغــام التــي تكــون م�صممــة لتنفجــر بفعــل وجــود مركبــة  ،ولي�س �شخ�صا  ،عندها
�أو قريبا منها �أو م�سها لها  ،والتي تكون جمهزة ب�أجهزة منع املناولة فال تعترب �ألغاما
م�ضادة للأفراد لكونها جمهزة على هذا النحو .
 - 2يراد بتعبري "لغم" ذخرية تكون م�صممة لتو�ضع حتت �سطح الأر�ض �أو حتت رقعة
�سطحية �أخرى �أو فوق �أو قرب �أي منهما وتنفجر بفعل وجود �شخ�ص �أو مركبة عندها
�أو قريبا منها �أو م�س �أحدهما لها .
 - 3يــراد بتعبيــر "جهــاز منــع املناولــة" جهــاز معــد حلمايــة لغ ــم ويكــون جــزءا مــن اللغم
�أو مو�ص ــوال �أو مرتبطــا ب ــه �أو مو�ضوعــا حتتــه ويفج ــره عن ــد حماول ــة العب ــث باللغ ــم
�أو �إف�ساد نظامه عمدا ب�أي طريقة �أخرى .
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 - 4ي�شمل تعبري "النقل" ،بالإ�ضافة �إىل النقل املادي للألغام امل�ضادة للأفراد من �إقليم
وطني �أو �إليه  ،نقل �سند ملكية الألغام ونقل الإ�شراف عليها  ،غري �أنه ال ي�شمل نقل
�إقليم زرعت فـيه �ألغام م�ضادة للأفراد .
 - 5يـ ــراد بتعبيــر "منطقــة ملغومــة" منطقـ ــة خطيـ ــرة ب�سبــب وج ــود الألغــام �أو اال�شتبـاه
فـي وجودها فـيها .
املــادة ( ) 3
اال�ستثنـــاءات
 -1برغم االلتزامات العامة مبوجب املادة ( ، )1ي�سمح باالحتفاظ بعدد من الألغام امل�ضادة
للأفراد �أو نقلها لأغرا�ض ا�ستحداث تقنيات الك�شف عن الألغام � ،أو �إزالتها �أو تدمريها
والتدريب عليها  ،ويجب �أال تتجاوز كمية تلك الألغام احلد الأدنى املطلق من العدد
الالزم للأغرا�ض املذكورة �أعاله .
 -2ي�سمح بنقل الألغام امل�ضادة للأفراد لغر�ض التدمري .
املــادة ( ) 4
تدميـر خمزون الألغام امل�ضادة للأفراد
با�ستثناء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( ، )3تتعهد كل دولة طرف بتدمري �أو �ضمان تدمري
كل خمــزون الألغــام امل�ضــادة للأفــراد التــي متلكهــا �أو حتــوزها �أو التــي تكــون خا�ضعة
لواليتها �أو �سيطرتها  ،فـي �أقرب وقت ممكن  ،على �أال يتعدى ذلك �أربع �سنوات من بدء
نفاذ االتفاقية بالن�سبة �إىل تلك الدولة الطرف .
املــادة ( ) 5
تدمري الألغام امل�ضادة للأفراد فـي املناطق امللغومة
 - 1تتعهد كل دولة طرف بتدمري �أو �ضمان تدمري كل الألغام امل�ضادة للأفراد فـي املناطق
امللغومــة امل�شمــولة بواليته ــا �أو اخلا�ضعـ ــة ل�سيطــرتهـ ــا  ،فــي �أقــرب وقــت ممكــن  ،علـى
�أال يتعدى ذلك ع�شر �سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالن�سبة �إىل تلك الدولة الطرف .
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 - 2تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع املناطق امل�شمولة بواليتها �أو اخلا�ضعة
ل�سيطرتها التي يعرف �أو ي�شتبه فـي �أنها مزروعة بالألغام امل�ضادة للأفراد وتقوم  ،فـي
�أقرب وقت ممكن  ،ب�ضمان و�ضع عالمات حول احلدود اخلارجة لكل حقول الألغام
امل�ضادة للأفراد فـي املناطق امللغومة امل�شمولة بواليتها �أو اخلا�ضعة ل�سيطرتها  ،و�ضمان
ر�صدهــا وحمايتهــا ب�سيــاج �أو غيــره مــن الو�سائــل  ،لكــي تكفــل فعليــا ا�ستبعــاد املــدنييــن
مــن دخولهــا � ،إلــى �أن يتم تدمري جميع الألغام امل�ضادة للأفراد املوجودة فـيها  ،ويكون
و�ضع العالمات متم�شيا  ،على الأقل  ،مع املعايري املحددة فـي الربوتوكول املتعلق
بحظر �أو تقييــد ا�ستعمــال الألغــام والأفخــاخ املتفجــرة والأجهزة الأخرى  ،ب�صيغته
املعدلة فـي � 3آيار /مايو  1966واملرفق باتفاقية حظر �أو تقييد ا�ستعمال �أ�سلحة تقليدية
معينة ميكن اعتبارها مفرطة ال�ضرر �أو ع�شوائية الأثر .
� -3إذا اعتقدت دولة طرف �أنها لن تكون قادرة على تدمري �أو �ضمان تدمري كل الألغام
امل�ضادة للأفراد امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1فـي حدود تلك الفرتة الزمنية  ،جاز لها
�أن تطلب من اجتماع للدول الأطراف �أو من م�ؤمتر ا�ستعرا�ض متديد املوعد الأخري
املحدد لإمتام تدمري تلك الألغام امل�ضادة للأفراد  ،لفرتة �أق�صاها ع�شر �سنوات .
 -4يت�ضمن كل طلب ما يلي :
أ�  -مدة التمديد املقرتحة .
ب  -وبيان مف�صل لأ�سباب التمديد املقرتح  ،مبا فـيها :
 - 1التح�ضري للأعمال وحالة الأعمال املنجزة فـي �إطار برامج �إزالة الألغام .
 - 2والو�س ـ ــائل املالي ـ ــة والتقنيـ ـ ــة املتاح ـ ــة للدول ـ ــة الط ـ ــرف م ـ ــن أ�جـ ــل تدمي ــر كــل
الألغام امل�ضادة للأفراد .
 - 3والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمري كل الألغام امل�ضادة للأفراد
فـي املناطق امللغومة .
ج  -والآثار الإن�سانية واالجتماعية واالقت�صادية والبيئية للتمديد .
د  -و�أي معلومات �أخرى ذات �صلة بطلب التمديد املقرتح .
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 -5يقيم اجتماع الدول الأطراف �أو م�ؤمتر اال�ستعرا�ض الطلب  ،مراعيا العوامل الواردة
فـي الفقرة ( ، )4ويتخذ قرارا ب�أغلبية �أ�صوات الدول الأطراف احلا�ضرة وامل�صوتة
ب�ش�أن قبول طلب فرتة التمديد .
 -6يجوز جتديد ذلك التمديد بتقدمي طلب جديد وفقا للفقرات( )3و( )4و( )5من هذه
املادة  ،وتقدم الدولة الطرف فـي طلب التمديد لفرتة �أخرى املعلومات الإ�ضافـية ذات
ال�صلة عن كل ما مت اال�ضطالع به فـي فرتة التمديد ال�سابقة املمنوحة عمال بهذه املادة .
املــادة ( ) 6
التعـاون وامل�ساعـدة الدوليـان
 -1يحق لكل دولة طرف  ،فـي وفائها بالتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية � ،أن تلتم�س
وتتلقى امل�ساعدة من الدول الأطراف الأخرى  ،متى �أمكن ذلك  ،وفـي حدود الإمكان .
 -2تتعهد كل دولة طرف بت�سهيل تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية
على �أمت وجه ممكن فـيما يتعلق بتنفـيذ هذه االتفاقية ويحق لها �أن ت�شارك فـي هذا
التبادل  ،وال تفر�ض الدول الأطراف قيودا ال داعي لها على توفـري معدات �إزالة الألغام
واملعلومات التكنولوجية ذات ال�صلة لأغرا�ض �إن�سانية .
 -3تقوم كل دولة طرف تكون فـي و�ضع يتيح لها تقدمي امل�ساعدة بتوفـريها من �أجل
رعاية ت�أهيل �ضحايا الألغام و�إعادة �إدماجهم االجتماعي واالقت�صادي ومن �أجل برامج
للتوعية مبخاطر الألغام  ،ويجوز تقدمي هذه امل�ساعدة من خالل جهات �شتى منها
منظمة الأمم املتحدة  ،واملنظمات �أو امل�ؤ�س�سات الدولية �أو الإقليمية �أو الوطنية ،
وجلنة ال�صليب الأحمر الدولية  ،وجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الوطنية
واحتادها الدويل  ،واملنظمات غري احلكومية � ،أو على �أ�سا�س ثنائي .
 - 4تقوم كل دولة تكون فـي و�ضع يتيح لها تقدمي امل�ساعدة بتوفـريها من �أجل �إزالة الألغام
والأن�شطة املت�صلة بذلك  ،ويجوز تقدمي تلك امل�ساعدة  ،من خالل جهات �شتى منها
منظمــة الأمــم املتحــدة  ،واملنظـمــات �أو امل�ؤ�س�ســات الدوليــة �أو الإقليميــة  ،واملنظمات
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�أو امل�ؤ�س�سات غري احلكومية � ،أو على �أ�سا�س ثنائي �أو بالتربع ل�صندوق الأمم املتحدة
اال�ستئماين للتربعات من �أجل امل�ساعدة فـي �إزالة الألغام � ،أو ال�صناديق الإقليمية
الأخرى املعنية ب�إزالة الألغام .
 - 5تقوم كل دولة تكون فـي و�ضع يتيح لها تقدمي امل�ساعدة بتوفـريها من �أجل تدمري
خمزون الألغام امل�ضادة للأفراد .
 - 6تتعهــد كــل دولــة بتقديــم املعلومــات لقاعــدة البيانــات املتعلقــة ب�إزالــة الألغــام واملن�ش�أة
فـي �إطار منظمة الأمم املتحدة  ،وال�سيما املعلومات املتعلقة ب�شتى و�سائل وتكنولوجيات
�إزالة الألغام  ،وقوائم اخلرباء �أو وكاالت اخلرباء �أو مراكز االت�صال الوطنية ب�ش�أن
�إزالة الألغام .
 - 7يجوز للدول الأطراف �أن تطلب من الأمم املتحدة � ،أو املنظمات الإقليمية � ،أو الدول
الأطراف الأخرى �أو املحافل احلكومية الدولية �أو غري احلكومية املخت�صة الأخرى ،
م�ساعدة �سلطاتها فـي و�ضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية حتديد �أمور منها :
أ�  -حجم ونطاق م�شكلة الألغام امل�ضادة للأفراد .
ب  -املوارد املالية والتكنولوجية والب�شرية الالزمة لتنفـيذ الربنامج .
ج  -تقدير عدد ال�سنوات الالزم لتدمري كل الألغام امل�ضادة للأفراد فـي املناطق امللغومة
امل�شمولة بوالية الدولة الطرف املعنية �أو اخلا�ضعة ل�سيطرتها .
د � -أن�شطة التوعية مبخاطر الألغام للحد من وقوع الإ�صابات �أو الوفـيات املت�صلة
بالألغام .
هـ  -تقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا الألغام .
و  -العالق ـ ــة بي ـ ــن حكوم ـ ــة الدول ـ ــة الطـ ــرف والكيان ـ ــات ذات ال�صل ـ ــة احلكومي ـ ــة
منها واحلكومية الدولية  ،وغري احلكومية التي �ستعمل فـي تنفـيذ الربنامج .
 - 8تتعاون كل دولة طرف تقدم �أو تتلقى م�ساعدة مبوجب هذه املادة  ،من �أجل �ضمان
التنفـيذ الكامل والفوري لربامج امل�ساعدة املتفق عليها .
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املــادة ( ) 7
تدابيــر ال�شفافـيــة
 - 1تقــدم كــل دولة طرف �إىل الأمني العام للأمم املتحدة فـي �أقرب وقت ممكن عمليا ،
وعلى �أي حال فـي موعد ال يتجاوز ( )180يوما بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية حيز النفاذ
بالن�سبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن :
أ�  -تدابري التنفـيذ الوطني امل�شار �إليها فـي املادة (. )9
ب  -واملجموع الكلي ملخزون الألغام امل�ضادة للأفراد التي متلكها �أو حتوزها � ،أو تخ�ضع
لواليتها �أو �سيطرتها  ،ي�شتمل على تف�صيل لنوع وكمية الألغام امل�ضادة للأفراد
املخزونة  ،و�إن �أمكن � ،أرقام جمموعات كل نوع منها .
ج  -و�إلــى احلــد املمكــن  ،مواقــع كــل املناطــق املزروع ــة بالألغـ ــام اخلا�ضعـ ــة لواليتهــا
�أو �سيطرتهــا التــي حتتــوي � ،أو التــي ي�شتبــه فـي �أنها حتتوي  ،على �ألغام م�ضادة
للأفراد  ،على �أن ت�شتمل على �أكرب قدر ممكن من التفا�صيل فـيما يتعلق بنوع ،
وكمية كل نوع من الألغام امل�ضادة للأفراد فـي كل منطقة مزروعة بالألغام ومتى
مت زرعها .
د  -و�أنواع وكميات  ،و�إن �أمكن � ،أرقام جمموعات كل الألغام امل�ضادة للأفراد املحتفظ
بها �أو املنقولة لغر�ض تطوير تقنيات الك�شف عن الألغام �أو �إزالتها �أو تدمريها
والتدريب عليها � ،أو املنقولة لغر�ض التدمري  ،وكذلك امل�ؤ�س�سات التي �أذنت لها
إ�حــدى الــدول الأطــراف باالحتفــاظ بالألغـام امل�ضادة للأفــراد �أو نقلـهـا  ،وفقا
للمادة (. )3
هـ  -وحالة برامج حتويل مرافق �إنتاج الألغام امل�ضادة للأفراد �إىل ن�شاط �آخر �أو �إلغاء
تكليفها بذلك الإنتاج .
و  -وح ــالــة ب ـ ــرامــج تـ ــدميــر الألغ ـ ـ ــام امل�ضــادة ل ـلأف ــراد وفق ــا للمــادتـ ــني ( 4و ، )5
مبا فـي ذلك تفا�صيل الأ�ساليب التي �ست�ستخدم فـي التدمري  ،ومكان كل موقع
تدمري ومعايري ال�سالمة واملعايري البيئية املطبقة التي يتعني مراعاتها .
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ز  -و�أنواع وكميات كل الألغام امل�ضادة للأفراد املدمرة بعد دخول هذه االتفاقية حيز
النفــاذ بالن�سبــة �إىل ت ـل ــك الدولــة الطــرف  ،ت�شتمــل عل ــى تف�صيــل لكميــة كــل نــوع
من الألغام امل�ضادة للأفراد  ،التي مت تدمريها وفقا للمادتني ( 4و  )5على التوايل ،
ومعها � ،إن �أمكن � ،أرقام جمموعات كل نوع من الألغام امل�ضادة للأفراد فـي حالة
التدمري وفقا للمادة (. )4
ح  -واخل�صائ�ص التقنية لكل نوع من الألغام امل�ضادة للأفراد املنتجة � ،إىل احلد
املعروف عنها  ،وتلك التي متلكها �أو حتوزها حاليا الدولة الطرف  ،مع العمل ،
�إىل احلد املعقول  ،على �إيراد فئات املعلومات التي قد ت�سهل التعرف على الألغام
امل�ضادة للأفراد و�إزالتها  ،وت�شمل هذه املعلومات  ،كحد �أدنى  ،قيا�سات احلجم
وتو�صيالت كب�سولة التفجري  ،واملحتوى من املواد املتفجرة  ،واملحتوى املعدين ،
و�صورا فوتوغرافـية ملونة وغري ذلك من املعلومات التي قد ت�سهل �إزالة الألغام .
ط  -والتدابري املتخذة لإ�صدار �إنذار فوري وفعال لل�سكان بالن�سبة �إىل جميع املناطق
املحددة مبوجب الفقرة ( )2من املادة (. )5
 - 2تقدم الدول الأطراف � ،سنويا ا�ستكماال للمعلومات املقدمة وفقا لهذه املادة يغطي
ال�سنة التقوميية ال�سابقة  ،ويبلغ �إىل الأمني العام للأمم املتحدة فـي موعد ال يتجاوز
 30ني�سان/ابريل من كل عام .
 - 3يحيل الأمني العام للأمم املتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير �إىل الدول الأطراف .
املــادة ( ) 8
تي�سيـر االمتثـال وتو�ضيحــه
 -1توافق الدول الأطراف على الت�شاور والتعاون كل منها مع الأخرى ب�ش�أن تنفـيذ �أحكام
هذه االتفاقية  ،وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تي�سري امتثال الدول الأطراف
اللتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية .
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� - 2إذا رغبت واحدة �أو �أكرث من الدول الأطراف فـي احل�صول على �إي�ضاح مل�سائل متعلقة
بامتثال دولة طرف �أخرى لأحكام هذه االتفاقية  ،والتم�ست حال لهذه امل�سائل  ،جاز
لهــا �أن تقــدم  ،مــن خــالل الأميــن الع ــام للأم ــم املتح ــدة  ،طل ــب �إي�ضــاح لهــذه امل� أس�لــة
�إىل تلك الدولة الطرف  ،ويكون هذا الطلب م�صحوبا بكل املعلومات املالئمة  ،ومتتنع
كل دولة طرف عن تقدمي طلبات �إي�ضاح غري قائمة على �أ�سا�س  ،مع االعتناء بتالفـي
�إ�ساءة اال�ستعمال  ،وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الإي�ضاح �إىل الدولة الطرف
الطالبة  ،عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة  ،وفـي غ�ضون( )28يوما كل املعلومات
التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد فـي تو�ضيح هذه امل�س�ألة .
� - 3إذا لــم تتلــق الدول ــة الط ــرف الطالب ــة ردا ع ــن طري ــق الأمي ــن الع ــام للأم ــم املتح ــدة
فـي غ�ضون تلك الفرتة الزمنية � ،أو �إذا ر�أت �أن الرد على طلب الإي�ضاح غري مر�ض  ،فلها
�أن تعر�ض امل�س�ألة  ،عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة  ،على االجتماع التايل للدول
الأطراف  ،ويحيل الأمني العام للأمم املتحدة الطلب  ،م�صحوبا بجميع املعلومات
املنا�سبة املتعلقة بطلب الإي�ضاح � ،إىل جميع الدول الأطراف  ،وتقدم كل هذه املعلومات
�إىل الدولة الطرف املطلوب الإي�ضاح منها ويحق لها الرد عليها .
 - 4يجوز لأي دولة من الدول الأطراف املعنية  ،ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول الأطراف ،
�أن تطلب �إىل الأمني العام للأمم املتحدة �أن ميار�س م�ساعيه احلميدة لتي�سري احل�صول
على الإي�ضاح املطلوب .
 - 5يجوز للدولة الطرف املقدمة للطلب �أن تقرتح عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة
عقد اجتماع خا�ص للدول الأطراف للنظر فـي امل�س�ألة  .ويقوم الأمني العام للأمم
املتحدة عندئذ ب�إر�سال هذا االقرتاح وجميع املعلومات املقدمة من الدول الأطراف
املعنية �إىل جميع الدول الأطراف طالبا �إليها �أن تبني ما �إذا كانت حتبذ عقد اجتماع
خا�ص للدول الأطراف  ،لغر�ض النظر فـي امل�س�ألة  ،وفـي حالة ما �إذا �أيد ثلث الدول
الأطراف على الأقل فـي غ�ضون ( )14يوما من تاريخ هذه الر�سالة  ،عقد مثل هذا
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االجتماع اخلا�ص يدعو الأمني العام للأمم املتحدة �إىل عقد هذا االجتماع اخلا�ص
للدول الأطراف فـي غ�ضون فرتة �أخرى مدتها ( )14يوما  ،ويت�ألف الن�صاب القانوين
املطلوب لهذا االجتماع من �أغلبية الدول الأطراف .
 - 6يتوىل اجتماع الدول الأطراف �أو االجتماع اخلا�ص للدول الأطراف  ،ح�سبما يكون عليه
احلــال  ،ف ــي املقــام الأول البـت فـيما �إذا كان يتعني �إيالء املزيد من النظـر فــي امل�س�ألـة � ،آخـذا
فـي االعتبار كل املعلومات املقدمة من الدول الأطراف املعنية  ،ويبذل اجتماع الدول
الأطراف �أو االجتماع اخلا�ص للدول الأطراف كل جهد ممكن للتو�صل �إىل قرار بتوافق
الآراء  ،و�إذا مل يتم التو�صل �إىل اتفاق بالرغم من كل اجلهود املبذولة  ،يتخذ االجتماع
هذا القرار ب�أغلبية �أ�صوات الدول الأطراف احلا�ضرة وامل�صوتة .
 - 7تتعاون جميع الدول الأطراف تعاونا تاما مع اجتماع الدول الأطراف �أو االجتماع
اخلا�ص للدول الأطراف فـي �إمتام ا�ستعرا�ضه للم�س�ألة  ،مبا فـي ذلك �أي بعثات لتق�صي
احلقائق م�أذون بها وفقا للفــقرة (. )8
� - 8إذا تطلب الأمر مزيدا من الإي�ضاح  ،ي�أذن اجتماع الدول الأطراف �أو االجتماع اخلا�ص
للدول الأطراف ب�إيفاد بعثة لتق�صي احلقائق ويتخذ قرارا ب�ش�أن واليتها ب�أغلبية �أ�صوات
الــدول الأطــراف احلا�ضــرة وامل�صوتــة  ،ويجوز للدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح
فـي �أي وقت �أن تدعو بعثة لتق�صي احلقائق �إىل �إقليمها  ،وت�ضطلع هذه البعثة مبهمتها
بدون �صدور قرار من اجتماع الدول الأطراف �أو االجتماع اخلا�ص للدول الأطراف
بالإذن ب�إيفادها  ،وللبعثة  ،التي تت�ألف من عدد ي�صل �إىل ( )9خرباء  ،يجري اختيارهم
واملوافقــة عليهــم وفقا للفقرتني ( )9و (� ، )10أن جتم ــع معلوم ــات �إ�ضافـي ــة ف ــي املوقــع
�أو فـي �أماكــن �أخــرى ذات �صلــة مبا�شــرة مب�س�ألــة االمتث ــال املدع ــى به ــا  ،خا�ضع ــة لوالي ــة
�أو �سيطرة الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح .
 - 9يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إعداد وا�ستكمال قائمة ب�أ�سماء وجن�سيات اخلرباء
امل�ؤهلني املقدمني من الدول الأطراف وغري ذلك من البيانات ذات ال�صلة بهم ويتوىل
�إبالغها �إىل جميع الدول الأطراف  ،ويعترب �أي خبري مدرج فـي هذه القائمة مر�شحا
-235-

جلميع بعثات تق�صي احلقائق ما مل تعلن �إحدى الدول الأطراف عدم قبولها له كتابة ،
وفـي حالة عدم القبول  ,ال ي�شرتك اخلبري فـي بعثات تق�صي احلقائق فـي �إقليم الدولة
الطرف املعرت�ضة م�شمولة بواليتها �أو خا�ضع ل�سيطرتها � ،إذا �أعلن عدم القبول هذا قبل
تعيني اخلبري فـي هذه البعثات .
 - 10يتولــى الأميـ ــن الع ــام للأمــم املتحدة  ،لدى تلقيه طلبا من اجتماع الدول الأطراف
�أو االجتماع اخلا�ص للدول الأطراف تعيني �أع�ضاء البعثة  ،مبا فـي ذلك رئي�سها  ،بعد
الت�شاور مع الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح  ،وال يعني فـي البعثة رعايا الدول
الأطراف التي طلبت ت�شكيل بعثة تق�صي احلقائق �أو التي تت�أثر مبا�شرة بها  ،ويتمتع
�أع�ضاء بعثة تق�صي احلقائق باحل�صانات واالمتيازات املمنوحة مبوجب املادة ال�ساد�سة
من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة وح�صاناتها التي اعتمدت فـي � 13شباط  /فرباير
.1946
 - 11ي�صل �أع�ضــاء بعث ــة تقـ�صــي احلقائق  ,بناء على �إخطار يقدم قبــل (� )72ساعـة عل ــى الأقـ ــل ,
�إىل �أرا�ضي الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح فـي �أول فر�صة ممكنة  ،وتتخذ الدولة
الطرف املطلوب منها الإي�ضاح التدابري الإدارية الالزمة ال�ستقبال البعثة ونقلها
و�إيوائهــا  ،وتكــون م�س�ؤولــة عــن كفالة �أمن البعثة �إىل �أق�صى حد ممكن �أثناء وجودها
فـي �أرا�ض خا�ضعة ل�سيطرتها .
 - 12يجــوز لبعث ــة تق�صــي احلقائــق  ،دون امل�ســا�س ب�سيــادة الدولــة الط ــرف املطل ــوب منـ ــها
الإي�ضاح � ،أن حت�ضــر إ�لــى �إقليــم هـ ــذه الدولـ ــة املعـ ــدات الالزم ــة الت ــي �ست�ستخــدم
ب�صـ ــورة خال�صــة فـي جمع املعلومات عن م�س�ألة االمتثال املدعى بها  ،وعلى البعثة �أن تقوم ،
قبل و�صولها  ،ب�إ�شع ــار الدول ــة الطــرف املطل ــوب منه ــا الإي�ضــاح  ،باملع ــدات التــي تعت ــزم
ا�ستخدامه ــا فـي �سياق مهمتها لتق�صي احلقائق .
 - 13تبذل الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح كل جهد لكفالة �إتاحة الفر�صة لبعثة
تق�صي احلقائق للتحدث مع جميع الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة الذين قد يكون فـي �إمكانهم
تقدمي معلومات مت�صلة مب�س�ألة االمتثال املدعى بها .
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 - 14تتيح الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح لبعثة تق�صي احلقائق الو�صول �إىل جميع
املناطق واملن�ش�آت اخلا�ضعة ل�سيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع املت�صلة مب�س�ألة
االمتثــال  ،ويخ�ضــع هــذا لأي ترتيبــات قــد تعتربها الدولة الطرف املقدمة املطلوب
منها الإي�ضاح �ضرورية من �أجل :
أ�  -حماية املعدات واملعلومات واملناطق احل�سا�سة .
ب � -أو حماية �أي التزامات د�ستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف املطلوب
منه ـ ــا الإي�ض ــاح فـيما يتعل ــق بحقــوق امللكي ـ ـ ــة وعملي ـ ــات التفتـ ـي ــ�ش وامل�ص ـ ــادرة ،
�أو �أي حقوق د�ستورية �أخرى .
ج � -أو احلماية وال�سالمة البدنية لأع�ضاء بعثة تق�صي احلقائق .
وفـي حالة قيام الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح باتخاذ الرتتيبات  ،تبذل
كل جهد معقول لكي تثبت من خالل و�سائل بديلة امتثالها لهذه االتفاقية .
 - 15ال يجوز لبعثة تق�صي احلقائق �أن تبقى فـي �أرا�ضي الدولة الطرف املعنية �أكرث من ()14
يوما  ،وال �أكرث من (� )7أيام  ،فـي �أي موقع بعينه  ،ما مل يتفق على غري ذلك .
 - 16تعامــل كــل املعلومــات املقدمــة فـي �سرية  ،وال تت�صل مبو�ضوع بعثة تق�صي احلقائق ،
على �أ�سا�س كتمان ال�سرية .
 - 17تقدم بعثة تق�صي احلقائق  ،عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة  ،تقريرا �إىل اجتماع
الدول الأطراف �أو �إىل االجتماع اخلا�ص للدول الأطراف عن النتائج التي تو�صلت �إليها .
 - 18ينظر اجتماع الدول الأطراف �أو االجتماع اخلا�ص للدول الأطراف فـي كل املعلومات
ذات ال�صلــة  ،مبــا ف ــي ذلــك التقريــر املقــدم من بعثة تق�صي احلقائق  ،وله �أن يطلب
�إىل الدولة الطرف املطل ــوب منه ــا الإي�ضــاح اتخ ــاذ تدابي ــر ملعاجل ــة م�س�أل ــة االمتثــال
فـي غ�ضــون فتــرة زمنيــة حمــددة  ،وتقــدم الدولــة الطــرف املطلوب منها الإي�ضاح
تقريرا عن جميع التدابري املتخذة ا�ستجابة لهذا الطلب .
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 - 19يجــوز الجتمــاع الــدول الأطــراف �أو االجتمــاع اخلــا�ص للــدول الأطراف �أن يقرتح
على الدول الأطراف املعنية طرقا وو�سائل لزيادة �إي�ضاح امل�س�ألة قيد النظر �أو حلها ،
مبا فـي ذلك اتخاذ حتريك الإجراءات املالئمة طبقا للقانون الدويل  .وفـي الظروف
التي يثبت فـيها �أن امل�س�ألة قيد البحث ترجع �إىل ظروف خارجة عن �سيطرة الدولة
الطرف املطلوب منها الإي�ضاح  ،يجوز الجتماع الدول الأطراف �أو االجتماع اخلا�ص
للدول الأطراف �أن يو�صي بتدابري مالئمة  ،مبا فـي ذلك ا�ستخدام التدابري التعاونية
امل�شار �إليها فـي املادة (. )6
 - 20يبذل اجتماع الدول الأطراف �أو االجتماع اخلا�ص للدول الأطراف كل جهد ممكن
التخاذ قراراته امل�شار �إليها فـي الفقرتني ( )18و ( )19بتوافق الآراء  ،و�إال فب�أغلبية
ثلثي الدول الأطراف احلا�ضرة وامل�صوتة .
املــادة ( ) 9
تدابري التنفـيذ الوطنية
تتخذ كل دولة طرف جميع التدابري املالئمة القانونية والإدارية وغريها مبا فـي ذلك
فر�ض اجلزاءات العقابية ملنع وقمع �أي ن�شاط حمظور على �أي دولة طرف مبوجب هذه
االتفاقية يقوم به �أ�شخا�ص �أو يقع فـي �إقليم يخ�ضع لواليتها �أو �سيطرتها .
املــادة ( ) 10
ت�سويــة املنازعــات
 - 1تت�شاور الدول الأطراف وتتعاون �إحداها مع الأخرى لت�سوية �أي نزاع قد ين�ش�أ فـيما
يتعلق بتطبيــق �أو تف�سيــر هــذه االتفاقـي ــة  ،ويجــوز لأي دولــة طــرف �أن تعر�ض �أي نزاع
من هذا القبيل على اجتماع الدول الأطراف .
 - 2يجوز الجتماع الدول الأطراف �أن ي�سهم فـي ت�سوية النزاع ب�أي و�سيلة يراها مالئمة  ،مبا
فـي ذلك عر�ض م�ساعيه احلميدة ومطالبة الدول �أطراف النزاع بال�شروع فـي �إجراءات
الت�سوية التي تختارها  ،والتو�صية بحد زمني لأي �إجراء يتفق عليه .
 - 3ال تخل هذه املادة ب�أحكام هذه االتفاقية املتعلقة بتي�سري االمتثال وتو�ضيحه .
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املــادة ( ) 11
اجتماعات الدول الأطراف
 -1جتتمــع الــدول الأطــراف بانتظــام للنظر فـي �أي م�س�ألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية
�أو تنفـيذها  ،مبا فـي ذلك :
أ� � -سري هذه االتفاقية وحالتها .
ب  -وامل�سائل النا�شئة عن التقارير املقدمة مبوجب �أحكام هذه االتفاقية .
ج  -والتعاون وامل�ساعدة الدوليان وفقا للمادة (. )6
د  -وا�ستحداث تكنولوجيات لإزالة الألغام امل�ضادة للأفراد .
هـ  -وعرائ�ض الدول الأطراف املقدمة مبوجب املادة (. )8
و  -والقرارات املتعلقة بعرائ�ض الدول الأطراف وفق ما تن�ص عليه املادة(. )5
 - 2يدعو الأمني العام للأمم املتحدة �إىل عقد �أول اجتماع للدول الأطراف فـي غ�ضون
عام واحد من بدء نفاذ هذه االتفاقية  ،ويدعو الأمني العام للأمم املتحدة �إىل عقد
االجتماعات الالحقة �سنويا �إىل �أن يعقد �أول م�ؤمتر لال�ستعرا�ض .
 - 3يدعو الأمني العام للأمم املتحدة �إىل عقد اجتماع خا�ص للدول الأطراف مبوجب
ال�شروط املبينة فـي املادة (. )8
 - 4يجوز دعوة الدول غري الأطراف فـي هذه االتفاقية وكذلك الأمم املتحدة وغريها
من املنظمات �أو امل�ؤ�س�سات الدولية واملنظمات الإقليمية ذات ال�صلة وجلنة ال�صليب
الأحمر الدولية  ،واملنظمات غري احلكومية املعنية � ،إىل ح�ضور هذه االجتماعات
ب�صفة مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليه .
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املــادة ( ) 12
م�ؤمتــرات اال�ستعــرا�ض
 - 1يدعو الأمني العام للأمم املتحدة �إىل عقد م�ؤمتر لال�ستعرا�ض بعد م�ضي خم�س
�سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية  ،ويدعو الأمني العام للأمم املتحدة �إىل عقد
م�ؤمترات ا�ستعرا�ض �أخرى �إذا طلبت ذلك دولة طرف �أو �أكرث  ،ب�شرط �أال تقل الفرتة
بني م�ؤمترات اال�ستعرا�ض  ،على �أي حال  ،عن خم�س �سنوات  ،وتدعى جميع الدول
الأطراف فـي هذه االتفاقية �إىل ح�ضور كل م�ؤمتر ا�ستعرا�ض .
 - 2يكون الغر�ض من عقد م�ؤمترات اال�ستعرا�ض ما يلي :
أ�  -ا�ستعرا�ض �سري هذه االتفاقية وحالتها .
ب  -والنظــر ف ــي �ضــرورة عقــد املزيــد مــن اجتماعــات الــدول الأطــراف امل�شـ ــار �إليه ــا
فـي الفقرة ( )2من املادة ( )11والفرتة الفا�صلة بني هذه االجتماعات .
ج  -واتخاذ القرارات ب�ش�أن الطلبات املقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنـ�ص عليه املادة (. )5
د  -والقيـ ــام � ،إذا ل ــزم الأم ــر  ،باعتم ــاد ا�ستنتاج ــات تت�صــل بتنفـي ــذ ه ــذه االتفاقي ــة
فـي تقريره اخلتامي .
 - 3يجوز �أن تدعى الدول غري الأطراف فـي هذه االتفاقية وكذلك الأمم املتحدة واملنظمات
�أو امل�ؤ�س�سات الدولية الأخرى واملنظمات الإقليمية ذات ال�صلة وجلنة ال�صليب الأحمر
الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية � ،إىل ح�ضور كل م�ؤمتر ا�ستعرا�ض ب�صفة
مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليه .
املــادة ( ) 13
التعديــالت
 - 1لكل دولة طرف �أن تقرتح تعديالت لهذه االتفاقية فـي �أي وقت بعد بدء نفاذها  ،ويقدم
�أي اقرتاح بتعديل �إىل الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طالبا
�آراءها ب�ش�أن �ضرورة عقد م�ؤمتر تعديل للنظر فـي االقرتاح  .ف�إذا �أخطرت �أغلبية
الدول الأطراف الوديع فـي غ�ضون ( ) 30يوما من تعميم االقرتاح بت�أييدها ملتابعة
النظر فـيه  ،يدعو الوديع �إىل عقد م�ؤمتر تعديل تدعى �إليه جميع الدول الأطراف .
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 - 2يجوز دعوة الدول غري الأطراف فـي هذه االتفاقية  ،وكذلك الأمم املتحدة واملنظمات
�أو امل�ؤ�س�سات الدولية الأخرى واملنظمات الإقليمية ذات ال�صلة وجلنة ال�صليب الأحمر
الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية � ،إىل ح�ضور كل م�ؤمتر للتعديل ب�صفة
مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليه .
 - 3يعقد م�ؤمتر التعديل مبا�شرة فـي �أعقاب اجتماع للدول الأطراف �أو م�ؤمتر ا�ستعرا�ض ،
ما مل تطلب �أغلبية الدول الأطراف عقده فـي وقت �أقرب .
 - 4يعتمد �أي تعديل لهذه االتفاقية ب�أغلبية ثلثي الدول الأطراف احلا�ضرة وامل�صوتة
فـي م�ؤمتر التعديل  ،ويتوىل الوديع �إبالغ الدول الأطراف ب�أي تعديل يعتمد على هذا
النحو .
 - 5يبد�أ نفاذ �أي تعديل لهذه االتفاقية بالن�سبة �إىل جميع الدول الأطراف فـيها التي تكون
قد قبلته مبجرد �أن تودع لدى الوديع �صكوك القبول من �أغلبية الدول الأطراف  ،وبعد
ذلك يبد أ� نفاذ التعديل بالن�سبة �إىل �أي دولة من الدول الأطراف املتبقية  ،فـي تاريخ
�إيداع �صك قبولها .
املــادة ( ) 14
التكاليــــــف
 - 1تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف واالجتماعات اخلا�صة للدول الأطراف ،
وم�ؤمترات اال�ستعرا�ض وم�ؤمترات التعديل  ،الدول الأطراف والدول غري الأطراف
فـي هذه االتفاقية  ،امل�شاركة فـيها  ،وفقا جلدول الأن�صبة املقررة للأمم املتحدة معدال
على النحو املالئم .
 - 2تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمني العام للأمم املتحدة مبوجب
املادتني( )7و ( )8وتكاليف �أي بعثة لتق�صي احلقائق  ،وذلك وفقا جلدول الأن�صبة
املقررة للأمم املتحدة  ،معدال على النحو املالئم .
-241-

املــادة ( ) 15
التوقيـــــع
يكون باب التوقيع على هذه االتفاقية التي حررت فـي �أو�سلو  ،الرنويج  ،فـي � 18أيلول /
�سبتمرب ، 1997مفتوحا �أمام جميع الدول فـي �أوتاوا  ،كندا  ،من  3كانون الأول  /دي�سمرب
� 1997إلــى  4كانـ ــون الأول  /دي�سمبـ ـ ــر  ، 1997وفـي مقــر الأم ــم املتح ـ ــدة فـي ني ـ ــوي ــورك
من  5كانون الأول  /دي�سمرب  1997حتى بدء نفاذها .
املــادة ( ) 16
الت�صديـق �أو القبـول �أو املوافقـة �أو االن�ضمـام
 - 1تخ�ضع هذه االتفاقية للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة من قبل الدول املوقعة عليها .
 - 2يكون باب االن�ضمام �إىل االتفاقية مفتوحا �أمام �أي دولة ال تكون قد وقعت عليها .
 - 3تودع �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام لدى الوديع .
املــادة ( ) 17
بـــدء النفـــاذ
 - 1يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية فـي اليوم الأول من ال�شهر ال�ساد�س بعد ال�شهر الذي يودع فـيه
ال�صك الأربعون من �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام .
 - 2يب ـ ــد�أ نفـ ـ ــاذ ه ــذه االتفـ ــاقيـ ــة  ،بالن�سب ــة �إلـ ــى الدول ــة الت ــي ت ـ ــودع �ص ـ ــك ت�صـ ــديقه ـ ـ ــا
�أو قبوله ــا �أو موافقتهـ ـ ــا �أو ان�ضمامه ـ ــا بع ـ ــد تاريـ ــخ �إي ـ ــداع ال�ص ــك الأربع ــني للت�صديــق
�أو القبــول �أو املوافقة �أو االن�ضمام  ،فـي اليوم الأول من ال�شهر ال�ساد�س بعد تاريخ �إيداع
الدولة �صك ت�صديقها �أو قبولها �أو موافقتها �أو ان�ضمامها .
املــادة ( ) 18
التطبيــق امل�ؤقــت
يجوز لأي دولة عند ت�صديقها �أو قبولها �أو موافقتها �أو ان�ضمامها �أن تعلن �أنها �ستطبق
الفقرة( )1من املادة( )1من هذه االتفاقية ب�صفة م�ؤقتة رهنا ببدء نفاذها.
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املــادة ( ) 19
التحفظــات
ال تخ�ضع مواد هذه االتفاقية للتحفظات .
املــادة ( ) 20
املــدة واالن�سحــاب
 - 1هذه االتفاقية غري حمددة املدة .
 - 2لكل دولة طرف  ،فـي ممار�ستها ل�سيادتها الوطنية  ،احلق فـي االن�سحاب من هذه
االتفاقية  ،وعليها �أن تخطر بذلك االن�سحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع
وجمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة  ،ويت�ضمن �صك االن�سحاب �شرحا وافـيا للأ�سباب
التي تدفع �إىل هذا االن�سحاب .
 - 3ال ي�صبــح هـ ــذا االن�سحـ ــاب نافـ ــذا �إال بع ــد �ستــة �أ�شهــر مـن ا�ستــالم الوديــع ل�صــك
االن�سحاب  ،ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فرتة الأ�شهر ال�ستة تلك �أن كانت الدولة
الطرف املن�سحبة م�شرتكة فـي نزاع م�سلح  ،ال يعترب االن�سحاب نافذا قبل �أن ينتهي
النزاع امل�سلح .
 - 4ال ي�ؤثر ان�سحاب دولة طرف من هذه االتفاقية ب�أي حال على واجب الدول فـي موا�صلة
الوفاء مبا تتحمله من التزامات مبوجب قواعد القانون الدويل ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 21
الوديــع
يعني الأمني العام للأمم املتحدة مبوجب هذا وديعا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 22
الن�صــو�ص ذات احلجيــة
ي ــودع �أ�ص ــل ه ــذه االتفاقي ــة ال ــذي تت�س ــاوى ن�صو�ص ــه الإ�سباني ــة والإجنليزية والرو�سية
وال�صينية والعربية والفرن�سية فـي احلجية لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
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CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE
USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTIPERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION
The States Parties,

Preamble

Determined to put an end to the suffering and casualties caused by anti-personnel
mines, that kill or maim hundreds of people every week, mostly innocent and
defenceless civilians and especially children, obstruct economic development
and reconstruction, inhibit the repatriation of refugees and internally displaced
persons, and have other severe consequences for years after emplacement,
Believing it necessary to do their utmost to contribute in an efficient and coordinated
manner to face the challenge of removing anti-personnel mines placed throughout
the world, and to assure their destruction,
Wishing to do their utmost in providing assistance for the care and rehabilitation,
including the social and economic reintegration of mine victims,
Recognizing that a total ban of anti-personnel mines would also be an important
confidence-building measure,
Welcoming the adoption of the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the
Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996,
annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain
Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to
Have Indiscriminate Effects, and calling for the early ratification of this Protocol by
all States which have not yet done so,
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Welcoming also United Nations General Assembly Resolution 51/45 S of 10
December 1996 urging all States to pursue vigorously an effective, legally-binding
international agreement to ban the use, stockpiling, production and transfer of
anti-personnel landmines,
Welcoming furthermore the measures taken over the past years, both unilaterally
and multilaterally, aiming at prohibiting, restricting or suspending the use,
stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines,
Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as
evidenced by the call for a total ban of anti-personnel mines and recognizing the
efforts to that end undertaken by the International Red Cross and Red Crescent
Movement, the International Campaign to Ban Landmines and numerous other
non-governmental organizations around the world,
Recalling the Ottawa Declaration of 5 October 1996 and the Brussels Declaration
of 27 June 1997 urging the international community to negotiate an international
and legally binding agreement prohibiting the use, stockpiling, production and
transfer of anti-personnel mines,
Emphasizing the desirability of attracting the adherence of all States to this
Convention, and determined to work strenuously towards the promotion of its
universalization in all relevant fora including, inter alia, the United Nations, the
Conference on Disarmament, regional organizations, and groupings, and review
conferences of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain
Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to
Have Indiscriminate Effects,
Basing themselves on the principle of international humanitarian law that the right
of the parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not
unlimited, on the principle that prohibits the employment in armed conflicts of
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weapons, projectiles and materials and methods of warfare of a nature to cause
superfluous injury or unnecessary suffering and on the principle that a distinction
must be made between civilians and combatants,
Have agreed as follows:
Article 1
General obligations
1 - Each State Party undertakes never under any circumstances:
a - To use anti-personnel mines;
b - To develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to
anyone, directly or indirectly, anti-personnel mines;
c - To assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity
prohibited to a State Party under this Convention.
2 - Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all antipersonnel mines in accordance with the provisions of this Convention.
Article 2
Definitions
1 - "Anti-personnel mine" means a mine designed to be exploded by the presence,
proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one
or more persons. Mines designed to be detonated by the presence, proximity
or contact of a vehicle as opposed to a person, that are equipped with antihandling devices, are not considered anti-personnel mines as a result of being
so equipped.
2 - "Mine" means a munition designed to be placed under, on or near the ground
or other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact
of a person or a vehicle.
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3 - "Anti-handling device" means a device intended to protect a mine and which
is part of, linked to, attached to or placed under the mine and which activates
when an attempt is made to tamper with or otherwise intentionally disturb the
mine.
4 - "Transfer" involves, in addition to the physical movement of anti-personnel
mines into or from national territory, the transfer of title to and control over
the mines, but does not involve the transfer of territory containing emplaced
anti-personnel mines.
5 - "Mined area" means an area which is dangerous due to the presence or suspected
presence of mines.
Article 3
Exceptions
1 - Notwithstanding the general obligations under Article (1), the retention or
transfer of a number of anti-personnel mines for the development of and
training in mine detection, mine clearance, or mine destruction techniques is
permitted. The amount of such mines shall not exceed the minimum number
absolutely necessary for the above-mentioned purposes.
2 - The transfer of anti-personnel mines for the purpose of destruction is permitted.
Article 4
Destruction of stockpiled anti-personnel mines
Except as provided for in Article (3), each State Party undertakes to destroy or
ensure the destruction of all stockpiled anti-personnel mines it owns or possesses,
or that are under its jurisdiction or control, as soon as possible but not later than
four years after the entry into force of this Convention for that State Party.
Article 5
Destruction of anti-personnel mines in mined areas
1 - Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all antipersonnel mines in mined areas under its jurisdiction or control, as soon as
possible but not later than ten years after the entry into force of this Convention
for that State Party.
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2 - Each State Party shall make every effort to identify all areas under its jurisdiction
or control in which anti-personnel mines are known or suspected to be emplaced
and shall ensure as soon as possible that all anti-personnel mines in mined areas
under its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected
by fencing or other means, to ensure the effective exclusion of civilians, until
all anti-personnel mines contained therein have been destroyed. The marking
shall at least be to the standards set out in the Protocol on Prohibitions or
Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, as amended
on 3 May 1996, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions
on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be
Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects.
3 - If a State Party believes that it will be unable to destroy or ensure the destruction
of all anti-personnel mines referred to in paragraph (1) within that time period,
it may submit a request to a Meeting of the States Parties or a Review Conference
for an extension of the deadline for completing the destruction of such antipersonnel mines, for a period of up to ten years.
4 - Each request shall contain:
a - The duration of the proposed extension;
b - A detailed explanation of the reasons for the proposed extension, including:
i - The preparation and status of work conducted under national demining
programs;
ii - The financial and technical means available to the State Party for the
destruction of all the anti-personnel mines; and
iii - Circumstances which impede the ability of the State Party to destroy
all the anti-personnel mines in mined areas;
c - The humanitarian, social, economic, and environmental implications of the
extension; and
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d - Any other information relevant to the request for the proposed extension.
5 - The Meeting of the States Parties or the Review Conference shall, taking into
consideration the factors contained in paragraph (4), assess the request and
decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to
grant the request for an extension period.
6 - Such an extension may be renewed upon the submission of a new request in
accordance with paragraphs (3),( 4) and (5) of this Article. In requesting a further
extension period a State Party shall submit relevant additional information on
what has been undertaken in the previous extension period pursuant to this
Article.
Article 6
International cooperation and assistance
1 - In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right
to seek and receive assistance, where feasible, from other States Parties to the
extent possible.
2 - Each State Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate
in the fullest possible exchange of equipment, material and scientific and
technological information concerning the implementation of this Convention.
The States Parties shall not impose undue restrictions on the provision of mine
clearance equipment and related technological information for humanitarian
purposes.
3 - Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the care and
rehabilitation, and social and economic reintegration, of mine victims and for
mine awareness programs. Such assistance may be provided, inter alia, through
the United Nations system, international, regional or national organizations
or institutions, the International Committee of the Red Cross, national Red
Cross and Red Crescent societies and their International Federation, nongovernmental organizations, or on a bilateral basis.
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4 - Each State Party in a position to do so shall provide assistance for mine clearance
and related activities. Such assistance may be provided, inter alia, through the
United Nations system, international or regional organizations or institutions,
non-governmental organizations or institutions, or on a bilateral basis, or by
contributing to the United Nations Voluntary Trust Fund for Assistance in
Mine Clearance, or other regional funds that deal with demining.
5 - Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the destruction
of stockpiled anti-personnel mines.
6 - Each State Party undertakes to provide information to the database on mine
clearance established within the United Nations system, especially information
concerning various means and technologies of mine clearance, and lists of
experts, expert agencies or national points of contact on mine clearance.
7 - States Parties may request the United Nations, regional organizations, other
States Parties or other competent intergovernmental or non-governmental fora
to assist its authorities in the elaboration of a national demining program to
determine, inter alia:
a - The extent and scope of the anti-personnel mine problem;
b - The financial, technological and human resources that are required for the
implementation of the program;
c - The estimated number of years necessary to destroy all anti-personnel
mines in mined areas under the jurisdiction or control of the concerned
State Party;
d - Mine awareness activities to reduce the incidence of mine-related injuries
or deaths;
e - Assistance to mine victims;
f - The relationship between the Government of the concerned State Party
and the relevant governmental, inter-governmental or non-governmental
entities that will work in the implementation of the program.
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8 - Each State Party giving and receiving assistance under the provisions of
this Article shall cooperate with a view to ensuring the full and prompt
implementation of agreed assistance programs.
Article 7
Transparency measures
1 - Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as
soon as practicable, and in any event not later than (180) days after the entry
into force of this Convention for that State Party on:
a - The national implementation measures referred to in Article (9);
b - The total of all stockpiled anti-personnel mines owned or possessed by it,
or under its jurisdiction or control, to include a breakdown of the type,
quantity and, if possible, lot numbers of each type of anti-personnel mine
stockpiled;
c - To the extent possible, the location of all mined areas that contain, or are
suspected to contain, anti-personnel mines under its jurisdiction or control,
to include as much detail as possible regarding the type and quantity of
each type of anti-personnel mine in each mined area and when they were
emplaced;
d - The types, quantities and, if possible, lot numbers of all anti-personnel
mines retained or transferred for the development of and training in mine
detection, mine clearance or mine destruction techniques, or transferred
for the purpose of destruction, as well as the institutions authorized by a
State Party to retain or transfer anti-personnel mines, in accordance with
Article (3);
e - The status of programs for the conversion or de-commissioning of antipersonnel mine production facilities;
f - The status of programs for the destruction of anti-personnel mines in
accordance with Articles (4) and (5), including details of the methods
which will be used in destruction, the location of all destruction sites and
the applicable safety and environmental standards to be observed;
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g - The types and quantities of all anti-personnel mines destroyed after the entry
into force of this Convention for that State Party, to include a breakdown of
the quantity of each type of anti-personnel mine destroyed, in accordance
with Articles (4) and (5), respectively, along with, if possible, the lot
numbers of each type of anti-personnel mine in the case of destruction in
accordance with Article (4);
h - The technical characteristics of each type of anti-personnel mine produced,
to the extent known, and those currently owned or possessed by a State
Party, giving, where reasonably possible, such categories of information
as may facilitate identification and clearance of anti-personnel mines; at a
minimum, this information shall include the dimensions, fusing, explosive
content, metallic content, colour photographs and other information which
may facilitate mine clearance; and
i - The measures taken to provide an immediate and effective warning to the
population in relation to all areas identified under paragraph (2) of Article (5).
2 - The information provided in accordance with this Article shall be updated by
the States Parties annually, covering the last calendar year, and reported to the
Secretary-General of the United Nations not later than 30 April of each year.
3 - The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports
received to the States Parties.
Article 8
Facilitation and clarification of compliance
1 - The States Parties agree to consult and cooperate with each other regarding
the implementation of the provisions of this Convention, and to work together
in a spirit of cooperation to facilitate compliance by States Parties with their
obligations under this Convention.
2 - If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions
relating to compliance with the provisions of this Convention by another State
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Party, it may submit, through the Secretary-General of the United Nations, a
Request for Clarification of that matter to that State Party. Such a request shall
be accompanied by all appropriate information. Each State Party shall refrain
from unfounded Requests for Clarification, care being taken to avoid abuse. A
State Party that receives a Request for Clarification shall provide, through the
Secretary-General of the United Nations, within (28) days to the requesting
State Party all information which would assist in clarifying this matter.
3 - If the requesting State Party does not receive a response through the SecretaryGeneral of the United Nations within that time period, or deems the response
to the Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the matter
through the Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of
the States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall transmit
the submission, accompanied by all appropriate information pertaining to the
Request for Clarification, to all States Parties. All such information shall be
presented to the requested State Party which shall have the right to respond.
4 - Pending the convening of any meeting of the States Parties, any of the States
Parties concerned may request the Secretary-General of the United Nations to
exercise his or her good offices to facilitate the clarification requested.
5 - The requesting State Party may propose through the Secretary-General of
the United Nations the convening of a Special Meeting of the States Parties
to consider the matter. The Secretary-General of the United Nations shall
thereupon communicate this proposal and all information submitted by the
States Parties concerned, to all States Parties with a request that they indicate
whether they favour a Special Meeting of the States Parties, for the purpose of
considering the matter. In the event that within (14) days from the date of such
communication, at least one-third of the States Parties favours such a Special
Meeting, the Secretary-General of the United Nations shall convene this Special
Meeting of the States Parties within a further (14) days. A quorum for this
Meeting shall consist of a majority of States Parties.
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6 - The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties, as
the case may be, shall first determine whether to consider the matter further,
taking into account all information submitted by the States Parties concerned.
The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties
shall make every effort to reach a decision by consensus. If despite all efforts to
that end no agreement has been reached, it shall take this decision by a majority
of States Parties present and voting.
7 - All States Parties shall cooperate fully with the Meeting of the States Parties or
the Special Meeting of the States Parties in the fulfilment of its review of the
matter, including any fact-finding missions that are authorized in accordance
with paragraph (8).
8 - If further clarification is required, the Meeting of the States Parties or the Special
Meeting of the States Parties shall authorize a fact-finding mission and decide
on its mandate by a majority of States Parties present and voting. At any time
the requested State Party may invite a fact-finding mission to its territory. Such
a mission shall take place without a decision by a Meeting of the States Parties
or a Special Meeting of the States Parties to authorize such a mission. The
mission, consisting of up to (9) experts, designated and approved in accordance
with paragraphs (9) and (10), may collect additional information on the spot
or in other places directly related to the alleged compliance issue under the
jurisdiction or control of the requested State Party.
9 - The Secretary-General of the United Nations shall prepare and update a list of
the names, nationalities and other relevant data of qualified experts provided by
States Parties and communicate it to all States Parties. Any expert included on
this list shall be regarded as designated for all fact-finding missions unless a State
Party declares its non-acceptance in writing. In the event of non-acceptance,
the expert shall not participate in fact-finding missions on the territory or any
other place under the jurisdiction or control of the objecting State Party, if the
non-acceptance was declared prior to the appointment of the expert to such
missions.
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10 - Upon receiving a request from the Meeting of the States Parties or a Special
Meeting of the States Parties, the Secretary-General of the United Nations shall,
after consultations with the requested State Party, appoint the members of the
mission, including its leader. Nationals of States Parties requesting the factfinding mission or directly affected by it shall not be appointed to the mission.
The members of the fact-finding mission shall enjoy privileges and immunities
under Article (VI) of the Convention on the Privileges and Immunities of the
United Nations, adopted on 13 February 1946.
11 - Upon at least (72) hours notice, the members of the fact-finding mission shall
arrive in the territory of the requested State Party at the earliest opportunity.
The requested State Party shall take the necessary administrative measures to
receive, transport and accommodate the mission, and shall be responsible for
ensuring the security of the mission to the maximum extent possible while
they are on territory under its control.
12 - Without prejudice to the sovereignty of the requested State Party, the factfinding mission may bring into the territory of the requested State Party the
necessary equipment which shall be used exclusively for gathering information
on the alleged compliance issue. Prior to its arrival, the mission will advise the
requested State Party of the equipment that it intends to utilize in the course
of its fact-finding mission.
13 - The requested State Party shall make all efforts to ensure that the fact-finding
mission is given the opportunity to speak with all relevant persons who may
be able to provide information related to the alleged compliance issue.
14 - The requested State Party shall grant access for the fact-finding mission to all
areas and installations under its control where facts relevant to the compliance
issue could be expected to be collected. This shall be subject to any arrangements
that the requested State Party considers necessary for:
a - The protection of sensitive equipment, information and areas;
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b - The protection of any constitutional obligations the requested State Party
may have with regard to proprietary rights, searches and seizures, or
other constitutional rights; or
c - The physical protection and safety of the members of the fact-finding
mission.
In the event that the requested State Party makes such arrangements, it shall
make every reasonable effort to demonstrate through alternative means its
compliance with this Convention.
15 - The fact-finding mission may remain in the territory of the State Party
concerned for no more than (14) days, and at any particular site no more than
(7) days, unless otherwise agreed.
16 - All information provided in confidence and not related to the subject matter
of the fact-finding mission shall be treated on a confidential basis.
17 - The fact-finding mission shall report, through the Secretary-General of the
United Nations, to the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of
the States Parties the results of its findings.
18 - The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties
shall consider all relevant information, including the report submitted by
the fact-finding mission, and may request the requested State Party to take
measures to address the compliance issue within a specified period of time.
The requested State Party shall report on all measures taken in response to this
request.
19 - The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties
may suggest to the States Parties concerned ways and means to further clarify or
resolve the matter under consideration, including the initiation of appropriate
procedures in conformity with international law. In circumstances where the
issue at hand is determined to be due to circumstances beyond the control
of the requested State Party, the Meeting of the States Parties or the Special
Meeting of the States Parties may recommend appropriate measures, including
the use of cooperative measures referred to in Article (6).
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20 - The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties
shall make every effort to reach its decisions referred to in paragraphs (18) and
(19) by consensus, otherwise by a two-thirds majority of States Parties present
and voting.
Article 9
National implementation measures
Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures,
including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity
prohibited to a State Party under this Convention undertaken by persons or on
territory under its jurisdiction or control.
Article 10
Settlement of disputes
1 - The States Parties shall consult and cooperate with each other to settle any
dispute that may arise with regard to the application or the interpretation of this
Convention. Each State Party may bring any such dispute before the Meeting of
the States Parties.
2 - The Meeting of the States Parties may contribute to the settlement of the dispute
by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices,
calling upon the States parties to a dispute to start the settlement procedure of
their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.
3 - This Article is without prejudice to the provisions of this Convention on
facilitation and clarification of compliance.
Article 11
Meetings of the States Parties
1 - The States Parties shall meet regularly in order to consider any matter with
regard to the application or implementation of this Convention, including:
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a - The operation and status of this Convention;
b - Matters arising from the reports submitted under the provisions of this
Convention;
c - International cooperation and assistance in accordance with Article (6);
d - The development of technologies to clear anti-personnel mines;
e - Submissions of States Parties under Article (8); and
f - Decisions relating to submissions of States Parties as provided for in Article (5).
2 - The First Meeting of the States Parties shall be convened by the SecretaryGeneral of the United Nations within one year after the entry into force of
this Convention. The subsequent meetings shall be convened by the SecretaryGeneral of the United Nations annually until the first Review Conference.
3. Under the conditions set out in Article (8), the Secretary-General of the United
Nations shall convene a Special Meeting of the States Parties.
4 - States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other
relevant international organizations or institutions, regional organizations, the
International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental
organizations may be invited to attend these meetings as observers in accordance
with the agreed Rules of Procedure.
Article 12
Review Conferences
1 - A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United
Nations five years after the entry into force of this Convention. Further Review
Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United Nations
if so requested by one or more States Parties, provided that the interval between
Review Conferences shall in no case be less than five years. All States Parties to
this Convention shall be invited to each Review Conference.
2 - The purpose of the Review Conference shall be:
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a - To review the operation and status of this Convention;
b - To consider the need for and the interval between further Meetings of the
States Parties referred to in paragraph (2) of Article (11);
c - To take decisions on submissions of States Parties as provided for in Article
(5); and
d - To adopt, if necessary, in its final report conclusions related to the
implementation of this Convention.
3 - States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other
relevant international organizations or institutions, regional organizations, the
International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental
organizations may be invited to attend each Review Conference as observers in
accordance with the agreed Rules of Procedure.
Article 13
Amendments
1 - At any time after the entry into force of this Convention any State Party may
propose amendments to this Convention. Any proposal for an amendment shall
be communicated to the Depositary, who shall circulate it to all States Parties
and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be
convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the
Depositary no later than (30) days after its circulation that they support further
consideration of the proposal, the Depositary shall convene an Amendment
Conference to which all States Parties shall be invited.
2 - States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other
relevant international organizations or institutions, regional organizations, the
International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental
organizations may be invited to attend each Amendment Conference as
observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.
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3 - The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of
the States Parties or a Review Conference unless a majority of the States Parties
request that it be held earlier.
4 - Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of twothirds of the States Parties present and voting at the Amendment Conference.
The Depositary shall communicate any amendment so adopted to the States
Parties.
5. An amendment to this Convention shall enter into force for all States Parties to
this Convention which have accepted it, upon the deposit with the Depositary
of instruments of acceptance by a majority of States Parties. Thereafter it shall
enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its
instrument of acceptance.
Article 14
Costs
1 - The costs of the Meetings of the States Parties, the Special Meetings of the
States Parties, the Review Conferences and the Amendment Conferences
shall be borne by the States Parties and States not parties to this Convention
participating therein, in accordance with the United Nations scale of assessment
adjusted appropriately.
2 - The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations under
Articles (7) and (8) and the costs of any fact-finding mission shall be borne by
the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment
adjusted appropriately.
Article 15
Signature
This Convention, done at Oslo, Norway, on 18 September 1997, shall be open for
signature at Ottawa, Canada, by all States from 3 December 1997 until 4 December
1997, and at the United Nations Headquarters in New York from 5 December 1997
until its entry into force.
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Article 16
Ratification, acceptance, approval or accession
1 - This Convention is subject to ratification, acceptance or approval of the
Signatories.
2 - It shall be open for accession by any State which has not signed the Convention.
3 - The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be
deposited with the Depositary.
Article 17
Entry into force
1. This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after
the month in which the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or
accession has been deposited.
2. For any State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval
or accession after the date of the deposit of the 40th instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the
first day of the sixth month after the date on which that State has deposited its
instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article 18
Provisional application
Any State may at the time of its ratification, acceptance, approval or accession,
declare that it will apply provisionally paragraph (1) of Article (1) of this Convention
pending its entry into force.
Article 19
Reservations
The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.
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Article 20
Duration and withdrawal
1 - This Convention shall be of unlimited duration.
2 - Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right
to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to
all other States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security
Council. Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the
reasons motivating this withdrawal.
3 - Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the
instrument of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that
six- month period, the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict,
the withdrawal shall not take effect before the end of the armed conflict.
4 - The withdrawal of a State Party from this Convention shall not in any way
affect the duty of States to continue fulfilling the obligations assumed under any
relevant rules of international law.
Article 21
Depositary
The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary
of this Convention.
Article 22
Authentic texts
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/27
بالت�صديـق علـى االتفاقيـة العربيـة
ملكافحـــة غ�ســل الأمــوال ومتويـــل الإرهـــاب
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ــى االتفاقي ــة العربيــة ملكافحــة غ�ســل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب املوقعــة ف ــي القاه ــرة
بتاريخ 1432/1/15هـ  ،املوافق 2010/12/21م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها فـي �صيغتها املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاقية وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من مايـــــــــــــو �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1058
ال�صادرة فـي 2014/5/25م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

االتفاقيــة العربيــة
ملكافحـة غ�سـل الأمـوال ومتويـل الإرهـاب
الديباجـــــــة
�إن الدول العربية املوقعة ،
�إذ تدرك خطورة ما ينتج عن �أفعال غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من م�شاكل وخماطر
تقو�ض خطط التنمية االقت�صادية وتعرقل جهود اال�ستثمار مما يهدد اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي والأمني  ،ويخل ب�سيادة القانون .
واقتناعــا منهـ ــا �أن هـ ــذه الأفــعال تعد جرائم عرب وطنية مت�س كل البلدان واقت�صادياتها ،
مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها �أمرا �ضروريا .
ورغبة فـي تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها .
والتزاما مبيثاق الأمم املتحدة  ،وميثاق جامعة الدول العربية  ،وجميع املعاهدات واملواثيق
العربية والدولية الأخرى ذات ال�صلة ومنها ما يتعلق بحقوق الإن�سان وكذلك حق ال�شعوب
فـي مقاومة االحتالل وتقرير امل�صري .
قـ ــد اتفق ــت علــى عق ــد ه ــذه االتفاقيــة داعي ــة كــل دولة عربي ــة لـ ــم ت�ش ــارك ف ــي �إبرامهـ ــا
�إىل االن�ضمام �إليها .
البــاب الأول
�أحكــام عامـــة
املـــادة الأولـــــى
تعاريـــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية املعنى املبني �إزاء كل منها :
 - 1الدولـــة الطـــرف :
كل دولة ع�ضو فـي جامعة الدول العربية �صادقت على هذه االتفاقية � ،أو ان�ضمت
�إليها و�أودعت وثائق ت�صديقها �أو ان�ضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة .
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 - 2الأمــــــــوال :
كـ ــل ذي قيم ــة مالي ــة من عقار �أو منقول مادي �أو معنوي وجمي ــع احلق ــوق املتعلق ــة
ب�أي منها وال�صكوك واملحررات املثبتة لكل ما تقدم �أيا كان �شكلها مبا فيها الإلكرتونية
والرقمية والعملة الوطنية والعمالت الأجنبية والأوراق املالية والتجارية .
 - 3عائــدات اجلرميــة :
الأم ــوال املتح�صل ــة �أو الناجت ــة �أو العائ ــدة بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شــر مــن ارتك ــاب
�أي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي الت�شريع الداخلي للدولة الطرف كجرمية
�أ�صلية و�أية فوائد �أو �أرباح �أو مداخيل �أخرى مرتتبة �أو متولدة عن هذه الأموال .
 - 4التجميـد �أو احلجـز �أو التحفـظ :
فر�ض ح�ضر م�ؤقت على الت�صرف فـي الأموال �أو نقلها �أو تبديلها �أو ال�سيطرة عليها
وغي ـ ــر ذلك م ـ ــن �صـ ــور الت�ص ــرف  ،وذلك بنـ ــاء على �أمـ ــر �ص ــادر م ــن �سلطـ ــة ق�ضائي ــة
�أو من �أي �سلط ــة خمت�صة وفقــا ملا تن�ص عليــه القوانني والنظم الداخلية لكل دولة
طرف .
 - 5امل�صـــادرة :
التجريــد الدائم من الأموال �أو املمتلك ــات بناء علــى حكــم �أو �أمــر �صــادر من �سلط ــة
ق�ضائيـ ــة �أو مـ ــن �أي �سلط ــة خمت�صــة وفقا ملا تن�ص عليه القوانني والنظـم الداخلي ــة
لكل دولة طرف .
 - 6امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية :
�أي من�ش ـ�أة تــزاول واح ــد �أو �أكرث مــن الأن�شط ــة املالية �أو التجاري ــة �أو االقت�صادي ــة ،
كالبن ــوك �أو حم ــالت ال�صرافــة �أو �شركات اال�ستثمار والت�أمني �أو ال�شرك ــات التجاريــة
�أو امل�ؤ�س�سات الفردية �أو الأن�شطة املهنية � ،أو �أي ن�شاط �آخر مماثل .
 - 7ال�شخ�ص االعتباري (املعنوي) :
�أحد الأ�شخــا�ص االعتباريــة العامــة �أو اخلا�صـة التي �أ�ضفـى عليهـا امل�شــرع ال�شخ�صي ــة
القانونية  ،فيما عدا الدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة .
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 - 8غ�ســـل الأمــــوال :
ارتكاب �أي فعل �أو ال�شروع فيه يق�صد من ورائه �إخفاء �أو متويه �أ�صل حقيقة �أموال
مكت�سبة خالفـ ــا ملا تن�ص عليه القواني ــن والنظم الداخلي ــة لكل دول ــة ط ــرف وجعله ــا
تبدو ك�أنها م�شروعة امل�صدر .
 - 9متويـــل الإرهـــاب :
جمع �أو تقدمي �أو نقل الأموال بو�سيلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ال�ستخدامها كليا
�أو جزئيا لتمويل الإرهاب وفقا لتعريف الإرهاب الوارد باالتفاقية العربية ملكافحة
الإرهاب مع العلم بذلك .
املـــادة الثانيــــة
الهـدف مـن االتفاقيـة
تهــدف هــذه االتفاقيــة إ�لــى تدعيــم التدابيــر الراميــة �إلــى مكافحــة جرائــم غ�ســل الأمــوال
ومتويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي فـي هذا املجال .
املـــادة الثالـثــــة
�صــون ال�سيــادة
 - 1ت�ؤدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى هذه االتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ
ت�ساوي الدول فـي ال�سيادة وال�سالمة الإقليمية وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية
للدول الأخرى .
	- 2ال تبيح هذه االتفاقية لدولة طرف �أن تقوم فـي �إقليم دولة طرف �أخرى مبمار�سة
الوالي ــة الق�ضائيــة و�أداء الوظائ ــف التي ين ــاط �أدا�ؤهــا ح�صــرا ب�سلطــات تلــك الدولــة
الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي .
البــاب الثانـي
التدابري الوقائية من غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
املـــادة الرابعــة
الرقابــة والإ�شــراف
على كل دولة طرف :
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�	- 1أن ت�ضع نظام ــا داخليا �شامــال للرقابة والإ�شـراف علـى امل�صارف وامل�ؤ�س�ســات املالية
غيــر امل�صرفيــة  ،مبا فـي ذلك الأ�شخــا�ص الطبيعيــة �أو االعتبــارية التــي تقــدم
خدمات نظاميـة �أو غري نظاميــة فـي جمــال حتويــل الأمــوال �أو كل ما ل ـ ــه قيمة ،
وعند االقت�ضاء على الهيئات الأخرى املعر�ضة بوجه خا�ص لغ�سل الأموال � ،ضمن
نطاق اخت�صا�صها  ،من �أجل ك�شف ومكافحة جميع �أ�شكال غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب  ،ويتعني �أن ي�شدد ذلك النظام على املتطلبات اخلا�صة بتحديد هوية
العم ــالء وامل�ستفيديــن احلقيقيــني  ،عند االقت�ضــاء  ،وحفــظ ال�سجــالت والإبـ ــالغ
عن املعامالت امل�شبوهة .
�	- 2أن تكفـل قدرة ال�سلطـات الإدارية والرقابيــة واملعنيــة ب�إنفــاذ القــانــون و�س ــائــر
ال�سلطـات املخت�صـة مبكــافحــة غ�ســل الأم ــوال ومتــويـل الإرهــاب  ،علـى التعــاون
وتب ـ ــادل املعلومـات على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل �ضمن نطاق ال�شروط
التي تفر�ضها القوانني والنظم الداخلية  ،و�أن تقوم ب�إن�شاء وحدات حتريات مالية
تعمل كمركز وطني فـي كل دولة جلمع وحتليل املعلومات املتعلقة بعمليات غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب .
املـــادة اخلام�ســة
الرقابـة علـى حركـة الأمـوال
تتخذ الدول الأطراف تدابري منا�سبة لك�شف ور�صد حركة النقود والأدوات املالية القابلة
للتداول ذات ال�صلة عرب حدودها  ،وفق ال�ضمانات التي تكفل ا�ستخدام املعلومات ا�ستخداما
�سليما ودون �إعاقة حركة ر�أ�س املال امل�شروع ب�أية �صورة من ال�صور .
املـــادة ال�ساد�ســة
التدابيـر الواقعـة على امل�ؤ�س�سـات املاليـة
تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين تدابري منا�سبة لإلزام
امل�ؤ�س�سات املالية  ،ومنها اجلهات املعنية بتحويل الأموال مبا ي�أتي :
 - 1ت�ضمني ا�ستمارات التحويل الإلكرتوين للأموال والر�سائل ذات ال�صلة معلومات
دقيقة ومفيدة عن امل�صدر .
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 - 2االحتفاظ بتلك املعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه االتفاقية .
 - 3ف ــر�ض مراقبــة دقيقة علــى حتويل الأموال التي ال حتتــوي على معلوم ــات كاملــة
عن امل�صدر .
 - 4احلــر�ص علــى حمايــة املعلومــات الإلكرتوني ــة عــن طريــق �إعــداد برامــج احلمايــة
املتخ�ص�صــة .
املـــادة ال�سابعــة
وحـــدة التحريــات املاليــة
تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ما يلزم من تدابري ت�شريعية
لإن�شاء وحدة التحريات املالية و�أن تكفل لها ال�صالحيات التي متكنها من املكافحة الفعالة
جلرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مبا فـي ذلك تلقي التقارير املتعلقة باملعامالت
املالية امل�شبوهة فـي نطاق غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ولو كان من م�صادر م�شروعة
وفح�صها وحتليلها وتعميمها على ال�سلطات املخت�صة .
املـــادة الثامنــة
�إجراءات املكافحة والتعاون بني الدول الأطراف
 - 1تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ب�إعداد قائمة امل�ؤ�س�سات
املالي ــة التي تتعام ــل فـي النقد و�إ�صدار الإر�شادات الالزمة لهذه امل�ؤ�س�ســات مبــا تلتزم
به من �إجراءات فـي �أعمال املكافحة ومنها على وجه اخل�صو�ص :
أ�  -التحقــق من هوي ــة العم ــالء والأو�ضــاع القانوني ــة لهم وامل�ستفيدين احلقيقيني
م ــن الأ�شخـا�ص الطبيعيني واالعتباريني وعدم ج ــواز فتح ح�سابات �أو ربــط ودائع
�أو قبول �أموال �أو ودائع جمهولة �أو ب�أ�سماء �صورية �أو وهمية .
ب �	-إخطار وحدات التحريات املالية بالعمليات املالية التي ي�شتبه فـي �أنها تت�ضمن
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
ج  -م�سك �سجالت وم�ستندات لقيد ما جتريه من العمليات املالية املحلية �أو الدولية
تت�ضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و�أن حتتفظ بهذه ال�سجالت
وامل�ستندات ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع امل�ؤ�س�سة
املالية �أو من تاريخ قفل احل�ساب وحتديث هذه البيانات ب�صورة دورية .
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د  -و�ضـع ه ــذه ال�سجـ ــالت وامل�ستندات حتت ت�ص ــرف ال�سلطــات الق�ضائي ــة واجلهــات
املخت�صة بتطبيق �أحكام مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك عند طلبها
�أثن ــاء الفح ــ�ص والتحــري وجمــع اال�ستــدالالت �أو التحقيـ ــق �أو املحاكم ــة ف ــي �أي
من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
هـ  -حظر الإف�صاح للعمالء �أو امل�ستفيدين �أو لغري ال�سلطات املخت�صة عن �أي �إجراء
من �إجراءات الإخطار �أو التحري �أو الفح�ص التي تتخذ فـي �ش�أن املعامالت املالية
امل�شتبه فـي �أنها تت�ضمن غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب � ،أو عن البيانات املتعلقة بها .
 - 2تعمل الدول الأطراف على �أن تتعاون وحدات التحريات املالية بها فيما بينها فـي �ش�أن
�ضبط جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومالحقة مرتكبيها ولها �أن متد بع�ضها
بالبيانات والتحريات واملعلومات املطلوبة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 3تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أن �إجراء مراجعة دورية للن�صو�ص
القانونية املتعلقة ب�أعمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وحتديثها مبا يتفق
مع املواثيق وااللتزامات الدولية ذات ال�صلة .
 - 4تتعاون الدول الأطراف فيما بينها فـي جمال التدريب التقني على �أعمال مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتقدمي امل�ساعدات الفنية الالزمة لأعمال املكافحة .
البــاب الثالـث
جترمي غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
املـــادة التا�سعــة
جتريـــم غ�ســل الأمـــوال
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،ما يلزم من تدابري
ت�شريعية لتجرمي �أي فعل من �أفعال غ�سل الأموال الآتية :
 - 1اكت�س ــاب الأم ــوال �أو حيازته ــا �أو ا�ستخدامه ــا �أو �إدارتهـ ــا �أو حفظه ــا �أو تبديله ــا
�أو ا�ستثمارها �إذا كانت متح�صلة من �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي ت�شريع
الدولة الطرف كجرمية �أ�صلية وذلك بق�صد �إخفاء �أو متويه طبيعتها �أو م�صدرها
مع العلم ب�أنها عائدات �إجرامية .
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 - 2حتويل �أو ا�ستبدال الأموال �أو نقلها �إذا كانت متح�صلــة من �إحــدى اجلرائــم
املن�صو�ص عليها فـي ت�شريع الدولة الطرف كجرمية �أ�صلية وذلك بق�صد �إخفاء
�أو متويه طبيعتها �أو م�صدرها مع العلم �أنها عائدات �إجرامية .
� - 3إخفــاء �أو متــويـه الطبيعــة احلقيقيــة للأمــوال �أو م�صدرهــا �أو مكانهــا �أو كيفيــة
الت�صـرف فيها �أو حــركتها �أو ملكيتهــا �أو احلقــوق املتعلقــة بهــا مع العلــم ب�أن هــذه
الأموال هي عائدات �إجرامية .
 - 4اال�شرتاك فـي ارتكاب �أي فعل من الأفعال ال�سابقة �أو املحاولة �أو ال�شروع فـي ذلك .
املـــادة العا�شــرة
جتريـــم متويــل الإرهــاب
تتخ ــذ ك ــل دول ــة ط ــرف  ،وفقــا للمب ــادئ الأ�سا�سي ــة لنظامهــا القانون ــي  ،مــا يلزم من تدابري
ت�شريعية لتجرمي �أي فعل من �أفعال متويل الإرهاب الآتية :
 - 1تقدمي الأموال حتت �أي م�سمى مع العلم ب�أيلولتها لتمويل الإرهاب .
 - 2اكت�ساب �أو جمع الأموال ب�أية و�سيلة كانت  ،بق�صد متويل الإرهاب .
 - 3حيازة �أو حفظ �أو �إدارة ا�ستثمار الأموال املعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك .
املـــادة احلاديــة ع�شــرة
م�س�ؤوليـة الأ�شخـا�ص االعتباريـني
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،التدابري الت�شريعية
الالزمة ملا ي�أتي :
 - 1تقري ـ ــر م�س�ؤوليـ ـ ــة الأ�شخ ــا�ص االعتباريــني �إذا ارتكبـ ــت جرائـ ــم غ�سـ ــل الأمـ ــوال
�أو متويل الإرهاب امل�شمولة بهذه االتفاقية بوا�سطة �أ�شخا�ص اعتباريني وتكون
هذه امل�س�ؤولية جنائية (جزائية) �أو مدنية �أو �إدارية .
 - 2ترتب هذه امل�س�ؤولية دون م�سا�س بامل�س�ؤولية اجلنائية (اجلزائية) للأ�شخا�ص
الطبيعيني الذين ارتكبوا هذه اجلرائم .
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املـــادة الثانيــة ع�شــرة
الواليــــة الق�ضائيــــة
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،ما يلزم من تدابري
ت�شريعيـ ـ ــة لكي تخ�ض ـ ــع لواليتهـ ــا الق�ضائيـ ــة جرائـ ـ ــم غ�س ـ ـ ــل الأم ـ ــوال ومتويــل الإرهاب ،
�أو اال�شرتاك فيها �أو التحري�ض عليها �أو املحاولة �أو ال�شروع فـي ارتكابها وذلك :
 عندما ترتكب هذه الأفعال خارج �إقليمها �إ�ضرارا مب�صاحلها . عندما يكون اجلاين موجودا على �إقليمها وال تقوم بت�سليمه لكونه �أحد مواطنيها .املـــادة الثالثــة ع�شــرة
التجميـد واحلجـز وامل�صـادرة
 - 1تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،ما يلزم من تدابري
لتمكني اجلهة املخت�صة من م�صادرة :
�أ  -العائدات الإجرامية املتح�صلة من جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب امل�شمولة
بهذه االتفاقية .
ب  -الأموال التي ا�ستخدمت �أو كانت معدة لال�ستخدام فـي ارتكاب �أي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة (�أ) من هذه امل ــادة .
 - 2تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لتنظيم �إدارة ال�سلطات املخت�صة للأموال
املجمدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة .
� - 3إذا حولـ ـ ـ ــت العائـ ـ ــدات الإجرامي ـ ــة �أو بدل ـ ــت جزئيــا �أو كلي ـ ــا �إىل ممتلكـ ـ ــات أ�خـ ـ ــرى ،
وجب �إخ�ضاع تلك املمتلكات بدال من العائدات للتدابري امل�شار �إليها فـي هذه امل ــادة .
� - 4إذا خلط ـ ـ ــت ه ـ ــذه العائ ـ ــدات الإجرامي ــة مبمتلك ــات اكت�سبــت مــن م�صــادر م�شروع ــة ،
وجب �إخ�ضاع تلك املمتلكات للم�صادرة فـي حدود القيمة املقدرة للعائدات املخلوطة ،
دون م�سا�س ب�أي �صالحية تتعلق ب�ضبطها �أو بتجميدها .
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 - 5تخ�ض ــع للتدابيـ ــر امل�ش ــار �إليه ــا فـي هذه امل ــادة وعل ــى ذات النحـ ـ ــو والقـ ــدر ال�ساريـ ــني
علــى العائ ــدات الإجراميــة  ،الإيرادات �أو املنافع الأخ ــرى املت�أتيــة مــن هــذه العائ ــدات
الإجرامية �أو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .
 - 6تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لإبرام اتفاقيات مع غريها من الدول الأطراف تنظم
الت�صرف فـي ح�صيلة الأموال املحكوم نهائيا مب�صادرتها فـي جرائم غ�سل الأموال
ومتويـ ــل الإره ـ ــاب م ـ ــن جهـ ــات ق�ضائيـ ــة وطنيـ ــة �أو �أجنبي ــة تت�ضم ــن قواعـ ــد توزيـ ــع
تلك احل�صيلة بني �أطراف هذه االتفاقيات وفقا للأحكام التي تن�ص عليها .
 - 7ال يجوز تف�سري �أحكام هذه امل ــادة مبا مي�س حقوق الغري  ،ح�سن النية .
املـــادة الرابعــة ع�شــرة
التعـاون مـع �سلطـات �إنفـاذ القانـون
تتخذ ك ــل دولة ط ــرف  ،وفقا للمبــادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،التدابري الت�شريعية
والإدارية الالزمة ملا يلي :
 - 1ت�شجيع �أي من الفاعلني الأ�صليني �أو ال�شركاء فـي ارتكاب �أية جرمية من اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،على تقدمي معلومات مفيدة �إىل ال�سلطات املخت�صة ،
وعلى توفري امل�ساعدة الفعلية لهذه ال�سلطات لأغرا�ض التحقيق والإثبات .
 - 2الإعفاء �أو التخفيف من العقوبات الأ�صلية املقررة جلرائم غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب امل�شمولة بهذه االتفاقية �إذا بادر �أحد "اجلناة" �إىل �إبالغ ال�سلطات املخت�صة
قبل علمها بها �أو �إذا ح�صل الإبالغ بعد علم ال�سلطات باجلرمية �شريطة �أن ي�ؤدي
الإبالغ �إىل �ضبط باقي اجلناة �أو بع�ضهم �أو �ضبط الأموال حمل اجلرمية .
�	- 3إذا كان ال�شخــ�ص امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )1من هذه امل ــادة موجودا فـي دولــة
طــرف  ،وق ــادرا على تقدي ــم عون كبي ــر �إىل ال�سلطــات املخت�صــة لدولة طرف
أ�خ ــرى  ،يج ــوز للدولتي ــن املعنيتيــن �إبرام اتفاق ــات �أو ترتيب ــات وفق ــا للمب ــادئ
الأ�سا�سية لنظام كل منهما القانوين  ،بغر�ض ت�سهيل تطبيق �أحكام الفقرتني ()1
و( )2من هذه امل ــادة .
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املـــادة اخلام�ســة ع�شــرة
ال�سريـــة امل�صرفيـــة
تكفل كل دولة طرف فـي جمال القيام بتحقيقات فـي امل�سائل اجلزائية للأفعال املجرمة
�إعماال لهذه االتفاقية وجود �آليات منا�سبة وفقا لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد
تن�ش�أ عن تطبيق قوانني ال�سرية امل�صرفية .
البــاب الرابـع
التعــــاون الأمنـــــي
املـــادة ال�ساد�ســة ع�شــرة
التدابيـــر الوقائيــــة
تلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابري الالزمة للوقاية من جرائم غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب  ،وذلك طبقا للقوانني والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها  ،على
النحو املبني فيما يلي :
 - 1تطويـ ــر وتعزيـ ــز الأنظمـ ــة املت�صلة بالك�شـ ــف عن جرائـ ــم غ�س ــل الأم ـ ــوال ومتوي ـ ــل
الإرهاب .
 - 2دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية و�أجهزة �إنفاذ القانون و�سائر
الأجهزة املعنية مبكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتعاون وتبادل
املعلومات فيما بينها .
� - 3إن�شاء وتطوير وحت�سني برامج تدريبية خا�صة للعاملني فـي �أجهزتها املعنية مبنع
ومكافح ـ ــة اجلرائ ــم امل�شمول ــة بهـ ــذه االتفاقي ــة  ،على �أن تتن ــاول تلك الربامـ ــج
على وجه اخل�صو�ص ما يلي :
�أ  -الطرق امل�ستخدمة فـي الوقاية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية و�أ�ساليب
منعها قبل وقوعها .
ب  -الأ�ساليـ ـ ــب التي ي�ستخدمهـ ـ ـ ــا الأ�شخ ـ ــا�ص امل�شتبـ ــه ب�ضلوعهـ ــم فـي اجلرائ ـ ـ ــم
امل�شمولة بهذه االتفاقية .
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ج  -طــرق مراقبــة حركــة املمنوعــات والعــائــدات الإجراميــة واملمتلكــات واملع ــدات
وغريها من الأدوات امل�ستخدمة فـي نقل �أو �إخفاء �أو متويه تلك العائدات
واملمتلكات واملعدات .
د  -الو�سائل امل�ستحدثة فـي جمال ك�شف ومكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب .
 - 4قيام كل دولة من الدول الأطراف ب�إن�شاء قاعدة بيانات جلمع وحتليل املعلومات
اخلا�صة بجرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مبا فـي ذلك املعلومات املقدمة
من الدول واملنظمات الإقليمية والدولية  ،وو�ضع قوائم متكاملة فـي هذا النطاق
واالحتفاظ بها وحتديثها .
 - 5تبــادل املعلومـات مع الــدول الأطـراف فـي مـجال جـرائـم غ�سـل الأمـوال ومتويـل
الإرهاب .
 - 6تعزيز �أن�شطة الإعالم الأمني وتن�سيقها مع الأن�شطة الإعالمية فـي كل دولة وفقا
ل�سيا�ستها الإعالمية  ،وذلك لدعم اجلهود الرامية للتوعية من خماطر جرائم
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات
الأخرى ذات ال�صلة .
املـــادة ال�سابعــة ع�شــرة
تدابيـــر املكافحــــة
تعمل الدول الأطراف لتحقيق املكافحة الفعالة جلرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
على ما يلي :
 - 1القب�ض على مرتكبي جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وحماكمتهم وفقا
للقانون الوطني �أو ت�سليمهم وفقا لأحكام هذه االتفاقية �أو االتفاقيات الثنائية
بني الدولتني الطالبة واملطلوب منها الت�سليم .
� - 2إقامة تعاون فعال بني الأجهزة املعنية وبني الأفراد ملواجهة جرائم غ�سل الأموال
ومتوي ــل الإره ــاب  ،وتوفـيــر �ضمان ــات وحواف ــز منا�سب ــة حلثه ــم وت�شجيعه ــم
علــى الإبــالغ عــن هذه اجلرائم وتقدمي املعلومات التي ت�ساعد فـي الك�شف عنها
والقب�ض على مرتكبيها .
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 - 3تـ�أمني حمـاية فعـالــة للعاملــني فـي ميـدان العدالــة اجلنائيــة ومل�صادر املعلوم ــات
وال�شهود فـي جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
املـــادة الثامنــة ع�شــرة
تبــادل املعلومــــات
تتعاون الدول الأطراف فـي مكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  ،طبقا للقوانني
والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل دولة  ،وذلك على النحو التايل :
 - 1تعزيز تبادل املعلومات فـيما بينها حول :
أ�  -هـويــة الأ�شخــا�ص امل�شتبــه فـي �ضلوعهــم فـي تلــك اجلرائــم و أ�مــاكن وجــودهـم
و�أن�شطتهم .
ب  -الو�سائل والأ�ساليب التي ت�ستخدم فـي ارتكاب تلك اجلرائم .
ج  -حركة عائدات جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بالو�سائل والتقنيات
امل�ستخدمة �أو املراد ا�ستخدامها فـي ارتكاب تلك اجلرائم .
 - 2تتعهد كل من الدول الأطراف ب�إخطار �أية دولة طرف �أخرى على وجه ال�سرعة
باملعلومات املتوفرة لديها عن �أية جرمية من جرائم غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب تقع فـي �إقليمها ت�ستهدف امل�سا�س مب�صالح تلك الدولة �أو مبواطنيها ،
على �أن تبني فـي ذلك الإخطــار ما �أحــاط باجلرميــة من ظروف واجلناة فـيها
واملجنـ ــي عليهـ ــم و�ضحاياه ــا والآثـ ــار الناجم ــة عنه ــا والأ�ساليـ ــب امل�ستخدم ـ ــة
فـي ارتكابها  ،وذلك وفقا للقوانني والأنظمة املطبقة فـي كل دولة .
 - 3تتعهد الدول الأطراف باملحافظة على �سرية املعلومات املتبادلة فـيما بينها وعدم
تزويد �أية دولة غري طرف �أو جهة �أخرى بها  ،دون �أخذ املوافقة امل�سبقة للدولة
م�صدر املعلومات .
املـــادة التا�سعــة ع�شـرة
التحريــــــات
 - 1تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فـيما بينها وتقدمي امل�ساعدة فـي جمال
�إج ـ ــراءات التح ــري والقبـ ــ�ض عل ــى الهارب ــني من املتهم ــني �أو املحكـ ــوم عليهـ ـ ــم
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فـي جرائـ ــم غ�س ــل الأمـ ــوال ومتوي ــل الإرهــاب وكفالة تقديــم �أي �شخــ�ص ي�شــارك
فـي هذه اجلرائم �أو تدبريها �أو الإعداد لها �أو ارتكابها �أو دعمها �إىل العدالة وفقا
للنظم والقوانني الداخلية لكل دولة .
 - 2تزويــد كل دولــة طــرف ب�أق�صـى قـدر من امل�ساعــدة فـيما يت�صــل ب إ�جـراء التحــريــات
واال�ستدالالت املتعلقــة بجــرائم غ ــ�سل الأمـ ــوال ومتويل الإره ــاب وي�شم ــل ذلك
امل�ساع ــدة على ح�صــول كل منهــا على مــا لدى الأخرى مــن �أدلــة الزمــة ملبا�ش ــرة
التحقيقات اجلنائية والإجراءات القانونية .
املـــادة الع�شــرون
تبـــادل اخلبــرات والدرا�ســات والبحــوث
 - 1تتعاون الدول الأطراف على تبادل اخلربات فـيما بينها فـي جمال الوقاية ومكافحة
جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
 - 2تتعاون الدول الأطراف على �إجراء وتبادل الدرا�سات والبحوث ذات ال�صلة بتحليل
االجتاه ــات ال�سائ ـ ــدة ف ــي جرائ ــم غ�سـ ــل الأم ــوال ومتويــل الإرهــاب وظروف ارتكابها
وكيفـية مواجهتها .
املـــادة احلاديــة والع�شــرون
التعاون فـي جمال التدريب وامل�ساعدة التقنية
تتعـاون الــدول الأطــراف فـي حــدود امكانياتهــا على توفـيــر امل�ساعــدات التقنيــة لتخطي ــط
و إ�ع ــداد وتنفـي ــذ برام ــج �أو عق ــد دورات تدريبي ــة م�شرتك ــة �أو خا�ص ــة بدول ــة �أو جمموعــة
من الدول الأطراف عند احلاجة للعاملني فـي جمال مكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب وتبادل اخلربات فـيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع م�ستوى الأداء .
املـــادة الثانيــة والع�شــرون
دعـــم التعـــاون العربـــي الـــدويل
ت�سعى الدول الأطراف �إىل تطوير وتعزيز التعاون العربي الدويل والإقليمي فـي جمال
منع ومكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من خالل ما يلي :
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 - 1دعــم التن�سيــق والتعــاون امل�شتــرك بــني الــدول الأطــراف وبــني املنظمــات الدوليــة
والإقليمية املعنية فـي هذا املجال .
 - 2تبادل املعلومات واخلربات مع الدول الأخرى واملنظمات الدولية والإقليمية ب�ش�أن
امل�ستج ــدات فـي جمــال جرائ ــم غ�س ــل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب وكيفـي ــة الوقاي ــة
منها ومكافحتها .
 - 3ت�أكيد امل�شاركة فـي امل�ؤمترات والندوات واحللقات العلمية التي تعقدها املنظمات
الدولية والإقليمية فـي جمال جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
البــاب اخلامـ�س
التعـاون القانونـي والق�ضائـي
املـــادة الثالثــة والع�شــرون
امل�ساعــدة القانونيــة املتبادلـــة
 - 1تلتزم الدول الأطراف وفقا لنظامها القانوين �أن تقدم كل منها للأخرى �أكرب قدر
من امل�ساع ــدة القانوني ــة املتبادل ــة فـي املالحق ــات و إ�ج ــراءات اال�ستــدالل والتحقيق ــات
والإجراءات الق�ضائية الأخرى فـيما يتعلق بجرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
 - 2للدول الأطراف �أن تطلب فيما بينها امل�ساعدة القانونية املتبادلة لأي من الأغرا�ض
الآتية :
أ� � -ضب ــط الأمـ ــوال واملمتلكـ ــات املتح�صلـ ــة من اجلرائـ ــم امل�شمولـ ــة بهذه االتفاقيـ ــة
�أو حجزها �أو جتميدها �أو م�صادرتها �أو ت�سليمها .
ب  -القيام ب�إجراءات التفتي�ش .
ج  -فح�ص الأ�شياء ومعاينة املواقع .
د  -احل�صول على �أدلة �أو �أقوال من الأ�شخا�ص وتلقي تقارير اخلرباء .
هـ  -تبادل �صحف احلالة اجلنائية وتبليغ امل�ستندات الق�ضائية عموما .
و  -ك�شــف املتح�صــالت �أو املمتلكــات �أو الأدوات �أو الأ�شي ــاء الأخ ــرى �أو اقتفـ ــاء �أثرهــا
لأغرا�ض احل�صول على �أدلة .
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ز  -ت�سهيــل مثــول الأ�شخــا�ص فـي الدولــة الطــرف التــي تطلــب ذلك من �أجــل �سم ــاع
�شهادتهم �أو �أقوالهم فـي اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
ح � -أي �شكل من �أ�شكال امل�ساعدة مبا ال يتعار�ض مع قانون الدولة الطرف متلقية
الطلب .
 - 3يجوز لل�سلطات املخت�صة فـي كل دولة طرف فيما ال يتعار�ض مع قانونها الداخلي
ودون �أن تتلقى طلبا م�سبقا �أن حتيل معلومات متعلقة مب�سائل جنائية �إىل �سلطة
خمت�صة فـي دولة طرف �أخرى متى قدرت �أن هذه املعلومات قد ت�ساعد تلك ال�سلطة
فـي القيام بالتحريات �أو ا�ستكمالها �أو اتخاذ الإجراءات اجلنائية  ،ويتعني على ال�سلطة
املخت�صة التي تتلقى املعلومات �أن متتثل لأي طلب ب�إبقاء تلك املعلومات طي الكتمان
ب�شكل دائم �أو م�ؤقت �أو بفر�ض قيود على ا�ستخدامها .
 - 4ي�صاغ طلب امل�ساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق اجلرمية �أو الواقعة
�أو الإجراء حمل امل�ساعدة  ،ويتعني �أن يت�ضمن طلب امل�ساعدة على وجه اخل�صو�ص
البيانات الآتية :
أ� � -صفة ال�سلطة املخت�صة .
ب  -مو�ضوع وطبيعة التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب و�صفة
ال�سلطة التي تتوىل التحقيق �أو املالحقة .
ج  -ن�سخ ر�سمية من �أوراق التحقيقات �أو الأحكام ال�صادرة فـي املو�ضوع ذات ال�صلة .
د  -بيان امل�ساعدة القانونية املطلوبة وتفا�صيل �أي �إجراء �آخر تود الدولة الطالبة
اتباعه .
هـ  -هوية ال�شخ�ص مو�ضوع الطلب وجن�سيته ومكان وجوده و�أية معلومات �أخرى
�إ�ضافية تفيد فـي الو�صول �إليه .
املـــادة الرابعــة والع�شــرون
ال�سلطـــة املركزيــــة
تعني كل دولة طرف �سلطة مركزية ت�سند �إليها م�س�ؤولية و�صالحية تلقي طلبات امل�ساعدة
القانونية املتبادلة و�إحالتها لل�سلطات املخت�صة التخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذها .
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املـــادة اخلام�ســة والع�شــرون
حـاالت رفـ�ض امل�ساعـدة القانونيـة
 - 1يجوز للدول ــة الط ــرف متلقية الطلــب رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونيــة فـي احل ــاالت
الآتية :
�أ �	-إذا ك ــان تنفيــذ طلــب امل�ساعــدة مي�س �سيادتهــا �أو �أمنهــا �أو يتعــار�ض مع نظامه ــا
القانوين .
ب �	-إذا كان تنفيذ امل�ساعدة يتعار�ض مع التحقيقات �أو الإجراءات القائمة على �أر�ضها
�أو مع حكم ق�ضائي �صادر فـي �إقليمها .
	- 2اليجوز للدولة متلقية طلب امل�ساعدة رف�ضها بحجة ال�سرية امل�صرفية وفقا لأحكام
امل ــادة (. )15
املـــادة ال�ساد�ســة والع�شــرون
تكاليـف تنفيـذ طلـب امل�ساعـدة
تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما مل تتفق الدول
الأطراف على غري ذلك  ،و�إذا كانت تلبية الطلب ت�ستلزم نفقات �ضخمة �أو غري عادية وجب
على الدول الأطراف املعنية �أن تت�شاور لتحديد ال�شروط والأحكام التي �سينفذ الطلب
مبقت�ضاها وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف .
املـــادة ال�سابعــة والع�شــرون
االعتـراف بالأحكــام اجلزائيــة
يتعني على كل دولة طرف �أن تعرتف بالأحكام اجلزائية ال�صادرة عن حماكم دولة طرف
�أخرى ب�ش�أن �إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ما مل يتعار�ض ذلك مع �أحكام النظام
العام �أو القانون  ،وت�ستثنى من ذلك ما ي�أتي :
 - 1الأحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها ب�أحد �أوجه الطعن املقررة فـي قانون
الدولة التي �صدر احلكم من �إحدى حماكمها .
 - 2الأحكام ال�صادرة فـي جرمية تدخل �أ�صال �ضمن الوالية الق�ضائية للدولة املطلوب
منها امل�ساعدة متى با�شرت فيها �أيا من �إجراءات التحقيق �أو املحاكمة .
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املـــادة الثامنــة والع�شــرون
التعــاون لأغــرا�ض امل�صــادرة
 - 1علــى الدولــة الطــرف التــي تتلقـى طلبــا مــن دولــة طــرف �أخــرى لهــا والي ــة ق�ضائي ــة
علــى جرمي ــة م�شمولـة بهــذه االتفاقي ــة مــن �أجــل م�ص ــادرة مــا يوجــد فـ ــي �إقليمه ــا
من عائدات �إجرامية �أو ممتلكات �أو معدات �أو �أدوات �أخرى � ،أن تقوم مبا يلي :
�أ � -إحال ــة الطل ــب �إىل �سلطاته ــا املخت�صـ ــة لت�ست�ص ــدر منهـ ــا �أم ــر �أو حك ــم م�ص ــادرة ،
و�أن ت�ضع ذلك مو�ضع النفاذ فـي حالة �صدوره .
ب � -إحالة �أمر �أو حكم امل�صادرة ال�صادر عن حمكمة فـي �إقليم الدولة الطرف الطالبة
�إىل �سلطاتها املخت�صة  ،بهدف �إنفاذه بالقدر املطلوب .
 - 2تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف �أو �أكرث لها والية ق�ضائية
على جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية  ،التدابري الالزمة للك�شف عن عائدات اجلرمية
�أو املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى واقتفاء �أثرها وجتميدها �أو حجزها .
 - 3ي�شرتط فـي الطلب املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ( )1من هذه امل ــادة ما ي�أتي :
�أ  -فـي حالة طلب امل�صادرة  ،و�صف املمتلكات املراد م�صادرتها مبا فـي ذلك مكانها
وقيمتها املقدرة  ،حيثما تكون ذات �صلة  ،وبيان بالوقائع التي ا�ستندت �إليها
الدول ــة الطــرف الطالبــة مبــا يكف ــي لتمكيــن الدولــة الطرف متلقية الطلب
من ا�ست�صدار الأمر �أو احلكم فـي �إطار قانونها الداخلي .
ب  -فـي حال ــة طلــب ذي �صلــة بالبنــد (/1ب) من هذه امل ــادة  ،ن�سخــة مقبول ــة قانون ــا
من �أمر امل�صادرة الذي ي�ستند �إليه الطلب وال�صادر عن الدولة الطرف الطالبة ،
وبيانــا يح ــدد التدابي ــر التي اتخذته ــا الدول ــة الطــرف الطالب ــة لتوجي ــه �إ�شعــار
منا�سب للغري ح�سن النية ول�ضمان مراعاة الأ�صول القانونية  ،وبيانا ب�أن �أمر
امل�صادرة نهائي .
ج  -فـي حالة طلب ذي �صلة بالبند ( )2من هذه امل ــادة  ،بيان بالوقائع والن�صو�ص
لجــراءات
القانوني ــة التي ا�ستن ــدت �إليهــا الدول ــة الط ــرف الطالب ــة وو�ص ــف ل إ
املطلوبة  ،ون�سخة مقبولة قانونا من الأمر الذي ا�ستند �إليه الطلب .
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�	- 4إذا اختارت الدولة الطرف �أن جتعل اتخاذ التدابري امل�شار �إليها فـي الفقرتني (1و)2
من هذه امل ــادة م�شروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ش�أن  ،على تلك الدولة الطرف �أن تعترب
هذه االتفاقية مبثابة الأ�سا�س التعاهدي الالزم والكافـي .
 - 5يجوز �أي�ضا رف�ض التعاون مبقت�ضى هذه امل ــادة �أو �إلغاء التدابري امل�ؤقتة �إذا مل تتلق
الدول ــة الطــرف متلقيــة الطلب �أدلة كافية فـي حينها �أو �إذا كانت املمتلكات ذات قيمة
ال يعتد بها .
 - 6قبل وقف �أي تدبري م�ؤقت اتخذ عمال بهذه امل ــادة  ،على الدولة الطرف متلقية الطلب
�أن تتيح للدولة الطرف الطالبة  ،فر�صة لعر�ض ما لديها من �أ�سباب ت�ستدعي موا�صلة
ذلك التدبري .
	- 7ال يجوز ت�أويل �أحكام هذه امل ــادة مبا مي�س بحقوق الغري ح�سن النية .
املـــادة التا�سعــة والع�شــرون
التعــاون لأغـرا�ض ا�ستـرداد املوجـودات
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لل�سماح :
 - 1لدول ــة ط ــرف �أخ ــرى برف ــع دع ــوى ق�ضائي ــة �أم ــام حماكمه ــا ال�ستـ ــرداد �أمـ ــوال
�أو ممتلكات متح�صلة من جرمية من جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
 - 2ال�سماح ب�إنفاذ �أمر �أو حكم م�صادرة �صادر عن حمكمة فـي دولة طرف فـي هذه
االتفاقية .
 - 3ملحاكمهــا �أو �سلطاتهــا املخت�صــة عندمــا يتعيــن عليهــا اتخاذ قرار ب�ش�أن امل�صادرة
�أن تعرتف مبطالبة دولة طرف فـي هذه االتفاقية ب�أموال �أو ممتلكات اكت�سبت
من جرمية من جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب باعتبارها مالكة �شرعية
لها .
املـــادة الثالثــون
نقـل الإجـراءات اجلزائيـة
تنظر الدول الأطراف فـي �إمكانية نقل �أي من الإجراءات املتعلقة بفعل جمرم وفقا لهذه
االتفاقية �إىل بع�ضها البع�ض  ،فـي احلاالت التي يعترب فيها ذلك النقل فـي �صالح ح�سن
�سري العدالة  ،وخ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بعدة واليات ق�ضائية .
 - 18-281-

املـــادة احلاديــة والثالثــون
ت�سليـم املتهميـن واملحكـوم عليهـم
 - 1يتم ت�سليم املجرمني واملحكوم عليهم باجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية وفقا للنظام
القانونــي للدولــة متلقية الطلب �إذا كان ال�شخ�ص مو�ضوع طلب الت�سليم موجودا
فـي �إقليم الدولة املطلوب منها  ،ب�شرط �أن يكون الفعل الذي يطلب ب�ش�أنه الت�سليم
جمرما مبقت�ضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة املطلوب منها .
� - 2إذا ا�شتمل طلب الت�سليم عدة جرائم منف�صلة  ،وكانت جرمية واحدة منها على الأقل
خا�ضعة للت�سليم  ،وبع�ضها غري خا�ضع له  ،ولها �صلة بجرمية م�شمولة بهذه االتفاقية ،
فيجوز للدولة املطلوب منها �أن تطبق �أحكام الفقرة ( )1من هذه امل ــادة فيما يتعلق
بتلك اجلرائم .
 - 3تع ــد اجلرائـ ــم الت ــي ي�س ــري عليهـ ــا �أحكـ ــام الفقرتـني ( )2 ، 1م ــن ه ــذه امل ـ ــادة مدرج ـ ــة
فـ ــي ع ــداد اجلرائ ــم اخلا�ضع ــة للت�سلي ــم  ،فـي �أي معاهدة لت�سليم املجرم ــني قائمـ ــة
بــني الدول الأط ــراف  ،على �أن تتعهد الدول الأطــراف ب�إدراج تلك اجلرائ ــم فـي عـ ــداد
اجلرائم اخلا�ضعة للت�سليم فـي �أية معاهدة ت�سليم تعقد فيما بينها .
� - 4إذا تلقـ ــت دولة ط ــرف  ،جتعــل ت�سليم املجرم ــني م�شروط ــا بوج ـ ـ ــود معاهـ ــدة  ،طلـ ــب
ت�سليم من دولة طرف �أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة ت�سليم  ،فيجوز لها �أن تعترب
هــذه االتفاقيــة الأ�سـ ــا�س القانونــي للت�سليــم ف ــي اجلرائــم التي ت�ســري عليهــا �أحكــام
هذه االتفاقية .
 - 5على الدول الأطراف التي ال جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة �أن تعد اجلرائم
التي ت�سري عليها �أحكام هذه االتفاقية  ،جرائم خا�ضعة للت�سليم فيما بينها .
املـــادة الثانيــة والثالثــون
تبـــادل طلبـــات الت�سليـــم
يكـ ــون تبـ ــادل طلبـ ــات الت�سليـ ــم بني اجلهـ ــات املخت�ص ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ــدول الأطـ ــراف مبا�شـ ــرة ،
�أو عن طريق وزارات العدل بها �أو ما يقوم مقامها � ،أو بالطرق الدبلوما�سية .
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املـــادة الثالثــة والثالثــون
م�ستنــدات طلــب الت�سليـــم
 - 1يقدم طلب الت�سليم كتابة ويرفق به ما ي�أتي :
�أ � -أ�صل حكم الإدانة �أو �أمر القب�ض �أو �أية �أوراق �أخرى لها نف�س القوة �صادرة طبقا
للأو�ضاع املقررة فـي قانون الدولة الطالبة � ،أو �صورة ر�سمية لها .
ب  -بيان مف�صل باجلرائم املطلوب الت�سليم من �أجلها  ،يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها
وتكييفهــا القانونــي  ،مع الإ�شارة �إىل الن�صو�ص القانونية املطبقة عليها  ،و�صورة
منها .
ج � -أو�صاف ال�شخ�ص املطلوب ب�صورة دقيقة  ،والبيانات الأخرى التي حتدد �شخ�صه
وجن�سيته وهويته .
 - 2اذا وجدت الدولة املطلوب منها الت�سليم � ،أن هناك حاجة �إىل �إي�ضاحات تكميلية للتحقق
من توافر ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه امل ــادة  ،فلها �أن تخطر الدولة الطالبة
ال�ستكمال هذه الإي�ضاحات خالل مدة حتددها لهذا الغر�ض .
املـــادة الرابعــة والثالثــون
التوقيـــف امل�ؤقـــــت
 - 1لل�سلطة الق�ضائية فـي الدولة الطالبة � ،أن تطلب من الدولة املطلوب منها كتابة ،
حب�س (توقيف) ال�شخ�ص م�ؤقتا �إىل حني و�صول طلب الت�سليم .
 - 2يجوز للدولة املطلوب منها الت�سليم �أن ت�صدر قرارا بحب�س (توقيف) ال�شخ�ص املطلوب
م�ؤقتا .
	- 3ال يجــوز حبــ�س (توقيــف) ال�شخــ�ص املطلــوب ت�سليمــه مــدة تزيــد علــى ثالثيــن يوما
من تاريخ �إلقاء القب�ض عليه � ،إذا مل يقدم طلب الت�سليم م�صحوبا بامل�ستندات املن�صو�ص
عليها فـي امل ــادة ( )33من هذه االتفاقية .
�	- 4إذا وجــدت الدولــة املطلــوب منهــا الت�سليــم � ،أن طلــب الت�سلــم تتوافــر في ــه ال�شــروط
املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )33من هذه االتفاقية  ،فتتوىل ال�سلطات املخت�صة لديها
تنفيذ طلب الت�سليم وفقا لقانونها  ،على �أن حتيط الدولة الطالبة مبا اتخذ فـي �ش�أن
الطلب من �إجراءات دون ت�أخري .
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	- 5ال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س امل�ؤقت على �ستني يوما من تاريخ ورود طلب الت�سليم .
 - 6يجوز الإفراج عن ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه خالل �ستني يوما ب�شرط �أن تتخذ الدولة
املطلوب منها الت�سليم التدابري ال�ضرورية ملنع فراره .
	- 7ال يحــول الإفــراج امل ؤ�قــت عــن املطلــوب ت�سليمــه دون القبــ�ض عليــه وت�سليمــه �إذا طلـبت
الدولة طالبة الت�سليم ذلك .
املـــادة اخلام�ســة والثالثــون
تعــدد طلبــات الت�سليــم
� - 1إذا تعددت طلبات الت�سليم عن جرمية واحدة �أو عدة جرائم خمتلفة فيقدم طلب
الدولة التي �أ�ضرت اجلرمية ب�أمنها �أو م�صاحلها اجلوهرية ثم الدولة التي وقعت
اجلرمي ــة علــى �إقليمه ــا ثــم الدول ــة التــي يك ــون ال�شخــ�ص املطل ــوب م ــن رعاياهــا ،
و�إذا احتدت الظروف فتقدم الدولة الأ�سبق فـي طلب الت�سليم .
 - 2ال يجوز لأي دولة طرف ت�سليم �شخ�ص م�سلم �إليها من دولة طرف �أخرى �إىل دولة
غري طرف �إال مبوافقة الدولة التي قامت بت�سليمه .
املـــادة ال�ساد�ســة والثالثــون
الإنابــــة الق�ضائيــــة
 - 1يجب �أن تت�ضمن طلبات الإنابة الق�ضائية البيانات الآتية :
أ�  -اجلهة املخت�صة ال�صادر عنها الطلب .
ب  -مو�ضوع الطلب و�سببه .
ج  -حتديد هوية ال�شخ�ص املعني بالإنابة بكل دقة .
د  -بيان اجلرمية التي تطلب الإنابة ب�سببها  ،وتكييفها القانوين  ،والعقوبة املقررة
على ارتكابها  ،و�صورة من الن�صو�ص القانونية املطبقة فـي الدولة الطالبة .
 - 2يوجه طلب الإنابة الق�ضائية من وزارة العدل �أو ما يقوم مقامها فـي الدولة الطالبة
�إىل وزارة العدل �أو ما يقوم مقامها فـي الدولة املطلوب منها  ،ويجوز �أن يوجه الطلب
مبا�شـ ــرة م ـ ــن ال�سلط ـ ــات الق�ضائيـ ــة فـي الدولـ ــة الطالبــة �إلــى ال�سلط ــات الق�ضائيـ ــة
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فـي الدولة املطلوب منها مع �إر�سال �صورة من هذه الإنابة �إىل وزارة العدل فـي الدولة
املطلوب منها  ،وميكن �أن يوجه الطلب مبا�شرة من اجلهات الق�ضائية فـي الدولة
الطالب ــة �إلــى اجله ــة املخت�ص ــة فـي الدولة املطل ــوب منهــا  ،وذلك م ــن خ ــالل الطـ ــرق
الدبلوما�سية �أو �أية طرق �أخرى معتمدة من الدول الأطراف فـي هذا ال�ش�أن .
 - 3يتعني �أن تكون طلبات الإنابة الق�ضائية وامل�ستندات امل�صاحبة لها موقعا عليها وخمتومة
من �سلطة خمت�صة �أو معتمدة منها .
� - 4إذا كانت اجلهة التي تلقت طلب الإنابة الق�ضائية غري خمت�صة مببا�شرته  ،تعني عليها
�إحالته تلقائيا �إىل اجلهة املخت�صة فـي دولتها  ،وفـي حالة ما �إذا �أر�سل الطلب بالطريق
املبا�شر  ،ف�إنها حتيط الدولة الطالبة علما بنف�س الطريق .
 - 5فـي حال رف�ض الإنابة الق�ضائية يتعني �أن يبلغ للدولة الطالبة مع بيان �سبب الرف�ض
�إن �أمكن .
 - 6يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة الق�ضائية وفقا لأحكام هذه االتفاقية الأثر
القانوين ذاته كما لو مت من اجلهة املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الطالب .
املـــادة ال�سابعــة والثالثــون
ح�صانــة ال�شهـــود واخلبــراء
 - 1ال يجوز توقيع �أي جزاء �أو تدبري ينطوي على �إكراه ال�شاهد �أو اخلبري الذي مل ميتثل
للتكليف باحل�ضور  ،ولو ت�ضمنت ورقة التكليف باحل�ضور بيان جزاء التخلف .
� - 2إذا ح�ضر ال�شاهد �أو اخلبري طواعية �إىل �إقليم الدولة الطالبة  ،فيتم تكليفه باحل�ضور
وفق �أحكام الت�شريع الداخلي لهذه الدولة .
 - 3ال يجوز �أن يحاكم �أو يحب�س �أو يخ�ضع لأي قيد على حريته فـي �إقليم الدولة الطالبة
�أي �شاهد �أو خبري � -أيا كانت جن�سيته  -يح�ضر �أمام اجلهات الق�ضائية لتلك الدولة
بناء على تكليف باحل�ضور عن �أفعال �أو �أحكام �أخرى غري م�شار �إليها فـي ورقة التكليف
باحل�ضور  ،و�سابقة على مغادرته �أرا�ضي الدولة املطلوب منها .
 - 4تنق�ضي احل�صانة املن�صو�ص عليها فـي هذه امل ــادة �إذا بقى ال�شاهد �أو اخلبري املطلوب
فـي �إقليم الدولة الطالبة ثالثني يوما متعاقبة �أو املدة التي يتفق عليها الطرفان ،
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بالرغم من قدرت ــه على مغادرت ــه بعد �أن �أ�صب ــح وجــوده غري مطل ــوب من اجلهــات
الق�ضائية � ،أو �إذا عاد �إىل �إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .
املـــادة الثامنــة والثالثــون
حمايــــة ال�شهـــود واخلبــــراء
تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لكفالة حماية ال�شاهد �أو اخلبري
من �أية عالنية ت�ؤدي �إىل تعري�ضه �أو �أ�سرته �أو �أمالكه للخطر الناجت عن الإدالء ب�شهادته
�أو بخربته  ،وعلى الأخ�ص :
 - 1كفالة �سرية تاريخ ومكان و�صوله �إىل الدولة الطالبة  ،وو�سيلة ذلك .
 - 2كفالة �سرية حمل �إقامته وتنقالته و�أماكن تواجده .
 - 3تتعهــد الدول ــة الطالب ــة بتوفيــر احلماي ــة الأمنيــة الالزمــة التــي تقت�ضيهــا حالــة
ال�شاه ــد �أو اخلبي ــر و�أ�سرت ــه  ،وظ ــروف الق�ضي ــة املطل ــوب فيه ــا  ،و أ�ن ــواع املخاط ــر
املتوقعة .
املـــادة التا�سعــة والثالثــون
نقـــل ال�شهـــود واخلبـــراء
� - 1إذا كان ال�شاهد �أو اخلبري املطلوب مثوله �أمام الدولة الطالبة حمبو�سا فـي الدولة
املطلوب منها  ،يجرى نقله م�ؤقتا �إىل املكان الذي �ستعقد فيه اجلل�سة املطلوب �سماع
�شهادته �أو خربته فيها  ،وذلك بال�شروط وفـي املواعيد التي حتددها الدولة املطلوب
منها  ،ويجوز رف�ض النقل :
أ� � -إذا رف�ض ال�شاهد �أو اخلبري املحبو�س .
ب � -إذا كان وجوده �ضروريا من �أجل �إجراءات جنائية تتخذ فـي �إقليم الدولة املطلوب
منها .
ج � -إذا كان نقله من �ش�أنه �إطالة �أمد حب�سه .
د � -إذا كانت هناك اعتبارات حتول دون نقله .
 - 2يظـ ــل ال�شاهـ ــد �أو اخلبي ـ ــر املنقـ ــول حمبو�سـ ــا فـي �إقليم الدولة الطالبة �إىل حني �إعادته
�إىل الدولة املطلوب منها  ،ما مل تطلب الدولة الأخرية �إطالق �سراحه .
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املـــادة الأربعــون
نفقـات �سفـر و�إقامـة ال�شهـود واخلبـراء
� - 1إذا ر�أت الدولة الطالبة �أن حل�ضور ال�شاهد �أو اخلبري �أمام �سلطتها الق�ضائية �أهمية
خا�صة  ،ف�إنه يتعني �أن ت�شري �إىل ذلك فـي طلبها  ،و�أن ي�شتمل الطلب �أو التكليف
باحل�ضور على بيان تقريبي بنفقات ال�سفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها  ،وتقوم
الدولة املطلوب منها تكليف ال�شاهد �أو اخلبري باحل�ضور  ،وب�إحاطة الدولة الطالبة
باجلواب .
 - 2يتقا�ضى ال�شاهد ما فاته من �أجر �أو ك�سب من الطرف املتعاقد الطالب  ،كما يحق
للخبري املطالبة ب�أتعابه نظري الإدالء بر�أيه  ،ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات
والأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الطالب .
البــاب ال�سـاد�س
�أحكــام ختاميــة
املـــادة احلاديــة والأربعــون
 - 1تك ـ ــون هـذه االتفاقيــة حمــال للت�صديــق عليهـ ــا م ــن الـ ــدول املــوقع ــة  ،وت ــودع وثائـق
الت�صديق �أو االن�ضمـام لــدى الأمانــة العامــة جلامعــة الـدول العربية فـي موعد �أق�صاه
ثالثــون يوما من تاريخ الت�صديق �أو االن�ضمام  ،وعلى الأمانة العامة �إبالغ �سائر الدول
الأع�ضاء  ،بكل �إيداع لتلك الوثائق وتاريخه .
 - 2ت�سري هذه االتفاقية بعد م�ضي ثالثني يوما من تاريخ �إيداع وثائق الت�صديق عليها
�أو االن�ضمام �إليها من �سبع دول عربية .
	- 3ال تنفذ هذه االتفاقية بحق �أية دولة عربية �أخرى � ،إال بعد �إيداع وثيقة الت�صديق
عليها �أو االن�ضمام �إليها لدى الأمانة العامة للجامعة  ،وم�ضي ثالثني يوما من تاريخ
الإيداع .
 - 4يجـوز للدول ــة الط ــرف �أن تقرتح تعدي ــل �أي نــ�ص مــن ن�صـو�ص هذه االتفاقية وحتيلــه
إ�ل ــى الأم ــني الع ــام جلامعـة الدول العربيــة الــذي يقــوم ب�إبالغــه �إىل الدول الأطــراف
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فـي االتفاقية التخاذ قرار باعتماده ب�أغلبية ثلثي الدول الأطراف  ،وي�صبح هذا التعديل
نافـ ــذا بعد م�ضي ثالثني يومـ ــا من تاريخ �إيداع وثائق الت�صدي ـ ــق �أو القبول �أو الإق ــرار
من �سبع دول �أطراف لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية .
	- 5ال يجــوز لأيــة دولــة طــرف �أن تن�سحــب مــن هــذه االتفاقيــة � ،إال بنــاء علـى طلــب كتابــي
تر�سله �إىل الأمني العام جلامعة الدول العربية .
 - 6يرتب االن�سحاب �أثره بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ �إر�سال الطلب � ،إىل �أمني عام
جامعة الدول العربية وتظل �أحكام هذه االتفاقية نافذة فـي �ش�أن الطلبات التي قدمت
قبل انق�ضاء هذه املدة .
 - 7تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمني العام جلامعة الدول العربية بن�سخ من قوانينها
ولوائحها التي ت�ضع االتفاقية مو�ضع النفاذ  ،وبن�سخ من �أي تغيريات تدخل الحقا
على تلك القوانني واللوائح � ،أو بو�صف لها .
ح ـ ــررت هذه االتفاقيـ ــة باللــغة العربية مبدين ــة القاه ــرة فـي جمهوري ــة م�ص ــر العربيـ ــة
فـي 1432/1/15هـ  ،املوافق 2010/12/21م من �أ�صل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعة
الدول العربية (الأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب)  ،ون�سخة مطابقة للأ�صل ت�سلم
للأمان ــة العام ــة ملجل ــ�س وزراء الداخليــة العرب  ،وت�سل ــم ك ــذلك ن�سخ ــة مطابق ــة للأ�ص ــل
لكل دولة من الدول الأطراف .
و�إثبات ـ ــا مل ـ ــا تقـ ـ ــدم  ،قـ ـ ــام �أ�صحـ ـ ــاب ال�سمـ ـ ــو واملعالـ ـ ــي وزراء الداخلي ـ ــة والع ـ ــدل الع ـ ــرب ،
بتوقي ــع ه ــذه االتفاقيـ ــة  ،نيابـ ــة ع ــن دولهـ ــم .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/28
بالت�صديق على االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وع ـل ــى االتفاقيـ ــة العربيـ ــة ملكافحــة الف�س ــاد املوقع ــة فـي القاهـ ــرة بتاريـ ــخ 1432/1/15هـ ،
املوافق 2010/12/21م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها فـي �صيغتها املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاقية وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من مايـــــــــــــو �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1058
ال�صادرة فـي 2014/5/25م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

االتفاقيــة العربيـة ملكافحــة الف�ســاد
الديباجــــة
�إن الدول العربية املوقعة ،
اقتناعــا منها ب�أن الف�ســاد ظاهرة �إجرامية متعددة الأ�شكال ذات �آثار �سلبية على القيم
الأخالقية واحلياة ال�سيا�سية والنواحي االقت�صادية واالجتماعية .
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �أن الت�صدي للف�ساد ال يقت�صر دوره على ال�سلطات الر�سمية للدولة
و�إمن ـ ــا ي�شمـ ــل �أي�ضـ ــا الأف ــراد وم�ؤ�س�س ــات املجتمع املدين التي ينبغ ــي �أن ت ـ ـ�ؤدي دورا فعـ ــاال
فـي هذا املجال .
ورغبة منها فـي تفعيل اجلهود العربية والدولية الرامية �إىل مكافحة الف�ساد والت�صدي له
ولغر�ض ت�سهيل م�سار التعاون الدويل فـي هذا املجال ال�سيما ما يتعلق بت�سليم املجرمني
وتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة  ،وكذلك ا�سرتداد املمتلكات .
وت�أكيدا منها على �ضرورة التعاون العربي ملنع الف�ساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة
للحدود الوطنية .
والتزاما منها باملبادئ الدينية ال�سامية والأخالقية النابعة من الأديان ال�سماوية ومنها
ال�شريعة الإ�سالمية الغراء وب�أهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم
املتحدة واالتفاقيات واملعاهدات العربية والإقليمية والدولية فـي جمال التعاون القانوين
والق�ضائي والأمني للوقاية ومكافحة اجلرمية ذات ال�صلة بالف�ساد والتي تكون الدول
العربية طرفا فيها ومنها اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .
قد اتفقت على ما يلي :

املــادة الأولـــــى
تعريفــــــات

لأغـ ــرا�ض ه ــذه االتفاقيــة  ،يق�صــد بكل من الكلمات والعبارات التالية املعنــى املبــني قريـ ــن
كل منها :
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 - 1الدولــة الطــرف :
كل دولة ع�ضو فـي جامعة الدول العربية �صادقت على هذه االتفاقية �أو ان�ضمت
�إليها و�أودعت وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام لدى الأمانة العامة للجامعة .
 - 2املوظـف العمومـي :
�أي �شخ�ص ي�شغل وظيفة عمومية �أو من يعترب فـي حكم املوظف العمومي وفقا
لقان ـ ــون الدولـ ــة الطـ ــرف ف ـ ــي املج ــاالت التنفيذي ــة �أو الت�شريعيـ ــة �أو الق�ضائي ـ ــة
�أو الإداري ــة � ،ســواء �أكــان معينــا �أو منتخبــا دائما �أو م�ؤقتا � ،أو كان مكلــفا بخدمــة
عمومية لدى الدولة الطرف  ،ب�أجر �أم بدون �أجر .
 - 3املوظف العمومي الأجنبي :
�أي �شخ ــ�ص ي�شغ ــل وظيفــة ت�شريعيــة �أو تنفيذيــة �أو �إداريــة �أو ق�ضائــية ل ــدى بل ــد
�أجنبي � ،سواء �أكان معينا �أم منتخبا  ،دائما �أو م�ؤقتا  ،و�أي �شخ�ص ميار�س وظيفة
عمومية ل�صالح بلد �أجنبي � ،أو ل�صالح جهاز عمومي �أجنبي �أو م�ؤ�س�سة عمومية
�أجنبية .
 - 4موظف م�ؤ�س�سة دولية عمومية :
�أي موظف مدين دويل �أو �أي �شخ�ص ت�أذن له م�ؤ�س�سة دولية عمومية ب�أن يت�صرف
نيابة عنها .
 - 5املمتلكـــــات :
املوج ــودات بكـ ــل �أنواعه ــا � ،س ــواء �أكانــت ماديــة �أم غي ــر ماديــة  ،منقول ــة �أم غيـ ــر
منقولـ ــة  ،وامل�ستن ــدات �أو ال�صك ــوك القانوني ــة الت ــي تثبــت ملكــية تلك املوج ـ ــودات
�أو وجود حق عليها .
 - 6العائدات الإجرامية :
�أي ممتلكات مت�أتية �أو متح�صل عليها  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،من ارتكاب
�أي من �أفعال الف�ساد املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
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 - 7التجميــد �أو احلجـــز :
ف ــر�ض حظ ــر م�ؤق ــت على �إحال ــة املمتلك ــات �أو تبديلهــا �أو الت�صرف فيها �أو نقلهـا ،
�أو تويل عهدة املمتلكات �أو ال�سيطرة عليها م�ؤقتا  ،بناء على �أمر �صادر عن حمكمة
�أو �سلطة خمت�صة �أخرى .
 - 8امل�صـــــــادرة :
التجريد الدائم من املمتلكات ب�أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى .
 - 9الت�سليــم املراقــب :
ال�سم ــاح للعمليـ ــات غري امل�شروعة �أو امل�شبوهــة باخلروج من �إقليــم دولة �أو �أك ــرث
�أو املرور عربه �أو دخوله بعلم من �سلطاته املعنية وحتت مراقبتها  ،بغية التحري
عن �أفعال الف�ساد املجرمة وفقا لأحكام هذه االتفاقية وك�شف هوية الأ�شخا�ص
ال�ضالعني فـي ارتكابها .
املــادة الثانيـــــة
�أهـــداف االتفاقيـــة
تهدف هذه االتفاقية �إىل :
 تعزيز التدابري الرامية �إىل الوقاية من الف�ساد ومكافحته وك�شفه بكل �أ�شكاله ،و�سائر اجلرائم املت�صلة به ومالحقة مرتكبيها .
 تعزي ــز التعاون العرب ــي علــى الوقاي ــة من الف�ســاد ومكافحتــه وك�شفـ ــه وا�ستـ ــرداداملوجودات .
 تعزيز النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون . ت�شجيع الأفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين على امل�شاركة الفعالة فـي منع ومكافحةالف�ساد .
املــادة الثالثـــــة
�صــــون ال�سيـــــادة
 - 1ت�ؤدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى هذه االتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ
ت�ساوي الدول فـي ال�سيادة وال�سالمة الإقليمية وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية
للدول .
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	- 2ال تبيح هذه االتفاقية لدولة طرف �أن تقوم فـي �إقليم دولة طرف �أخرى مبمار�سة
الوالي ــة الق�ضائيـ ــة و�أداء الوظائـ ــف التي ينــاط �أدا�ؤها ح�ص ــرا ب�سلط ــات تلك الدولـ ـ ــة
الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي .
املــادة الرابعـــة
التجريـــــــم
مع مراعاة �أن و�صف �أفعال الف�ساد املجرمة وفقا لهذه االتفاقية يخ�ضع لقانون الدولة
الطرف  ،تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوين ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري
�أخرى لتجرمي الأفعال التالية  ،عندما ترتكب ق�صدا �أو عمدا :
 -1الر�شوة فـي الوظائف العمومية .
 -2الر�ش ــوة ف ــي �شركات القط ــاع العــام وال�شركــات امل�ساهمــة واجلمعي ــات وامل�ؤ�س�س ــات
املعتربة قانونا ذات نفع عام .
 -3الر�شوة فـي القطاع اخلا�ص .
 -4ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب وموظفـي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية فيما
يتعلق بت�صريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف .
 -5املتاجرة بالنفوذ .
�	-6إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف العمومية .
 -7الإثراء غري امل�شروع .
 -8غ�سل العائدات الإجرامية .
�	-9إخفاء العائدات الإجرامية املتح�صلة من الأفعال الواردة فـي هذه املادة .
�	-10إعاقة �سري العدالة .
 -11اختال�س املمتلكات العامة واال�ستيالء عليها بغري حق .
 -12اختـ ــال�س ممتلك ــات ال�شرك ــات امل�ساهمـ ــة واجلمعي ــات اخلا�ص ــة ذات النف ــع الع ـ ــام
والقطاع اخلا�ص .
 -13امل�شاركة �أو ال�شروع فـي اجلرائم الواردة فـي هذه املادة .
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املــادة اخلام�سـة
م�س�ؤوليـــة ال�شخـــ�ص االعتبــاري
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري  ،مبا يتفق مع نظامها القانوين  ،لتقرير
امل�س�ؤولية اجلزائية �أو املدنية �أو الإدارية لل�شخ�ص االعتباري عن اجلرائم الواردة فـي هذه
االتفاقية  ،دون م�سا�س بامل�س�ؤولية اجلزائية لل�شخ�ص الطبيعي .
املــادة ال�ساد�سـة
املالحقــة واملحاكمــة واجلــزاءات
 - 1تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة وفقا لنظامها القانوين لتكفل ل�سلطة التحقيق
املخت�صة �أو املحكمة حق االطالع �أو احل�صول على �أي بيانات �أو معلومات تتعلق بح�سابات
م�صرفية �إذا اقت�ضى ذلك ك�شف احلقيقة فـي �أية جرمية من اجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية .
 - 2تتخذ كل دولة طرف ب�ش�أن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية التدابري املالئمة  ،وفقا
لنظامها القانوين ل�ضمان ح�ضور املتهم �إجراءات التحقيق واملحاكمة فـي حال الإفراج
عنه مع الأخذ فـي االعتبار حقوق الدفاع .
 - 3تتخ ــذ ك ــل دولة ط ــرف  ،وفقا لنظامهـ ــا القانونــي ومبادئها الد�ستورية  ،ما قد يلزم من
تدابري لإر�ساء �أو �إبقاء توازن منا�سب بني �أي ح�صانات �أو امتيازات ممنوحة ملوظفيها
العموميني من �أجل �أداء وظائفهم و�إمكانية القيام  ،عند ال�ضرورة  ،بعمليات حتقيق
ومالحقة ومقا�ضاة فعالة فـي الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
 - 4تخ�ضــع ك ــل دولــة طــرف ارتكــاب �أية جرمية من اجلرائــم امل�شمولــة بهــذه االتفاقي ــة
جلزاءات تراعى فيها خطورة تلك اجلرمية  ،على �أن ت�شدد العقوبات املقررة للأفعال
املذكورة  ،وفقا لأحكام قانون العقوبات فـي حال العود .
 - 5تنظر كل دولة طرف مبا يتفق مع قانونها الداخلي  -عند االقت�ضاء  -اتخاذ �أية عقوبات
تبعية �أو تكميلية على املحكوم عليهم بارتكاب اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 6حتدد كل دولة طرف  -وفقا لقانونها الداخلي  -مدة تقادم طويلة لأية جرمية م�شمولة
بهذه االتفاقية .
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املــادة ال�سابعـة
التجميـد واحلجـز وامل�صــادرة
 -1تعتم ــد ك ــل دولة طرف � -إىل �أق�ص ــى حد ممكن  -وفــقا لنظامها القانوين  ،مــا قد يل ــزم
من تدابري للتمكني من م�صادرة :
�أ  -العائدات الإجرامية املت�أتية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية � ،أو ممتلكات
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات .
ب  -املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�ستخدمت �أو كانت معدة لال�ستخدام
فـي ارتكاب جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية .
 -2تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل التعرف على �أي
مـ ــن الأ�شيـ ــاء امل ــ�شار �إلي ــها فـي الفق ــرة ( )1من ه ــذه امل ــادة �أو اقتفــاء �أثرها �أو �ضبطها
�أو جتميدها �أو حجزها بغر�ض م�صادرتها .
� -3إذا حولت العائدات الإجرامية �أو بدلت  ،جزئيا �أو كليا � ،إىل ممتلكات �أخرى  ،وجب
�إخ�ضاع تلك املمتلكات  ،بدال من العائدات  ،للتدابري امل�شار �إليها فـي هذه املادة ولو نقل
اجلاين ملكيتها لآخرين .
� -4إذا خلطت العائدات الإجرامية مبمتلكات اكت�سبت من م�صادر م�شروعة  ،وجب �إخ�ضاع
هذه املمتلكات للم�صادرة فـي حدود القيمة املقدرة لتلك العائدات  ،دون م�سا�س ب�أي
�صالحية تتعلق بتجميدها �أو حجزها .
 -5تخ�ضع �أي�ضا للتدابري امل�شار �إليها فـي هذه املادة  ،على النحو ذاته وبالقدر نف�سه
املطبقني على العائدات الإجرامية  ،الإيرادات �أو املنافع املادية الأخرى املت�أتية من
العائ ــدات الإجرامي ــة � ،أو من املمتلكــات التي حولت هذه العائدات �إليهــا �أو بدلت بهــا ،
�أو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .
 -6يجوز للدول الأطراف �أن تنظر فـي �إمكانية �إلزام اجلاين ب�أن يبني امل�صدر امل�شروع
للعائدات الإجرامية املزعومة �أو املمتلكات الأخرى املعر�ضة للم�صادرة  ،بقدر ما يتفق
ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات الق�ضائية والإجراءات
الأخرى .
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 - 7تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتنظيم و�إدارة
وا�ستخدام املمتلكات املجمدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة �أو املرتوكة التي هي عائدات
�إجرامية  ،وفقا لقانونها الداخلي ويجب �أن ت�شمل هذه التدابري معايري ب�ش�أن �إرجاع
املمتلكات امل�ضمونة التي تظل حتت ت�صرف ال�شخ�ص الذي له حق فيها  ،كما تنظر كل
دولة طرف فـي تدابري تتعلق ب�إدارة ا�ستخدام املمتلكات املرتوكة  ،وكذا مراعاة �إطالة
وتوحيد املهل الزمنية التي يعد انق�ضا�ؤها تركا لتلك املمتلكات .
	- 8ال يجوز تف�سري �أحكام هذه املادة مبا مي�س حقوق الغري ح�سني النية .
املــادة الثامنـة
التعويـ�ض عــن الأ�ضــرار
تن�ص كل دولة طرف فـي قانونها الداخلي على �أن يكون للمت�ضرر من جراء فعل من �أفعال
الف�ساد امل�شمولة بهذه االتفاقية احلق فـي رفع دعوى للح�صول على تعوي�ض عن تلك
الأ�ضرار .
املــادة التا�سعــة
الواليــــة الق�ضائيــــة
 - 1تخ�ضع اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية للوالية الق�ضائية للدولة الطرف
فـي �أي من الأحوال التالية �إذا :
أ�  -ارتكب اجلرم �أو �أي فعل من �أفعال ركنه املادي فـي �إقليم الدولة الطرف املعنية .
ب  -ارتكــب اجل ــرم على منت �سفينــة ترفــع علم الدولة الط ــرف �أو طائ ــرة م�سجل ــة
مبقت�ضى قوانينها وقت ارتكاب اجلرم .
ج  -ارتكب اجلرم �ضد م�صلحة الدولة الطرف �أو �أحد مواطنيها �أو �أحد املقيمني فيها .
د  -ارتكــب اجلــرم �أح ــد مواطني الدولة الط ــرف �أو �أحد املقيمني فيها �إقامة اعتيادي ــة
�أو �شخ�ص عدمي اجلن�سية يوجد مكان �إقامته املعتاد فـي �إقليمها .
هـ  -كان اجلرم �أحد الأفعال املجرمة مبوجب املادة ( الرابعة/ح ) من هذه االتفاقية
ويرتكب خارج �إقليمها بهدف ارتكاب فعل جمرم داخل �إقليمها .
و  -كان املتهم مواطنا موجودا فـي �إقليم الدولة الطرف وال تقوم بت�سليمه .
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 -2تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لإخ�ضاع الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية
لواليتها الق�ضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا فـي �إقليمها وال تقوم
بت�سليمه .
� -3إذا �أبلغت الدولة الطرف التي متار�س واليتها الق�ضائية مبقت�ضى هذه املادة �أو علمت
بطريقة �أخرى � ،أن �أي دولة �أو دول �أطراف �أخرى جتري حتقيقا �أو مالحقة �أو تتخذ
�إجراء ق�ضائيا ب�ش�أن ال�سلوك ذاته وجب على ال�سلطات املعنية فـي تلك الدولة �أو الدول
الأطراف �أن تت�شاور فيما بينها ح�سب االقت�ضاء على تن�سيق ما تتخذه من �إجراءات .
املــادة العا�شـرة
تدابيـر الوقايــة واملكافحــة
 - 1تقوم كل دولة طرف  -وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  -بو�ضع وتنفيذ
وتر�سيــخ �سيا�س ــات فعالة من�سقة للوقايـة من الف�ســاد ومكافحتــه  ،من �ش�أنهــا تعزي ــز
م�شارك ــة املجتمــع وجت�سيــد مبــادئ �سيادة القانــون وح�سن �إدارة ال�ش ـ�ؤون واملمتلك ــات
العمومية والنزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة .
 - 2ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إر�ساء �سبل فعالة تهدف �إىل الوقاية من الف�ساد .
 - 3ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إجراء تقييم دوري للت�شريعات والتدابري الإدارية ذات ال�صلة
بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الف�ساد ومكافحته .
 - 4ت�سعى كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي �إىل اعتماد وتر�سيخ
وتدعي ــم نظــم تقرر ال�شفافيــة ومتنع ت�ضارب امل�صالـح بني املوظف واجلهــة التي يعمــل
بها � ،سواء القطاع العام �أو اخلا�ص .
 - 5ت�سعى كل دولة طرف �إىل �أن تطبق �ضمن نطاق نظمها امل�ؤ�س�سية والقانونية مدونات
ومعايري �سلوكية من �أجل الأداء ال�صحيح وامل�شرف وال�سليم للوظائف العامة .
 - 6تنظر كل دولة طرف �أي�ضا  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،فـي �إر�ساء
تدابري ونظم تي�سر قيام املوظفني العموميني ب�إبالغ ال�سلطات املعنية عن �أفعال الف�ساد
عند علمهم بها �أثناء �أدائهم لوظائفهم .
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 - 7ت�سعى كل دولة طرف باخلطوات الالزمة لإن�شاء نظم تقوم على ال�شفافية والتناف�س
وعلى معايري مو�ضوعية فيما يتعلق بامل�شرتيات العمومية واملناق�صات وذلك لغايات
منع الف�ساد .
 - 8بغية منع الف�ساد فـي القطاع اخلا�ص تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ،
وفق ــا لقوانينه ــا الداخليــة ولوائحها املتعلقة مب�س ــك الدفاتر وال�سج ــالت  ،والك�ش ــف
عن البيانات املالية  ،ومعايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات  ،ملنع القيام بالأفعال
التالية بغر�ض ارتكاب �أي من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية :
�أ � -إن�شاء ح�سابات خارج الدفاتر .
ب � -إجراء معامالت دون تدوينها فـي الدفاتر �أو دون تبيينها ب�صورة وافية .
ج  -ت�سجيل نفقات وهمية .
د  -قيد التزامات مالية دون تبيني غر�ضها على الوجه ال�صحيح .
هـ  -ا�ستخدام م�ستندات زائفة .
و -الإتالف املتعمد مل�ستندات املحا�سبة قبل املوعد الذي يفر�ضه القانون .
 - 9تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة ،
ح�سب االقت�ضاء ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،على تعزيز وتطوير
التدابي ــر امل�شـ ــار �إليهـ ــا فـ ــي ه ــذه املـ ــادة  .ويجـ ــوز �أن ي�شمـ ــل ذلك التعـ ــاون امل�شارك ـ ــة
فـي الربامج وامل�شاريع الدولية الرامية �إىل الوقاية من الف�ساد .
 - 10تكفـ ــل كـ ــل دول ــة طـ ــرف  ،وفقـ ــا للمبـ ــادئ الأ�سا�ســية لنظامهــا القانونــي  ،وجود هيئ ــة
�أو هيئات  ،ح�سب االقت�ضاء  ،تتوىل منع ومكافحة الف�ساد  ،بو�سائل مثل :
أ�  -تنفيذ ال�سيا�سات امل�شار �إليها فـي هذه املادة والإ�شراف على تنفيذها عند االقت�ضاء .
ب  -زيادة املعارف املتعلقة بالوقاية من الف�ساد وتعميمها .
 - 11تق ــوم كـ ــل دول ــة طـ ــرف  ،وفق ــا للمب ــادئ الأ�سا�سية لنظامهــا القانونــي  ،مبنح الهي ــئة
�أو الهيئات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )10من هذه املادة ما يلزم من ا�ستقاللية  ،لتمكني
تلك الهيئة �أو الهيئات من اال�ضطالع بوظائفها ب�صورة فعالة ومبن�أى عن �أي ت�أثري
ال م�سوغ له  .وينبغي توفري ما يلزم من موارد مادية وموظفني متخ�ص�صني  ،وكذلك
ما قد يحتاج �إليه ه�ؤالء املوظفون من تدريب لال�ضطالع بوظائفهم .
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املــادة احلادية ع�شـرة
م�شاركــة املجتمــع املدنــي
تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة لت�شجيع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على امل�شاركة
الفعالة فـي منع الف�ساد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه امل�شاركة بتدابري مثل :
 - 1توعيـ ــة املجتمــع مبكافحـ ــة الف�س ــاد و�أ�سباب ــه وج�سامت ـ ــه ومـ ــا ميثل ــه م ــن خطـ ــر
على م�صاحله .
 - 2القيام ب�أن�شطة �إعالمية ت�سهم فـي عدم الت�سامح مع الف�ساد وكذلك برامج توعية
ت�شمل املناهج املدر�سية واجلامعية .
 - 3تعريف النا�س بهيئات مكافحة الف�ساد ذات ال�صلة امل�شار �إليها فـي هذه االتفاقية
و�أن توفر لهم �سبل االت�صال بتلك الهيئات ليتمكنوا من �إبالغها عن �أي حوادث
قد يرى �أنها ت�شكل فعال جمرما وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة الثانيـة ع�شــرة
ا�ستقالل اجلهاز الق�ضائي و�أجهزة النيابة العامة
نظرا لأهمية ا�ستقالل الق�ضاء وما له من دور حا�سم فـي مكافحة الف�ساد  ،تتخذ كل
دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،كل ما من �ش�أنه �ضمان وتعزيز
ا�ستقالل الق�ضاء و�أع�ضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفري احلماية الالزمة لهم .
املــادة الثالثـة ع�شــرة
عواقــب �أفعــال الف�ســاد
مع �إيالء االعتبار الواجب ملا اكت�سبته الأطراف الأخرى من حقوق بح�سن نية  ،تتخذ كل
دول ــة طــرف  ،وفق ــا للمــبادئ الأ�سا�سيــة لقانونها الداخلــي  ،تدابيـر تتــناول عواقب الف�س ــاد .
وفـي هذا ال�سياق  ،يجوز للدول الأطراف �أن تعترب الف�ساد عامال ذا �أهمية فـي اتخاذ
�إج ــراءات قانونيــة لإلغاء �أو ف�سخ العقد �أو �سحــب امتياز �أو غري ذلك من ال�صكــوك املماثلــة
�أو اتخاذ �أي �إجراء انت�صافـي �آخر .
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املــادة الرابعـة ع�شــرة
حماية املبلغني وال�شهود واخلرباء وال�ضحايا
توفر الدولة الطرف احلماية القانونية الالزمة للمبلغني وال�شهود واخلرباء وال�ضحايا
الذين يدلون ب�شهادة تتعلق ب�أفعال جترمها هذه االتفاقية وت�شمل هذه احلماية �أقاربهم
والأ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم  ،من �أي انتقام �أو ترهيب حمتمل  ،ومن و�سائل هذه
احلماية :
 - 1توفري احلماية لهم فـي �أماكن �إقامتهم .
 - 2عدم �إف�شاء املعلومات املتعلقة بهويتهم و�أماكن تواجدهم .
�	- 3أن يديل املبلغون وال�شهود واخلرباء وال�ضحايا ب�أقوالهم على نحو يكفل �سالمتهم
مثل الإدالء بال�شهادة عرب ا�ستخدام تقنية االت�صاالت .
 - 4اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من �أف�شى معلومات متعلقة بهوية �أو ب�أماكن
تواجد املبلغني �أو ال�شهود �أو اخلرباء �أو ال�ضحايا .
املــادة اخلام�سـة ع�شــرة
م�ساعـــدة ال�ضحايــــا
 - 1يتعني على كل دولة طرف �أن ت�ضع قواعد �إجرائية مالئمة توفر ل�ضحايا اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية �سبل احل�صول على التعوي�ض وجرب الأ�ضرار .
 - 2يتعني على كل دولــة طــرف �أن تتيــح  ،رهنا بقانونها الداخلــي � ،إمكانية عر�ض �آراء
ال�ضحايا و�أخذها بعني االعتبار فـي املراحل املنا�سبة من الإجراءات اجلنائية املتخذة
بحق اجلناة على نحو ال مي�س بحقوق الدفاع .
املــادة ال�ساد�سـة ع�شــرة
التعـاون فـي جمـال �إنفـاذ القوانـني
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا  ،مبا يتفق والنظم القانونية والإدارية
الداخلية لكــل منهــا  ،مــن أ�جــل تعزيز فاعلية تدابري �إنفــاذ القوانني الراميــة �إلــى من ــع
ومكافحة اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،وذلك من خالل :
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 - 1تبـ ــادل املعلومـ ــات عن الو�سائ ــل والأ�سالي ــب الت ــي ت�ستخ ــدم الرتكـ ــاب اجلرائـ ــم
امل�شمولة بهذه االتفاقية �أو �إخفائها مبا فـي ذلك اجلرائم التي ترتكب با�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة والك�شف املبكر عنها .
 - 2التعاون على �إجراءات التحريات ب�ش�أن هوية الأ�شخا�ص امل�شتبه فـي �ضلوعهم
بجرائم م�شمولة بهذه االتفاقية و�أماكن وجودهم و�أن�شطتهم  ،وحركة العائدات
واملمتلكات املت�أتية من ارتكاب تلك اجلرائم .
 - 3تبادل اخلرباء .
 - 4التعـ ــاون عل ــى توفيــر امل�ساع ــدة التقنيــة لإعداد برامــج �أو عقــد دورات تدريبي ـ ــة
م�شرتكة � ،أو خا�صة بدولة �أو جمموعة من الدول الأطراف عند احلاجة للعاملني
ف ــي جمــال الوقاي ــة ومكافحــة اجلرائــم امل�شمولــة بهذه االتفاقيــة  ،بغي ــة تنمي ــة
قدراتهم العلمية والعملية ورفع م�ستوى �أدائهم .
 - 5عقد حلقات درا�سية وندوات علمية للوقاية ومكافحة اجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية .
�	- 6إجراء وتبادل البحوث والدرا�سات واخلربات املتعلقة بالوقاية ومكافحة اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية .
� - 7إن�شاء قاعدة بيانات عن الت�شريعات الوطنية وتقنيات التحقيق و�أجنح املمار�سات
والتج ــارب ذات ال�صلــة فـي جم ــال الوقايــة ومكافحــة اجلرائــم امل�شمولـ ــة بهـ ــذه
االتفاقية .
املــادة ال�سابعـة ع�شــرة
التعـاون مـع �سلطـات �إنفـاذ القانـون
 - 1تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة لت�شجيع الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون �أو �شاركوا
فـي ارتكاب جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة �إىل ال�سلطات
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املخت�صة لأغرا�ض التحقيق والإثبات  ،وعلى توفري م�ساعدة فعلية حمددة لل�سلطات
املخت�صة ميكن �أن ت�سهم فـي حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية وا�سرتداد تلك
العائدات .
 - 2تنظر كل دولة طرف فـي �أن تتيح  ،فـي احلاالت املنا�سبة � ،إمكانية تخفيف عقوبة املتهم
الذي يقدم عونا كبريا فـي عمليات التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن جرمية م�شمولة بهذه
االتفاقية .
 - 3تنظـر كــل دولــة ط ــرف فـي �إمكانية الإعفـ ــاء من املالحقة الق�ضائية  ،وفق ــا للمب ــادئ
الأ�سا�سيـ ــة لقانونهـ ــا الداخل ــي  ،لأي �شخ ــ�ص يق ــدم عونــا كبيــرا فـي عمليــات التحقيــق
�أو املالحقة ب�ش�أن جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 4جت ــري حمايــة �أولئك الأ�شخــا�ص على النحو املن�صو�ص عليــه فـي املــادة الرابعــة ع�شــرة
من هذه االتفاقية  ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال .
 - 5عندمــا يكون ال�شخ�ص امل�شــار �إليه فـي الفقــرة ( )1من هذه املادة  ،املوجود فـي دولة
طرف  ،قادرا على تقدمي عون كبري �إىل ال�سلطات املخت�صة لدولة طرف �أخرى ،
يجوز للدولتني الطرفني املعنيتني �أن تنظرا فـي �إبرام اتفاقيات �أو ترتيبات  ،وفقا
لقانونهما الداخلـي  ،ب�ش�أن �إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفري املعاملة املبينة
فـي الفقرتني ( )2و( )3من هذه املادة .
املــادة الثامنـة ع�شــرة
التعـاون بني ال�سلطـات الوطنيــة
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،ما قد يلزم من تدابري ل�ضمان التعاون
ب ــني �سلطاتهــا العموميــة  ،وكذلك موظفيهــا العموميني من جانــب  ،و�سلطاتها امل�س�ؤولة
عن التحقيق فـي الأفعال الإجرامية ومالحقة مرتكبيها من جانب �آخر  ،على �أن ي�شمل
ذلك التعاون :
 - 1املبادرة ب�إبالغ �سلطات التحقيق حيثما تكون هناك �أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب�أنه
جرى ارتكاب �أي من الأفعال املجرمة الواردة فـي املادة الرابعة من هذه االتفاقية .
 - 2تقدمي جميع املعلومات ال�ضرورية �إىل �سلطات التحقيق  ،بناء على طلبها .
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املــادة التا�سعـة ع�شــرة
التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص
 -1تتخــذ ك ــل دولـ ــة ط ــرف  ،وفق ــا لقانونه ــا الداخلي  ،م ــا ق ــد يل ــزم م ــن تدابي ــر ل�ضم ــان
التعاون بني ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلا�ص ،
وخ�صو�صا امل�ؤ�س�سات املالية  ،فيما يت�صل بالأمور املتعلقة بارتكاب �أفعال جمرمة وفقا
لهذه االتفاقية .
 -2تنظر كل دولة طرف فـي ت�شجيع رعاياها وغريهم من الأ�شخا�ص الذين يوجد مكان
�إقامتهم املعتاد فـي �إقليمها على �إبالغ ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة
عن ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة الع�شــــــرون
امل�ساعـدة القانونيـة املتبادلــة
 - 1تقدم الدول الأطراف بع�ضها �إىل بع�ض �أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية املتبادلة
فـي التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية املت�صلة باجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية .
 - 2تقدم امل�ساعدة القانونية املتبادلة على �أمت وجه ممكن مبقت�ضى قوانني الدولة الطرف
متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقياتها وترتيباتها ذات ال�صلة  ،فيما يتعلق بالتحقيقات
واملالحقات والإجراءات الق�ضائية اخلا�صة باجلرائم التي يجوز �أن يحا�سب عليها
�شخ�ص اعتباري  ،وفقا للمادة اخلام�سة من هذه االتفاقية  ،فـي الدولة الطرف الطالبة .
 - 3يجوز طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تقدم وفقا لهذه املادة لأي من الأغرا�ض
التالية :
�أ  -احل�صول على �أدلة �أو �أقوال �أ�شخا�ص .
ب  -تبليغ امل�ستندات الق�ضائية .
ج  -تنفيذ عمليات التفتي�ش واحلجز والتجميد .
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د  -فح�ص الأ�شياء ومعاينة املواقع .
هـ  -تقدمي املعلومات واملواد والأدلة وتقييمات اخلرباء .
و  -تقديــم �أ�ص ــول امل�ستندات وال�سجالت ذات ال�صلة  ،مبا فيها ال�سجــالت احلكوميــة
�أو امل�صرفية �أو �سجالت ال�شركات �أو املن�ش�آت التجارية � ،أو ن�سخ م�صدقة منها .
ز  -حتديد العائدات الإجرامية �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى �أو اقتفاء
�أثرها لأغرا�ض �إثباتية .
ح  -تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية فـي الدولة الطرف الطالبة .
ط �	-أي نوع �آخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية
الطلب .
ي  -الك�شف عن عائدات اجلرمية وجتميدها واقتفاء �أثرها .
ك  -ا�سرتداد املمتلكات  ،وفقا للمادة ال�سابعة والع�شرين من هذه االتفاقية .
 - 4يجوز لكل دولة طرف �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى لكي
ي�ؤخــذ بعــني االعتبار  ،ح�سبما تراه منا�سبا من �شروط و�أغرا�ض � ،أي حكــم �إدانة �سبــق
�أن �صدر بحق املتهم فـي دولة �أخرى  ،بغية ا�ستخدام تلك املعلومات فـي �إجراءات جنائية
ذات �صلة بفعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
 - 5ت�سمي كل دولة طرف �سلطة مركزية ت�سند �إليها م�س�ؤولية و�صالحية تلقي طلبات
امل�ساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات �أو �إحالتها �إىل ال�سلطات املعنية
لتنفيذها  .وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خا�صة �أو �إقليم خا�ص ذو نظام م�ستقل
للم�ساعدة القانونية املتبادلة  ،جاز لها �أن ت�سمي �سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام
ذاتها فـي تلك املنطقة �أو ذلك الإقليم  .وتكفل ال�سلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة
�أو �إحالتها ب�سرعة وعلى نحو منا�سب  .وحيثما تقوم ال�سلطة املركزية ب�إحالة الطلب
�إىل �سلطة معنية لتنفيذه  ،عليها �أن ت�شجع تلك ال�سلطة املعنية على تنفيذ الطلب
ب�سرعة وبطريقة �سليمة  .ويتعني �إبالغ الأمني العام جلامعة الدول العربية با�سم
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ال�سلطة املركزية امل�سماة لهذا الغر�ض وقت قيام الدولة الطرف ب�إيداع �صك ت�صديقها
على هذه االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها  .وتوجه طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة و�أي
مرا�سالت تتعلق بها �إىل ال�سلطات املركزية التي ت�سميها الدول الأطراف  ،وال مي�س هذا
ال�شرط حق �أي دولة طرف فـي �أن ت�شرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملرا�سالت �إليها
عرب القنوات الدبلوما�سية � ،أما فـي احلاالت العاجلة  ،وحيثما تتفق الدولتان الطرفان
املعنيتان  ،عن طريق املكتب العربي لل�شرطة اجلنائية القائم فـي نطاق الأمانة العامة
ملجل�س وزراء الداخلية العرب � ،إن �أمكن ذلك .
 - 6يت�ضمن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة :
�أ  -هوية ال�سلطة مقدمة الطلب .
ب  -مو�ض ــوع وطبيع ــة التحقي ــق �أو املالحق ــة �أو الإجـ ــراء الق�ضائ ــي ال ــذي يتعلـ ــق ب ـ ــه
الطلــب  ،وا�ســم ووظائــف ال�سلطــة التي تتوىل التحقيق �أو املالحق ــة �أو الإجـ ــراء
الق�ضائي .
ج  -ملخ�ص ــا للوقائ ــع ذات ال�صل ــة باملو�ضــوع  ،با�ستثن ــاء م ــا يتعل ــق بالطلب ــات املقدمـ ــة
لغر�ض تبليغ م�ستندات ق�ضائية .
د  -و�صف ــا للم�ساعــدة املطلوبــة وتفا�صيــل �أي �إجــراءات معينــة ت ــود الدولـ ــة الطـرف
الطالبة اتباعها .
هـ  -هوية �أي �شخ�ص معني ومكانه وجن�سيته � ،إن �أمكن ذلك .
و  -الغر�ض الذي تطلب من �أجله الأدلة �أو املعلومات �أو التدابري .
 - 7للدولة الطرف متلقية الطلب �أن تطلب معلومات �إ�ضافية عندما يتبني �أنها �ضرورية
لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي �أو ميكن �أن ت�سهل ذلك التنفيذ .
 - 8ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب  ،وكذلك وفقا
للإجراءات املحددة فـي الطلب  ،حيثما �أمكن  ،ما مل يتعار�ض مع القانون الداخلي
للدولة الطرف متلقية الطلب .
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	- 9ال يجوز للدولة الطرف الطالبة �أن تنقل املعلومات �أو الأدلة التي تزودها بها الدولة
الطرف متلقية الطلب � ،أو �أن ت�ستخدمها فـي حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات
ق�ضائية غري تلك املذكورة فـي الطلب  ،دون موافقة م�سبقة من الدولة الطرف
متلقيـ ـ ـ ــة الطلـ ــب  .وليـ ـ ــ�س فـي ه ـ ـ ــذه الفق ـ ــرة م ـ ــا مينع الدولـ ــة الط ــرف الطالب ــة
م ــن �أن تف�شي فـي �إجراءاتها معلومات �أو �أدلة مربئة ل�شخ�ص متهم  .وفـي هذه احلالة ،
على الدولة الطرف الطالبة �أن تخطر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حـ ــدوث
الإف�شـ ــاء و�أن تت�شــاور مع الدول ــة الطرف متلقية الطلــب �إذا ما طلــب منهــا ذلــك .
و�إذا تعذر  ،فـي حالة ا�ستثنائية  ،توجيه �إخطار م�سبق وجب على الدولة الطرف
الطالبة �أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإف�شاء دون �إبطاء .
 - 10يجـ ــوز للدول ــة الطــرف الطالــبة �أن ت�شرتط على الدول ــة الط ــرف متلقي ــة الط ــلب
�أن حتافظ على �سرية الطلب وم�ضمونه  ،با�ستثناء القدر الالزم لتنفيذه  .و�إذا تعذر
على الدولة الطرف متلقية الطلب �أن متتثل ل�شرط ال�سرية  ،وجب عليها �إبالغ
الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه ال�سرعة .
 - 11يجوز رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة فـي احلاالت التالية :
�أ � -إذا مل يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه املادة .
ب �	-إذا ر�أت الدولـ ــة الط ــرف متلقيـ ــة الطلب �أن تنفيذ الطل ــب قـ ــد مي ــ�س ب�سيادته ــا
�أو �أمنها �أو نظامها العام �أو م�صاحلها الأ�سا�سية الأخرى .
ج �	-إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على �سلطاتها
تنفيذ الإجراء املطلوب ب�ش�أن �أي جرم مماثل  ،لو كان ذلك اجلرم خا�ضعا
لتحقيق �أو مالحقة �أو �إجراءات ق�ضائية فـي �إطار واليتها الق�ضائية .
د �	-إذا كانت تلبية الطلب تتعار�ض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية
الطلب .
	- 12ال يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ملجرد �أن اجلرم
يعترب �أي�ضا مت�صال ب�أمور مالية .
 - 13يتعني �إبداء �أ�سباب �أي رف�ض للم�ساعدة القانونية املتبادلة .
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 - 14تق ــوم الدولــة الطرف متلقيـ ــة الطلب بتنفيذ طلب امل�ساعدة القانوني ــة املتبادلـ ــة
فـي �أقرب وقت ممكن  ،وتراعي �إىل �أق�صى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف
الطالبة من �آجال  ،يف�ضل �أن تورد �أ�سبابها فـي الطلب ذاته  .ويجوز للدولة الطرف
الطالبة �أن تقدم ا�ستف�سارات معقولة للح�صول على معلومات عن حال التدابري التي
اتخذتهـ ــا الدول ــة الطــرف متلقي ـ ــة الطلـب لتلبيـ ــة ذلك الطلـ ــب والتق ـ ــدم اجل ـ ــاري
فـي ذلك  .وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب �أن ترد على ما تتلقاه من الدولة
الطـ ــرف الطالبـ ــة من ا�ستف�س ــارات معقولـ ــة عن و�ضعي ــة الطل ــب والتق ــدم املح ــرز
فـي معاجلته  .وتقوم الدولة الطرف الطالبة ب�إبالغ الدولة الطرف متلقية الطلب ،
على وجه ال�سرعة  ،عندما تنتهي حاجتها �إىل امل�ساعدة امللتم�سة .
 - 15للدولة الطرف متلقية الطلب �أن ترجئ امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�سبب تعار�ضها
مع حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية جارية .
 - 16أ�  -على الدولة الطرف متلقية الطلب  ،فـي ا�ستجابتها لطلب م�ساعدة مقدم مبقت�ضى
ه ــذه امل ــادة دون توافـ ــر ازدواجيـ ـ ــة التجري ــم � ،أن ت�أخـ ــذ بعـ ـ ــني االعتب ــار �أغـ ــرا�ض
هذه االتفاقية ح�سبما بينت فـي املادة الثانية .
ب  -يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة عمال بهذه املادة بحجة انتفاء
ازدواجية التجرمي  .و�أن تقدم امل�ساعدة التي ال تنطوي على �إجراء ق�سري  ،ويجوز
لها رف�ض تقدمي تلك امل�ساعدة حينما تتعلق الطلبات ب�أمور غري ذات �أهمية ،
�أو �أمور يكـ ـ ــون مـ ــا يلتم ــ�س من التعــاون �أو امل�ساع ــدة ب�ش�أنهـ ــا متاحا مبقت�ضى
�أحكـ ــام �أخـ ــرى من هذه االتفاقية .
ج  -يجوز لكل دولة طرف �أن تنظر فـي اعتماد ما قد تراه �ضروريا من التدابري لكي
تتمكن من تقدمي م�ساعدة �أو�سع عمال بهذه املادة فـي حال انتفاء ازدواجية
التجرمي .
 - 17قبل رف�ض �أي طلب مبقت�ضى الفقرة ( )11من هذه املادة � ،أو �إرجاء تنفيذه مبقت�ضى
الفقرة ( )15من هذه املادة  ،تت�شاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف
الطالب ــة للنظـ ــر فـي �إمكانيــة تقديــم امل�ساعدة رهنا مبا تراه �ضروري ــا م ــن �شـ ــروط
و�أحكام  .ف�إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك امل�ساعدة مرهونة بتلك ال�شروط ،
وجب عليها االمتثال لتلك ال�شروط .
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 - 18يجوز نقل �أي �شخ�ص حمتجز �أو يق�ضي عقوبته فـي �إقليم دولة طرف ويطلب وجوده
فـي دول ــة ط ــرف �أخرى لأغ ــرا�ض التعرف على هوية الأ�شخ ــا�ص �أو الإدالء ب�شه ــادة
�أو تقدمي م�ساعدة �أخرى فـي احل�صول على �أدلة من �أجل حتقيقات �أو مالحقات
�أو �إجراءات ق�ضائية تتعلق بجرائم م�شمولة بهذه االتفاقية � ،إذا ا�ستوفـي ال�شرطان
الآتيان :
أ�  -موافقة ذلك ال�شخ�ص بحرية وعن علم .
ب  -اتفاق ال�سلطات املعنية فـي الدولتني الطرفني  ،رهنا مبا قد تراه هاتان الدولتان
الطرفان منا�سبا من �شروط .
 - 19لأغرا�ض الفقرة ( )18من هذه املادة :
�أ  -تكون الدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص خمولة �إبقاءه قيد االحتجاز
وملزمة بذلك  ،ما مل تطلب الدولة الطرف التي نقل منها ال�شخ�ص غري ذلك
�أو ت�أذن بغري ذلك .
ب  -على الدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �أن تنفذ  ،دون �إبطاء  ،التزامها
ب�إرجاعـ ــه �إىل عه ــدة الدولــة الطرف التي نقل منها وفقــا ملا يتفق عليه م�سبقـا ،
�أو على �أي نحو �آخر  ،بني ال�سلطات املعنية فـي الدولتني الطرفني .
ج 	-ال يجوز للدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �أن ت�شرتط على الدولة
الطرف التي نقل منها بدء �إجراءات ت�سليم لأجل �إرجاع ذلك ال�شخ�ص .
د  -حت�سب املدة التي يق�ضيها ال�شخ�ص املنقول قيد االحتجاز فـي الدولة الطرف
التي نقل �إليها �ضمن مدة العقوبة املفرو�ضة عليه فـي الدولة الطرف التي نقل
منها .
 - 20ال يج ـ ــوز �أن يـ ــالحــق ال�شخـ ــ�ص الــذي ينقــل وفقــا للفقرتيــن ( )19 ، 18مــن هــذه
املادة � ،أيا كانت جن�سيته � ،أو يحتجز �أو يعاقب �أو تفر�ض �أي قيود �أخرى على حريته
ال�شخ�صية فـي �إقليم الدولة الطرف التي ينقل �إليها  ،ب�سبب فعل �أو �أفعال �أو حكم
�إدانة �سابق ملغادرته �إقليم الدولة الطرف التي نقل منها  ،ما مل توافق على ذلك
الدولة الطرف التي نقل منها .
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	- 21ال يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبقت�ضى هذه
املادة بحجة ال�سرية امل�صرفية .
 - 22عندم ــا يك ــون �شخــ�ص ما موجودا فـي �إقليم دولة طرف ويــراد �سماع �أقوال ــه  ،ك�شاهــد
�أو خبري � ،أمام ال�سلطات الق�ضائية لدولة طرف �أخرى  ،ويكون ذلك ممكنا ومت�سقا
مع املبادئ الأ�سا�سية للقانون الداخلي  ،يجوز للدولة الطرف الأوىل �أن ت�سمح  ،بناء
على طلب الدولة الأخرى  ،بعقد جل�سة اال�ستماع عن طريق البث املبا�شر � ،إذا مل يكن
ممكنا �أو م�ستح�سنا مثول ال�شخ�ص املعني �شخ�صيا فـي �إقليم الدولة الطرف الطالبة .
ويجوز للدولتني الطرفني �أن تتفقا على �أن تتوىل �إدارة جل�سة اال�ستماع �سلطة
ق�ضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة و�أن حت�ضرها �سلطة ق�ضائية تابعة للدولة
الطرف متلقية الطلب .
 - 23لل�سلطات املعنية لدى الدولة الطرف  ،دون م�سا�س بالقانون الداخلي  ،ودون �أن
تتلقى طلبا م�سبقا � ،أن تر�سل معلومات ذات �صلة مب�سائل جنائية �إىل �سلطة خمت�صة
فـي دولة طرف �أخرى  ،حيثما تعتقد �أن هذه املعلومات ميكن �أن ت�ساعد تلك ال�سلطة
على القيام بالتحريات والإجراءات اجلنائية �أو �إمتامها بنجاح � ،أو قد تف�ضي �إىل
تقدمي الدولة الطرف الأخرى طلبا مبقت�ضى هذه االتفاقية .
 - 24تر�سـ ــل املعلومـ ــات مبقت�ضـ ــى الفق ــرة ( )5م ــن ه ــذه املادة دون م�س ــا�س مب ــا يجـ ــري
من حتريات و�إجراءات جنائية فـي الدولة التي تتبع لها ال�سلطات املعنية التي تقدم
تلك املعلومات  .وعلى ال�سلطات املخت�صة التي تتلقى املعلومات �أن متتثل لأي طلب
ب�إبقاء تلك املعلومات طي الكتمان  ،و�إن م�ؤقتا � ،أو بفر�ض قيود على ا�ستخدامها  .بيد
�أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من �أن تف�شي فـي �سياق �إجراءاتها معلومات
تربئ �شخ�صا متهما  .وفـي تلك احلالة  ،تقوم الدولة الطرف املتلقية ب�إ�شعار الدولة
الطرف املر�سلة قبل �إف�شاء تلك املعلومات  ،وتت�شاور مع الدولة الطرف املر�سلة � ،إذا
ما طلب �إليها ذلك  ،و�إذا تعذر  ،فـي حالة ا�ستثنائية  ،توجيه �إ�شعار م�سبق  ،وجب على
الدولة الطرف املتلقية �إبالغ الدولة الطرف املر�سلة بذلك الإف�شاء دون �إبطاء .
 - 25دون م�س ــا�س بتطبيـ ــق الفق ــرة ( )20م ــن ه ــذه املادة  ،ال يجوز مالحق ــة �أو احتج ــاز
�أو معاقبة �أي �شاهد �أو خبري �أو �شخ�ص �آخر يوافق  ،بناء على طلب الدولة الطرف
الطالبة  ،على الإدالء ب�شهادة فـي �إجراءات ق�ضائية � ،أو على امل�ساعدة فـي حتريات
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�أو مالحقات �أو �إجــراءات ق�ضائية فـي �إقليم الدولة الطرف الطالب ــة � ،أو �إخ�ضاع ــه
لأي �إجـ ــراء �آخر يقيد حريته ال�شخ�صية فـي ذلك الإقليم  ،ب�سبب �أي فعل �أو �إغفــال
�أو حكم �إدانة �سابق ملغادرته �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب  .وينتهي �ضمان عدم
التع ــر�ض ه ــذا مت ــى بقـ ــي ال�شاهـ ــد �أو اخلبيـ ــر �أو ال�شخـ ــ�ص الآخر مبح�ض اختي ــاره
فـي �إقليم الدولة الطرف الطالبة بعد �أن تكون قد �أتيحت له فر�صة املغادرة خالل
مدة خم�سة ع�شر يوما مت�صلة � ،أو �أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان  ،اعتبارا
من التاريخ الذي �أبلغ فيه ر�سميا ب�أن وج ــوده لـ ــم ي ــعد الزما لل�سلط ــات الق�ضائيـ ــة ،
�أو متى عاد �إىل ذلك الإقليم مبح�ض اختياره بعد �أن يكون قد غادره .
 - 26تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب  ،ما مل تتف ــق
الدولت ــان الطرفـ ــان املعنيت ــان علـ ــى غيـ ــر ذلك  .و�إذا كانـ ــت تلبيـ ــة الطلـ ــب ت�ستلـ ـ ــزم
�أو �ست�ستل ــزم نفق ــات �ضخمــة �أو غري عادية  ،وج ــب عل ــى الدولت ــني الطرفني املعنيتني
�أن تت�شاورا لتحديد ال�شروط والأحكام التي �سينفذ الطلب مبقت�ضاها  ،وكذلك كيفية
حتمل تلك التكاليف .
 - 27أ�  -توفـ ــر الدولـ ــة الط ــرف متلقية الطلب للدول ــة الطرف الطالبة ن�سخ ــا مما يوجد
فـي حوزتها من �سجالت �أو م�ستندات �أو معلومات حكومية ي�سمح قانونها الداخلي
ب�إتاحتها لعامة النا�س .
ب  -يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب  ،ح�ســب تقديرهــا � ،أن تقــدم �إلــى الدول ــة
الطرف الطالبة  ،كليا �أو جزئيا �أو رهنا مبا تراه منا�سبا من �شروط  ،ن�سخا من �أي
�سجالت �أو م�ستندات �أو معلومات حكومية موجودة فـي حوزتها وال ي�سمح قانونها
الداخلي ب�إتاحتها لعامة النا�س .
 - 28تطبق �أحكام هذه املادة على طلبات امل�ساعدة القانونية فـي حال ما �إذا كانت تلك الدول
الأطراف غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل امل�ساعدة القانونية � .أما �إذا كانت تلك الدول
الأط ــراف مرتبط ــة مبعاهــدة من هذا القبيــل  ،وجب تطبيق �أحكام تلك املعاهـ ــدة
وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه املادة �إذا كانت ت�سهل التعاون .
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املــادة احلـادية والع�شـرون
التعــاون لأغــرا�ض امل�صــادرة
 - 1علـ ــى الدول ــة الط ــرف الت ــي تتلقــى طلبا من دولة طرف �أخرى لهـ ــا والي ـ ــة ق�ضائي ــة
على جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية من �أجل م�صادرة ما يوجد فـي �إقليمها من
عائ ـ ــدات �إجرامي ــة �أو ممتلك ــات �أو مع ــدات �أو �أدوات �أخرى م�شار �إليها فـي الفقرة ()1
من املادة ال�سابعة من هذه االتفاقية � ،أن تقوم �إىل �أق�صى مدى ممكن فـي �إطار نظامها
القانوين الداخلي  ،ب�أي مما يلي :
أ� �	-أن حتيل الطلب �إىل �سلطاتها املخت�صة لت�ست�صدر منها �أمر م�صادرة  ،و�أن ت�ضع
ذلك الأمر مو�ضع النفاذ فـي حال �صدوره .
ب �	-أن حتيل �إىل �سلطاتها املخت�صة �أمر امل�صادرة ال�صادر عن حمكمة فـي �إقليم الدولة
الطرف الطالبة  ،بهدف �إنفاذه بالقدر املطلوب .
� -2إثر تلقي طلب من دولة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية على جرمية م�شمولة بهذه
االتفاقية  ،تتخ ــذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري لكــ�شف العائدات الإجراميـ ــة
�أو املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من املادة ال�سابعة
من هذه االتفاقية واقتفاء �أثرها وجتميدها �أو حجزها  ،بغر�ض م�صادرتها ب�أمر �صادر
�إما عن الدولة الطرف الطالبة و�إما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب
مقدم مبقت�ضى الفقرة ( )1من هذه املادة .
 -3تنطبق �أحكام املادة الع�شرين من هذه االتفاقية على هذه املادة  ،مع مراعاة ما يقت�ضيه
اختالف احلال  .وبالإ�ضافة �إىل املعلومات املحددة فـي الفقرة ( )5من املادة الع�شرين
من هذه االتفاقية  ،يتعني �أن تت�ضمن الطلبات املقدمة عمال بهذه املادة ما يلي :
أ�  -فـي حال طلب ذي �صلة بالفقرة (�( )1أ) من هذه املادة  ،و�صفا للممتلكات املراد
م�صادرتها مبا فـي ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقدرة  ،حيثما تكون ذات �صلة ،
وبيانا بالوقائع التي ا�ستندت �إليها الدولة الطرف الطالبة يكفـي لتمكني الدولة
الطرف متلقية الطلب من ا�ست�صدار الأمر فـي �إطار قانونها الداخلي .
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ب  -فـي حال طلب ذي �صلة بالفقرة (/1ب) من هذه املادة  ،ن�سخة مقبولة قانونا
من �أمر امل�صادرة الذي ي�ستند �إليه الطلب وال�صادر عن الدولة الطرف الطالبة ،
وبيانا بالوقائع ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ الأمر  ،وبيانا يحدد التدابري
التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه �إخطار منا�سب للطرف الثالث
ح�سن النية ول�ضمان مراعاة الأ�صول القانونية  ،وبيانا ب�أن �أمر امل�صادرة نهائي .
ج  -فـي حال طلب ذي �صلة بالفقرة ( )2من هذه املادة  ،بيانا بالوقائع التي ا�ستندت
�إليها الدولة الطرف الطالبة وو�صفا للإجراءات املطلوبة  ،ون�سخة مقبولة قانونا
من الأمر الذي ا�ستند �إليه الطلب  ،حيثما كان متاحا .
 - 4تق ــوم الدول ــة الطــرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات �أو الإجراءات املن�صــو�ص عليهــا
فـي الفقرتني ( 1و )2من هذه املادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية
�أو �أي اتفاق �أو ترتيب ثنائي �أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة
الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد �أو ذلك االتفاق �أو الرتتيب .
 - 5تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمني العام جلامعة الدول العربية بن�سخ من قوانينها
ولوائحها التي ت�ضع هذه املادة مو�ضع النفاذ  ،وبن�سخ من �أي تغيريات تدخل الحقا
على تلك القوانني واللوائح � ،أو بو�صف لها .
�	- 6إذا اختارت الدولة الطرف �أن جتعل اتخاذ التدابري امل�شار �إليها فـي الفقرتني ( 1و)2
من هذه املادة م�شروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ش�أن  ،على تلك الدولة الطرف �أن تعترب
هذه االتفاقية مبثابة الأ�سا�س التعاهدي الالزم والكافـي .
 - 7يجوز �أي�ضا رف�ض التعاون مبقت�ضى هذه املادة �أو �إلغاء التدابري امل�ؤقتة �إذا مل تتلق
الدول ــة الط ــرف متلقي ــة الطلب �أدلة كافية فـي حينها �أو �إذا كانــت املمتلكــات ذات قيمة
ال يعتد بها .
 - 8قبل وقف �أي تدبري م�ؤقت اتخذ عمال بهذه املادة  ،على الدولة الطرف متلقية الطلب
�أن تتيـ ــح للدول ـ ــة الط ـ ــرف الطالب ــة  ،حيثـ ــما �أمكـ ــن ذلك  ،فر�صــة لعـ ــر�ض مـ ــا لدي ــها
من �أ�سباب ت�ستدعي موا�صلة ذلك التدبري .
 -9ال يجوز ت�أويل �أحكام هذه املادة مبا مي�س بحقوق �أطراف ثالثة ح�سنة النية .
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املــادة الثانيـة والع�شـرون
نقل الإجراءات اجلنائية
تنظر الدول الأطراف فـي �إمكانية نقل �إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمرم وفقا لهذه
االتفاقية �إىل بع�ضها البع�ض  ،بهدف تركيز تلك املالحقة  ،فـي احلاالت التي يعترب فيها
ذلك النقل فـي �صالح �سري العدالة  ،وخ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بعدة واليات ق�ضائية .
املــادة الثالثـة والع�شـرون
ت�سليـــم املجرمـــني
 - 1تعترب ك ــل من اجلرائم التي تنطبق عليها هذه االتفاقيــة مدرجة فـي عداد اجلرائم
اخلا�ضعــة للت�سليــم فـي �أي معاه ــدة لت�سليم املجرمني قائمة بــني ال ــدول الأطـ ــراف .
وتتعهـ ــد ال ــدول الأط ــراف بـ ـ�إدراج تلك اجلرائ ــم فـي عــداد اجلرائم اخلا�ضعة للت�سليــم
فـي كل معاهدة ت�سليم تربم فيما بينها  .وال يجوز للدولة الطرف التي ي�سمح قانونها
بذلك �أن تعترب �أيا من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية جرما �سيا�سيا �إذا ما اتخذت
هذه االتفاقية �أ�سا�سا للت�سليم .
 - 2تنطبق هذه املادة على اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية عندما يكون ال�شخ�ص مو�ضوع
طلب الت�سليم موجودا فـي �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب � ،شريطة �أن يكون
الفعل الذي يطلب ب�ش�أنه الت�سليم جمرما مبقت�ضى القانون الداخلي لكل من الدولة
الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب .
 - 3ا�ستثناء من �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة  ،يجوز للدولة الطرف التي ي�سمح قانونها
بذلك �أن توافق على طلب ت�سليم �شخ�ص ما ب�سبب �أي من اجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية ولو مل يكن الفعل جمرما مبوجب قانونها الداخلي .
� - 4إذا �شمل طلب الت�سليم عدة جرائم منف�صلة يكون جرم واحد منها على الأقل خا�ضعا
للت�سليم مبقت�ضى هذه املادة ويكون بع�ضها غري خا�ضع للت�سليم ب�سبب مدة احلب�س
املفرو�ضة عليها ولكن لها �صلة بجرمية م�شمولة بهذه االتفاقية  ،جاز للدولة الطرف
متلقية الطلب �أن تطبق هذه املادة �أي�ضا فيما يخ�ص تلك اجلرائم .
-313-

�	- 5إذا تلقت دولة طرف  -جتعل ت�سليم املجرمني م�شروطا بوجود معاهدة  -طلب ت�سليم
من دولة طرف �أخ ــرى ال ترتب ــط مع ــها مبعاهدة ت�سليم  ،جاز لهــا �أن تعتب ــر هذه
االتفاقية الأ�سا�س القانوين للت�سليم فيما يخ�ص �أي جرم تنطبق عليه هذه املادة .
 - 6على الدولة الطرف التي جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة :
أ� �	-أن تبلــغ الأميــن العــام جلامعــة الدول العربيــة  ،وقــت �إيداعهــا �صــك الت�صديق
على هذه االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها  ،مبا �إذا كانت �ستعترب هذه االتفاقية
الأ�سا�س القانوين للتعاون ب�ش�أن الت�سليم مع �سائر الدول الأطراف فـي هذه
االتفاقية .
ب �	-أن ت�سعى  ،حيثما اقت�ضى الأمر � ،إىل �إبرام معاهدات ت�سليم مع �سائر الدول
الأطراف فـي هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة � ،إذا كانت ال تعترب هذه
االتفاقية الأ�سا�س القانوين للتعاون ب�ش�أن الت�سليم .
 - 7على الدولة الطرف التي ال جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة �أن تعترب اجلرائم
التي تنطبق عليها هذه املادة جرائم خا�ضعة للت�سليم فيما بينها .
 - 8يخ�ضع الت�سليم لل�شروط التي ين�ص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية
الطلب �أو معاهدة الت�سليم ال�سارية  ،مبا فـي ذلك ال�شروط املتعلقة بالعقوبة الدنيا
امل�شرتطة للت�سليم والأ�سباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن ت�ستند
�إليها فـي رف�ض الت�سليم .
 - 9ت�سعى الدولة الطرف  ،رهنا بقوانينها الداخلية � ،إىل التعجيل ب�إجراءات الت�سليم
وتب�سيط ما يت�صل بها من متطلبات �إثباتية فيما يخ�ص �أي جرم تنطبق عليه هذه
املادة .
 - 10يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  ،رهنا ب�أحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها
املتعلقة بالت�سليم  ،وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة � ،أن حتتجز ال�شخ�ص
املطلوب ت�سليمه واملوجود فـي �إقليمها � ،أو �أن تتخذ تدابري منا�سبة �أخرى ل�ضمان
ح�ضوره �إجراءات الت�سليم  ،متى اقتنعت ب�أن الظروف ت�ستدعي ذلك وب�أنها ظروف
ملحة .
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�	- 11إذا مل تقم الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الأفعال فـي �إقليمها بت�سليم ذلك
ال�شخ�ص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه املادة ملجرد كونه �أحد مواطنيها  ،وجب
عليها القيام  ،بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب الت�سليم  ،ب�إحالة الق�ضية
دون �إبطاء ال م�سوغ له �إىل �سلطاتها املخت�صة بق�صد املالحقة  .وتتخذ تلك ال�سلطات
قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها فـي حالة �أي جرم �آخر يعترب خطريا
مبوجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف  .وتتعاون الدول الأطراف املعنية ،
خ�صو�صا فـي اجلوانب الإجرائية والإثباتية � ،ضمانا لفعالية تلك املالحقة .
 - 12عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف ت�سليم �أحد مواطنيها �أو التخلي عنه
�إال ب�شرط �أن يعاد ذلك ال�شخ�ص �إىل تلك الدولة الطرف لق�ضاء العقوبة املفرو�ضة
عليه بعد املحاكمة �أو الإجراءات التي طلب ت�سليم ذلك ال�شخ�ص من �أجلها  ،وتتفق
تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت ت�سليم ال�شخ�ص على هذا اخليار
وعلى ما قد تريانه منا�سبا من �شروط �أخرى  ،يعترب ذلك الت�سليم امل�شروط كافيا
للوفاء بااللتزام املبني فـي الفقرة ( )11من هذه املادة .
�	- 13إذا رف�ض طلب ت�سليم مقدم لغر�ض تنفيذ حكم ق�ضائي بحجة �أن ال�شخ�ص املطلوب
ت�سليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب  ،وجب عليها � ،إذا كان قانونها
الداخلـ ــي ي�سمـ ــح بذلك ووفقـ ــا ملقت�ضي ــات ذلك القانــون � ،أن تنظر  ،بن ــاء عــلى طلـ ــب
من الدولة الطرف الطالبة  ،فـي �إنفاذ العقوبة املفرو�ضة مبقت�ضى القانون الداخلي
للدولة الطرف الطالبة �أو ما تبقى منها .
 - 14تكفل لأي �شخ�ص تتخذ ب�ش�أنه �إجراءات فيما يتعلق ب�أي من اجلرائم التي تنطبق
عليها هذه املادة معاملة من�صفة فـي كل مراحل الإجراءات  ،مبا فـي ذلك التمتع
بجمي ــع احلق ــوق وال�ضمان ــات الت ــي ينــ�ص عليها القان ــون الداخلــي للدول ــة الط ــرف
التي يوجد ذلك ال�شخ�ص فـي �إقليمها .
	- 15ال يجـ ـ ــوز تف�سيـ ــر �أي حكـ ــم فـي ه ــذه االتفاقيـ ــة على �أن ــه يف ــر�ض التزام ـ ــا بالت�سليـ ــم
�إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب �أ�سبابا وجيهة جتعلها تعتقد �أن الطلب
قدم لغـر�ض مالحقة �أو معاقبـ ــة �شخــ�ص ب�سبب جن�سه �أو عرقـ ــه �أو ديانت ــه �أو جن�سيته
�أو �أ�صله الإثني �أو �آرائه �أو مواقفه ال�سيا�سية � ،أو �أن االمتثال للطلب �سيلحق �ضررا
بو�ضعية ذلك ال�شخ�ص لأي �سبب من هذه الأ�سباب .
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 - 16ال يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض طلب ت�سليم بحجة �أن اجلرم يعترب جرما يتعلق
ب�أمور مالية .
 - 17قبل رف�ض الت�سليم  ،تت�شاور الدولة الطرف متلقية الطلب  ،حيثما اقت�ضى الأمر  ،مع
الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فر�صة وافية لعر�ض �آرائها وتقدمي معلومات
داعمة لطلبها .
املــادة الرابعـة والع�شـرون
نقـل الأ�شخـا�ص املحكـوم عليهـم
يجوز للدولة الطرف �أن تنظر فـي �إبرام اتفاقيات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف
ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص الذين يحكم عليهم بعقوبة احلب�س �أو ب�أ�شكال �أخرى من احلرمان
من احلرية  ،الرتكابهم �أفعاال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية � ،إىل �إقليمها لكي يكمل �أولئك
الأ�شخا�ص مدة عقوبتهم هناك .
املــادة اخلام�سـة والع�شـرون
التحقيقـــات امل�شرتكـــة
تنظر الدول الأطراف فـي �إبرام اتفاقيات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف جتيز
لل�سلطات املعنية �أن تن�شئ جلان حتقيق م�شرتكة  ،فيما يتعلق بالأمور التي هي مو�ضع
حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية فـي دولة واحدة �أو �أكرث وفـي حالة عدم وجود
اتفاقيات �أو ترتيبات من هذا القبيل  ،يجوز القيام بتحقيقات م�شرتكة باالتفاق ح�سب
احلالة  .وتكفل الدولة الطرف املعنية مراعاة االحرتام التام ل�سيادة الدولة الطرف التي
�سيجري ذلك التحقيق داخل �إقليمها .
املــادة ال�ساد�سـة والع�شـرون
�أ�ساليـب التحــري اخلا�صــة
 - 1من �أجل مكافحة الف�ساد ب�صورة فعالة  ،تقوم كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ،
و�ضمن حدود �إمكانياتها  ،باتخاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني �سلطاتها املخت�صة من
ا�ستخدام �أ�سلوب الت�سليم املراقب على النحو املنا�سب وكذلك  ،حيثما تراه منا�سبا ،
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اتباع �أ�ساليب حتر خا�صة كالرت�صد الإلكرتوين وغريه من �أ�شكال الرت�صد والعمليات
ال�سرية  ،ا�ستخداما منا�سبا داخل �إقليمها  ،وكذلك لقبول املحاكم ما ي�ستمد من تلك
الأ�ساليب من �أدلة .
 - 2لغ ــر�ض التح ــري ع ــن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقيــة  ،ت�شجـ ــع الـ ــدول الأط ــراف
على �أن تربم  ،عند ال�ضرورة اتفاقيات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف منا�سبة
ال�ستخ ــدام �أ�ساليـب التحري اخلا�صــة تلك فـي �سياق التعاون على ال�صعيد الدويل .
وتب ــرم تـ ــلك االتفاق ــيات �أو الرتتيبـ ــات وتنف ــذ باالمتث ــال التـ ــام ملبد أ� ت�س ـ ــاوي ال ـ ــدول
فـي ال�سيادة  ،ويراعى فـي تنفيذها التقيد ال�صارم ب�أحكام تلك االتفاقيات �أو الرتتيبات .
 - 3فـي حالة عدم وجود اتفاقية �أو ترتيب على النحو املبني فـي الفقرة ( )2من هذه املادة ،
تتخذ القرارات املتعلقة با�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة هذه على ال�صعيد الدويل
تبعا للحالة  ،ويجوز �أن تراعى فيها  ،عند ال�ضرورة  ،الرتتيبات املالية والتفاهمات
املتعلقة مبمار�سة الوالية الق�ضائية من قبل الدول الأطراف املعنية .
 - 4يجوز مبوافقة الدول الأطراف املعنية � ،أن ت�شمل القرارات املتعلقة با�ستخدام �أ�سلوب
الت�سليم املراقب على ال�صعيد الدويل طرائق مثل اعرتا�ض �سبيل الب�ضائع �أو الأموال
وال�سماح لها مبوا�صلة ال�سري �ساملة �أو �إزالتها �أو �إبدالها كليا �أو جزئيا .
املــادة ال�سابعـة والع�شـرون
ا�ستــرداد املمتلكـــات
يعد ا�سرتداد املمتلكات مبد�أ �أ�سا�سيا فـي هذه االتفاقية  ،وعلى الدول الأطراف �أن متد
بع�ضها البع�ض ب�أكرب قدر من العون وامل�ساعدة فـي هذا املجال .
املــادة الثامنـة والع�شـرون
منع وك�شف �إحالة العائدات الإجرامية
 - 1تتخذ كل دولة طرف  ،ما قد يلزم من تدابري  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،لإلزام امل�ؤ�س�سات
املالية الواقعة �ضمن واليتها الق�ضائية ب�أن تتحقق من هوية العمالء و�أن تتخذ خطوات
معقولـ ــة لتحديـ ــد هوي ــة املالك ــني املنتفعــني بالأم ــوال املودع ــة ف ــي ح�ساب ـ ــات عاليـ ــة
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القيم ــة  ،وب ـ ـ�أن جت ــري فح�ص ــا دقيقا للح�سابات التي يطلـ ــب فتحهـ ــا �أو يحتف ــظ بها
من قبـ ــل � ،أو نيابة عــن � ،أفراد مكلفني �أو �سبق �أن كلفوا ب ـ ـ�أداء وظائف عمومية هامـ ــة
�أو �أفراد �أ�سرهم �أو �أ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم  .وي�صمم ذلك الفح�ص الدقيق ب�صورة
معقولـ ــة تتيـ ــح ك�شـ ــف املعام ــالت امل�شبوه ــة بغر�ض إ�ب ــالغ ال�سلطات املخت�ص ــة عنه ــا ،
وال ينبغ ــي �أن يـ ـ�ؤول علـ ــى �أنه يثنــي امل�ؤ�س�سات املالية عن التعامل مع �أي عميــل �شرع ــي
�أو يحظر عليها ذلك .
 - 2تقوم كل دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي وا�سرت�شادا باملبادرات ذات ال�صلة التي
اتخذته ـ ــا املنظم ـ ــات الإقليميـ ــة والدوليـ ــة املتعددة الأط ــراف ملكافحــة غ�سل الأمـوال ،
مبا يلي :
أ� � -إ�صـ ــدار �إر�شـ ــادات ب�ش ـ�أن �أنواع ال�شخ�صيات الطبيعيــة �أو االعتباريــة التي يتوقـ ــع
من امل�ؤ�س�سة املالية القائمة �ضمن واليتها الق�ضائية �أن تطبق الفح�ص الدقيق
على ح�ساباتها  ،و�أنواع احل�سابات واملعامالت التي يتوقع �أن توليها عناية خا�صة ،
وتدابري فتح احل�سابات واالحتفاظ بها وم�سك دفاترها التي يتوقع �أن تتخذها
ب�ش�أن تلك احل�سابات .
ب � -إب ــالغ امل�ؤ�س�س ــات املالي ــة القائم ــة �ضمـ ــن واليتهـ ــا الق�ضائيـ ــة  ،عن ــد االقت�ض ــاء
وب ـ ـنــاء علــى طل ــب دول ــة طــرف أ�خــرى �أو بنــاء عل ــى مبـ ـ ــادرة منهـ ــا ه ـ ــي  ،هوي ــة
�شخ�صي ــات طبيعية �أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك امل�ؤ�س�سات �أن تطبق الفح�ص
الدقيق على ح�ساباتها � ،إ�ضافة �إىل تلك التي ميكن للم�ؤ�س�سات املالية �أن حتدد
هويتها ب�شكل �آخر .
 - 3تتخـ ــذ ك ــل دول ــة ط ــرف تدابي ــر ت�ضمــن احتفاظ م�ؤ�س�ساتهــا املاليــة  ،لفت ــرة زمنيــة
منا�سبـ ــة  ،ب�سجـ ــالت وافيــة للح�ساب ــات واملعامالت التي تتعلق بالأ�شخ ــا�ص املذكوري ــن
فـي الفقرة ( )1من هذه املادة  ،على �أن تت�ضمن  ،كحد �أدنى  ،معلومات عن هوية العميل ،
كما تت�ضمن  ،قدر الإمكان  ،معلومات عن هوية املالك املنتفع .
 - 4بهــدف منــع وك�شــف عمليــات �إحالــة العائــدات املت�أتيــة مــن �أفعــال جمرمــة وفقــا لهــذه
االتفاقية  ،تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة وفعالة لكي متنع  ،مب�ساعدة �أجهزتها
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الرقابية والإ�شرافية � ،إن�شاء م�صارف لي�س لها ح�ضور مادي وال تنت�سب �إىل جمموعة
مالية خا�ضعة للرقابة  .وف�ضال عن ذلك  ،يجوز للدول الأطراف �أن تنظر فـي �إلزام
م�ؤ�س�ساتها املالية برف�ض الدخول �أو اال�ستمرار فـي عالقة م�صرف مرا�سل مع تلك
امل�ؤ�س�سات  ،وبتجنب �إقامة �أي عالقات مع م�ؤ�س�سات مالية �أجنبية ت�سمح مل�صارف لي�س
لها ح�ضور مادي وال تنت�سب �إىل جمموعة مالية خا�ضعة للرقابة  ،با�ستخدام ح�ساباتها .
 - 5تنظ ــر كل دولـ ــة ط ــرف فـي �إن�ش ــاء نظم فعالة لإقرار الذمة املاليــة  ،وفق ــا لقانونه ــا
الداخل ـ ــي  ،ب�ش ـ ـ ـ�أن املوظف ـ ــني العمومي ــني املعنيـ ـ ــني  ،وتن ــ�ص علـ ـ ــى عقوب ـ ـ ــات مالئم ـ ــة
علــى عـدم االمتث ــال  .وتنظر كل دولة طــرف �أي�ضا فـي اتخـ ــاذ مـ ــا قد يلزم من تدابي ــر
لل�سم ـ ــاح ل�سلطاتها املخت�صة بتقا�سم تلك املعلومات مع ال�سلطات املخت�صة فـي الدول
الأطراف الأخرى  ،عندما يكون ذلك �ضروريا للتحقيق فـي العائدات املت�أتية من �أفعال
جمرمة وفقا لهذه االتفاقية واملطالبة بها وا�سرتدادها .
 - 6تنظر كل دولة طرف فـي اتخاذ ما قد يلزم من تدابري  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،لإلزام
املوظفيــن العمومييــن املعنييــن الذيــن لهــم م�صلحــة ف ــي ح�ســاب مالـي فــي بلــد �أجنبي
�أو �سلطة توقيع �أو ب�سجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احل�سابات ب�أن يبلغوا ال�سلطات
املعنية عن تلك العالقة و�أن يحتفظوا ب�سجالت مالئمة ب�ش�أنها  .ويتعني �أن تن�ص تلك
التدابري �أي�ضا على جزاءات منا�سبة على عدم االمتثال .
املــادة التا�سعـة والع�شـرون
التعــــاون اخلــــا�ص
ت�سعـ ــى ك ـ ــل دولة ط ــرف  ،دون �إخـ ــالل بقانونه ــا الداخلي � ،إل ــى اتخـ ــاذ تداب ــري جتيز لهـ ــا
�أن حتي ــل  ،دون م�س ــا�س بتحقيقات ــها �أو مالحقته ــا �أو �إجراءاته ــا الق�ضائي ــة  ،معلوم ــات
عن العائدات الإجرامية وفقا لهذه االتفاقية �إىل دولة طرف �أخرى دون طلب م�سبق ،
عندم ــا تــرى �أن �إف�شاء تلك املعلومـ ــات قد ي�ساعد الدولة الط ــرف املتلقية على ا�ست ــدالل
�أو �إجراء حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية �أو قد ي�ؤدي �إىل تقدمي تلك الدولة
الطرف طلبا مبقت�ضى هذه املادة .
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املــادة الثالثـــــــون
�إرجـاع املمتلكـات والت�صـرف فيهـا
 -1ما ت�صادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة ال�سابعة �أو املادة احلادية والع�شرين
من هذه االتفاقية يت�صرف فيه بطرق منها �إرجاع الدولة الطرف تلك املمتلكات ،
عمال بالفقرة ( )3من هذه املادة � ،إىل مالكيها ال�شرعيني  ،وفقا لأحكام هذه االتفاقية
وقانونها الداخلي .
 - 2تعتم ــد كـ ــل دولة ط ـ ــرف  ،وفقـ ــا للمب ــادئ الأ�سا�سيــة لقانونهــا الداخلي  ،ما قد يلـ ــزم
مــن تدابيــر ت�شريعيــة وتدابيــر �أخــرى لتمكيــن �سلطاتهــا املخت�صــة  ،عندمــا تتخــذ
�إجراء ما بناء على طلب دولة طرف �أخرى  ،من �إرجاع املمتلكات امل�صادرة  ،وفقا لأحكام
هذه االتفاقية  ،ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث ح�سن النية .
 - 3وفقا للم ــادتني الع�شري ــن واحلاديــة والع�شرين من هــذه االتفاقيــة والفقرتني ( 1و)2
من هذه املادة  ،على الدولة الطرف متلقية الطلب :
�أ  -فـي حال اختال�س �أموال عمومية فعلية �أو حكمية �أو غ�سل تلك الأموال على النحو
امل�شار �إليه فـي الفقرات (ح  ،ك  ،ل) من املادة الرابعة من هذه االتفاقية  ،عندما
تنف ـ ــذ امل�صـ ــادرة وفق ــا للمادة احلادي ــة والع�شرين وا�ستنادا �إىل حك ــم نهائي �صــادر
فـي الدولة الط ــرف الطالب ــة  ،وه ــو ا�شت ــراط ميكن للدولة الطرف متلقي ــة
الطلب �أن ت�ستبع ــده و�أن ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة .
ب  -فـي حال عائدات �أي جرم �آخر م�شمول بهذه االتفاقية  ،عندما تكون امل�صادرة
قد نفذت وفقا للمادة احلادية والع�شرين من هذه االتفاقية  ،وا�ستنادا �إىل حكم
نهائي �صادر فـ ــي الدول ــة الطرف الطالبة  ،وه ــو ا�شرتاط ميكن للدولة الطرف
متلقية الطل ــب �أن ت�ستبعده � ،أن ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف
الطالبة  ،عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب
ب�شكل معقول ملكيتها ال�سابقة لت ــلك املمتلكــات امل�صادرة �أو عندم ــا تعرتف الدولة
الطــرف متلقيــة الطل ـ ــب بال�ضـ ــرر ال ــذي حلــق بالدولة الطرف الطالبة ك�أ�سا�س
لإرجاع املمتلكات امل�صادرة .
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ج  -فـي جميع احلاالت الأخرى � ،أن تنظر على وجه الأولوية فـي �إرجاع املمتلكات
امل�صادرة �إلـ ــى الدول ــة الط ــرف الطالب ــة � ،أو �إرج ــاع تلك املمتلك ــات �إلــى �أ�صحاب ــها
ال�شرع ـ ــيني ال�سابقني � ،أو تعوي�ض �ضحايا اجلرمية .
 - 4يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  ،عند االقت�ضاء  ،ما ل ــم تقــرر الدول الأط ــراف
خ ـ ــالف ذلك � ،أن تقتطـ ــع نفقات معقولة تكبدتهــا فـي عمليات التحقيق �أو املالحقـ ــة
�أو الإجــراءات الق�ضائية املف�ضيــة �إىل �إرج ــاع املمتلكات امل�صادرة �أو �أن تت�صرف فيها
مبقت�ضى هذه املادة .
 - 5يج ــوز للــدول الأطــراف  ،عند االقت�ضاء � ،أن تنظر بوج ـ ــه خ ـ ــا�ص فـي �إبـ ــرام اتفاقي ـ ــات
�أو ترتيبات متفق عليها  ،تبعا للحالة  ،من �أجل الت�صرف نهائيا فـي املمتلكات امل�صادرة .
املــادة احلاديـة والثالثـون
التدريــب وامل�ساعــدة التقنيــة
 -1تقوم كل دولة طرف  ،بالقدر الالزم  ،با�ستحداث �أو تطوير �أو حت�سني برامج تدريب
خا�صة ملوظفيها امل�س�ؤولني عن منع الف�ساد ومكافحته  .وميكن �أن تتناول تلك الربامج
التدريبية � ،ضمن جملة �أمور  ،املجاالت التالية :
�أ -و�ضـ ــع تدابـ ــري فعال ــة ملن ــع الف�س ــاد والك�شــف والتحقي ــق في ــه �أو املعاقبـ ــة عليـ ــه
ومكافحته  ،مبا فـي ذلك ا�ستعمال �أ�ساليب جمع الأدلة والتحقيق .
ب  -بناء القدرات فـي جمال �صياغة وتخطيط �سيا�سة ا�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد .
ج  -تدريب ال�سلطات املخت�صة على �إعداد طلبات ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة
تفـي مبتطلبات االتفاقية .
د  -تقييم وتدعيم امل�ؤ�س�سات و�إدارة اخلدمات العمومية و�إدارة الأموال العمومية مبا
فـي ذلك امل�شرتيات العمومية  ،والقطاع اخلا�ص .
هـ  -من ــع ومكافح ــة �إحال ــة العائ ــدات الإجرامية وفق ــا لهـ ــذه االتفاقي ــة و�إرجـ ــاع تلك
العائدات .
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و  -ك�شف وجتميد �إحالة العائدات الإجرامية .
ز  -العائ ــدات الإجراميــة والأ�ساليب امل�ستخدمة فـي �إحالة تلك العائــدات �أو �إخفائها
�أو متويهها .
ح  -ا�ستخدام �آليات و�أ�ساليب قانونية و�إدارية مالئمة وفعالة لتي�سري �إرجاع العائدات
الإجرامية .
ط  -الطــرائق املتبع ــة فـي حماي ــة ال�ضحاي ــا وال�شه ــود الذين يتعاون ــون مــع ال�سلط ــات
الق�ضائية .
ي  -التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية .
 - 2تنظر الدول الأطراف فـي م�ساعدة بع�ضها البع�ض  ،عند الطلب  ،على �إجراء تقييمات
ودرا�سات وبحوث ب�ش�أن �أنواع الف�ساد و�أ�سبابه و�آثاره وتكاليفه فـي بلدانها  ،لكي ت�ضع ،
مب�شاركة ال�سلطات املخت�صة واملجتمع  ،ا�سرتاتيجيات وخطط عمل ملكافحة الف�ساد .
 - 3تي�سريا ال�سرتداد العائدات الإجرامية  ،يجوز للدول الأطراف �أن تتعاون على تزويد
بع�ضها البع�ض ب�أ�سماء اخلرباء الذين ميكن �أن ي�ساعدوا على حتقيق ذلك الهدف .
املــادة الثانيـة والثالثـون
جمع املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتبادلها وحتليلها
 - 1تنظــر ك ــل دولة ط ــرف فـي القيــام  ،بتحليل اجتاه ــات الف�ساد ال�سائـ ــدة داخــل �إقليمها ،
وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الف�ساد .
 - 2تنظ ــر ال ــدول الأط ــراف فـي تطوي ــر الإح�ص ــاءات واخلب ــرة التحليلي ــة ب�شـ ـ�أن الف�سـ ــاد
واملعلومـ ــات وتقا�سـ ــم تلـك الإح�صـاءات واخلبــرة التحليليــة واملعلوم ــات فيمــا بينه ــا
ومن خالل املنظمات الدولية والإقليمية  ،بغية �إيجاد معايري ومنهجيات م�شرتكة قدر
الإمكان وكذلك املعلومات عن املمار�سات الف�ضلى ملنع الف�ساد ومكافحته .
 - 3تنظر كل دولة طرف فـي ر�صد �سيا�ساتها وتدابريها الفعلية ملكافحة الف�ساد وفـي �إجراء
تقييمات لفاعلية تلك ال�سيا�سات والتدابري وكفاءتها .
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املــادة الثالثـة والثالثـون
م�ؤمتــر الــدول الأطــراف
 - 1ين� أش� مبقت�ضى هذه االتفاقية م�ؤمتر للدول الأطراف من �أجل حت�سني قدرة الدول
الأطراف وتعاونها على حتقيق الأهداف املبينة فـي هذه االتفاقية ومن �أجل ت�شجيع
تنفيذها وا�ستعرا�ضه .
 - 2يتولــى الأم ــني العــام جلامع ــة الدولة العربية الدعوة لعق ــد م�ؤمت ــر ال ــدول الأطراف
فـي موعد �أق�صاه �سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية  .وبعد ذلك  ،تعقد اجتماعات
منتظمة مل�ؤمتر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده امل�ؤمتر .
 - 3يعتمـ ــد م�ؤمتـ ــر الـ ــدول الأط ــراف نظام ــا داخليــا وقواعد حتكــم �سري الأن�شطة املبينة
فـي هذه املادة وت�شمل قواعد ب�ش�أن قبول املراقبني وم�شاركتهم وت�سديد النفقات املتكبدة
فـي اال�ضطالع بتلك الأن�شطة .
 - 4يتف ــق م�ؤمتر ال ــدول الأطراف على �أن�شطة و�إج ــراءات وط ــرائق عمــل لتحقيــق �أهــداف
االتفاقية مبا فـي ذلك :
أ�  -تي�سي ــر تب ــادل املعلوم ــات بي ــن ال ــدول الأط ــراف ع ــن من ــط واجتاه ــات الف�س ــاد
وعن املمار�سات الناجحة فـي منعه ومكافحته وفـي �إرجاع العائدات الإجرامية ،
بو�سائل منها ن�شر املعلومات ذات ال�صلة .
ب  -التع ــاون مــع املنظمــات والآليــات الدوليــة والإقليميــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة
ذات ال�صلــة .
ج  -ا�ستخدام املعلومات ذات ال�صلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى
من �أجل مكافحة الف�ساد ومنعه .
د  -ا�ستعرا�ض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها .
هـ  -تقدمي تو�صيات لتح�سني هذه االتفاقية وحت�سني تنفيذها .
و  -الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من امل�ساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ
هذه االتفاقية والإي�صاء مبا قد يراه �ضروريا من �إجراءات فـي هذا ال�ش�أن .
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 - 5يكت�سب م�ؤمتر الدول الأطراف املعرفة الالزمة بالتدابري التي تتخذها الدول الأطراف
لتنفيذ ه ــذه االتفاقيـ ــة  ،وال�صعوبـ ــات التي تواجههـ ــا فـي ذلك  ،من خ ــالل املعلومـ ــات
التي تقدمها تلك الدول ومن خالل ما قد ين�شئه م�ؤمتر الدول الأطراف من �آليات
ا�ستعرا�ض تكميلية .
 - 6تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف مبعلومات عن براجمها وخططها وممار�ساتها
وكذلك عن تدابريها الت�شريعية والإدارية الرامية �إىل تنفيذ هذه االتفاقية  ،ح�سبما
يق�ضي به م�ؤمتر الدول الأطراف  .وينظر م�ؤمتر الدول الأطراف فـي �أجنع ال�سبل
لتلقــي املعلومـ ــات واتخـ ــاذ الإجراءات املبنيـ ــة عليها  ،مبـ ــا فـ ــي ذلك املعلوم ـ ــات املتلقـ ـ ــاة
مــن الـ ــدول الأط ـ ــراف وم ـ ــن املنظمـ ــات الدوليـ ـ ــة  .ويجـ ــوز للم�ؤمتـ ــر �أي�ضا �أن ينظـ ــر
فـي امل�ساهمات املتلقاة من املنظمات غري احلكومية ذات ال�صلة  ،املعتمدة ح�سب الأ�صول
وفقا للإجراءات التي يقررها امل�ؤمتر .
 - 7ين�شئ م�ؤمت ــر ال ــدول الأط ــراف � ،إذا م ــا ر�أى �ض ــرورة لذلك �أي �آليـ ــة �أو هيئـ ــة منا�سبـ ــة
للم�ساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال .
املــادة الرابعـة والثالثـون
الأمانــــــــــــة
 - 1تتولــى الأمانــة العامة جلامعــة الدول العربيـ ــة توفري اخلدم ــات املنا�سبة مل�ؤمتــر الدول
الأطراف فـي االتفاقية .
 - 2تقوم الأمانة مبا يلي :
أ�  -م�ساع ــدة م ؤ�مت ــر ال ــدول الأطراف على اال�ضط ــالع بالأن�شطة املبينة فـي هــذه
االتفاقيــة  ،واتخ ــاذ الرتتيب ــات لعقـ ــد دورات م�ؤمتر ال ــدول الأطــراف وتوفيـ ــر
اخلدمات الالزمة لها .
ب  -م�ساعدة الدول الأطراف  ،عند الطلب  ،على تقدمي املعلومات �إىل م�ؤمتر الدول
الأطراف وفقا للفقرات ( )6 ، 5 ، 4من املادة الثالثة والثالثني من هذه االتفاقية .
ج � -ضمان التن�سيق ال�ضروري مع �أمانات املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة .
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املــادة اخلام�سـة والثالثـون
الأحكـــام اخلتاميــــة
 - 1تعمل اجلهات املخت�صة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية الالزمة
لو�ضع هذه االتفاقية مو�ضع التنفيذ .
 - 2تكون هذه االتفاقية حمال للت�صديق عليها �أو االن�ضمام �إليها من الدول العربية وتودع
وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية فـي موعد
�أق�صاه ثالثون يوما من تاريخ الت�صديق �أو االن�ضمام  ،وعلى الأمانة العامة �إبالغ
�سائر الدول الأع�ضاء و�أمانتي جمل�سي وزراء العدل والداخلية العرب بكل �إيداع لتلك
الوثائق وتاريخه .
 - 3ت�سـري هذه االتفاقية بعد م�ضي ثالثني يوما من تاريخ �إي ــداع وثائــق الت�صديــق عليها
من �سبع دول عربية .
 - 4يجـ ــوز لأي ــة دولة ع�ضــو فـي جامعة الدول العربيــة غيــر موقعــة على هذه االتفاقي ــة
�أن تن�ضـ ــم �إليهـ ــا بعد �سريانها ودخولها حيز النفاذ  ،وتعترب الدولة طرفا فيها مب�ضي
ثالثـني يوم ــا عل ــى إ�يــداع وثيقـ ــة الت�صدي ــق �أو االن�ضمام لـ ــدى الأمانـ ــة العامـ ــة
جلامعة الدول العربية .
 - 5تنظر الدول الأطراف  ،ح�سب االقت�ضاء  ،فـي �إمكانية عقد اتفاقيات �أو ترتيبات ثنائية
�أو متع ــددة الأط ــراف تخ ــدم �أغ ــرا�ض هذه االتفاقيــة �أو ت�ضع ــها مو�ض ــع النف ــاذ العملــي
�أو تعزز �أحكامها .
 - 6يجــوز للدولــة الطــرف �أن تقتــرح تعديــل �أي نــ�ص مــن ن�صــو�ص هــذه االتفاقية وحتيله
�إىل الأمني العام جلامعة الدول العربية الذي يقوم ب�إبالغه �إىل م�ؤمتر الدول الأطراف
فـي االتفاقية  ،ويبذل امل�ؤمتر جهده فـي التو�صل �إىل �إجماع الدول الأطراف ب�ش�أن
التعديل .
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 - 7يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة ( )6من هذه املادة خا�ضعا للت�صديق عليه
�أو القبول �أو الإقرار من جانب الدول الأطراف وعند �إقرار هذا التعديل من م�ؤمتر
الدول الأطراف ي�صبح ملزما فـي حق الدول الأطراف .
 - 8يجـ ــوز لأيـ ــة دول ــة ط ــرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية بــناء على طل ــب كتابي تر�سل ــه
�إىل �أمني عام جامعة الـدول العربية  ،ويرت ـ ــب االن�سح ــاب �أث ــره بعــد م�ضي �ست ــة �أ�شهر
من تاريخ ا�ستالم الطلب  ،وتظل �أحكام هذه االتفاقية نافذة بالن�سبة �إىل طلبات الت�سليم
التي قدمت خالل تلك املدة ولو ح�صل هذا الت�سليم بعدها .
ح ـ ــررت هـ ــذه االتفاقي ــة باللغة العربي ــة مبدين ــة القاه ــرة فـي جمهورية م�ص ــر العربيـ ــة
فـي 1432/1/15هـ  ،املوافق 2010/12/21م من �أ�صل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعة
الدول العربية (الأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب)  ،ون�سخة مطابقة للأ�صل ت�سلم
للأمانـ ــة العامـ ــة ملجل ــ�س وزراء الداخلي ــة العــرب  ،وت�سلــم ك ــذلك ن�سخة مطابق ــة للأ�ص ــل
لكل دولة من الدول الأطراف .
و�إثباتـ ــا مل ـ ــا تق ـ ــدم  ،ق ـ ــام �أ�صحــاب ال�سمـ ــو واملعالـ ــي وزراء الداخلي ــة والعـ ــدل العـ ــرب ،
بتوقيـع هــذه االتفاقيــة نيابــة عــن دولهم .
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مر�ســوم �ســلطاين
رقــــم 2014/29
ب�إن�شـاء �سفـارة ل�سلطنـة عمـان
فـي اجلمهوريــة الإ�سالميــة املوريتانيــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى قان ــون تنظيــم وزارة اخلارجيــة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي رقــم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� �سفارة ل�سلطنة عمان فـي اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر في  26 :من رجــــــــــب �سنة 1435هـ
املـوافــــق  26 :من مايــــــــــــو �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســــلطان عـمــــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1059
ال�صادرة فـي 2014/6/1م
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مر�سـوم �ســلطاين
رقــــم 2014/30
مبنـــح لقـــب �سفيـــرة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى قان ــون تنظيــم وزارة اخلارجيــة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي رقــم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
متن ــح الدكت ـ ــورة �سميـ ــرة بنــت حمم ــد بــن مو�س ــى املو�سـ ــى مندوبـ ــة ال�سلطنـ ــة الدائم ــة
لـ ــدى اليون�سكــو لقــب �سفـرية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر في  26 :من رجــــــــــب �سنة 1435هـ
املـوافــــق  26 :من مايــــــــــــو �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســــلطان عـمــــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1059
ال�صادرة فـي 2014/6/1م
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مر�ســوم �ســلطاين
رقــــم 2014/31
باعتمـاد الهيكـل التنظيمـي للأمانـة العامـة ملجلـ�س الـوزراء
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـ ــى املر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقـ ــم  88/85باعتمـ ــاد الهيكـ ــل التنظيمـ ــي للأمان ــة العام ــة
ملجلــ�س ال ــوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة ملجل�س الوزراء على النحو املبني بامللحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  88/85امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا املر�سوم .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر في  29 :من رجــــــــــب �سنة 1435هـ
املـوافــــق  29 :من مايــــــــــــو �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1059
ال�صادرة فـي 2014/6/1م
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قابو�س بن �سعيد
�ســــلطان عـمــــان
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م�ساعــــــــد
الأمني العام للم�ؤمترات

مكتـ ــب
رئي�س مركز ات�صاالت
اخلدمات احلكومية

رئيـــــ�س مركـــــز
ات�صاالت اخلدمات احلكومية

مكتب الأمني العام

الهيكــل التنظيمــي للأمانــة العامــة ملجلــ�س الــوزراء
الأمـــــــــني العـــــــــام

نائــب الأمــــني العـــــام

امل�ست�شارون واخلرباء

مكتب م�ساعد الأمني
العام للم�ؤمترات

مكتـ ــب
نائب الأمني العام

املديرية العامة املديرية العامة املديرية العامة املديرية العامة
املديرية العامة
ل�ش�ؤون الهيئات
ل�ش ـ ـ ـ�ؤون
واللج ـ ــان
للمعلومات والدرا�سات للتن�سيق واملتابعة ل�ش�ؤون اجلل�سات جمل�س عمان

املديرية العامة املديرية العامة
املديرية العامة ملتابعة اخلدمات لل�ش ـ ـ ـ�ؤون
لالت�صـ ــاالت
احلكومية الإدارية واملالية

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/32
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تنفيذ الطرق الوا�صلة
بــني طريـق الباطنــــة ال�سريــع وطريــق الباطنــة القائــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعترب م�شروع تنفيذ الطرق الوا�صلة بني طريق الباطنة ال�سريع وطريق الباطنة القائم
املحدد فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهـات املختـ�صة اال�ستيــالء بطريــق التنفيـذ املبا�شــر على العقـارات والأرا�ضــي الالزمــة
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  18 :من �شعبـــــــان �سنة 1435هـ
املـوافــــق  16 :من يونيــــــــــو �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1062
ال�صادرة فـي 2014/6/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكــــــرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تنفيذ الطرق الوا�صلة
بــني طريـــق الباطنــــــة ال�سريــــع وطريــــق الباطنـــة القائـــــم
ي�أتي تنفيذ م�شروع الطرق الوا�صلة بني طريق الباطنة ال�سريع وطريق الباطنة القائم
لت�سهيل احلركة املرورية بينهما  ،وذلك خلدمة املناطق والقرى بالواليات  ،عليه  ،فقد
قامت وزارة النقل واالت�صاالت ب�إنهاء �أعمال الت�صميم و�إعداد م�ستندات املناق�صة اخلا�صة
بامل�شروع مبجموع �أطوال يبلغ حوايل (� )94أربعة وت�سعني كيلو مرتا .
ويت�ضمن امل�شروع تنفيذ الأعمال الآتية :
 تنفيذ و�صالت طرق بطول �إجمايل حوايل (� )94أربعة وت�سعني كيلو مرتا . تنفيذ عدد من الدوارات خلدمة احلركة املرورية االلتفافية واملخططات ال�سكنيةالقائمة وامل�ستقبلية .
 حتوي ــل الطــرق �إىل طــرق �صاحلــة للمــرور فـي جميع حاالت الطق�س  ،عن طريــق�إن�شاء عبارات �صندوقية لت�صريف مياه الأودية لعدد ( )121مائة وواحد وع�شرين
موقعا .
 تنفيـ ــذ ط ــرق خدم ــة بطــول حوالــي ( )55خم�سة وخم�سني كيلو متــرا بالإ�ضاف ــة�إىل �أعمال الإنارة للطرق .
 تنفيذ عدد من التقاطعات متعددة امل�ستويات فـي املواقع الآتية : تقاطع طريق الأبي�ض مع طريق الباطنة القائم . دوار امل�صنعة . دوار امللدة . دوار الرثمد .-332-

 تقاطع الربيك . دوار ال�سويق . دوار اخلابورة . تقاطع الهجاري . دوار حفيت . دوار �صحم . دوار لوى . دوار �شنا�ص . تنفيذ عدد من اجل�سور والأنفاق لعبور امل�شاة . نقل وحماية خطوط اخلدمات القائمة . تزويد الطرق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية مــن دهانات و�إ�شـارات مروريـةوحواجز معدنية وخر�سانية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفـ ــق قان ــون ن ــزع امللكيــة للمنفعـ ــة العامـ ــة ال�صـ ــادر باملر�سوم ال�سلطانــي رق ـ ــم ، 78/64
لـ ــذلك فـ ـ ـ�إن الأم ــر يقت�ض ــي ا�ست�ص ــدار مر�سـ ــوم �سلطانــي بتقري ــر �صف ــة املنف ــعة العام ــة
له ــذا امل�شـ ــروع .
وزيــر النقــل واالت�صــاالت
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/33
بالت�صديق على اتفاقية للنقل الدويل على الطرق
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�شمية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ـ ــى اتفاقي ـ ـ ـ ـ ــة للنق ـ ــل الدول ـ ـ ــي عل ـ ـ ــى الطـ ـ ــرق ب ـ ـ ــني حكوم ـ ـ ـ ــة �سلطنـ ـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ــان ،
وحكومـ ــة اململكـ ــة الأردنية الها�شمي ــة املوقعــة فـي م�سقــط بتاريــخ  29ذي احلجــة 1434هـ ،
املواف ــق  3نوفمب ــر 2013م ،
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
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاقية وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  18 :من �شعبـــــــان �سنة 1435هـ
املـوافــــق  16 :من يونيــــــــــو �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1062
ال�صادرة فـي 2014/6/22م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

اتفاقيـة للنقــل الدولــي علـى الطــرق
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�شمية
برغبــة مــن حكوم ــة �سلطن ــة عمان وحكومـ ــة اململك ــة الأردني ـ ــة الها�شمية فـي ت�سهي ــل نق ــل
الركاب والب�ضائع على الطرق بني بلديهما وعرب �أرا�ضيهما بطريق العبور (الرتانزي ــت)
ق ــد اتفقتا على ما يلي :
املــادة ( ) 1
تعاريـــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
تكون للكلمات والعبارات املن�صو�ص عليها �أدناه املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الناقــــــــــــل :
تعني �أي �شخــ�ص طبيعـي �أو معنــوي مرخــ�ص لنق ــل الركاب والب�ضائع مبوجــب
قوان ــني ولوائح و�أنظمة الطرفني املتعاقدين .
ب  -و�سيلـــة النقــل :
 - 1تعني �أي و�سيلة نقل على الطرق جتر بوا�سطة حمرك وخم�ص�صة لنقل �أكرث
م ــن ثماني ـ ــة ركـ ــاب با�ستثنـ ـ ــاء ال�سائ ــق � ،أو لنقـ ـ ــل الب�ضائ ـ ــع �أو تقـ ـ ــوم بجـ ـ ــر
مثل هذه الو�سيلة .
�	- 2أو �أي جمموعة تت�ألــف من و�سيلة جر كمـ ــا هو مب ــني فـي �أع ــاله فقــرة ()1
ومقطـ ــورة �أو ن ــ�صـ ــف مقط ـ ــورة مرتبط ـ ــة به ـ ــا وخم�ص�ص ـ ـ ــة لنقـ ـ ــل الرك ـ ــاب
�أو الب�ضائع .
ج  -ت�صريــــــــــح :
تعني الت�صاريـح املمنوحــة لو�سيلة نقــل الركاب �أو الب�ضائع فـي بلــد �أح ــد الطرف ــني
املتعاقدين مــن قبل الط ــرف املتعاقد الآخ ــر فـي ال�سماح لو�سيل ــة النقل بالدخول
�إىل �أرا�ضي الطرف املتعاقد الآخر واخلروج منها .
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د  -خـط حافـالت منتظـم :
تعني نقل الركاب بني �أرا�ضي الطرفني املتعاقدين مبوجب طرق حمددة ومتم�شيا
مع الطرق والأجور الوطنية .
هـ  -خـط حافـالت ترانزيـت منتظـم :
تعني خط احلافلة املنتظم الذي ينطلق من �أرا�ضي �أحد الطرفني املتعاقدين
ومي ـ ــر ب�أرا�ض ـ ــي الطـ ــرف املتعاقـ ــد الآخـ ــر بـ ــدون حم ــل �أو �إن ــزال للركـ ــاب وينته ــي
فـي �أرا�ضي بلد ثالث .
و -خدمـة النقـل ال�سياحـي املغلـق :
تعني النقل الدويل ملجموعة حمددة من الركاب فـي و�سيلة نقل حمددة فـي رحلة
�سياحية  ،تبد أ� من نقطة فـي �أرا�ضي �أحد الطرفني املتعاقدين وتنتهي فـي �أرا�ضي
الطرف املتعاقد نف�سه دون حمل �أو �إنزال الركاب .
ز  -نقـل عبـور الرتانزيـت :
تعن ــي نقــل الركــاب والب�ضائع عرب �أرا�ضي �أحد الطرفــني املتعاقديــن وبــني نقــاط
مغادرة وو�صول تقع خارج �أرا�ضي الطرف املتعاقد .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه االتفاقية على النقل الدويل للركاب والب�ضائع على الطرق من �أرا�ضي
�أحد الطرفني املتعاقدين و�إليها وعرب �أرا�ضي الطرف املتعاقد الآخر بطريق الرتانزيت
با�ستعمال و�سائل النقل امل�سجلة فـي بلد �أحد الطرفني املتعاقدين .
املــادة ( ) 3
يقـر كــل طــرف متعاقد مبوجــب �أحكام هذه االتفاقية للطرف املتعاقد الآخــر بحــق عبــور
الركـ ــاب و�أمتعته ــم  ،والب�ضائــع التجارية وو�سائــل النقــل العائ ــدة للط ــرف املتعاقد الآخــر
فوق الطرق املحددة من قبل ال�سلطات املخت�صة لكل طرف متعاقد .
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املــادة ( ) 4
يجوز للناقل فـي �أحد الطرفني املتعاقدين مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها لدى
كل منهما  ،وبت�صريح م�سبق �أن ين�شىء فـي �أرا�ضي الطرف املتعاقد الآخر مكاتب �أو يعني
ممثلني له �أو وكالء ح�سب القوانني املعمول بها لدى الطرفني املتعاقدين  ،وال يجوز
للناقل ممار�سة �أعمال وكيل ال�سفر وال�سياحة فـي �أرا�ضي الطرف املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 5
ال يج ــوز لأي مـ ــن الطرفــني املتعاقدي ــن فــر�ض �أي ر�سـ ــوم �أو �ضرائ ــب ا�ستيـ ــراد �أو ت�صدي ــر
( مبا فـي ذلك الر�سوم اجلمركية ) على و�سائل النقل العائدة للطرف املتعاقد الآخر املارة
بالرتانزيت عرب �أرا�ضيه با�ستثناء ما يلي :
�أ  -بدل خدمات �صيانة وحماية و�إدارة الطرق والنقل عليها .
ب  -الغرامات املفرو�ضة ب�سبب خمالفة القوانني واللوائح والأنظمة املعمول بها لدى
الطرفني املتعاقدين .
املــادة ( ) 6
علــى ال�سلط ــة املخت�صة فـي كـ ــال الطرفني �إب ــالغ الطرف الآخــر عن املخالف ــات الغيابي ــة
واجل�سيم ــة الت ــي ترتك ــب من العامل ــني وال�سائق ــني للط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر والإجـ ــراءات
املتخـ ــذة بحــق ه�ؤالء املخالفــني .
املــادة ( ) 7
ال يجوز لأي من الطرفني املتعاقدين نقل الركاب والب�ضائع بو�سائل النقل امل�سجلة
لديه بني �أي نقطتني داخل �أرا�ضي الطرف املتعاقد الآخر وال يجوز للناقل نقل الركاب
والب�ضائع من �أرا�ضي �أحد الطرفني �إىل �أرا�ضي طرف ثالث �إال مبوجب ت�صريح خا�ص
ي�صدر من الطرف الذي با�شر فيه النقل .
املــادة ( ) 8
ال يجوز دخول و�سيلة النقل الفارغة وامل�سجلة فـي �أحد الطرفني املتعاقدين �إىل �أرا�ضي
الطرف املتعاقد الآخر حلمل الركاب والب�ضائع ما مل يتم احل�صول على ت�صريح خا�ص
لهذا الغر�ض من ال�سلطة املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الآخر .
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املــادة ( ) 9
يجوز حتميــل الب�ضائع بو�سيل ــة النقل امل�سجلة فـي �أحد الطرفني املتعاقدين فـي رحلـ ــة
العودة �إىل بلدها بعد تفريغ حمولتها فـي الطرف املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 10
أ�  -يوافق الطرفان املتعاقدان على ت�شغيل خطوط حافالت منتظمة بني املدن الرئي�سية
لكـ ـ ــال الطرف ـ ــني  ،علـ ــى �أن يتـ ــم ت�شغيـ ــل ه ــذه اخلط ــوط مــن قبــل ناقل ــني مرخ�صـ ــني
من قبل ال�سلطات املخت�صة فـي كال البلدين ووفقا لنظام متكافئ .
ب  -يت ـ ــم عــقد اتف ــاق ثنائــي بني الناقل ــني املرخ�صــني لنقــل الرك ــاب بني البلدي ــن يت�ضمـ ــن
�شروط الت�شغيل من حيث عدد الرحالت ومواعيدها وم�سارها وتعرفة النقل ونقاط
الو�صول واالنطالق فـي البلدين وح�سب حاجة اخلطوط وحجم الطلب على النقل
العام  ،ويخ�ضع هذا االتفاق �إىل موافقة ال�سلطات املخت�صة فيهما .
ت  -يجوز لو�سائط النقل امل�سجلة فـي �أحد الطرفني املتعاقدين �أن تقوم بخدمة اخلط
ال�سياحي املغلق من و�إىل الطرف املتعاقد الآخر �شريطة احل�صول على ت�صريح م�سبق
من ال�سلطة املخت�صة فـي ذلك الطرف املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 11
يجـ ــوز للطرفـ ــني املتعاقدي ــن نقـ ــل الب�ضائ ــع بني وعرب �أرا�ضي �أي منهمـ ــا بـ ــدون احلاج ـ ــة
�إىل ت�صريح .
املــادة ( ) 12
ال يجوز نقل الأ�سلحة واملتفجرات واملفرقعات واملعدات احلربية بني الطرفني املتعاقديـ ــن
�أو املـ ــرور عبـ ــر �أرا�ضيهـ ــا �إال مبوجـ ــب ت�صريـ ــح خـ ــا�ص يت ــم احل�ص ــول عليـ ــه من ال�سلطات
املخت�صة بالطرفني .
ومينع النقل بالرتانزيت لأي ب�ضائع حمظور دخولها �إىل �أي من البلدين املتعاقدين طبقا
لقوانينها الداخلية �أو كانت ت�ضر ب�صحة الإن�سان �أو احليوان �أو النبات .
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املــادة ( ) 13
 - 1علــى جميــع و�سائـ ــل النقل الت ــي تقــوم بالنقل الدولــي �أن تكـ ــون م�صحوبـ ــة بوثائ ـ ــق
�إدخال جمركي (� )CARNET DE PASSAGEأو ( )TRIPTIGUEمبوجب �أحكام
االتفاقيات اجلمركية الدولية ذات العالقة �صادرة عن ال�سلطات املخت�صة للطرفني
املتعاقديـ ــن بالإ�ضافــة �إلـى البطاقــة ال�صفــراء وفقا لالتفاقيــة العربيـة لنقــل املركب ــات
بني الدول العربية .
وفـي حالة عدم وجود مثل هذه الوثائق اجلمركية الدولية  ،فتطبق �أحكام الت�شريعات
الوطنية اخلا�صة بالطرف املتعاقد املعني .
� - 2أما �إذا كان النقل الدويل للب�ضائع مغطى بوثيقة تري ( )Tّ IRفتطبق الأنظمة املن�صو�ص
عليها فـي ميثاق تري للب�ضائع �أو املركبات  ،و�إذا كان النقل الدويل للب�ضائع غري مغطى
بوثيقة تري ( )TIRفتطبق �أحكام الت�شريعات الوطنية اخلا�صة بالطرف املتعاقد املعني .
 - 3علـى �سائقـي املركبـات الذين يقومون بالنقل الدويل مبوجب ن�صـو�ص هـذه االتفاقيـة
�أن يكــون بحوزتهــم الوثائــق التاليــة :
�أ  -رخ�صة �سياقة �سارية املفعول مطابقة لفئـة املركـبة التي يقودهـا  ،ويجب �أن تكــون
تلك الرخ�ص ــة مطابقـ ــة لأحكـ ــام القوانــني والأنظم ــة املرعي ــة فـي البل ــد امل�سجلـ ــة
فيه الو�سيلة �أو �أن تكون رخ�صة �سياقة دولية .
ب  -رخ�صة لو�سيلة النقل �سارية املفعول .
ت  -جواز �سفر �ساري املفعول يحتوي على كافة ت�أ�شريات الدخول الالزمة .
املــادة ( ) 14
ت�صدر ال�سلطات املعنية للطرفني املتعاقدين ت�أ�شريات دخول �سارية املفعول ملدة �ستة �أ�شهر
ولعدة رحالت لكل �سائق وم�ساعده عند قيامهم بالنقل الدويل للركاب �أو الب�ضائع مبوجب
�أحكام هذه االتفاقية والقوانني واللوائح والأنظمة والتعليمات الوطنية ذات العالقة .
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املــادة ( ) 15
أ�  -يجب �أن حت�صل و�سائل النقل امل�ستعملة فـي النقل الدويل للركاب و�أمتعتهم والب�ضائع
بني البلدين املتعاقدين �أو عربهما على بولي�صة ت�أمني �ضد الطرف الثالث تن�سجم
مع القوانني والأنظمة ال�سارية فـي كل من الطرفني املتعاقدين .
ب  -بولي�صة ت�أمني �أخرى تغطي الأ�ضرار التي قد تن� أش� �أثناء النقل على الركاب والأمتعة
والب�ضائع  ،و�أن تكون هذه البولي�صة مبوجب القوانني والأنظمة ال�سارية فـي البلد
امل�سجلة فيه الوا�سطة .
املــادة ( ) 16
يجب �أن يتم ا�سترياد قطع الغيار وفقا للقوانني والأنظمة الوطنية لدى كل من الطرفني
املتعاقدين  ،ويعــاد ت�صديــر قطع الغيار امل�ستعملة التي مت ا�ستبدالهــا � ،أو �أن يتم �إتالفها
حتت �إ�شراف ال�سلطات اجلمركية املخت�صة �أو ت�سليمها �إليها .
املــادة ( ) 17
تتم الت�سويات املالية بني الطرفني املتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور مبوجب
عمالت قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك املرخ�صة فـي الطرفني املتعاقدين ومبوجب
القوانني والأنظمة والتعليمات ال�سارية لدى الطرفني املتعاقدين .
املــادة ( ) 18
فـي حالة وقوع حوادث على و�سيلة النقل �أو ارتكاب �سائق الو�سيلة لأي خمالفة عدا املخالفات
املروريــة الب�سيطــة يلتزم الط ــرف املتعاقد الذي وقع فيه احلـدث �أو ارتكبت فيه املخالفة
بتزويد الطرف املتعاقد الآخر بتقارير ونتائج التحقيق و�أية معلومات �أخرى �ضرورية .
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املــادة ( ) 19
يج ــب �أن يتقيـ ــد الناقلون والطاق ــم بو�سيلــة النقــل امل�سجـلة فـي �أحــد الطرفــني املتعاقدي ــن
بالقوانني واللوائح والأنظمة التي حتكم املرور على الطرق فـي طرف املتعاقد الآخر .
( ت�سري فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه االتفاقية القوانني والأنظمة والتعليمات املعمول
بها لدى كل من الطرفني املتعاقدين ) .
املــادة ( ) 20
ت�شكل جلنة م�شرتكة من ممثلني للطرفني املتعاقدين وتكون مهام هذه اللجنة :
 - 1الإ�شراف على تنفيذ هذه االتفاقية .
 - 2درا�سـ ــة ال�صعوب ــات التــي تط ــر�أ نتيجـة تطبيــق هــذه االتفاقيــة  ،و�إيج ــاد احللـ ــول
املنا�سبة لها .
 - 3مراجعـ ـ ــة ك ـ ــل املو�ضوعـ ــات الت ــي تق ــع �ضم ــن ه ــذه االتفاقي ــة وتقديـ ــم التو�صيـ ــات
ب�ش�أنها .
 - 4التو�صيـة ب�إج ــراء �أي تعديـ ــالت على �أحكام ه ــذه االتفاقيــة ورفعه ــا �إىل اجلهـ ــات
املخت�صة للم�صادقة .
 - 5درا�سة �إمكانية تطوير وحت�سني عمليات النقل بني وعرب البلدين املتعاقدين .
املــادة ( ) 21
ال�سلطات املخت�صة امل�س�ؤولة عن تنفيذ هذه االتفاقية هي :
�أ  -فـي �سلطن ــة عم ـ ــان
وزارة النقل واالت�صاالت /م�سقط .
ب  -فـي اململكة الأردنية الها�شمية
وزارة النقـ ـ ـ ــل  /ع ّم ـ ـ ـ ـ ــان .
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املــادة ( ) 22
يتخـ ـ ــذ الطرفـ ـ ــان املتعاقـ ــدان جميـ ــع الإجـ ــراءات الالزم ـ ــة بتب�سي ــط وت�سهي ــل والإ�س ــراع
فـي الإجراءات اجلمركية والأعمال الر�سمية الأخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والب�ضائع .
املــادة ( ) 23
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات الت�صديق عليها وفقا
للقوانني ال�سارية فـي كل من الطرفني املتعاقدين وتظل �سارية املفعول ملدة خم�س �سنوات
وتتجدد تلقائيا ما لــم ي�شع ــر �أي من الطرفــني الآخر كتابة قبل ثالثة �أ�شه ــر عل ــى الأق ــل
من تاريخ انتهائها برغبته فـي �إنهائها .
ح ـ ــررت ه ـ ــذه االتفاقي ــة فــي مدين ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ــط ي ـ ــوم الأحـ ـ ــد بتاريـ ــخ التا�سـ ــع والع�شريـ ـ ــن
من ذي احلجة 1434هـ املوافق الثالث من نوفمرب لعام 2013م .
ووقع عليها ممثال حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�شمية من ن�سختني
�أ�صليتني باللغة العربية .

عن حكومة �سلطنة عمان

عن حكومة اململكة الأردنية الها�شمية

د  .عبدامللك بن عبداللـه بن زاهر الهنائي

ال�سي ـ ــد متعـ ـ ــب الزب ـ ـ ــن

امل�ست�ش ــار ب ـ ــوزارة املاليـ ــة

�سفري اململكة الأردنية الها�شمية
ف ــي م�سق ـ ـ ــط
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/34
ب�إ�صدار تعديالت على بع�ض �أحكام قانون الوكاالت التجارية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 77/26
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ــل بتعديـ ــالت قانـ ــون الوك ــاالت التجاري ــة ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقـ ـ ــم 77/26
امل�ش ــار �إليـ ــه املرفقـ ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  21 :من رم�ضــــان �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من يوليــــــــو �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1064
ال�صادرة فـي 2014/7/20م
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تعديـــالت علــــى بعــــ�ض �أحكــــام
قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 77/26
�أوال  :ي�ستبدل بن�ص املادة ( )14من قانون الوكاالت التجارية امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 14
عل ــى جملـ ــ�س الـ ــوزراء فـي حال ــة وجـ ــود هيمن ــة عل ــى �أنـ ــواع حمددة من ال�سلـ ــع
واخلدم ــات التي ت ؤ�ثـ ــر �سلبا على عملية العر�ض والطلب  ،وت ـ ـ�ؤدي �إىل ارتفـ ــاع
غي ــر مبــرر للأ�سع ــار � ،أن يحدد عدد الوكاالت امل�سموح بها لكل وكيل و�أنواعها ،
بناء على تو�صية اجلهات املعنية باملناف�سة ومنع االحتكار .
ثانيا  :تلغى ن�صو�ص املواد �أرقام  ( 5فقرة ثانية) و  7و  10من قانون الوكاالت التجارية
امل�شار �إليه .
ثالثا  :يلغى كل ما يخالف التعديالت امل�شار �إليها � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
رابعا  :يعمل ب�أحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/35
ب�إن�شاء كلية العلوم ال�شرعية و�إ�صدار نظامها
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  86/24ب�إن�شاء معهد الق�ضاء ال�شرعي والوعظ والإر�شاد ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/6بتحديد اخت�صا�ص ــات وزارة الأوقاف وال�شـ ـ�ؤون الدينيــة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� هيئة علمية ت�سمى " كلية العلوم ال�شرعية "  ،تتبع وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،
ويعمل فـي �ش�أنها بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يكون لكلية العلوم ال�شرعية ال�شخ�صيــة االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقــالل املالــي والإداري .
ويكون مقرها حمافظة م�سقط .
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إىل كلية العلوم ال�شرعية اخت�صا�صات وخم�ص�صات و�أ�صول وحقوق و�سجــالت معهد
العلوم ال�شرعية  .كما ينقل �إىل كلية العلوم ال�شرعية موظفو معهد العلوم ال�شرعية .
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املــادة الرابعــة
ي�صدر وزير الأوقــاف وال�شـ�ؤون الدينيــة اللوائ ــح والقـ ــرارات الالزمـ ــة لتنفي ــذ �أحكـ ــام هذا
املر�سوم والنظام املرفق  ،و�إىل �أن ت�صدر ي�ستمر العمل ب�أحكام اللوائح والقرارات املعمول بها
حاليا مبا ال يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة اخلام�سـة
يلغــى املر�س ــوم ال�سلطاين رقــم  86/24امل�شار �إليه  ،كما يلغى ك ــل مـ ــا يخال ــف ه ــذا املر�س ــوم
والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :من رم�ضــــان �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من يوليــــــــو �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1064
ال�صادرة فـي 2014/7/20م
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نظام كلـية العلـوم ال�شرعيـة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحك ــام ه ــذا النظ ــام يكـ ــون للكلم ــات الآتي ــة املعن ــى املو�ضح قريـ ــن كـ ــل منهـ ــا ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــوزارة  :وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
الوزيــــــــــر  :وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
الكليــــــــــة  :كلية العلوم ال�شرعية .
املجلــــــــ�س  :جمل�س الأمناء بالكلية .
العميـــــــــد  :عميد الكلية .
املــادة ( ) 2
اللغة العربيــة هي لغة التدريــ�س فـي الكلية  ،ويجوز بقرار من املجل�س اعتماد لغــات �أخــرى
لتدري�س بع�ض املقررات التي تقت�ضي طبيعتها ذلك .
املــادة ( ) 3
تكون للكلية موازنة م�ستقلة .
املــادة ( ) 4
متنح الكلية �شهادة الإجازة العالية فـي ال�شريعة  ،و�شهادة الدبلوم فـي العلوم ال�شرعية ،
ويجوز لها منح �شهادات �أخرى بقرار من املجل�س مبا يتوافق مع الإطار الوطني للم�ؤهالت
العلمية .
املــادة ( ) 5
يكــون املفت ــي العــام لل�سلطن ــة رئي�ســا فخريا للكلية  ،وله خماطبـة جمل ــ�س الأمنــاء ف ــي كــل
ما من �ش�أنه حتقيق �أهداف الكلية .
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الف�صــل الثانـــي
�أهـــــداف الكليــــة
املــادة ( ) 6
تهدف الكلية �إىل حتقيق الآتي :
�1 -1إعداد متخ�ص�صني فـي العلوم ال�شرعية والدرا�سات الإ�سالمية املقارنة  ،وتزويدهم
مب�ستوى عال من املعارف والثقافة ال�شرعية والدينية وما يت�صل بها من املهارات
الالزمة .
2 -2العمل على ت�شجيع البحوث والدرا�سات فـي العلوم ال�شرعية وما يت�صل بها .
�3 -3إعداد وت�أهيل مفكرين وباحثني فـي الفكر واملعارف الإ�سالميــة عموما والعمانية
خ�صو�صا  ،و�إبراز جوانبها و�إ�سهاماتها فـي احل�ضارة الإ�سالمية .
4 -4الإ�سهـ ــام فـي الإن ــماء احل�ض ــاري الإن�سان ــي املعا�ص ــر من خـ ــالل تعزي ـ ــز الثقاف ــة
الإ�سالمية والعلوم ال�شرعية ذات الطابع الإن�ساين .
5 -5توثيــق الــ�صالت والرواب ــط العلمي ــة مع اجلامع ــات والكلي ــات واملراك ــز واملعاهـ ــد
املتخ�ص�صة املماثلة فـي الدول الأخرى .
6 -6حتقيق تفاعل بني الكلية واملجتمع .
7 -7تر�سيخ القيم والأخالق الإ�سالمية واالرتقاء بها .
الف�صـــل الثالـــث
جملــــ�س الأمنــــاء
املــادة ( ) 7
ي�شكل املجل�س برئا�سة الوزير  ،وع�ضوية كل من :
 - 1وزير العدل .
 - 2وزير ال�ش�ؤون القانونية .
 - 3الأمني العام ملركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم .
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 - 4رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س .
 - 5وكيل وزارة التعليم العايل .
 - 6م�ساعد املفتي العام لل�سلطنة .
ع�ضوا ومقررا .
 - 7عميد الكلية
 - 8ع�ضوين من ذوي الفكر واملكانة العلمية فـي جمال العلوم ال�شرعية �أو الدرا�سات
الإ�سالمية  ،ي�صدر باختيارهما وحتديد مدة ع�ضويتهما قرار من رئي�س املجل�س .
ويختار املجل�س فـي �أول اجتماع له  ،نائبا للرئي�س من بني �أع�ضائه  ،يحل حمل
رئي�س املجل�س فـي حالة غيابه �أو وجود مانع لديه .
املــادة ( ) 8
يتول ــى املجل ــ�س �إدارة الكليــة وتنظيـم �ش�ؤونها وت�صريــف �أمورهــا  ،ويكون للمجلــ�س كاف ــة
ال�صالحيات واعتماد القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق �أهداف الكلية املن�صو�ص
عليها فـي هذا النظام  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للكلية ومتابعة تنفيذها .
 - 2حتديد �أولويات اخلطط والربامج التي من �ش�أنها متكني الكلية من �أداء ر�سالتها
وحتقيق �أهدافها .
 - 3درا�س ـ ــة املقرتحـ ــات والتو�صي ــات املرفوع ــة �إليــه مــن املجلــ�س الأكادمي ــي بالكلية ،
واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها .
 - 4اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية  ،وحتديد اخت�صا�صات التق�سيمات الإدارية بها .
�	- 5إن�شاء الأق�سام والوحدات العلمية بالكلية �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها �أو دجمها .
 - 6اعتماد نظام الرتقيات العلمية فـي الكلية .
 - 7اعتماد م�شروع املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للكلية .
 - 8ت�شجيع البحث العلمي فـي املجاالت والتخ�ص�صات ذات العالقة بالكلية وتوفري
الإمكانيات الالزمة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 9اعتماد لوائح ونظم الكلية .
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�	- 10إبــرام االتفاقيــات ومذكــرات التفاه ــم ذات ال�صلة ب�أه ــداف الكلي ــة  ،وذلك بعـ ــد
التن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 11اعتماد التقرير ال�سنوي للكلية .
 - 12العمل على مراجعة وتقومي الكلية وم�ستوى �أداء كوادرها وجودة خمرجاتها .
املــادة ( ) 9
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه ثالث مرات فـي ال�سنة  ،ويجوز له دعوته لالنعقاد كلما
اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،وال يكون انعقاد املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ،
وي�صـ ــدر قراراتـ ــه ب�أغلبي ــة �أ�صوات الأع�ضـ ــاء احلا�ضريـ ــن  ،وعنــد الت�ساوي يرجــح اجلان ــب
الذي منه رئي�س االجتماع .
وللمجل�س اال�ستعانة مبن يراه من اخلرباء واملخت�صني فـي اجتماعاته دون �أن يكون لهم
�صوت معدود .
الف�صــل الرابــــع
عميـد الكليـة والهيئـة التدري�سيـة
املــادة ( ) 10
يكـ ــون للكلي ــة عميــد يتول ــى �إدارة �ش�ؤونه ــا وت�صري ــف �أموره ــا ومتثيلهـ ــا �أمـ ــام الق�ضـ ــاء
وفـي �صالتهــا بالغري  ،ويعاونه م�ساعدان �أحدهمــا لل�ش�ؤون الأكادميــية  ،والآخر لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية .
ويتــم تعيـني العميد وم�ساعديه من بني �أع�ضاء هيئة التدريــ�س بقــرار من رئي ــ�س املجل ــ�س
بعد موافقة املجل�س  ،وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد .
املــادة ( ) 11
تتكون هيئة التدري�س بالكلية من الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركني  ،والأ�سات ــذة امل�ساعدي ــن ،
واملدر�سني واملدر�سني امل�ساعدين .
املــادة ( ) 12
حتدد الالئحة الداخليــة م�س�ؤولي ــات واخت�صا�صات كل من العمي ــد وم�ساعدي ــه و�أع�ض ــاء
الهيئة التدري�سية  ،كما حتدد �شروط تعيني وندب �أع�ضاء الهيئة التدري�سية .
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الف�صــــل اخلامــــ�س
املجلــ�س الأكادميــي
املــادة ( ) 13
ي�شكل املجل�س الأكادميي للكلية برئا�سة العميد  ،وع�ضوية كل من :
 - 1م�ساعدي العميد .
 - 2ر�ؤ�ساء الأق�سام .
� - 3أقدم ع�ضو هيئة تدري�س فـي كل ق�سم .
 - 4املدير الإداري واملايل .
ويحل م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية حمل رئي�س املجل�س الأكادميي فـي حالة غيابه ،
�أو وجود مانع لديه .
وللمجلـ ــ�س اال�ستعانـ ــة مبـ ــن ي ــراه من اخلب ــراء واملخت�ص ــني فـي اجتماعاتـ ــه دون �أن يك ــون
لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 14
يتوىل املجل�س الأكادميي االخت�صا�صات الآتية :
 - 1تنفيذ ال�سيا�سات املعتمدة والقرارات ال�صادرة من املجل�س .
 - 2درا�سة وتقومي املقرتحات والتو�صيات ب�ش�أن تعديل �أو تطوير ال�سيا�سات واملناهج
والربامج واخلطط التعليمية  ،و�إبداء التو�صيات ب�ش�أنها ورفعها للمجل�س .
�	- 3إع ـ ــداد املقرتح ـ ــات املتعلقـ ـ ــة بالبح ــوث العلمي ــة والنـ ــدوات وبرامـ ـ ـ ــج التدري ـ ــب
التي تتنا�سب مع �أهداف الكلية .
 - 4اقتـ ــراح �أع ـ ــداد املقبولـ ــني مـ ــن العماني ـ ــني بالكلي ــة  ،و�شـ ــروط القبـ ــول بالتن�سيـ ــق
مع مركز القبول املوحد  ،ورفع التو�صية بذلك �إىل املجل�س .
 - 5اقتـ ــراح �أع ــداد املقبولــني من غيــر العماني ــني بالكليــة وفق ــا لل�ضواب ــط وال�ش ــروط
التي حتددها الالئحة الداخلية  ،ورفع التو�صية بذلك �إىل املجل�س .
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 - 6توفري االحتياجات التعليمية والإدارية للكلية .
 - 7اقرتاح تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية  ،ورفعه �إىل املجل�س .
 - 8درا�سـ ــة ما يع ــر�ض عليـ ــه من مقرتح ــات ب�ش ـ�أن �إقرار �أو تعدي ــل �أو �إلغـ ــاء �أو تطوي ــر
�أي مقرر درا�سي  ،ورفعها �إىل املجل�س .
 - 9متابعة وتطوير �أ�ساليب و�أدوات التقومي التي تعتمدها الكلية فـي تقومي طلبتها
ومناهجها .
	- 10مراجعة وتقومي �أداء الهيئة التدري�سية بالكلية وجودة الربامج املقررة واملخرجات .
 - 11رف ــع تقاريـ ــر مف�صل ــة عن �أداء الكلية �أكادميي ــا و�إداريا وماليا للمجل ــ�س مــع نهاي ــة
كل ف�صل درا�سي .
املــادة ( ) 15
يجتم ــع املجل ــ�س الأكادميــي بدع ــوة من رئي�ســه مــرة كــل ثالثة �أ�شهر  ،ويج ــوز ل ــه دعوتــه
لالنعقاد كلما اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،وال يكون انعقاد املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائه  ،وي�صدر قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 16
يكون لكل ق�سم �أكادميي من �أق�سام الكلية جمل�س يت�ألف من رئي�س الق�سم وع�ضوية جميع
�أع�ضاء التدري�س فيه  ،وي�صدر بتعيني رئي�س الق�سم قرار من عميد الكلية بعد موافقة
املجل�س الأكادميي ووفقا لل�شروط وللمدة التي حتددها الالئحة الداخلية .
وتنظم الالئحة الداخلية اخت�صا�صات جمل�س الق�سم و�إجراءات اجتماعاته وكيفية �صدور
تو�صياته وقراراته .
املــادة ( ) 17
ت�س ــري علــى �أع�ضــاء الهيئ ــة التدري�سي ــة بالكليــة �أحكام قانون جامع ــة ال�سلط ــان قاب ــو�س ،
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا النظام والئحته الداخلية .
-353-

الف�صـــل ال�ســــاد�س
االرتبــاط الأكادميــي
املــادة ( ) 18
للكلية �أن ترتبط �أكادمييا بجامعة ال�سلطان قابو�س وغريها من امل�ؤ�س�سات العلمية املعتمدة
فـي جم ــال التدريـ ــ�س الأكادميــي والبحث العلمــي وفقا للأ�س ــ�س التي يتم االتفــاق عليه ــا
بينهما  ،ومبا ال يخالف �أحكام هذا النظام .
املــادة ( ) 19
ي�شمل االرتباط الأكادميي بني الكلية وغريها ما ي�أتي :
 - 1الإعداد والإ�شراف والتنفيذ للربامج الأكادميية والدرا�سات العليا فـي التخ�ص�صات
ال�شرعية والدرا�سات الإ�سالمية .
 - 2تعزيز التعاون فـي جمال البحوث العلمية .
 - 3تبادل الأ�ساتذة الزائرين وعقد برامج ودورات ذات �صلة باخت�صا�ص الكلية .
 - 4ت�سهيل ا�ستخدام مرافق اجلامعة املكتبية وم�صادر التعلم للمنت�سبني للكلية .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/36
بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  92/47باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/38بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
حتدد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما  92/47و  2002/38امل�شار �إليهما  ،كما يلغى كل ما يخالف
هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :من رم�ضــــان �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من يوليــــــــو �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1064
ال�صادرة فـي 2014/7/20م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ملحــق رقـــم ()1
اخت�صا�صـــات وزارة ال�صحـــــة
�	- 1إعداد ال�سيا�سات ال�صحية فـي �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة  ،ومتابعة تنفيذها بعد
�إقرارها من جمل�س الوزراء .
 - 2التخطيط اال�سرتاتيجي لإدارة وتوجيه تقدمي اخلدمات ال�صحية فـي �إطـار اخلطــط
الوطنية للتنمية  ،مبا فيهــا امل�شروعات الإمنائية والربام ــج ال�صحية وغريها ومتابعة
تنفيذها وتقييمها .
 - 3تقدمي اخلدم ــات ال�صحية بجمي ــع �أوجههـ ــا الوقائي ـ ــة والعالجية لكافـ ــة املواطــنني
و�أ�سرهم  ،واملقيمــني عل ــى �أر�ض ال�سلطن ــة وذلك وفقا للقوانني واللوائـ ــح والقرارات
املنظمة لذلك .
 - 4اتخــاذ م ــا يل ــزم بالو�سائــل العلميـ ــة احلديثــة للوقاي ـ ــة مـ ــن الأمــرا�ض �سـ ـ ــواء �أكان ــت
الأمرا�ض املعدية �أم غري املعدية .
 - 5منح تراخي�ص مزاولة املهـن الطبية والطبية امل�ساع ــدة وال�صيدلـة  ،وتنظيــم ومراقبة
�أدائها  ،وذلك وفقا لأحكام القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بذلك .
 - 6التخطيط لتنمية املوارد الب�شرية فـي املجال ال�صحي فـي �إطار �سيا�سة التنمية الب�شرية
فـي الدولة  ،مبا فـي ذلك و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم ال�صحي بهدف حتقيق
االكتفاء الذاتي من الفئات الطبية امل�ساعدة العامة والتخ�ص�صية فـي خمتلف املجاالت
ال�صحية .
 - 7توفيــر املعلوم ــات والإح�صاءات ال�صحي ــة  ،والقيام بالدرا�سات والبحوث فـي املجاالت
ال�صحية املختلفة مبا يخدم عمليات اتخاذ القرارات والتخطيط واملتابعة والتقييم .
	�ع ــداد برامج التدريب والت�أهي ــل للفئ ــات الطبية والطبية امل�ساعدة و�سائ ــر املوظف ــني
 -8إ
العمانيني العاملني فـي الوزارة للنهو�ض مب�ستواهم علميا ومهنيا .
 - 9التع ـ ــاون م ـ ــع امل�ؤ�س�س ـ ـ ــات التعليميـ ـ ـ ــة ال�صحي ـ ـ ــة بال�سلطنـ ـ ـ ــة ف ــي تدريـ ــب خريجيهـ ــا
بامل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة .
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 - 10العمل على توفري الأدوية واتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان جودتها .
 - 11مراقبة ت�صنيع وا�سترياد وتــداول الأدوية و�إ�صـدار الرتاخي ــ�ص  ،وذلك وفق ــا لأحكام
القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لذلك .
 - 12ت�شجيــع القط ــاع اخلا�ص علــى امل�ساهم ــة فـي دع ــم اخلدم ــات ال�صحي ــة  ،و�إ�ص ــدار
الرتاخيـ ــ�ص لإن�شـ ــاء امل�ؤ�س�سـ ــات ال�صحي ــة اخلا�صـ ـ ــة  ،وذلك وفقـ ــا لأحكـ ــام القوان ــني
واللوائح والقرارات املنظمة لذلك .
 - 13ن�شــر الوعي ال�صحي فـي املجتم ــع  ،وت�شجيع �أفراده على امل�شارك ــة فـي تعزيــز و�صــون
�صحتهم .
 - 14التعاون مع الوزارات واجلهات املعنية فـي الأمور ذات العالقة بال�صح ــة  ،وخا�صة
املتعلقة بالبيئة واملوا�صفات الغذائية و�سالمتها وغريها .
 - 15العــمل على تنمية العالق ــات مع ال ــدول الأخ ــرى اخلليجي ــة والعربي ــة والأجنبي ــة ،
وكذلك املنظمات الدولية فـي املجاالت ال�صحية املختلفة  ،والتعاون معها بالتن�سيق
مع وزارة اخلارجية لتح�سني احلالة ال�صحية حمليا و�إقليميا وعامليا .
 - 16تنظيم عقد امل�ؤمترات ال�صحية داخل ال�سلطنة  ،ومتثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات
واملنا�سبات املتعلقة بال�صحة  ،وح�ضور اجتماعات املنظمات ال�صحية فـي اخلارج .
 - 17تنظي ــم فعالي ــات التعليم والتطوي ــر املهن ــي امل�ستمر من خ ــالل الن ــدوات وحلقـ ــات
العمل واللقـ ــاءات العلمي ــة والأي ــام ال�صحي ــة وغريه ــا مـن الفعاليـ ــات ذات الطاب ــع
التطويري  ،وتعزيز قدرات الكوادر العاملة فـي الوزارة .
 - 18متابعة التطورات والإجنازات ال�صحية  ،وما ي�ستجد من وقائع فـي البيئة ال�صحية
الدولية  ،واتخاذ التدابري املنا�سبة ملواكبة التطور �أو مواجهة االحتماالت .
 - 19تعزيز االلتزام ب�أخالقيات املهنة  ،وذلك طبقا للقوانني املنظمة للعمل ال�صحي .
�	- 20إعداد م�شروعات القوانني واللوائح الالزمة لتنفيذ هذه االخت�صا�صات .
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مكتب
الأمن

مكتب الوزير

الوزيــــــــــــــــــــر

املديرية العامة
للم�ست�شفــى ال�سلطان ــي

امللحــق رقـــم ( : )2الهيكـــــل التنظيمــــي لــــوزارة ال�صحـــــة

املديرية العامة
للتدقي ــق الداخلـ ــي

دائرة
دائرة
دائرة
دائرة
دائرة
العالقات دائرة العالقات املجال�س خدمات الطوارئ
الوثائق
العامة
اخلارجية
املر�ضى
واملراجعني والأزمات
ؤمترات واللجان
والإعالم
وامل�

املديرية العامة
للأعم ــال القانوني ــة

وكيـــل الـــوزارة
ل�شــ�ؤون التخطيــط

مكتـ ــب الوكي ـ ــل

املديرية العامة
للتخطيط والدرا�سات
املديرية العامة
لتنمية املوارد الب�شرية
املديرية العامة
لتقنية املعلومات

املديرية العامة
ل�شـ ـ�ؤون التمري ــ�ض
املديرية العامة
مل�ست�شفـ ــى خولـ ـ ــة
املديرية العامة
للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
املديرية العامة
لل�صيدلة والرقابة الدوائية

وكيـــل الـــوزارة
لل�شــ�ؤون ال�صحيــة
مكتـ ـ ــب الوكيـ ـ ـ ــل
املديرية العامة
للرعاية الطبية التخ�ص�صية
املديرية العامة
للرعاية ال�صحية الأولية
املديرية العامة
ملراقبة ومكافحة الأمرا�ض

املديريات العامة للخدمات ال�صحية باملحافظات
(م�سقط  /ظفار � /شمال الباطنة  /جنوب الباطنة
 /الداخلية  /الظاهرة  /جنوب ال�شرقية � /شمال
ال�شرقية  /الربميي  /م�سندم  /الو�سطى)

امل�ست�شارون واخلرباء

املديرية العامة
ملرك ــز �ضم ــان اجل ــودة
وكيــــل الــــوزارة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
مكتـ ـ ــب الوكيـ ـ ـ ــل
املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية
املديرية العامة لل�ش�ؤون املالية
املديرية العامة للتموين الطبي
املديرية العامة للم�شاريع
وال�ش�ؤون الهند�سية

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/37
بــرد اجلن�سيــة العمانيــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة  ،اعتبارا من التاريخ
املبني قرين ا�سمه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  21 :من رم�ضــــان �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من يوليــــــــو �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1064
ال�صادرة فـي 2014/7/20م
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قائمة ب�أ�سماء من ردت �إليهم اجلن�سية العمانية
م

اال�ســـــــــــــــــــم

تاريــخ املوافقـــة

1

�سعيـ ــد بن ن�صيـ ــر بن نا�صــر بن �سامل العنقــودي

2013/7/24م

2

م�سعـ ـ ـ ـ ـ ــود بن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اللمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2014/1/30م

3

ي�سرى بنت حممد بن �صالح بن �سامل ال�شيبانية

2014/1/30م

4

ري ـ ـ ـ ـ ــا بنت عامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بن �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد احلب�سـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2014/2/10م

5

�أنـ ـ ـ ـ ـ ــور بن �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن �ساع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اجلنيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2014/2/10م

6

نون ـ ـ ـ ــوى بنت �سيـ ـ ـ ـ ــف بن �أحمـ ـ ـ ـ ــد الغالبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2014/2/10م

7

فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنت �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم بن علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2014/2/10م

8

را�شـ ـ ـ ــد بن �سنـ ـ ـ ــان بن �سليمـ ـ ـ ـ ـ ــان البو�سعيـ ـ ـ ـ ــدي

2014/2/10م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/38
ب�إ�صــدار قانــون اجلن�سيــة العمانيــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون اجلن�سية العمانية املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر وزي ــر الداخليـ ــة الالئحــة التنفيذيـة والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ �أحك ــام القانـ ــون
املرفق  ،و�إىل �أن ت�صدر ي�ستمر العمل بالقرارات النافذة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فيه ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  15 :من �شــــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطــ�س �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1066
ال�صادرة فـي 2014/8/17
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانـون اجلن�سيـة العمانيـة
الف�صـــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فــي تطبي ــق �أحك ــام هذا القانون يكون للكلمات والعبــارات الآتي ــة  ،املعنى املبني قري ــن ك ــل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــوزارة  :وزارة الداخلية .
الوزيـــــــــر  :وزير الداخلية .
الأجنبــــي  :كل �شخ�ص غري عماين .
�سن الر�شد � :إمتام الثامنة ع�شرة من العمر .
القا�صـــــــر  :كل �شخ�ص مل يبلغ �سن الر�شد .
الالئحـــــة  :الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
حت�سب املدد املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بالتقومي امليالدي .
املــادة ( ) 3
تقـدم الطلبـات املتعلقـة مب�سائـل اجلن�سية �إىل الوزارة  ،وتتوىل درا�ستها والبـت فيهـا وفـق
الإجراءات وال�ضوابط التي حتددها الالئحة  ،وللوزارة رف�ض �أي طلب دون �إبداء الأ�سباب .
املــادة ( ) 4
ال تخت�ص املحاكم بالنظر فـي م�سائل اجلن�سية واملنازعات املتعلقة بها .
املــادة ( ) 5
ال يجوز اجلمع بني اجلن�سية العمانية  ،و�أي جن�سية �أخرى �إال مبر�سوم �سلطاين .
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املــادة ( ) 6
ال يجوز املوافقة على تنازل العماين عن جن�سيته العمانية الكت�ساب جن�سية �أخرى �إال بعد
الت�أكد من وفائه بواجباته والتزاماته جتاه ال�سلطنة .
وال يرتتب على التنازل عن اجلن�سية العمانية فقد الأوالد الق�صر اجلن�سية العمانية تبعا
لأبيهم �إال بناء على طلبه  ،وكان قانون جن�سيته مينحهم �إياها .
املــادة ( ) 7
ي�صدر مبنح اجلن�سية العمانية � ،أو التنازل عنها � ،أو ردها � ،أو �سحبها � ،أو �إ�سقاطها مر�سوم
�سلطاين  ،بناء على تو�صية الوزير .
املــادة ( ) 8
يجوز ا�ستثنــاء ومبقت�ضــى مر�س ــوم �سلطاين منــح � ،أو رد اجلن�سيــة العماني ــة دون التقيـ ــد
بال�شروط والأحكام الواردة فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 9
يجوز ملن منح اجلن�سية العمانية � ،أو ردت �إليه طبقا لأحكام هذا القانون ممار�سة احلقوق
املدنية وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها من تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين مبنحه
اجلن�سية العمانية �أو ردها �إليه .
املــادة ( ) 10
حت ــدد الالئح ــة الطلب ــات  ،والوثائــق  ،وال�شه ــادات املتعلقة مب�سائــل اجلن�سي ــة و�شروطه ــا
و�إجراءاتها  ،كما حتدد الر�سوم امل�ستحقة عليها بعد موافقة وزارة املالية .
الف�صــل الثانــي
اجلن�سيـة الأ�صليـة وا�سرتدادهـا
املــادة ( ) 11
يعترب عمانيا ب�صفة �أ�صلية :
1 -1من ولد فـي عمان �أو خارجها من �أب عماين .
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2 -2من ولد فـي عمان �أو خارجها من �أم عمانية وكان �أبوه عمانيا  ،و�أ�صبح بال جن�سية .
3 -3من ولد فـي عمان �أو خارجها من �أم �أجنبية  ،وكان �أبوه عمانيا ب�صفة �أ�صلية ،
و�أ�صب ــح بـ ــال جن�سيـ ــة � ,شريطـ ــة �أن يكـ ــون زواج �أبويـ ــه قـ ــد ت ــم باملوافق ــة امل�سبق ــة
من الوزارة .
4 -4من ولد فـي عمان �أو خارجها من �أم عمانية  ،ومل يثبت ن�سبه �شرعا لأب .
5 -5من ولد فـي عمان من �أبوين جمهولني .
املــادة ( ) 12
مـع مراعــاة �أحكــام املــادة ( )6من هــذا القانــون  ،للعمـاين ب�صفـة �أ�صليـة الذي تنــازل عن
جن�سيتــه  ،واكت�س ــب جن�سي ــة أ�خـ ــرى  ،طلـب ا�ستــرداد اجلن�سيــة العمانيــة �إذا توافـ ــرت في ــه
ال�شروط الآتية :
�1 -1أن تك ــون �إقامت ــه العاديـة فـي عمان � ،أو كان قد عاد �إليهـ ــا  ،و�أق ــر كتاب ـ ــة برغبت ــه
فـي اال�ستقرار فيها .
�2 -2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
�3 -3أال يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
�4 -4أن يكون خاليا من الأمرا�ض املعدية .
�5 -5أن يق ــر كتابـة برغبتـه فـي التنــازل عن جن�سيـ ــة الدولــة التي يحمله ــا  ،و�أن يق ــدم
ما يثبت �أن قانونها يجيز له ذلك .
وي�سرتد الأوالد الق�صر اجلن�سية العمانيــة تبعــا لأبيهــم � ،شريطــة �أن يجيــز قانــون الدولــة
التي يحملون جن�سيتها التنازل عنها .
املــادة ( ) 13
يجــوز للولــد الــذي فق ــد جن�سيت ــه العماني ــة تبعـا لتنـازل �أبيـه عن جن�سيتـه طلـب ا�سرتدادها
وفقا لل�شروط الآتية :
�1 -1أن يتقدم بالطلب خالل الأعوام اخلم�سة التالية لبلوغه �سن الر�شد .
�2 -2أن ي�ستوفـي ال�شروط الواردة فـي املـادة ( )12من هذا القانون .
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الف�صــل الثالــث
منــح اجلن�سيــــة
املــادة ( ) 14
ال متنح اجلن�سية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون �إال ملرة واحدة .
املــادة ( ) 15
يجوز للأجنبي التقدم بطلب احل�صول على اجلن�سية العمانية �إذا توافرت فيه ال�شروط
الآتية :
�1 -1أن ي�سبق طلبه �إقامته فـي عمان �إقامة م�شروعة متوا�صلة ملدة ال تقل عن ()20
ع�شرين عاما � ،أو ( )15خم�سة ع�شر عاما �إذا كان متزوجا بعمانية على �أن يكون
زواجها قد مت مبوافقة م�سبقة من الوزارة  ،وله منها ولد  ،وال يحول دون اعتبار
�إقامته متوا�صلة غيابه خالل العام الواحد مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما .
�2 -2أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة .
�3 -3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
�4 -4أال يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة  ،ولو رد �إليه اعتباره .
�5 -5أن يكون الئقا �صحيا وخاليا من الأمرا�ض املعدية  ،وفقا ملا حتدده الالئحة .
�6 -6أن يك ــون لديـ ــه م�صدر م�ش ــروع للرزق يدر عليه ما يكفــي ل�س ــد حاجتــه وحاجـ ــة
من يعولهم .
�7 -7أن يق ــر كتاب ــة برغبتــه فـي التنازل عن جن�سيــة الدول ــة التي يحملهــا  ،و�أن يق ــدم
ما يثبت �أن قانونها يجيز له ذلك .
ويكت�سب الأوالد الق�صـر اجلن�سيـة العماني ـ ــة تبع ـ ــا لأبيهـ ــم �إذا كانـ ــت والدته ــم فـي عمان ،
�أو كانت �إقامتهم العادية فيها .
املــادة ( ) 16
يجوز للأجنبية زوجة العماين التقدم بطلب احل�صول على اجلن�سية العمانية �إذا توافرت
فيها ال�شروط الآتية :
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-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7

�1أن يك ـ ــون زواجهـ ــا قد ت ــم مبوافقة م�سبقــة من الوزارة  ،وال ي�سري هــذا ال�شــرط
على من كان زواجها قد مت قبل ح�صول زوجها على اجلن�سية العمانية .
�2أن يكون لها ولد من زوجها العماين .
�3أن يكــون قد انق�ضــى على زواجهــا من العمان ــي و�إقامتهــا مع ــه فـي عمــان �إقامــة
م�شروعــة متوا�صلــة مدة ال تقــل عن ( )10ع�شــرة �أعــوام  ،وال يحــول دون اعتب ــار
�إقامتها متوا�صلة غيابها خالل العام الواحد مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما .
�4أن تكون ملمة باللغة العربية حتدثا .
�5أن تكون ح�سنة ال�سرية وال�سلوك .
�6أال يكون قد �سبق احلكم عليها نهائيا بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليها اعتبارها .
�7أن تق ــر كتابـ ــة برغبته ــا فـي التنازل عن جن�سيــة الدولة التي حتمله ــا  ،و�أن تقــدم
ما يثبت �أن قانونها يجيز لها ذلك .
املــادة ( ) 17

يجوز للأجنبي ــة �أرملة العماين �أو املطلقة منــه التق ــدم بطلب احل�صول علــى اجلن�سي ــة
العمانية �إذا توافرت فيها ال�شروط الآتية :
�1 -1أن يك ــون زواجه ــا قد مت مبوافقة م�سبق ــة من ال ــوزارة  ،وال ي�سري ه ــذا ال�ش ــرط
على من كان زواجها قد مت قبل ح�صول زوجها على اجلن�سية العمانية .
�2 -2أن يكون لها ولد من زوجها العماين .
�3 -3أن يكون قد م�ضى على �إقامتها فـي عمان �إقامة م�شروعة متوا�صلة مدة ال تقل
عن ( )15خم�سة ع�شر عاما  ،وال يحول دون اعتبار �إقامتها متوا�صلة غيابها خالل
العام الواحد مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما .
�4 -4أال تكون متزوجة بغري عماين .
�5 -5أن تكون ملمة باللغة العربية حتدثا .
�6 -6أن تكون ح�سنة ال�سرية وال�سلوك .
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�7 -7أال يكون قد �سبق احلكم عليها نهائيا بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليها اعتبارها .
�8 -8أن تكون الئقة �صحيا وخالية من الأمرا�ض املعدية  ،وفقا ملا حتدده الالئحة .
�9 -9أن تق ــر كتاب ــة برغبتها فــي التنــازل عن جن�سية الدول ــة التي حتملها  ،و�أن تق ــدم
ما يثبت �أن قانونها يجيز لها ذلك .
املــادة ( ) 18
يجوز منح اجلن�سية العمانية للقا�صر ولد املر�أة العمانية من زوجها الأجنبي �إذا توافرت
ال�شروط الآتية :
�1 -1أن تكون الأم �أرملة �أو مطلقة � ،أو غاب عنها �أو هجرها زوجها جلهة غري معلومة
ملدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أعوام متوا�صلة  ،ويثبت هذا الغياب �أو الهجر بحكم
ق�ضائي .
�2 -2أن يكون زواج والديه قد مت مبوافقة م�سبقة من الوزارة  ،وال ي�سري هذا ال�شرط
على من كان زواجها قبل ح�صولها على اجلن�سية العمانية .
�3 -3أن تكون ح�ضانته لأمه مبوجب حكم ق�ضائي .
�4 -4أن يكون قد م�ضى على �إقامته فـي عمان �إقامة م�شروعة متوا�صلة مدة ال تقل
عن ( )10ع�شرة �أعوام  ،وال يحول دون اعتبار �إقامته متوا�صلة غيابه خالل العام
الواحد مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما .
�5 -5أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
�6 -6أال يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
7 -7موافقــة ولــي �أمــر القا�صـر � -إن وجـ ــد  -كتابــة عل ــى ع ــدم ممانعتــه فـ ــي ح�صوله
على اجلن�سية العمانية .
�8 -8أن يقدم ما يثبت �أن قانون الدولة التي يحمل القا�صر جن�سيتها يجيز له التنازل
عنها .
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الف�صـــل الرابـــع
فقـد اجلن�سيـة و�إ�سقاطهـا و�سحبهـا
املــادة ( )19
يفقد العماين جن�سيته العمانية بحكم القانون �إذا اكت�سب جن�سية �أخرى  ،باملخالفة لأحكام
هذا القانون .
املــادة ( ) 20
ت�سقط اجلن�سية العمانية عن العماين ب�صفة �أ�صلية �إذا ثبت �أنه :
1 -1ينتمي �إىل جماعة �أو حزب �أو تنظيم يعتنق مبادئ �أو عقائد ت�ضر مب�صلحة عمان .
2 -2يعم ــل حل�س ــاب دول ــة �أجنبي ــة بـ ـ�أي �صف ــة كانـ ــت � ،سـ ــواء كـ ــان عملـ ــه داخـ ــل عمـ ــان
�أو خارجهــا  ،ومل يلب طلب احلكوم ــة العمانيــة برتك هذا العمــل خ ــالل الأجــل
املحدد له .
3 -3يعمل ل�صالح دولة معادية تعمل �ضد م�صلحة عمان .
ويجوز رد اجلن�سية العمانية ملن �أ�سقطت عنه �إذا زالت �أ�سباب الإ�سقاط .
املــادة ( ) 21
تـ�سحب اجلن�سية العمانية عن كل من منحت له �إذا ثبت �أنه :
1 -1توافرت ب�ش�أنه �أي من احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )20من هذا القانون .
2 -2اكت�س ـ ــب اجلن�سيـ ــة العمانية بو�سائ ــل غيـ ــر قانوني ــة  ،وين�صـ ــرف ذلك إ�ل ـ ــى ك ـ ــل
من اكت�سبها تبعا له .
3 -3حكم عليه فـي �إحدى اجلرائم الواقعة على �أمن الدولة .
4 -4حكــم عليــه بعقوبة نافذة فـي �أكثــر من جناي ــة خالل الأع ــوام اخلم�ســة التاليــة
حل�صوله على اجلن�سية العمانية .
�5 -5أقام خارج عمان خالل الأعوام الع�شرة التالية حل�صوله على اجلن�سية العمانية ملدة
تزيد على (� )6ستة �أ�شهر متوا�صلة دون مربر �أو ت�صريح بذلك  ،وفق الإجراءات
التي حتددها الالئحة .
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الف�صــل اخلامـــ�س
العقوبــــــات
املــادة ( ) 22
مــع عدم الإخــالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجــن مدة ال تقــل
عن ( )1عام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أعوام  ،وبغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من يديل �أمام ال�سلطات مبعلومات كاذبة � ،أو يقدم م�ستندات غري �صحيحة بق�صد
احل�صول على اجلن�سية العمانية لنف�سه �أو لغريه �أو نفيها عنه �أو عن غريه .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/39
ب�إ�صدار تعديالت على بع�ض �أحكام قانون �شركات الت�أمني
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 79/12
وعلى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقـ ـ ــم  2004/90بنق ــل اخت�صا�ص ــات الت�أمي ــن من وزارة التج ــارة
وال�صناعة �إىل الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بتعديالت قانون �شركات الت�أمني امل�شار �إليه املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  15 :من �شــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سط�س �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1066
ال�صادرة فـي 2014/8/17
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

تعديالت على بع�ض �أحكام قانون �شركات الت�أمني
�أوال  :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد (  /1/2أ� /2/3 ،ب  ) 56 ، 7 ،من قانون �شركات الت�أمني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 79/12الن�صو�ص الآتية :
املــادة (�/1/2أ)
�أن تكون �شركة م�ساهمة عامة م�ؤ�س�سة طبقا لقانون ال�شركات التجارية ملمار�سة
عمليات الت�أمني .
املــادة (/2/3ب)
�أن يثبت طالب الرتخي�ص �أن قيمة ر�أ�س املال املدفوع ال تقل عن ()10000000
ع�شرة ماليني ريال عماين .
املــادة ( ) 7
يجوز لأي �شخ�ص التظلم من قرار الرئي�س التنفـيذي برف�ض طلب الرتخي�ص
امل�شار �إليه فـي املادة ( )6من هذا القانون �إىل جلنة التظلمات بالهيئة العامة
ل�سوق املال خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره برف�ض الطلب  ،وذلك وفقا
للإجراءات املحددة بقانون �سوق ر�أ�س املال والئحته التنفـيذية .
املــادة ()56
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة من�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،يعاقب كل من يخالف
�أحكامه �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا له  ،بغرامة ال تقـل عن ( )10000ع�شرة �آالف
ريــال عمانـي  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال عماين .
ثانيا  :ت�ستبـدل عبارة ( �أو �إذا رف�ضت جلنة التظلمــات الطعن ) بعبارة ( �أو �إذا رف�ض
جمل�س الوزراء الطعن ) الواردة فـي املادة ( )2/8من قانون �شركات الت�أمني امل�شار
�إليه  ،كما ت�ستبدل عبارة ( خالل ال�سنة ) بعبارة ( فـي ال�سنة ال�سابقة ) الواردة فـي
املادة ( )59من القانون امل�شار �إليه .
ثالثا  :ت�ضاف مادة جديدة برقم ( )56مكررا �إىل قانون �شركات الت�أميــن امل�شار �إليــه يكون
ن�صها كالآتي :
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املــادة ( )56مكررا
" يج ـ ــوز ملجلـ ـ ــ�س �إدارة الهيئ ـ ــة العام ـ ــة ل�س ـ ــوق املـ ـ ــال الت�صالـ ـ ــح ف ــي اجلرائــم
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا له ،
وذلك فـي �أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية  ،وقبل �صدور حكم فـيها ،
مقابــل دفع مبلغ مايل ال يقل عن �ضعف احلد الأدنى للغرامة املقررة لهذه
اجلرمية  ،وال يزيد على �ضعف احلد الأق�صى لها  ،ويرتتــب علــى الت�صال ــح
انق�ض ــاء الدع ــوى العموميــة فـي اجلرمية " .
رابعــــا  :متنح ال�شركات القائمة عند العمل بهذا القانون فرتة ( )3ثالث �سنوات لتوفـيق
�أو�ضاعهــا وفــق حكــم املادتيــن ( /1/2أ� /2/3 ،ب) من قانــون �شركــات الت�أميــن
امل�شار �إليه .
خام�سا  :يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
�ساد�سـا  :يعمل ب�أحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/40
لالح�صــاء واملعلومــات
ب�إ�صدار نظــام املركز الوطني
ء
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط و�إ�صدار نظامه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات القرارات واللوائح الالزمة
لتنفيــذ �أحكــام النظــام املرفــق  ،و�إلـى �أن ت�صـدر ت�سـري على املركــز القوانيـن والنظـم التي
تخ�ضع لها وحدات اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي النظام املرفق ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
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 تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :من �شــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سط�س �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1066
ال�صادرة فـي 2014/8/17
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

لالح�صاء واملعلومات
نظام املركز الوطني ء
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املركـــــــــــــــــــــــــــــز  :املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات .
املجلــــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة املركز .
الرئيــــــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفـيذي  :الرئي�س التنفـيذي للمركز .
املــادة ( ) 2
يهدف املركز �إىل تلبية احتياجات ومتطلبات الدولة من الإح�صاءات الر�سمية واملعلومات
املوثقـ ــة ال�ستخدامه ــا فـي و�ض ــع ال�سيا�س ــات والربام ــج على امل�ستــوى الوطن ــي والإقليمـ ــي
والدويل فـي ظل املتغريات االقت�صادية واالجتماعية املت�سارعة  ،كما يهدف �إىل تلبية
متطلبات كافة اجلهات فـي احل�صول على املعلومات فـي املجاالت التنموية .
املــادة ( ) 3
للمركز فـي �سبيل حتقيق �أهدافه كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة اخت�صا�صاته  ،وله
ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1الإ�شراف الفني على �إدارة وتنظيم العمل الإح�صائي واملعلوماتي بال�سلطنة .
 - 2اقرتاح وتنفـيذ اال�سرتاتيجية الإح�صائية واملعلوماتية .
 - 3التن�سيق مع �أجهزة الدولة لتمكينها من تنفـيذ اال�سرتاتيجية الوطنية املحددة
لها فـي جمال الإح�صاء واملعلومات .
 - 4جمع وتخزين الإح�صاءات الر�سمية املنتجة من قبل املركز واجلهات احلكومية
الأخ ــرى � ،إ�ضافــة �إلــى املعلومــات املعــدة من قبــل القطــاع اخلـا�ص بهـدف حتليلهــا
ون�شرها .
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 - 5جمــع وحفــظ م�صــادر البيانات امل�ستخدم ــة فـي الإح�صــاءات الر�سمي ــة لال�ستف ــادة
منها فـي �إنتاج �إح�صاءات �إ�ضافـية كلما دعت احلاجة �إىل ذلك .
 - 6تقدمي الدعم الفني للجهات احلكومية الأخرى فـي جمال الإح�صاء واملعلومات .
 - 7العمل على توافق العمل الإح�صائي واملعلوماتي مع الأهداف التنموية الوطنية
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 8توفـري التدريــب الــالزم لرفـ ـ ــع ق ــدرات العاملي ــن فـي جمــال الإح�ص ــاء واملعلومــات
فـي املركز وفـي اجلهات احلكومية الأخرى .
 - 9ا�ستغ ـ ــالل ال�سجـ ــالت الإداريـ ــة لــدى اجلهــات احلكوميــة الأخــرى فـي الأغرا�ض
الإح�صائية واملعلوماتية كلما دعت احلاجة �إىل ذلك .
 -10إ�جــراء التعدادات الوطنية املختلفة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 11تنفـيــذ برامــج عمل �سنويــة لإجـراء امل�سوحات الإح�صائيــة فـي ال�سلطنــة  ،وحتديث
وتطوير وو�ضع اخلطط والت�صاميم الفنية للم�سوحات التي يتقرر �إجرا�ؤها ح�سب
الربنامج الزمني املعتمد .
 - 12و�ضع برامج العمل املعنية ب�إنتاج الإح�صاءات الر�سمية .
 - 13و�ضع املعايري الوطنية لإنتاج الإح�صاءات الر�سمية فـي ال�سلطنة ح�سب التو�صيات
الدولية و�أف�ضل املمار�سات .
 - 14تنفـي ــذ برامـ ــج لتقيي ــم ور�صـ ـ ــد الإح�ص ــاءات الر�سميـ ــة املنتج ــة بوا�سط ــة اجلهـات
املخت�صة .
 - 15بناء ون�شر امل�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية والثقافـية .
 - 16ن�شر و�إتاحة املعلومات والإح�صاءات الوطنية الر�سمية على ال�صعيدين الوطني
والدويل .
 - 17بناء و�إدارة منظومة متكاملة للمعلومات االجتماعية واالقت�صادية على امل�ستوى
الوطن ــي مبا يلبـ ــي املتطلبــات التنمويــة املختلفـ ــة  ،وي�سهــل عمليـ ــة متابع ــة التقدم
االجتماعي واالقت�صادي .
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 - 18بناء م�ؤ�شرات لقيا�س الأداء التنموي فـي ال�سلطنة .
 - 19بناء مرا�صد متكاملة للمعلومات االجتماعية واالقت�صادية .
 - 20بناء املنظومة الإح�صائية واملعلوماتية الوطنية الداعمة لعملية �صناعة القرار .
 - 21ت�شجيــع ودعــم الدرا�سـات والبحــوث الإح�صائيــة واملعلوماتيــة  ،والعمــل علــى ن�شر
الوعي بالإح�صاءات واملعلومات .
� - 22إن�شـ ـ ــاء البنـ ــى الوطنيـ ـ ــة للمعلوم ـ ــات اجلغرافـي ــة الت ــي تت�ضمـ ــن نظامــا متكام ــال
للمعلومات اجلغرافـية ي�شمل قواعد للبيانات واخلرائط وبرامج التدريب الالزمة
لت�أهيل الكوادر الوطنية العاملة فـي هذا املجال .
 - 23متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقــة مبجــاالت
عمل املركز .
املــادة ( ) 4
يتوىل املجل�س �إدارة املركز وتنظيم �ش�ؤونه وت�صريف �أموره  ،وتكون له كافة ال�صالحيات
الالزمة ملمار�سة املركز اخت�صا�صاته وحتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام  ،وله
ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سات العامة للمركز  ،ومتابعة تنفـيذها .
 - 2اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتق�سيمات الإدارية وحتديد اخت�صا�صاتها بعد
التن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 3اعتماد �إجراء التعدادات الوطنية املختلفة .
 - 4اقرتاح تعديل القوانني املرتبطة بالإح�صاء واملعلومات .
 - 5املوافقة على �إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة بالإح�صاء واملعلومات .
� - 6إقرار امليزانية ال�سنوية للمركز  ،ورفعها �إىل املجل�س الأعلى للتخطيط العتمادها .
� - 7إقرار احل�ساب اخلتامي للمركز  ،ورفعه �إىل املجل�س الأعلى للتخطيط لالعتماد .
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� - 8إعداد تقرير �سنوي عن ن�شاط املركز  ،ورفعه �إىل املجل�س الأعلى للتخطيط .
 - 9حتديد الر�سوم التي يتقا�ضاها املركز مقابل اخلدمات التي يقدمها بعد التن�سيق
مع وزارة املالية .
 - 10تعييــن مراقــب ح�سابــات مرخــ�ص لــه مبزاولــة مهنة املحا�سبة واملراجعة لتدقيق
ح�سابات املركز  ،وحتديد �أتعابه .
� - 11إن�شاء مكاتب وفروع للمركز فـي حمافظات ال�سلطنة .
� - 12أي اخت�صا�صات �أخرى ي�صدر بها قرار من املجل�س الأعلى للتخطيط .
املــادة ( ) 5
يعني املجل�س من بني �أع�ضائه نائبا للرئي�س يحل حمل الرئي�س عند غيابه � ،أو قيام مانع
يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 6
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو نائبه مرتني على الأقل فـي ال�سنة  ,وذلك للنظر فـيما
يعر�ض عليه من مو�ضوعات مدرجة فـي جدول �أعماله  ،ويجوز دعوة املجل�س 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�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع  ،وللمجل�س اال�ستعانة مبن يرى
من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور اجتماعاته دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 7
يكون للمركز رئي�س تنفـيذي بالدرجة اخلا�صة ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين .
املــادة ( ) 8
ميثل الرئي�س التنفـيذي املركز �أمام الق�ضاء وفـي �صالته بالغري .
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املــادة ( ) 9
يكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول
بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
� - 1إدارة املركز والإ�شراف على موظفـيه  ،وتطوير ومتابعة نظام العمل به .
� - 2إعداد الهيكل التنظيمي للمركز  ،وعر�ضه على املجل�س لالعتماد .
� - 3إعداد خطط وبرامج العمل باملركز  ،وعر�ضها على املجل�س لالعتماد .
� - 4إعــداد م�شروعــي امليزاني ــة ال�سنوي ــة واحل�س ــاب اخلتام ــي  ،ورفعهم ــا �إل ــى املجلــ�س
للإقرار .
� - 5إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم  ،وعر�ضهما على املجل�س .
� - 6أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
املــادة ( ) 10
تكون للمركز ميزانية �سنوية م�ستقلة ترفع �إىل وزارة املالية بعد اعتمادها من املجل�س ،
وتبد أ� ال�سنة املالية للمركز فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،وتبد أ� ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ،
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 11
تودع �أموال املركز فـي ح�ساب خا�ص ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة  ،ويحدد املجل�س
قواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال .
املــادة ( ) 12
تتكون موارد املركز من الآتي :
 - 1االعتمادات املالية التي تخ�ص�ص للمركز فـي امليزانية العامة للدولة .
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 - 2الهب ــات والإعانــات واملن ــح التي يقبله ــا املجل ــ�س  ،ويواف ــق عليه ــا املجل ــ�س الأعلــى
للتخطيط .
 - 3ح�صيلــة املبال ــغ التي يتقا�ضاه ــا املرك ـ ــز مقابــل ما يقدم ــه من �أن�شطــة وما ي�ؤديــه
من خدمات .
� - 4أي �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س  ،ويوافق عليها املجل�س الأعلى للتخطيط .
املــادة ( ) 13
تعتبــر �أمــوال املركــز �أمــواال عام ــة  ،وتتمتـع مبزايا وحق ــوق اخلزانــة العامــة وامتيازاتهـا
على �أموال الدائنني  ،وللمركز 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 ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 94/32
املــادة ( ) 14
مع عــدم الإخـالل ب�أحكــام قانـون اجلمــارك املوحــد بــدول جملــ�س التعــاون لــدول اخلليــج
العربية يعفى املركز من كافة ال�ضرائب والر�سوم .
املــادة ( ) 15
ي�سري على موظفـي املركز قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي احلكومة
العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 86/26
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مر�سوم �سلطاين
رقــم 2014/41
بتقريـر �صفـة املنفعـة العامـة
مل�شروع ازدواجية طريق بركاء/نخل مبحافظة جنوب الباطنة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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�شـ ــروع ازدواجي ــة طري ــق برك ــاء  /نخ ــل املح ــدد فــي املذكــرة والر�ســم التخطيطــي
الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهـ ــات املخت�صـ ــة اال�ستيــالء بطريـق التنفـيــذ املبا�شـر على العقــارات والأرا�ضــي الالزمــة
للم�شروع املذكور  ،وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
امل�شار �إليه .
املادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :من �شــــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطــ�س �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1066
ال�صادرة فـي 2014/8/17
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة
مل�شروع ازدواجية طريق بركاء/نخل مبحافظة جنوب الباطنة
ي�أتي تنفـيذ م�شروع ازدواجية طريق بركاء/نخل بطول ( )39ت�سعة وثالثني كيلو مرتا
مبحافظــة جنــوب الباطنـة ملواكبـة النمـو املت�سـارع حلركـة املـرور وتعزيـز م�ستـوى ال�سالمــة
املرورية على الطريق املفرد القائم .
ويت�ضمن امل�شروع تنفـيذ الأعمال الآتية :
 �إن�شــاء طريــق �أ�سفلتــي م ــزدوج يب ــد أ� بعــد التقاط ــع متع ــدد امل�ستوي ــات رق ــم ()3على طريق الباطنة ال�سريع مرورا بوالية وادي املعاول  ،وينتهي عند تقاطع وادي
م�ستل بوالية نخل بطول ( )39ت�سعة وثالثني كيلو مرتا .
 يتكون املقطع العر�ضي للطريق من حارتني �أ�سفلتيتني بعر�ض (� )3.75أمتار لكلحارة فـي كل اجتاه  ،وكتف �أ�سفلتي داخلي بعر�ض ( )1.2مرت فـي كل اجتاه  ،وكتف
�أ�سفلتي خارجي بعر�ض ( )2.5مرت فـي كل اجتاه  ،وكتف ترابي بعر�ض ( )2مرتين
فـي كل اجتاه  ،وجزيرة و�سطية بعر�ض (� )5أمتار ما عدا داخل مدينة نخل فـيكون
عر�ض اجلزيرة الو�سطية (� )3.6أمتار .
 �إن�شاء عدد (� )7سبعة تقاطعات متعددة امل�ستويات  ،و( )3ثالثة دوارات مع الإبقاءعلى دوار نخل القائم  ،وربط هذه التقاطعات والدوارات بطرق اخلدمة القائمة
واملقرتحة لت�سهيل التنقل بني التجمعات ال�سكانية على جانبي الطريق .
 حت�سني الطريق الداخلي بوالية نخل بطول (� )700سبعمائة مرت . -حت�سني مدخل قرية املهاليل بوالية نخل .
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 �إن�شاء دوار العوابي عند مدخل الوالية . �إن�شاء طرق خدمة بطول (� )27سبعة وع�شرين كيلو مرتا . �إن�شاء عبارات �صندوقية متعددة املقا�سات فـي عدد ( )90ت�سعني موقعا  ،و�إن�شاءعدد ( )2ج�سرين على الأودية بطول �إجمايل ( )150مائة وخم�سني مرتا .
 �إن�شاء عدد ( )5خم�سة �أنفاق  ،وعدد ( )2ج�سرين لعبور امل�شاة . حت�سني �أكتاف الطريق القائم من نهاية الطريق املزدوج وحتى والية الر�ستاقبطول (� )36ستة وثالثني كيلو مرتا .
 توفـري اللوحات الإر�شادية والدهانات الأر�ضية واحلواجز املعدنية واخلر�سانيةعلى كامل الطريق وطرق اخلدمة .
 توف ــري مواقــف خا�صــة للحافـ ــالت و�سيــارات الأجــرة ومواقــف خا�صــة ل�سي ــاراتال�شرطة .
 نقل وحماية خطوط اخلدمات املت�أثرة بامل�شروع . تنفـيذ �أعمال الإنارة للطريق املزدوج وطرق اخلدمة .وحيث �إن تنفـيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفــق �أحكــام قانـون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
لذلك فـ�إن الأمـر يقتـ�ضي ا�ست�صـدار مر�سـوم �سلطانـي بتقريـر �صفـة املنفعـة العامـة لهــذا
امل�شــروع .
وزير النقل واالت�صاالت
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/42
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع ازدواجية
طريق نزوى/بهالء ( مرفع دار�س/جربين ) مبحافظة الداخلية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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�شــروع ازدواجيــة طريــق نـزوى/بهالء ( مرفع دار�س/جربين ) املحدد فـي املذكرة
والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�صــة اال�ستيــالء بطريــق التنف ــيذ املبا�شــر على العقــارات والأرا�ضـي الالزمــة
للم�شروع املذكور  ،وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نـزع امللكيـة للمنفـعة العامــة
امل�شار �إليه .
املادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :من �شــــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطــ�س �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1066
ال�صادرة فـي 2014/8/17
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع ازدواجية طريق
نزوى/بهالء ( مرفع دار�س/جربين ) مبحافظة الداخلية
تنفـيــذا للتوجيهــات ال�ساميـة ملوالنا ح�ضـرة �صاحـب اجلاللة ال�سلطـان قابو�س بن �سعيـد
املعظم  -حفظه اللـه ورعاه  -قامت وزارة النقل واالت�صاالت باالنتهاء من �أعمال الت�صميم
وطــرح مناق�صـة تنفـيــذ م�شـروع ازدواجيـة طريـق نـزوى/بهـالء ( مرفع دار�س/جربين )
مبحافظ ــة الداخليـ ــة بط ــول (� )40أربعي ــن كيلــو متــرا  ،حيــث �ستعمــل ازدواجيــة الطري ــق
على ا�ستيعاب حركة املرور املتزايدة عليه ورفع م�ستوى ال�سالمة املرورية  ،وذلك ب�إن�شاء
عدد من الدوارات والتقاطعات ب�إ�شارات �ضوئية .
ويت�ضمن امل�شروع تنفـيذ الأعمال الآتية :
 �إن�شاء طريق �أ�سفلتي مزدوج يبد�أ من قرية مرفع دار�س بوالية نزوى مرورا بواليةبهــالء  ،وينتهــي عن ــد طريــق عبــري/بهــالء املــزدوج القائــم بطــول (� )40أربعيــن
كيلو مرتا .
 يتكون املقطع العر�ضي للطريق من حارتني �أ�سفلتيتني بعر�ض (� )3.75أمتار لكلحارة فـي كل اجتاه  ،وكتف �أ�سفلتي داخلي بعر�ض ( )1.2مرت  ،وكتف �أ�سفلتي
خارجي بعر�ض ( )2.5مرت  ،وجزيرة و�سطية بعر�ض (� )4.5أمتار .
 �إن�شاء طرق خدمة بطول ( )45خم�سة و�أربعني كيلو مرتا . �إن�شاء عبارات �صندوقية متعددة املقا�سات فـي عدد ( )98ثمانية وت�سعني موقعا . �إن�شاء عدد ( )8ثمانية دوارات . �إن�شاء تقاطع متعدد امل�ستويات عند نهاية امل�شروع .-385-

 �إن�شاء عدد ( )1ج�سر واحد على الأودية . �إن�شاء عدد ( )8ثمانية ج�سور لعبور امل�شاة . نقل وحماية خطوط اخلدمات املت�أثرة بامل�شروع . �أعمال الإنارة للطريق .وحيث �إن تنفـيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفــق �أحكــام قانــون نـزع امللكيـة للمنفعـة العامـة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـي رقــم ، 78/64
لذلك ف ـ�إن الأمـر يقت�ضــي ا�ست�صــدار مر�سـوم �سلطانـي بتقريـر �صفـة املنفعـة العامـة لهـذا
امل�شروع .
وزير النقل واالت�صاالت
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/44
برفـع �صفـة املنفعـة العامـة عن بع�ض املخططـات الواقعـة
�ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/85بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير مدينة
الدقم باملنطقة الو�سطى ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
و�إ�صدار نظامها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترفع �صفة املنفعة العامة عن املخططات الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم واملحددة فـي املذكرة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يعدل موقع وحدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وفق الر�سم التخطيطي املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من �شــــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من �أغ�سطــ�س �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1067
ال�صادرة فـي 2014/8/24م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مذكــــــرة
ب�ش�أن رفع �صفة املنفعة العامة عن بع�ض املخططات الواقعة
�ضمـن خمطـط هيئـة املنطقـة االقت�صادية اخلا�صة بالدقـم
ي�أتي رفع �صفة املنفعة العامة عن بع�ض املخططات الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم لت�سوية �أو�ضاع املواطنني الذين �صدرت لهم �سندات ملكية
فيها � ،أو تعوي�ضهم ب�أرا�ض بديلة  ،واملخططات هي :
-خمطط مرتفعات املطار .-املخططان رقما ( )15 ، 13جنوب امل�ست�شفى بقرية �صاي .-املخطط ال�سكني التجاري رقم (. )53-املخططات ال�سكنية بالأرقام (. )60 ، 56 ، 55 ، 54-خمطط ال�صناعات اخلفيفة رقم (. )61 )15(-خم�سة ع�شر كيلو مرتا مربعا من ذات املخطط  ،وذلك وفق الر�سم التخطيطياملرفق .
وتقت�ضي ت�سوية �أو�ضاع املواطنني الذين �صدرت لهم �سندات ملكية فـي املخططات املبينة ،
�أو تعوي�ضه ـ ــم بـ ـ ـ�أرا�ض بديلـ ــة  ،ا�ست�ص ـ ــدار مر�سـ ــوم �سلطان ــي برف ــع �صفــة املنفع ــة العامـ ــة
عن تلك املخططات .
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة
االقت�صاديــة اخلا�صـــــة بالدقـــم
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/45
بنقـل اخت�صـا�ص الت�سجيـل والرتاخيـ�ص الفنيـة �إىل وزارة الإعـالم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطـاين رقـم ، 75/26
وعلى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رقــم  97/51باعتم ــاد الهيك ــل التنظيمـي ل ــوزارة الإعــالم ،
وعلى قانـون الرقابـة علـى امل�صنفـات الفنيـة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/65
وعلى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2005/24بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الت ــراث والثقاف ــة
واعتم ــاد هيكله ــا التنظيمــي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/35بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإعالم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تتول ـ ــى وزارة الإع ـ ـ ـ ــالم اخت�صـ ـ ـ ــا�ص الت�سجي ـ ـ ـ ــل والرتاخي ـ ـ ـ ــ�ص الفني ـ ـ ـ ــة  ،وذلــك نقـ ـ ــال
م ــن وزارة الت ـ ـ ــراث والثقافـ ـ ـ ــة .
املــادة الثانيــــة
ينقــل املوظفــون املخت�صــون بالت�سجيــل والرتاخيــ�ص الفنيــة مــن وزارة التــراث والثقافة
إ�لــى وزارة الإعــالم  ،وذلــك ب�أو�ضاعهــم الوظيفيــة ذاتهــا  ،كمــا تنقــل ال�سجــالت املتعلقــة
بالت�سجيل والرتاخي�ص الفنية �إىل وزارة الإعالم .
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املــادة الثالثــــة
ي�صدر وزير الرتاث والثقافة ووزير الإعالم القرارات الالزمة لتنفيذ هذا املر�سوم .
املــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�صدوره .
�صـدر فـي  22 :من �شـــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من �أغ�سط�س �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1067
ال�صادرة فـي 2014/8/24م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/47
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة بيـن �سلطنـة عمـان ومملكـة �أ�سبانيـا
لتجنب االزدواج ال�ضريبـي ومنـع التهـرب ال�ضريبـي بالن�سبـة لل�ضرائب على الدخـل
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب
ال�ضريب ــي بالن�سب ــة لل�ضرائــب علـى الدخــل املوقعــة فـي م�سقــط بتاريــخ  30جمادى الآخرة
1435هـ  ،املوافق  30ابريل 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من �شــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  19 :من �أغ�سطـ�س �سنة 2014م
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اتفاقيـة
بني �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي
بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
�إن �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا  ،رغبة منهما فـي �إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج ال�ضريبي
ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل  ،قد اتفقتا على ما يلي :
الفــ�صل الأول
جمــال االتفاقيــة
املــادة ( ) 1
النطـاق ال�شخ�صـي
تطب ــق ه ـ ــذه االتفاقي ـ ــة عل ــى الأ�شخـ ــا�ص املقيمي ـ ــن ف ــي �إحـ ــدى الدولتيـ ــن املتعاقدتي ـ ــن
�أو فـي كلتيهما .
املــادة ( ) 2
ال�ضرائب التـي تتناولهــا االتفاقيـة
 - 1ت�سري هذه االتفاقية على ال�ضرائب على الدخل التي تفر�ض نيابة عن دولة متعاقدة
�أو نيابــة عــن تق�سيماتهــا ال�سيا�سيــة �أو �سلطاتهــا املحلية �أيا كانت طريقة فر�ض هذه
ال�ضرائب .
 - 2تعترب من قبيل ال�ضرائب على الدخل  ،جميع ال�ضرائب املفرو�ضة على �إجمايل الدخل
�أو عل ــى عنا�ص ــر مــن الدخل مبا فـي ذلك ال�ضرائب على الأرباح النا�شئة من الت�صرف
فـي الأموال املنقولة �أو الثابتة وكذلك ال�ضرائب على �إجمايل 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 :
أ�  -بالن�سبة ململكة �أ�سبانيا :
� - 1ضريبة الدخل على الأفراد .
� - 2ضريبة الدخل على ال�شركات .
� - 3ضريبة الدخل على غري املقيمني .
 - 4ال�ضرائب املحلية على الدخل .
(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ "ال�ضريبة الأ�سبانية") .
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ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 �ضريبة الدخل .(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ "ال�ضريبة العمانية") .
 - 4ت�ســري هــذه االتفاقيــة �أي�ضا على �أي �ضرائب مماثلة �أو م�شابهة �إىل حد كبري لتلك
ال�ضرائ ــب التــي يتــم فر�ضــها بعد تاريـخ التوقيع على هذه االتفاقية � ،سواء بالإ�ضافة
�أو بالإحالل لل�ضرائب احلالية  .وتقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني
ب�إخطار بع�ضهما البع�ض ب�أي تعديالت جوهرية فـي قوانني ال�ضرائب اخلا�صة بهما .
الفـ�صل الثانـي
التعريفـات
املــادة ( ) 3
تعريفـات عامـة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل يقت�ض الن�ص غري ذلك :
أ�  -يق�صد بكلمة "�أ�سبانيا" مملكة �أ�سبانيا  ،وتعني عند ا�ستعمالها باملعنى اجلغرافـي
�إقليم مملكة �أ�سبانيا وي�شمل ذلك املياه الإقليمية واملجال اجلوي والبحر الإقليمي
و�أي منطقة خارج البحر الإقليمي متار�س عليها مملكة �أ�سبانيا �أو يجوز �أن متار�س
عليها فـي امل�ستقبل  -وفقا للقانون الدويل وت�شريعات مملكة �أ�سبانيا الداخلية -
اخت�صا�صها الق�ضائي وحقوقها ال�سيادية فـيما يتعلق بقاع البحر وباطن �أر�ضه
ومياهه التي تعلوه وموارده الطبيعية .
ب  -يق�صــد بعبــارة "�سلطنــة عمــان" �إقليم �سلطنــة عمان واجلزر التابعة لها  ,وي�شمل
ذلك املياه الإقليمية واملجال اجلوي و�أي منطقة خارج املياه الإقليمية يجوز �أن
مت ــار�س عليهـ ــا �سلط ـن ــة عم ــان  -وفق ــا للقانون الدويل وقوانني �سلطنة عمان -
اخت�صا�صها الق�ضائي وحقوقها ال�سيادية فـيما يتعلق با�ستكـ�شاف وا�ستغالل املوارد
الطبيعية فـي قاع البحر وباطن �أر�ضه ومياهه التي تعلوه .
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ج  -يق�صـ ــد بعبارتــي "دولــة متعاقــدة" و "الدولــة املتعاقــدة الأخــرى" �سلطن ــة عم ــان
�أو مملكــة �أ�سبانيــا ح�سبــما يقت�ضــيه النــ�ص .
د  -ت�شمل كلمة "�شخ�ص" �أي فرد �أو �أي �شركة �أو �أي جمموعة من الأ�شخا�ص .
هـ  -يق�صد بكلمة "ال�شركة" �أي �شخ�ص اعتباري �أو �أي كيان يعامل ك�شخ�ص اعتباري
لأغرا�ض ال�ضريبة .
و  -يق�ص ــد بعبارت ــي "م�ش ــروع دول ــة متعاق ــدة" و"م�شــروع الدولة املتعاقدة الأخرى"
علـى التوالــي  ,م�شــروع يديره �شخــ�ص مقيــم من دولــة متعاقدة وم�شروع يديره
�شخ�ص مقيم من الدولة املتعاقدة الأخرى .
ز  -يق�صد بعبارة "النقل الدويل" �أي نقل ب�سفـينة �أو طائرة يديره م�شروع يقع مركز
�إدارته الفعلي فـي دولة متعاقدة با�ستثناء النقل بال�سفـينة �أو الطائرة بني �أماكن
تقع فقط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ح  -يق�صد بعبارة "ال�سلطة املخت�صة" :
 - 1بالن�سبـ ــة ململكـ ــة �أ�سبانيا  :وزير املالية والإدارة العامة �أو من ينوب عنه قانونا .
 - 2بالن�سبـة ل�سلطنـة عمـان  :وزارة املالية �أو من ينوب عنها قانونا .
ط  -يق�صد بكلمة "مواطن" :
� - 1أي فرد يتمتع بجن�سية دولة متعاقدة .
� - 2أي �شخ�ص قانوين �أو �شراكة �أو احتاد ي�ستمد الو�ضع اخلا�ص به من القوانني
املعمول بها فـي دولة متعاقدة .
 - 2عند تطبيق �أي دولة متعاقدة لهذه االتفاقية فـي �أي وقت  ،ف�إن �أي ا�صطالح مل يرد
تعريفــه فـيها يجب �أن يف�سر طبقا مل�ضمونه ال�سائد فـي ذلك الوقت وفقا لقانون هذه
الدولــة واخلــا�ص بال�ضـرائــب التـي تتناولها االتفاقية  ،وذلك م ــا لــم يقتــ�ض النــ�ص
غري ذلك  ،ويتم االعتداد بامل�ضمون الوارد فـي القوانني ال�ضريبية لهذه الدولة دون
امل�ضمون الوارد فـي القوانني الأخرى املطبقة فـيها .
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املــادة ( ) 4
املقيـــم
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بعبارة (مقيم فـي دولة متعاقدة) �أي �شخ�ص يكون
خا�ضع ــا لل�ضريب ــة مبقت�ضــى قوانيــن هــذه الدول ــة  ،ب�سبــب �سكــنه �أو �إقامت ــه �أو موقع
�إدارت ــه �أو ت�سجيل ــه �أو طبق ــا لأي معيــار �آخــر ذي طبيعــة مماثلــة  .وت�شمل العبارة �أي�ضا
هذه الدولة و�أيا من تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية �أو �أ�شخا�صها القانونية ،
لكنه ــا ال ت�شمـ ــل �أي �شخـ ــ�ص خا�ض ــع لل�ضري ـب ــة ف ــي هـ ــذه الدولــة فـيم ــا يتعل ــق فقـ ــط
بدخل ن�ش�أ من م�صادر فـيها .
� - 2إذا اعترب �أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني ،
ف�إن مركزه يحدد وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي له فـيها �سكن دائم حتت ت�صرفه  ،ف�إذا كان له
�سكن دائم حتت ت�صرفه فـي كلتا الدولتني  ،يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة
التي ترتبط م�صاحله ال�شخ�صية واالقت�صادية معها بدرجة تفوق الدولة الأخرى
(مركز م�صاحله احليوية) .
ب � -إذا ل ــم ميك ــن حتديــد الدولة التي يوجد فـيهــا مركــز م�صاحل ــه احليويــة � ،أو �إذا
ل ــم يك ــن لــه �سكــن دائــم تــحت ت�صرفــه فـي �أي من الدولتني  ,فـيعترب مقيما فقط
فـي الدولة التي يكون له فـيها �سكن معتاد .
ج � -إذا كان له �سكن معتاد فـي كلتا الدولتني �أو مل يكن له �سكن معتاد فـي �أي منهما ,
فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يتمتع بجن�سيتها .
د � -إذا كان مواطنا لكلتا الدولتني �أو مل يكن مواطنا لأي منهما  ،تتوىل ال�سلطتان
املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني التو�صل �إىل حل باتفاق م�شرتك بينهما .
� - 3إذا ك ــان �أي �شخــ�ص �آخـر مــن غــري الأفــراد يعترب بالتطبيق ملا جاء بالفقرة ( )1مقيــما
فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يوجد فـيها
مقر �إدارته الفعلي .
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املــادة ( ) 5
املن�شــ�أة امل�ستقــرة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بعبارة "من�ش�أة م�ستقرة" املقر الثابت للن�شاط الذي
يبا�شر امل�شروع كل �أو جزءا من ن�شاطه فـيه .
 - 2ت�شمل عبارة "من�ش�أة م�ستقرة" ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -مقر الإدارة .
ب  -فرع .
ج  -مكتب .
د  -م�صنع .
هـ  -ور�شة .
و  -منجم �أو بئـر نفـط �أو غـاز �أو حمجر �أو �أي مكـان �آخر ال�ستخراج املوارد الطبيعية .
 - 3يعترب موقع البناء �أو م�شروع الت�شييد �أو التجميع �أو الرتكيب مبثابة من�ش�أة م�ستقرة
�إذا ا�ستمر ملدة تزيد على ت�سعة �أ�شهر .
 - 4عل ــى الرغــم مــن الأحــكام ال�سابقــة مــن هــذه امل ــادة  ،ال ت�شم ــل عبــارة "من�ش�أة م�ستقرة"
ما ي�أتي :
أ�  -ا�ستخـ ــدام الت�سهيـ ــالت فقـ ــط ل ـغ ــر�ض تخزيـ ـ ــن �أو ع ـ ــر�ض �أو ت�سلي ـ ــم الب�ضائـ ـ ــع
�أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع .
ب  -االحتف ــاظ مبخــزون مــن الب�ضائــع �أو ال�سلــع اخلا�صــة بامل�شــروع لغر�ض التخزين
�أو العر�ض �أو الت�سليم فقط .
ج  -االحتفـ ـ ــاظ مبخ ــزون مــن الب�ضائ ــع �أو ال�سل ــع اخلا�ص ــة بامل�ش ــروع فقـ ــط لغ ـ ــر�ض
معاجلتها بوا�سطة م�شروع �آخر .
د  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط خم�ص�ص فقط لغر�ض �شراء �سلع �أو ب�ضائع �أو جمع
معلومات للم�شروع .
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هـ  -االحتفـ ــاظ مبق ــر ثاب ــت للنــ�ش ــاط غر�ضـ ــه فقــط القيــام للم�شــروع ب�أي ن�شاط �آخر
له طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
و  -االحتف ــاظ مبقــر ثابــت للن�شــاط فقــط لغــر�ض جتميــع الأن�شـ ـطــة امل�شـ ــار �إليـ ـهــا
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 م�شروع وكان
لــه �أو مــار�س  -ب�شكــل معتــاد  -فـي دولة متعاقدة �سلطة �إبرام العقود با�سم امل�شروع ،
ففـي هـذه احلالة يعترب �أن لهذا امل�شروع من�ش�أة م�ستقرة فـي هذه الدولة فـيما يتعلق
ب ـ�أي �أن�شط ــة يتوالهــا هــذا ال�شخ�ص للم�شــروع  ،ما مل تقت�صــر �أن�شطــة هــذا ال�شخــ�ص
على الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )4والتي قد ال ت�ؤدي � -إذا متت ممار�ستها
من خالل مقر ثابت للن�شاط � -إىل اعتبار هذا املقر الثابت من�ش�أة م�ستقرة مبوجب
�أحكام تلك الفقرة .
 - 6ال يعترب �أن مل�شروع ما من�ش�أة م�ستقرة فـي دولة متعاقدة ملجرد ممار�سته لن�شاط
فـي هذه الدولة عن طريق و�سيط �أو وكيل عام بالعمولة �أو �أي وكيل �آخر ذي �صفة
م�ستقلة ب�شرط �أن ميار�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص عملهم فـي �إطار ن�شاطهم املعتاد � ،إال �أنه
فـي حالة كون �أن�شطة هذا الوكيل مكر�سة ب�صفة مطلقة �أو تكاد تكون مطلقة ل�صالح
هذا امل�شروع  ،و�إذا و�ضعت �أو فر�ضت �شروط بني ذلك امل�شروع والوكيل فـي عالقاتهما
التجارية واملالية تختلف عن ال�شروط التي ميكن و�ضعها بني م�شروعني م�ستقلني ،
ف�إنه لن يعترب وكيال م�ستقال باملعنى املق�صود فـي هذه الفقرة .
� - 7إن جمرد �سيطرة �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة على �أو خ�ضوعها ل�سيطرة �شركة
مقيمة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو ممار�ستها الن�شاط فـي تلك الدولة الأخرى
(�سواء عن طريق من�ش�أة م�ستقرة �أو غري 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�صـل الثالـث
�ضرائــب الدخــل
املــادة ( ) 6
الدخــل مـن الأمــوال الثابتــة
 - 1الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من �أموال ثابتة (مبا فـي ذلك
الدخل الناجت من الزراعة �أو الغابات) كائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى يجوز �أن
يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2يق�صد بعبارة "الأموال الثابتة" املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها
هذه الأموال  ،وت�شمل هذه العبارة فـي كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة  ،واملا�شية ،
واملعدات امل�ستخدمة فـي الزراعة والغابات  ،واحلقوق التي ت�سري عليها �أحكام القانون
العــام املتعلق ــة بامللكي ــة العقاري ــة  .واحل ــق فـ ــي االنتف ــاع بالأمــوال الثابت ــة  ،واحل ــق
فـي اقت�ضاء مدفوعات متغرية �أو ثابتة مقابل ا�ستغالل �أو احلق فـي ا�ستغالل مناطق
التعدين وامل�صادر واملوارد الطبيعية الأخرى  ،وال تعترب ال�سفن والطائرات �أمواال
ثابتة .
 - 3تطب ــق �أحكــام الفقــرة ( )1أ�يــ�ضا علــى الدخــل النا�شئ من اال�ستغالل املبا�شر �أو ت�أجري
�أو ا�ستخدام الأموال الثابتة ب�أي �شكل �آخر .
 - 4فـي حال خولت ملكية الأ�سهم �أو احلقوق الأخرى ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ملالكها
التمتع ب�أموال ثابتة  ،ف�إن الدخل من اال�ستخدام املبا�شر �أو الإيجار �أو اال�ستخدام ب�أي
�شكل �آخر لهذا احلق  ،يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها
الأموال الثابتة .
 - 5ت�سـ ــري �أحك ــام الفقـ ــرات ( )1و ( )3و (� )4أي�ضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي
م�ش ــروع  ،وعلى الدخ ــل من الأم ــوال الثابتة امل�ستخدمـ ــة فـي �أداء خدمات �شخ�صيـ ــة
م�ستقلة .
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املــادة ( ) 7
�أربــاح امل�شروعــات
 -1تخ�ضع �أرباح م�شروع دولة متعاقدة لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط ما مل يبا�شر ذلك
امل�شروع الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها .
فـ ـ�إذا با�ش ــر امل�شــروع ن�شاط ــه علــى النحــو ال�ساب ــق ذكــره ف�إنه يجوز فر�ض ال�ضريبة
علــى �أربــاح امل�شــروع فـي الدولة الأخرى  ،ولكن فقط فـي حدود ما يحققه مــن �أربــاح
من�سوبة �إىل هذه املن�ش�أة امل�ستقرة .
 - 2مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة � ،إذا قام م�شروع دولة متعاقدة مببا�شرة
الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها  ،ف�إن
ما ين�سب �إىل املن�ش�أة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع حتقيقها
بافرتا�ض �أنها م�شروع م�ستقل ومنف�صل يبا�شر الأن�شطة ذاتها �أو �أن�شطة مماثلة لها
فـي الظروف ذاتها �أو فـي ظروف مماثلة لها ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�شروع الذي
يعترب مبثابة من�ش�أة م�ستقرة له .
 - 3عند حتديد �أرباح من�ش�أة م�ستقرة ي�سمح بخ�صم امل�صروفات التي تتكبدها لأغرا�ض
مبا�ش ــرة الن�ش ــاط كمن�شـ ـ�أة م�ستقــرة  ،مب ــا فـي ذلك امل�صروفات التنفـيذية والإداريــة
العامة بالقدر الذي تكبدته �سواء كــان ذلك فــي الدولــة الكائنــة فـيهــا املنــ�ش�أة امل�ستقــرة
�أو فـي �أي مكان �آخر �شريطة �أن يتم هذا اخل�صم وفقا لأحكام قوانني ال�ضريبة فـي هذه
الدولة ومبراعاة القيود الواردة فـي هذه القوانني .
 - 4ال 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 .
 - 5لأغرا�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 .
� - 6إذا ت�ضمن ــت الأرب ــاح عنا�صـر للدخــل تــم الن ــ�ص عليه ــا ب�صفة م�ستقلــة فـي مواد �أخرى
من هذه االتفاقيــة  ،ف�إن �أحكام املواد امل�شار �إليها ال تت�أثر ب�أحكام هذه املادة .
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املــادة ( ) 8
النقــل البحــري واجلــوي
 - 1تخ�ضع �أرباح ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل لل�ضريبة فقط فـي الدولة
املتعاقدة الكائن فـيها مقر الإدارة الفعلي للم�شروع .
� - 2إذا كان مكان الإدارة الفعلي مل�شروع بحري يقع على منت �سفـينة  ،فـيجب �أن يكون
موقعه الدولة املتعاقدة التي يوجد بها امليناء موطن ال�سفـينة � ،أو �إذا مل يوجد ذلك
امليناء  ،يكون موقعه فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها من يتوىل ت�شغيل ال�سفـينة .
 - 3لأغرا�ض هذه املادة  ،ت�شمل عبارة " ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل "
بوا�سطة �أي م�شروع :
�أ  -ت�أجي ـ ـ ــر �أو ا�ستئج ـ ـ ــار ال�سف ـ ــن �أو الطائ ـ ــرات بكام ـ ــل التجهي ـ ــزات والطاقــم واملـ 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 فـي حالة
م ــا �إذا ك ــان ه ــذا الت�أج ــري �أو اال�ستئــجار ي�شك ــل ن�شاطــا عار�ضا لت�شغ ــيل ال�سف ــن
�أو الطائرات فـي النقل الدويل .
ج  -ا�ستخـ ــدام �أو �صيان ــة �أو ت�أج ــري احلاوي ــات �إذا ك ــان هــذا اال�ستخـ ــدام �أو ال�صيانــة
�أو الت�أجري ي�شكل ن�شاطا عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
 - 4ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و( )3كذلك على الأرباح النا�شئة من امل�شاركة فـي جمموعة
(� )POOLأو ن�شاط م�شرتك �أو توكيل ت�شغيل عاملي .
املــادة ( ) 9
امل�شروعــات امل�شرتكــة
 - 1فـي حال ــة :
�أ  -م�شارك ــة م�ش ــروع دولــة متعاقــدة بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر فـي �إدارة �أو رقابة
�أو ر�أ�س مال م�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب � -أو م�شاركـ ــة الأ�شخ ــا�ص ذاته ــم بطريــق مبا�شــر �أو غيــر مبا�شــر فــي �إدارة �أو رقابــة
�أو ر�أ�س مال م�شروع فـي دولة متعاقدة وم�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى .
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و�إذا فر�ض ــت  -فـ ــي �أي م ــن احلالت ـيــن � -شـ ــروط بي ــن امل�شروعي ــن ف ــي عالقتيهـمــا
التجاريــة �أو املاليــة والتــي تختلــف عــن ال�شروط التي ميكــن و�ضعــها بني امل�شروعــات
امل�ستقل ــة  ،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 لذلك .
� - 2إذا �أدرجت دولـة متعاقـدة �ضمن �أرباح �أي مـن م�شـروعاتها �أرباح م�شروع للدولة املتعاقدة
الأخرى فر�ضت عليها ال�ضريبة فـيها  -و�أخ�ضعتها تلك الدولة لل�ضريبة تبعا لذلك -
وكانت الدولة الأخرى توافق على �أن الأرباح املدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح
التي ميكن �أن تتحقق مل�شروع الدولة امل�شار �إليها �أوال �إذا كانت ال�شروط املتفق عليها
بني امل�شروعني هي ال�شروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني م�شروعني م�ستقلني  ,ف�إن
هذه الدولة الأخرى تقوم ب�إجراء الت�سوية املنا�سبة لل�ضريبة املفرو�ضة فـيهـا على هذه
الأرباح  .ويعتد عند �إجراء الت�سوية بالأحكام الأخرى لهذه االتفاقية  ،ويتم الت�شاور
بني ال�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني �إذا تطلب الأمر ذلك .
املــادة ( ) 10
�أربــاح الأ�سهــم
� - 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 الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على �أرباح الأ�سهم امل�شار �إليها فـي الدولة
املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�شركة التي دفعت �أرباح الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني تلك
الدولة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من الأرباح مقيما فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فـيجب �أال تزيد ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو عن الن�سب الآتية :
أ� � -صفــر باملائــة ( )%0من �إجمالــي مبلــغ �أربـاح الأ�سهم �إذا كان املالك امل�ستفـيد �شركة
( بخالف �شركات الت�ضامن ) متلك ب�صفة مبا�شرة ن�سبة ع�شرين باملائة ()%20
على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة التي تدفع �أرباح الأ�سهم .
ب  -ع�شرة باملائة ( )%10من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم فـي جميع احلاالت الأخرى .
ال ت�ؤثر هذه الفقرة على ال�ضريبة املفرو�ضة على ال�شركة فـيما يتعلق بالأرباح
التي تدفع منها �أرباح الأ�سهم .
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 - 3عل ــى الرغ ــم م ــن �أحك ــام الفق ــرة ( ، )2ف ـ ـ�إن �أرب ــاح الأ�سهم التي تدفعها �شركة مقيمة
فـي دولة متعاقدة �إىل حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى يجب �أن تعفى من ال�ضريبة
فـي الدولة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4يق�ص ــد بعب ــارة " �أربـ ــاح الأ�سه ــم " امل�ش ــار �إليه ــا فـ ــي ه ــذه امل ــادة الدخـ ــل الـذي يتحق ــق
مــن الأ�سه ــم �أو �أ�سه ــم االنتفــاع �أو حق ــوق �أ�سه ــم االنتــفاع �أو �أ�سهــم التعدي ــن �أو �أ�سهــم
امل�ؤ�س�سني �أو احلقوق الأخ ــرى الت ــي ال تعتــرب مــن قبيــل الديــون وامل�شاركة فـي الأرباح
وكذلك الدخل الذي يخ�ضع للمعاملة ال�ضريبية ذاتها كالدخل من الأ�سهم وفقا
لقوانني الدولة التي تقيم فـيها ال�شركة التي توزع الأرباح .
 - 5ال 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 الأرباح ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة بها �أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة
الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكانت ملكية الأ�سهم
التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو ذلك املقر الثابت
وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
� - 6إذا حققت �شركة مقيمة بدولة متعاقدة �أرباحا �أو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فال يجوز لهذه الدولة الأخرى �أن تفر�ض �أي �ضريبة على �أرباح الأ�سهم التي توزعها
ال�شركة ما مل تكن هذه الأرباح قد دفعت �إىل مقيم فـي هذه الدولة الأخرى �أو كانت
ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية مبن�ش�أة م�ستقرة �أو مبقر
ثابت كائن فـي هذه الدولة الأخرى  ،وال يجوز كذلك �أن تفر�ض على �أرباح ال�شركة
غري املوزعة ال�ضريبة التي ت�سري على �أرباح ال�شركات غري املوزعة حتى لو كانت �أرباح
الأ�سه ــم املوزعـ ــة �أو الأربـ ــاح غري املوزع ــة تتكون كلي ــا �أو جزئي ــا من �أرب ــاح �أو دخل ن�شـ ـ�أ
فـي هذه الدولة الأخرى .
املــادة ( ) 11
فـوائــد الديـون
 - 1الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
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 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ش�أت
فـيه ــا وفق ــا لقواني ــن ه ــذه الدولــة  ،ولكـن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة مقيما
بالدولة املتعاقدة الأخرى فـيجب �أال تتجاوز ال�ضريبة املفرو�ضة فـي هذه احلالة ن�سبة
خم�سة باملائة ( )%5من القيمة الإجمالية ملبلغ الفائدة .
 - 3عل ــى الرغ ــم من �أحكام الفقرة ( )2ف�إن الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع
�إىل حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى تعفى من ال�ضريبة فـي الدولة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4يق�صد بكلمة "الفائدة" الواردة فـي هذه املادة الدخل النا�شئ من مطالبات الديون
بجمي ـ ــع �أنواعه ــا � ،س ــواء كان ــت م�ضمونة �أو غري م�ضمون ــة بره ــن �أو كان ــت تت�ضــمن
�أو ال تت�ضمـ ــن ح ــق امل�شاركة فـي �أرباح املدين  ،وت�شم ــل عل ــى وج ــه اخل�صـ ــو�ص الدخ ــل
م ــن ال�سن ــدات احلكومي ــة والدخ ــل م ــن ال�سن ــدات �أو ال�صكوك مبا فـي ذلك املكاف�آت
واجلوائ ــز املتعلق ــة به ــذه ال�سن ــدات احلكوميــة �أو ال�سنــدات �أو ال�صك ــوك  .وال تعتبـ ــر
الغرامات املفرو�ضة ب�سبب الت�أخري فـي ال�سداد من قبيل الفوائد لأغرا�ض هذه املادة .
 - 5ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و(� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة  -ب�صفته
مقيمــا فــي دولــة متعاق ــدة  -يبا�شــر فـي الدول ــة املتعاق ــدة الأخــرى التي ن�ش ـ�أت فـيــها
الفائدة ن�شاطا جتاريا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة
الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان طلب الدين الذي
تدف ــع عن ــه الفائ ــدة يرتب ــط ب�صف ــة فعلية بهذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت  .يتم
فـي هذه احلالة تطبيق �أحكام املادة (� )7أو املادة ( ، )14بح�سب الأحوال .
 - 6تعترب الفائدة قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة  ،ومع
ذلك �إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي �سدد الفائدة � -سواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة ،
�أو غـري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط باملديونية
التي ا�ستحقت عنها الفائدة املدفوعة  ،وكانت هذه الفائدة قد حتملتها تلك املن�ش�أة
امل�ستق ــرة �أو ه ــذا املقــر الثابــت  ,فـ ـ�إن الفائدة تعتــرب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة
الكائنة فـيها تلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت .
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� - 7إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد منها �أو بينهما وبيـن
�شخ�ص �آخر �إىل زيادة فـي مبلغ الفائدة املتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة ،
عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد منها
فـي حال ــة ع ــدم وج ــود تلك العالق ــة  ،فتطب ــق �أحكام هذه املادة على املبلغ امل�شار �إليه
�أخريا فق ــط  ,وفـي ه ــذه احلال ــة يظ ــل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�ضعا لل�ضريبة
وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام الأخرى لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 12
الأتــاوى
 - 1ا ألتــاوى التــي تن�ش ـ أ� فـي دولـة متعاقدة وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز �أن تفر�ض �أي�ضا على مثل هذه الأتاوى ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
التــي ن�شـ ـ�أت فـيه ــا ومبقت�ض ــى قوانيــن هــذه الدول ــة  ,ولك ــن �إذا ك ــان املال ــك امل�ستف ــيد
من الأتاوى مقيما بالدولة املتعاقدة الأخرى  ,ف�إن ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو
يجب �أال تزيد على ن�سبة ثمانية باملائة ( )%8من �إجمايل مبلغ الأتاوى .
 - 3يق�صد بكلمة "الأتاوى" الواردة فـي هذه املادة املدفوعات من �أي نوع التي يتم ت�سلمها
مقاب ــل ا�ستخ ــدام � ،أو ح ــق ا�ستخــدام �أي حقوق للم�ؤلف مبا فـي ذلك برامج احلا�سب
ا آللــي والأف ــالم ال�سينمائي ــة � ،أو ت�سجي ــالت الإذاعة ال�صوتية �أو املرئية و�أي براءات
اخت ـ ــراع � ،أو عالم ـ ــات تـجاريـ ــة � ،أو ت�صميـ ــم �أو طـ ــراز �أو خط ـ ــة �أو تركيبـ ــة �أو عملي ـ ــة
�إن ـتـاج �سريــة � ،أو ال�ستخــدام �أو حــق ا�ستخدام املعدات ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية ،
�أو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية .
 - 4ال ت�ســري �أحكــام الفقرتيــن ( )1و (� )2إذا كــان املالــك امل�ستفـيــد من الأتاوى  -ب�صفته
مقيما فــي دولة متعاقدة  -يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تن�ش�أ فـيها الأتاوى
ن�شاطــا عــن طريــق من�ش ـ�أة م�ستقــرة كائنــة فـيهــا � ،أو ي ـ�ؤدي فـي هــذه الدولــة الأخــرى
خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي تدفع
عنها الأتاوى ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،وتطبق
فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
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 - 5تعترب الأتاوى قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيــما فـي هـ ــذه الدولــة ،
ومع ذلــك �إذا كــان لــدى ال�شخ ــ�ص الـذي يدفـع ا ألتــاوى � -ســواء كـان مقيــما فـي دولــة
متعاقدة �أو غري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط
بالــحق الــذي ا�ستحقــت عنــه ا ألتــاوى  ،وكانــت هــذه الأتاوى قد حتملتها هذه املن�ش ـ�أة
امل�ستقرة �أو املقر الثابت  ،ف�إن هذه الأتاوى تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة الكائنة فـيها
املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
� - 6إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الأتاوى واملالك امل�ستفـيد منها �أو بينهما
وبي ــن �شخ ــ�ص �آخــر � ،إلــى زيادة فـي مبلغ الأتاوى فـيما يتعلق باال�ستخدام �أو احلق
�أو املعلومــات التي دفعـت عنها  ،عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع
الأتاوى واملالك امل�ستفـيد فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ,فتطبق �أحكام هذه املادة
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 .
املــادة ( ) 13
الأربــاح الر�أ�س ماليــة
 - 1الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي الأموال الثابتة
امل�شار �إليها فـي املادة ( )6والكائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض
عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أموال منقولة متثل جزءا من الأموال املخ�ص�صة
ملبا�شرة ن�شاط من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة والكائنة فـي الدولة املتعاقدة
الأخ ــرى � ،أو فـي �أم ــوال منقول ــة تخ ــ�ص مق ــر ثابــت ملقيــم فـي دولــة 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�ستقرة (�سواء مبفردها �أو مع امل�شروع
ب�أكمله) �أو فـي هذا املقر الثابت  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 3الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي ال�سفن �أو الطائرات
التي تعمل فـي النقل الدويل �أو فـي الأموال املنقولة املتعلقة بت�شغيل مثل هذه ال�سفن
�أو الطائرات  ،تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة الكائن فـيها مقر الإدارة
الفعلي للم�شروع .
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 - 4الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي �أ�سهم �أو فوائد
مماثلة تنتج �أكرث من خم�سني باملائة ( )%50من قيمتها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
مــن �أم ــوال ثابت ــة كائنــة ف ــي الدول ــة املتعاق ــدة الأخــرى  ،يجــوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 5الأربــاح الناجم ــة عــن الت�صــرف فـي �أ�سهــم �أو حقــوق �أخــرى التي تخول  -ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر  -ملالكها احل�صول على انتفاع من �أموال ثابتة كائنة فـي دولة متعاقدة ،
يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي تلك الدولة .
 - 6الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أي �أموال �أخرى بخالف تلك امل�شار �إليها فـي الفقرات
( )1و( )2و( )3و( )4و( )5تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها
املت�صرف فـي هذه الأموال .
املــادة ( ) 14
اخلدمــات ال�شخ�صيــة امل�ستقلــة
 - 1الدخــل ال ــذي يحــ�صل عليــه مقيــم ف ــي دولــة متعاقــدة فـيم ــا يتعل ــق باخلدمـ ــات املهني ــة ،
�أو الأن�شط ــة الأخــرى التــي لها طابــع اال�ستقــالل  ,يخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه
الدولة املتعاقدة ما مل يكن له ب�صفة منتظمة مقر ثابت فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
لغر�ض ت�أدية �أن�شطته  ,ف�إذا كان له مثل هذا املقر الثابت يجوز للدولة املتعاقدة الأخرى
فر�ض ال�ضريبة على هذا الدخل ولكن بالقدر الذي ين�سب �إىل هذا املقر الثابت .
 - 2ت�شمــل عبــارة "اخلدمــات املهنيــة" علــى وجــه اخل�صــو�ص الأن�شطة امل�ستقلة العلمية ،
�أو الأدبيــة � ،أو الفنيــة � ،أو التعليميــة �أو �أن�شطــة التدريــ�س  ,وكذلك الأن�شطة امل�ستقلــة
للأطبــاء  ،واملحاميــن  ،واملهند�سني  ،واملعماريني  ،و�أطباء الأ�سنان  ،واملحا�سبني .
املــادة ( ) 15
الدخــل مــن الوظيفــة
 - 1مع مراعاة �أحكام املواد ( )16و( )18و( )19من هذه االتفاقية  ،ف�إن الرواتب والأجور
واملكافـ ـ�آت الأخــرى املماثلــة التــي يح�صــل عليهــا مقيــم فـي دولة متعاقـدة مقابل �أداء
وظيفة تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط  ,ما مل ت�ؤدى الوظيفة فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى  ,فعندئذ يجوز لهذه الدولة الأخرى فر�ض ال�ضريبة على ما يح�صل
عليه من مكاف�أة فـيها .
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 - 2على الرغم من الأحكام الواردة فـي الفقرة ( ، )1ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقيم
فـي دولة متعاقدة مقابل �أداء وظيفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى تخ�ضع لل�ضريبة
فقط فـي الدولة امل�شار �إليها �أوال ب�شرط :
�أ � -أن يك ــون امل�ستل ــم متواج ــدا ف ــي الدول ـ ــة الأخـ ــرى لفتـ ــرة �أو فتـ ــرات ال تتج ــاوز
ف ــي جمموعهـ ــا ( )183يوم ــا خ ــالل �أي فت ــرة اثنــي ع�ش ــر �شه ــرا تب ــد�أ �أو تنته ــي
فـي ال�سنة ال�ضريبية املعنية .
ب � -أن تدف ــع املكافـ ـ�أة ع ــن طري ــق �أو نيابــة عن �صاحــب عمــل غري مقيــم فـي الدولــة
الأخرى .
ج � -أن ال تكون املكاف�أة قد حتملتها من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت ل�صاحب العمل كائن
فـي الدولة الأخرى .
 - 3على الرغم من الفقرات ال�سابقة من هذه املادة  ,ف�إن املكاف�أة التي يتم احل�صول عليها
مقابل وظيفة متت ت�أديتها على ظهر �سفـينة �أو فـي طائرة تعمل فـي النقل الدويل
يج ــوز �أن تخ�ضــع لل�ضريبــة فـي الدولــة املتعاقــدة الكائن فـيها مقر الإدارة الفعلي
للم�شروع .
املــادة ( ) 16
�أتعــاب املديريــن
�أتعاب املديرين واملدفوعات الأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة
ب�صفت ــه ع�ض ــوا فــي جملــ�س الإدارة ل�شرك ــة مقيم ــة فـي الدول ــة املتعاق ــدة الأخـرى  ,يجوز
فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة الأخرى .
املــادة ( ) 17
الفنانــون والريا�ضيــون
 - 1على الرغم من �أحكام املواد ( )7و( )14و( , )15ف�إن الدخل الذي يح�صل عليـه مقيــم
ف ــي دولـ ــة متعاق ــدة ب�صف ـتـ ــه فنانـ ــا كفنان ــي امل�سـ ــرح � ،أو ال�صـ ــور املتحركـ ــة � ،أو الإذاع ــة
�أو التلفزيـ ــون � ،أو مو�سيقـ ـي ــا � ،أو ب�صفت ــه م ــن الريا�ضيي ــن  ,وذلــك مقاب ــل �أن�شطتــه
ال�شخ�صية التي يبا�شرها بهذه ال�صفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ,يجوز �أن يخ�ضع
لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
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� - 2إذا كان الدخل يتعلق ب�أن�شطة �شخ�صية يبا�شرها فنان �أو ريا�ضي بهذه ال�صفة  ،وكان
الدخ ــل ال ي�ستح ــق للفن ــان �أو الريا�ضــي نف�ســه ولكــن ل�شخ ــ�ص �آخ ــر  ,ف ـ�إن هــذا الدخـل
 علــى الرغ ــم م ــن �أحك ــام امل ــواد ( )7و( )14و( - )15يج ــوز �أن تفــر�ض عليــه ال�ضريبــةفـي الدولة املتعاقدة التي يبا�شر فـيها الفنان �أو الريا�ضي �أن�شطته .
 - 3ال ت�ســري �أحكــام الفقرتني ( )1و(� )2إذا كانــت الأن�شطــة التي ي�ؤديها فنان �أو ريا�ضي
ف ــي دولـ ــة متعاق ــدة مدعومــة بالكامــل �أو ب�شـ ـك ــل �أ�سا�سـ ــي مــن ا ألمــوال العام ــة لأي
مـ ــن الدولتيــن املتعاقدتني �أو من �أي من تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية
فـي �إطار برامج التبادل الثقافـي �أو الريا�ضي التي تقرها كلتا الدولتني املتعاقدتني .
وفـي هذه احلالة يخ�ضع الدخل الناجت من هذه الأن�شطة لل�ضريبة فقط فـي الدولة
املتعاقدة التي يقيم فـيها الفنان �أو الريا�ضي .
املــادة ( ) 18
املعا�شـــات
مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من املادة ( , )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 فقط .
املــادة ( ) 19
اخلدمــة احلكوميــة
 - 1أ�  -الروات ــب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة  ،التي تدفعها دولة متعاقدة �أو تق�سيم
�سيا�س ــي �أو �سلط ــة حملي ــة �أو �أ�شخا�صه ــا القانون ــية �إىل �أي ف ــرد مقاب ــل م ــا �أداه
من خدمات لتلك الدولة �أو التق�سيم �أو ال�سلطة  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة
فقط .
ب  -ومــع ذلــك ف ـ�إن هــذه الرواتــب وا ألجــور واملكاف�آت الأخرى املماثلة تخ�ضع لل�ضريبة
ف ــي الدولــة املتعاق ــدة الأخــرى فقــط �إذا كان ــت اخلدمــات قــد متــت ت�أديتها فـي هذه
الدولة  ،وكان الفرد مقيما فـيها ويعترب �إما :
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 - 1من مواطني هذه الدولة .
� - 2أو مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولة لغر�ض �أداء هذه اخلدمات فقط .
 - 2أ�  -على الرغم من �أحكام الفقرة ( )1ف�إن �أي معا�ش يدفع من �صندوق �أن�ش�أته دولة
متعاقدة �أو تق�سيم �سيا�سي �أو �سلطة حملية �أو �شخ�ص القانون العام فـيها �إىل فرد
مقابل �أداء خدمات لهذه الدولة �أو التق�سيم �أو ال�سلطة �أو �شخ�ص القانون العام
يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط .
ب  -ومع ذلك يخ�ضـع هــذا املع ــا�ش واملكافـ ـ�آت الأخ ــرى املماثلــة لل�ضري ــبة فـي الدول ــة
املتعاقدة الأخرى فقط �إذا كان الفرد مقيما فـي هذه الدولة ومن مواطنيها .
 - 3تطب ــق �أحك ــام املــواد ( )15و( )16و( )17و( )18علــى الرواتــب والأجــور واملعا�شــات
واملكاف�آت الأخ ــرى املماثل ــة مقاب ــل �أداء اخلدم ــات التــي ترتب ــط بن�شــاط تبا�شــره دولــة
متعاقدة �أو تق�سيم �سيا�سي �أو �سلطة حملية �أو �أي �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام
لهذه الدولة .
املــادة ( ) 20
الأ�ساتــذة والباحثــون
� - 1أي فرد يقيم فـي دولة متعاقدة مبا�شرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة الأخرى  ،وكان يقوم
بناء على دعوة من �أي من اجلامعات �أو الكليات �أو املدار�س املعتمدة �أو �أي من م�ؤ�س�سات
التعليم �أو م�ؤ�س�سات الأبحاث العلمية الأخرى املماثلة بزيارة هذه الدولة املتعاقدة
الأخرى لفرتة ال تزيد على �سنتني من تاريخ و�صوله �إىل هذه الدولة الأخرى فقط
لغر�ض التدري�س �أو �إجراء البحوث �أو كليهما فـي هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو م�ؤ�س�سة
الأبحاث  ،يعفى من ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى عن �أي مكاف�أة يح�صل عليها
من القيام بالتدري�س �أو �إجراء البحوث .
 - 2يق�صد بكلمة "املعتمدة" الواردة فـي الفقرة ( )1االعتماد الذي تقرره الدولة املتعاقدة
الكائنــة فـيه ــا اجلامع ــة �أو الكلي ــة �أو املدر�س ــة �أو �أي من م�ؤ�س�ســات التعليــم �أو م�ؤ�س ــ�سات
الأبحاث العلمية الأخرى املماثلة .
 - 3ال ت�س ــري �أحك ــام ه ــذه امل ــادة عل ــى الدخ ــل مــن �إج ــراء الأبح ــاث �إذا كــان �إج ــرا�ؤها يت ــم
فـي الأ�صل لتحقيق نفع خا�ص ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص بذواتهم .
-426-

املــادة ( ) 21
الطــالب
املبال ــغ الت ــي يح�ص ــل عليه ــا طالــب �أو متــدرب علـى ن�شاط وهو يقيم �أو كان يقيم مبا�شرة
 قبل زيارة الدولة املتعاقدة  -فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وقد ح�ضر �إىل الدولة امل�شار�إليها �أوال فقط لغر�ض تعليمه �أو تدريبه فـيها وذلك لتغطية م�صاريف �إعا�شته �أو تعليمه
�أو تدريبــه  ،لن تخ�ضــع لل�ضريبة فـي هذه الدولة ب�شرط �أن تكــون هــذه املبالــغ قــد ن�شـ ـ�أت
م ــن م�صادر خارج هذه الدولة .
املــادة ( ) 22
�أنــواع الدخــل الأخــرى
 - 1عنا�صر الدخل ملقيم فى دولة متعاقــدة � ،أيــا ما كــان من�ش�ؤهــا  ،والتــي لــم يتــم تناولـه ــا
فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط .
 - 2ال ت�سري �أحكام الفقرة ( )1على الدخل  -بخالف الدخل من الأموال الثابتة وفقا
لتعريفه ــا الوارد فـي الفق ــرة ( )2من املادة رق ــم (� - )6إذا ك ــان من ت�سلم هذا الدخل
مقيما فـي دولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ن�شاطا عن طريق من�ش�أة
م�ستق ــرة كائ ــنة فـيها � ،أو يـ ـ�ؤدي فـي هـ ــذه الدولة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة
من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط ب�صفة
فعلي ــة بتل ــك املن�شـ ـ�أة امل�ستق ــرة �أو ه ــذا املقــر الثابــت  ،ففــي هـذه احلالـة تطبـق �أحـكام
املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
الف�صـل الرابـع
طــرق جتنــب االزدواج ال�ضريبــي
املــادة ( ) 23
جتنــب االزدواج ال�ضريبــي
 - 1يتم جتنب االزدواج ال�ضريبي فـي �أ�سبانيا وفقا لأحكام ت�شريعاتها الداخلية �أو طبقا
للأحكام التالية مع مراعاة الت�شريعات الداخلية لأ�سبانيا :
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أ� � -إذا ح�صل مقيم فـي �أ�سبانيا على دخل ميكن �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي �سلطنة عمان
بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية  ،ف�إن �أ�سبانيا ت�سمح عندئذ بالآتي :
 - 1خ�صم مبلغ من ال�ضريبة املفرو�ضة على دخل هذا املقيم يعادل �ضريبة الدخل
املدفوعة فـي �سلطنة عمان .
 - 2منح خ�صم ال�ضريبة الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سات وفقا للت�شريعات الداخلية لأ�سبانيا ,
علــى �أال يتجــاوز هــذا اخل�صــم ذلك اجلــزء من �ضريبــة الدخــل (املح�سوب قبل
�إجراء اخل�صم) واملن�سوب  -بح�سب الأحوال � -إىل الدخل الذي يجوز �إخ�ضاعه
لل�ضريبة فـي �سلطنة عمان .
ب � -إذا كان الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي �أ�سبانيا معفـيا من ال�ضريبة فـي �أ�سبانيا
مبقت�ضى �أي من �أحكام هذه االتفاقية  ،ف�إنه يجوز لأ�سبانيا  -مع ذلك  -مراعاة
الدخل املعفى عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقي لهذا املقيم .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان  ،يتم جتنب االزدواج ال�ضريبي على النحو التايل :
أ� � -إذا ح�ص ــل مقيم فـي �سلطــنة عمــان على دخل ميك ــن �أن يخ�ض ــع لل�ضريبــة فـي �أ�سبانيا
مبقت�ضــى �أحكــام ه ــذه االتفاقي ــة  ،ف ـ�إن على �سلطــنة عمــان �أن ت�سمح بخ�صم مبلغ
م ــن ال�ضريب ــة املفرو�ضــة على دخل هذا املقي ــم يع ــادل �ضريبة الدخ ــل املدفوع ــة
فـي �أ�سبانيا ب�شرط �أال يتجاوز هذا اخل�صم ب�أي حال ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل
(املح�سوب قبل �إجراء اخل�صم) واملن�سوب �إىل الدخل الذي يجوز �إخ�ضاعه لل�ضريبة
فـي �أ�سبانيا .
ب � -إذا ك ــان الدخ ــل ال ــذي يح�ص ــل علي ــه مقيم فـي �سلطنة عمان معفـيا من ال�ضريبة
ف ــي �سلطن ــة عم ــان مبقت�ضــى �أي مــن �أحكام هذه االتفاقية  ،ف�إنه يجوز ل�سلطنة عمان
 مــع ذلك  -مراعاة الدخل املعفى عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقيلهذا املقيم .
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الف�صـل اخلامــ�س
�أحكـــام خا�صــة
املــادة ( ) 24
عــدم التمييــز
 -1ال يج ــوز �إخ�ض ــاع مواطن ــي دول ــة متعاقدة فـي الدولـ ــة املتعاقــدة الأخرى لأي �ضرائب
�أو التزام ــات تتعلـ ــق به ــذه ال�ضرائ ــب تكـ ــون خمتلف ــة �أو �أكث ــر عبئ ــا م ــن ال�ضرائ ــب
�أو االلتزامات ال�ضريبية التي يخ�ضع لها �أو يجوز �أن يخ�ضع لها مواطنو هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى ممن هم فـي الظروف ذاتها  ،وب�صفة خا�صة ما يتعلق بالإقامة ،
وي�سري هذا احلكم على الرغم من �أحكام املادة (� )1أي�ضا على الأ�شخا�ص غري املقيمني
فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .
 - 2ال تخ�ضع �أي من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
ل�ضرائ ــب تف ــر�ض عليه ــا فـي ه ــذه الدول ــة الأخـرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب
التي تف ــر�ض علـ ــى م�ش ــروعات هــذه الدول ــة الأخ ــرى والت ــي مت ــار�س الأن�شط ــة ذات ــها .
وال يجوز تف�سري هذا الن�ص على �أنه ينطوي على �إلزام �أي دولة متعاقدة مبنح املقيمني
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى �أي خ�صم �أو �إعفاءات �أو تخفـي�ضات �شخ�صية لأغرا�ض
ال�ضرائب تبعا للحالة املدنية �أو الأعباء العائلية والتي متنحها للمقيمني فـيها .
 - 3با�ستثناء احلاالت التي ت�سري عليها �أحكام الفقرة ( )1من املادة (� )9أو الفقرة ()7
من املادة (� )11أو الفقرة ( )6من املادة ( ، )12ف�إن فوائد الديون والأتاوى والنفقات
الأخرى التي يدفعها م�شروع دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يتم خ�صمها لغر�ض حتديد الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة لهذا امل�شروع وفقا لل�شروط
ذاتها كما لو كانت قد دفعت �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4م�شروعات �أي دولة متعاقدة والتي ميلك ر�ؤو�س �أموالها كليا �أو جزئيا �أو ي�سيطر عليها
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �شخ�ص �أو �أكرث مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
لن تخ�ضع فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لأي �ضرائب �أو التزامات تتعلق بهذه
ال�ضرائب تكون خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب �أو االلتزامات املتعلقة بها التي
تخ�ضع لها �أو يجوز �أن تخ�ضع لها امل�شروعات الأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال .
 - 5علــى الرغ ــم من �أحك ــام امل ــادة ( ، )2تطب ــق �أحكام هذه املادة على جميــع �أنواع وفئات
ال�ضرائب .
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املــادة ( ) 25
�إجــراءات االتفــاق املتبــادل
� - 1إذا تبني ل�شخ�ص �أن الإجراءات التي اتخذتها �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو كلتاهما
قـد �أدت �أو ت�ؤدي �إىل �إخ�ضاعه ل�ضريبة على نحو خمالف لأحكام هذه االتفاقية  ،يجوز
ل ــه بغ ــ�ض النظ ــر عن الأحكام التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني ،
�أن يع ــر�ض منازع ــته عل ــى ال�سلط ــة املخت ــ�صة فـي الدول ــة املتعاق ــدة الت ــي يقي ــم فـيها
�أو على ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة التي يتمتع بجن�سيتها �إذا كانت حالته تخ�ضع
لأحكام الفقرة ( )1من املادة ( )24ويجب عر�ض املنازعة خالل فرتة ثالث �سنوات
من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي �أدى �إىل �إخ�ضاعه ل�ضريبة على نحو خمالف
لأحكام هذه االتفاقية .
� - 2إذا تبي ــن لل�سلـ ــطة املخت ــ�صة �أن املعار�ض ــة لهــا ما يربرها  ،و�إذا مل تكن قادرة بذاتها
عل ــى التو�ص ــل إ�لــى حــل منا�ســب لذلــك  ،ف�إنهــا ت�سعــى �إىل االتفــاق املتبادل مع ال�سلطة
املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك بق�صد جتنب فر�ض ال�ضريبة املخالفة
لأحكام االتفاقية  .ويطبق �أي اتفاق يتم التو�صل �إليه بغ�ض النــظر عــن مــدد الت ــقادم
املحــددة فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني .
 - 3ت�سعى ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني �إىل التو�صل عن طريق االتفاق
املتب ــادل حلــل �أي �صعوبــات �أو �ش ــك ين�ش ـ أ� فـيمــا يتعلــق بتف�سيــر �أو تطبيــق �أحكــام هــذه
االتفاقية  ،كما يجوز لهما الت�شاور معا لتجنب االزدواج ال�ضريبي فـي احلاالت التي
مل يتم الن�ص عليها فـي هذه 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 لتطبيق �أحكام هذه االتفاقية �أو لإدارة �أو �إنفاذ القوانني
الداخلي ــة املتعلق ــة بال�ضرائ ــب بك ــل �أنواع ــها وتو�صيفاته ــا التــي يت ــم فر�ض ــها نياب ــة
عـ ــن الدولتـ ــني املتعاقدتي ــن �أو تق�سيماته ــما ال�سيا�سي ــة �أو ال�سلطـ ــات املحلي ــة بهم ــا
ف ــي احلدود التي ال تكون فـيها هذه ال�ضرائب غري متفقة مع �أحكام االتفاقيــة  .يتم
تبادل املعلومات دون التقيد ب�أحكام املادتني ( )1و (. )2
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 - 2وتعامل �أي معلومات حت�صل عليها �أي دولة متعاقدة وفقا لأحكام الفقرة ( )1كمعلومات
�سرية �أ�سوة باملعلومات التي يتم احل�صول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة
ويف�ضى بها فقط للأ�شخا�ص �أو ال�سلطات (مبا فـيها املحاكم واجلهات الإدارية)
املخت�صة بالربط �أو التح�صيل �أو التنفـيذ �أو االتهام �أو الف�صل فـي اال�ستئنافات املتعلقـة
بال�ضرائب امل�شار �إليها فـي الفقرة ( . )1وعلى �أولئك الأ�شخا�ص �أو هذه ال�سلطات
ا�ستخدام املعلومات لهذه الأغرا�ض فقط  ،ولكن يجوز لهم �إف�شاء �سريتها عند نظر
الدعاوى الق�ضائية �أمام املحاكم �أو عند �إ�صدار الأحكام الق�ضائية .
 - 3ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن تف�سر �أحكام الفقرتني ( )1و( )2على �أنها تفر�ض
التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء :
�أ  -التخ ــاذ �إج ــراءات �إداري ــة مبــا يخالف القوانني والإجراءات الإدارية لهذه الدولة
�أو للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب  -لتقدمي معلومات ال ميكن احل�صول عليها طبقا للقوانني �أو الإجراءات الإدارية
املعتادة فـي هذه الدولة �أو فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -لتقديــم معلومــات ت ـ�ؤدي �إىل �إف�شاء �أ�ســرار �أي حرفة �أو ن�شاط �أو �صناعــة �أو جتارة
�أو مهـ ـن ــة �أو معلومـ ــات �أو طريقـ ــة جتاريـ ــة يك ــون �إف�ش ــاء �سريــة �أي منها متعار�ضا
مع النظام العام .
 - 4فـي حالة طلب �أي دولة متعاقدة ملعلومات وفقا لهذه املادة  ،تقوم الدولة املتعاقدة
الأخرى با�ستخدام �إجراءاتها فـي جمع املعلومات للح�صول على املعلومات املطلوبة
حتى �إذا كانت هذه الدولة الأخرى لي�ست بحاجة لهذه املعلومات لأغرا�ضها ال�ضريبية .
ويخ�ضع االلتزام الوارد باجلملة ال�سابقة للقيود املبينة بالفقرة ( )3ولكن لن تف�سر
ه ــذه الق ــيود ب ـ�أي حــال م ــن الأح ــوال عل ــى �أنــها ت�سمــح لأي دولــة متعاقدة باالمتناع
عن تقدمي املعلومات فقط ب�سبب �أن لي�س لها م�صلحة داخلية فـي هذه املعلومات .
 - 5ل ــن تف ــ�سر �أحك ــام الفق ــرة ( )3ب�أي ح ــال من الأح ــوال على �أنه ــا ت�سم ــح لأي دول ــة
متعاق ــدة باالمت ــناع ع ــن تقديــم املعلوم ــات ملجرد �أن هذه املعلومات يحتفظ بها �أي
م�صــرف �أو م�ؤ�ســ�سة مالي ــة �أخ ــرى �أو نائــب �أو �شخــ�ص يت�صــرف فـي وكالة �أو ب�صفــته
م�ؤمتنا �أو ب�سبب �أن املعلومات لها عالقة مب�صالح ملكية فـي �أحد الأ�شخا�ص .
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املــادة ( ) 27
�أع�ضــاء البعثــات الدبلوما�سيــة وامل�س�ؤولــون القن�صليــون
ال يرتت ــب عل ــى ه ــذه االتفاق ــية الإخالل باالمتيازات ال�ضريبية املقررة لأع�ضاء البعثات
الدبلوما�سية �أو امل�س�ؤولني القن�صليني مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل �أو مبقت�ضى
�أحكام اتفاقيات خا�صة .
املــادة ( ) 28
ملــحق االتفاقيــة
يعترب امللحق املرفق جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية .
الف�صـل ال�سـاد�س
�أحكـــام نهائيـــة
املــادة ( ) 29
�سريـــان االتفاقيــة
 - 1تخطــر كل مــن الدولتيــن املتعاقدتيــن الدولــة املتعاقــدة الأخــرى من خالل القنوات
الدبلوما�سية با�ستكمال الإجراءات الداخلية التي تتطلبها �أي من الدولتني املتعاقدتني
لنفاذ �أحكام هذه االتفاقية .
 - 2وت�ســري هــذه االتفاقيــة بعد انق�ضاء فرتة ثالثة �أ�شهر مــن تاريــخ ت�سلــم �آخر هذيــن
الإخطارين امل�شار �إليهما فـي الفقرة ( ، )1وحينئذ تكون �أحكام االتفاقية نافذة وفقا
ملا ي�أتي :
أ�  -فـيما يتعل ــق بال�ضرائ ــب املخ�صوم ــة مــن املنبــع  :على املبالغ املدفوعة �أو املقيدة
فـي احل�ساب اعتبارا من �أو بعد تاريخ �سريان هذه االتفاقية .
ب  -فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  ،لأي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد تاريخ �سريان
هذه االتفاقية .
ج  -فـيمــا يتعــلق بجمــيع احلــاالت ا ألخــرى  ،اعتبارا من �أو بعد تاريخ �سريــان هذه
االتفاقية .
 - 3ت�سمح �أحكام املادة ( )26من هذه االتفاقية بتبادل املعلومات لأي �سنة �ضريبية وفقا
لقانون الدولة املتقدمة بطلب احل�صول على معلومات .
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املــادة ( ) 30
�إنهــــاء االتفاقيـــة
تظل هذه االتفاقية �سارية حلني �إنهائها من قبل �إحدى الدولتني املتعاقدتني  ،ويجوز
لأي من الدولتني املتعاقدتني �إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية ب�إخطار
�إنهاء كتابي يوجه للدولة الأخرى قبل �ستة �أ�شهر على الأقل من نهاية �أي �سنة ميالدية
تبد أ� اعتبارا من �أو بعد انق�ضاء فرتة خم�س �سنوات من تاريخ �سريان االتفاقية  ،وفـي هذه
احلالة يوقف �سريان هذه االتفاقية كما يلي :
 - 1فـيما يتعلق بال�ضرائب املخ�صومة من املنبع  :على املبالغ املدفوعة �أو املقيدة فـي
احل�ساب اعتبارا من �أو بعد نهاية تلك ال�سنة امليالدية .
 - 2فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  ،لأي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد نهاية تلك
ال�سنة امليالدية .
 - 3فـيما يتعلق بجميع احلاالت الأخرى  ،فـي �أو بعد نهاية تلك ال�سنة امليالدية .
�إثباتا ملا تقدم قام املوقعان �أدناه مبوجب ال�سلطة املخولة لهما بالتوقيع على هذه االتفاقية .
ح ـ ـ ــررت فـ ـ ــي مدينـ ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ــط فـ ـ ــي ي ـ ـ ــوم  30م ـ ـ ــن جمـ ـ ـ ــادى الآخ ـ ـ ــرة 1435هـ املوافـ ـ ــق
 30مــن ابري ــل 2014م من ن�سختني �أ�صليتني باللغات العربية والأ�سبانية والإجنليزية ولكل
منها حجيـة مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف على التف�سري بني الن�صو�ص  ،يتم حله وفقا
للإجراء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )25من هذه االتفاقية .
عن مملكة �أ�سبانيا
غـونـثـالـ ـ ــو دي بـيـنتـ ـ ــو
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية

عـن �سلطنـة عمـان
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية
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امللحـــق
عند التوقيع على االتفاقية بني �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي
ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل  ،اتفق املوقعان �أدناه على الأحكام
الآتية والتي تعترب جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية :
�أوال  :ا�ستحقاق املزايا :
�أ  - 1 -ال يجـ ـ ــوز تف�س ـيـ ــر هـ ــذه االتفاقيـ ـ ــة ليق�صــد بهـ ــا حرمـ ــان دولـ ــة متعاقـ ــدة
مـ ــن تطبي ـ ــق �أحكامه ـ ــا القانوني ـ ــة الداخليـ ـ ــة املتعلق ـ ــة مبنـ ــع التهـ ــرب
ال�ضريبــي �أو التجنــب ال�ضريب ــي  .وب�صف ــة خا�صـ ــة  ،يج ــوز تطبيـ ــق هـ ــذه
الأحك ــام فـي حاالت ا�ستغالل القانون مبا فـي ذلك االتفاقيات ال�ضريبية .
 - 2يكون مفهوما �أن املزايا امل�ستحقة مبوجب هذه االتفاقية ال متنح ل�شخ�ص
لي�س هو املالك امل�ستفـيد من عنا�صر الدخل النا�شئ من الدولة املتعاقدة
الأخرى .
 - 3فـي حالة �أ�سبانيا  ،ال متنع هذه االتفاقية �أ�سبانيا من تطبيق قواعد رقابتها
الداخلية على ال�شركات الأجنبية (�سي �إف �سي�س) .
 - 4ال ت�س ــري �أحكــام املــواد ( )10و( )11و( )12و(� )13إذا كان الغر�ض الرئي�سي
�أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي �شخ�ص يخت�ص ب�إن�شاء �أو حوالة الأ�سهم
�أو �أي حقوق تدفع عنها �أرباح �أو �إن�شاء �أو حوالة مطالبات الديون التي
تدفــع عنــها الفوائــد �أو �إنـ�شاء �أو حوالة احلقوق التي تدفع عنها الأتاوى
هو اال�ستفادة من �أحكام هذه املادة عن طريق هذا الإن�شاء �أو احلوالة .
ب  -بالإ�ش ــارة للم ــواد ( )10و( )11و( )12و( : )13بالرغ ــم مــن بقيــة �أحكــام هــذه
االتفاقية  ،ال ت�سري �أحكام املواد ( )10و( )11و( )12و( )13فـي حالة :
أ�  -حتقق دخل كيان لدولة متعاقدة يدفع �أرباحا �أو فوائد �أو �أتاوى �أو �أرباحا
ر�أ�س مالية ملقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى من �سلطة لي�س لها اتفاقية
ازدواج �ضريبي مع الدولة املتعاقدة الأخرى .
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ب  -كان ذلك الدخل معفـيا �أو غري خا�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار
�إليها �أوال .
�أي كيان ال يحق له وفقا للفقرة الفرعية ال�سابقة جني مزايا االتفاقية
فـيما يتعلق بعنا�صر الدخل امل�شار �إليها �أعاله يجوز مع ذلك منحه هذه
املزايا �إذا وافقت ال�سلطات املخت�صة فـي الدول املتعاقدة وفقا للمادة ()25
م ــن االتفاقي ــة (�إجــراءات االتف ــاق املتبــادل) علــى �أن �إن�شــاء الكيــان و�سيــر
عمليات ــه ت�أ�س ــ�س وفق ــا لبواعــث جتاري ــة �سليم ــة وبالتالــي فهــو ال يه ــدف
فـي الأ�سا�س �إىل احل�صول على هذه املزايا .
ثانيــــا  :بالإ�شارة �إىل املادة (: )2
يقــ�صد بكلمــة "ال�ضريب ــة" ال�ضريبــة العمانيــة �أو ال�ضريبــة الأ�سبانيــة  ،ح�سبما
يقت�ضي ــه الن ــ�ص ولكن ــها ال ت�ش ــمل �أي مبل ــغ م�ستح ــق فـيم ــا يتعل ــق ب�أي إ�خ ــالل
�أو �إهمال بالن�سبة لل�ضرائب التي ت�سري عليها هذه االتفاقية �أو ما ميثل غرامة
مفرو�ضة بالن�سبة لهذه ال�ضرائب .
ثالثـــا  :بالإ�شارة �إىل املادة (: )4
لأغرا�ض الفقرة ( )1من املادة ( ، )4فـي حالة �سلطنة عمان  ،ت�شمل عبارة "مقيم
فـي دولة متعاقدة" �أي فرد له وجود فعلي �أو �سكن دائم �أو �سكن معتاد فـي �سلطنة
عمان وترتبط عالقاته ال�شخ�صية واالقت�صادية ب�سلطنة عمان �أكرث من �أي دولة
�أخرى .
رابعـــا  :بالإ�شارة �إىل املادتني ( )4و (: )19
لأغـ ـ ــرا�ض الفقـ ـ ــرة ( )1م ــن امل ـ ــادة ( )4وامل ـ ــادة ( ، )19تعنـ ــي عب ـ ــارة "�شخـ ــ�ص
مــن �أ�شخ ــا�ص القان ــون الع ــام" �شخ ــ�ص مت ت�أ�سيــ�سه لأداء وظيفــة عامة مبوجب
مر�س ــوم �سلطان ــي ب�سلطنــة عم ــان �أو ق ــرار مــن الربملان الأ�سبانــي على �أن يكون
مملوكا بالكامل حلكومة �سلطنة عمان �أو حكومة �أ�سبانيا .
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خام�سا :بالإ�شارة �إىل املادة (: )7
فـيما يتعلق بالفقرة ( )3من املادة ( ، )7يجب �أال يقت�صر �إجمايل مبلغ امل�صروفات
الذي يجوز خ�صمه فـي حتديد �أرباح املن�ش�أة امل�ستقرة فقط على قيمة امل�صروفات
التي حتملتها ذات املن�ش�أة امل�ستقرة لتحقيق الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة  ،بل يجب
�أن ي�شم ــل كذل ــك النفق ــات الت ــي تكبده ــا امل�ش ــروع ف ــي الدولــة التي يقيم فـيها
�أو فـي دولة ثالثة  ،على �أن ت�ساهم تلك النفقات فـي حتقيق الدخل اخلا�ضع
لل�ضريبة للمن�ش�أة امل�ستقرة .
�ساد�سا  :بالإ�شارة �إىل املادة (: )10
فـيـا يتعل ــق باملـ ــادة ( ، )10يكـ ـ ــون مفهومــا  -برغـ ــم �أي �أحكـ ــام �أخ ــرى مــن هذه
االتفاق ـي ــة  -عندمـ ــا يك ــون ل�شركـ ــة مقيمـ ــة بدولـ ــة متعاق ــدة من�شـ ـ�أة م�ستق ــرة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،ف�إنه ال يجوز على الدولة املتعاقدة الأخرى فر�ض
�ضريبـ ــة عل ــى ح ــواالت الأربـ ــاح �أو مــا فـي حكمه ــا التـي تقــوم املن�شـ ـ�أة امل�ستق ــرة
بتحويلهــا �إىل ال�شركة التي تقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
�سابعا  :بالإ�شارة �إىل املادتني ( )10و(: )11
لأغرا�ض املادتني ( )10و( ، )11ت�شمل عبارة "حكومة " :
أ�  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 - 1البنك املركزي العماين .
� - 2صندوق االحتياطي العام للدولة .
� - 3صندوق اال�ستثمار العماين .
� - 4أي �شخ ـ ــ�ص مـ ـ ــن �أ�شخـ ـ ــا�ص القانـ ـ ــون الع ـ ـ ــام �أو هيـ ـئـ ــة متلكـ ـ ـ ــها
كليـ ـ ــا �أو جزئيـ ـ ــا حكومـ ــة �سلطن ــة عم ــان بح�س ــبما يتـم االتفـاق بيــن
ال�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني .
ب  -بالن�سبة ململكة �أ�سبانيا :
 - 1البنك املركزي الأ�سباين .
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 - 2م�ؤ�س�سة االعتماد الر�سمي .
� - 3أي م�ؤ�س�سة �أخرى تن�شئها الدولة �أو تق�سيم �سيا�سي يتبع لها �أو �سلطة
حمليــة معتــرف بــها كجــزء ال يتجــز�أ من الدولة �أو تق�سيم �سيا�ســي
يتب ــع لهــا � ،أو �سلطــة حملــية بح�ســبما يتــم االتفــاق بني ال�سلطات
املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني .
ثامنا  :بالإ�شارة �إىل املادة (: )16
ت�شمل عبارة " جمل�س �إدارة " �أي كيان مماثل ي�ؤدي نف�س املهام .
تا�سعا  :بالإ�شارة �إىل املادة (: )26
 - 1بالرغ ــم مــن الفقــرة ( )2م ــن امل ــادة ( )26مــن االتفاقيــة  ،يج ــوز ا�ستخــدام
املعلومات التي ت�ستلمها دولة متعاقدة لأغرا�ض �أخرى عندما ميكن ا�ستخدام
هذه املعلومات ملثل هذه الأغرا�ض الأخرى مبوجب قانون الدولة املتقدمة
بالطلب ومبوافقة ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املزودة باملعلومات على مثل
هذا اال�ستخدام .
 - 2يكون مفهوما �أن يتم اتباع الإر�شادات التالية عند تطبيق �أحكام املادة ()26
من االتفاقية :
�أ  -تعريف ـ ــات :
يكون مفهوما لأغرا�ض هذا امللحق ما يلي :
�أ  -تعن ـ ـ ــي عبـ ــارة "�إجـ ــراءات جمـ ــع املعلومـ ــات" �أي �أحكـ ــام قانونيـ ــة
�أو �إجراءات �إدارية �أو ق�ضائية متكن دولة متعاقدة من احل�صول
على وتوفـري املعلومات املطلوبة .
ب  -تعني عبارة "معلومات" �أي وقائع �أو بيان �أو �سجل من �أي �شكل .
ج  -تعني عبارة "�شركة تداول عام" �أي �شركة تندرج فئة �أ�سهمها
الأ�سا�سية فـي بور�صة معرتف بها بعمان �أو �أ�سبانيا ب�شرط �أن
تكون �أ�سهمها قابلة لل�شراء �أو البيع بوا�سطة اجلمهور  .ميكن
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�شراء �أو بيع الأ�سهم "بوا�سطة اجلمهور" �إذا مل يكن ذلك ال�شراء
�أو البي ــع مقت ــ�ص ــرا �ضم ــنا �أو �صراح ــة عل ــى جمموعــة حم ــددة
من امل�ستثمرين .
د  -تعنــي عبارة "فئة الأ�سهم الأ�سا�سية" فئة �أو فئات الأ�سهم التي
متثل غالبية حق الت�صويت وقيمة لل�شركة .
هـ  -تعنــي عبــارة "�صنــدوق �أو نظــام اال�ستثــمار اجلماعــي" �أي �آليــة
ا�ستثمار جماعية بغ�ض النظر عن �شكلها القانوين .
و  -تعن ــي عب ــارة " �إخط ــار" �إي�ص ــال امل�ستن ــدات �إل ــى املقيمي ــن بـ ـ�أي
من دولتي التعاقد وفقا للقواعد التي حتكم �إي�صال امل�ستندات
فـي تلك الدولة .
ب  -تبادل املعلومات عند الطلب :
 - 1على ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة  -عند الطلب  -توفـري
معلومات للأغرا�ض امل�شار �إليها فـي املادة ( . )26يجوز تبادل مثل
هذه املعلومات دون اعتبار ما �إذا كان الت�صرف الذي يتم التحقيق
فـيــه ي�شكــل جرميــة وفقــا لقوانيــن تلــك الدولــة املتعاقــدة ف ــي حالــة
حدوثه فـيها .
� - 2إذا كانت املعلومات التي بحوزة �سلطة خمت�صة لدولة متعاقدة غري
كافـية لتمكنها من االمتثال لطلب املعلومات  ،ف�إن على تلك الدولة
ا�ستخدام �إجراءات جمع املعلومات لتوفـري املعلومات املطلوبة للدولة
املتعاقدة الأخرى  ،حتى و�إن مل تكن الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال
فـي حاجة لتلك املعلومات لأغرا�ضها ال�ضريبية اخلا�صة بها .
� - 3إذا طلــبت �سلطــة خمت�صــة فــي دولة متعاق ــدة معلومــات من �سلطــة
خمت�صة فـي دولة متعاقدة �أخرى حتديدا  ،ف�إن على ال�سلطة املخت�صة
ف ــي تل ــك الدول ــة املتعاق ــدة ا ألخــرى  -وفق ــا للمــادة ( - )26توفـريه ــا
�إلــى احلــد الــذي ت�سم ــح به قوانينهــا الداخلية فـي �شكل �إيــداع �شهــود
و�إيداع ن�سخ معتمدة من ال�سجالت الأ�صلية .
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 - 4عل ـ ــى ك ـ ـ ـ ــل دولـ ـ ــة متعاق ـ ـ ــدة الت�أكـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــن �أن �سلطاتهـ ـ ـ ــا املخت�ص ـ ـ ــة
 للأغ ــرا�ض املن�ص ــو�ص عليه ــا ف ــي امل ــادة ( - )26خمولـ ــة باحل�ص ــولعلى وتوفـري الآتي عند الطلب :
�أ  -املعلومــات الت ــي حتتف ــظ به ــا البنـ ــوك وامل�ؤ�سـ ــ�سات املالي ــة الأخ ــرى
و�أي �شخـ ــ�ص مبـ ــا يت�ضـ ــمن املعينيـ ــن والأمن ـ ــاء العامليــن بوكالة
�أو جهة ائتمانية .
ب  - 1 -املعلومات املتعلقة بامللكية القانونية واملالك املنتفع لل�شركات ،
وال�شراكات  ،وامل�ؤ�س�سات وغريها من الأ�شخا�ص وفـي حدود
قيود املادة (� )1أي �أ�شخا�ص �آخرين فـي ملكية مت�سل�سلة مبا
ي�شم ــل  -ف ــي حال ــة نظ ــم اال�ستثم ــار اجلماعي ــة  -معلوم ــات
عن الأ�سهم والوحدات وغريها من املنافع .
 - 2فـي حالة االئتمانات  ،معلومات عن امل�ؤ�س�سني والأمناء احلماة
وامل�ستفـيدين .
 - 3فـي حالة امل�ؤ�س�سات  ،معلومات عن امل�ؤ�س�سني و�أع�ضاء جمل�س
الت�أ�سي�س وامل�ستفـيدين .
وعالوة على ذلك  ،ال تلزم املادة ( )26الدول املتعاقدة باحل�صول
على �أو توفـري معلومات ملكية فـيما يتعلق ب�شركات التـ ــداول
العـ ــام �أو �صناديـ ـ ــق اال�ستثمـ ـ ــار اجلماعـ ــي العامـ ــة �إال �إذا �أمكــن
احل�صول عليها بدون الت�سبب فـي م�صاعب خملة .
 - 5على ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة  -عند طلب معلومات وفقا
لالتفاقيـ ــة م ــن ال�سلطـ ـ ــة املخت�ص ـ ــة فـي الدولــة املتعاقدة ا ألخــرى -
توف ــري املعلوم ــات التالي ــة لل�سلط ــة املخت�ص ــة فــي الدول ــة املتعاق ــدة
الأخرى لت�أكيد وثاقة �صلة املعلومات املطلوبة باملو�ضوع من الناحية
املنظورة :
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أ�  -هوية ال�شخ�ص مو�ضع االختبار �أو التحري .
ب  -بي ــان باملعلوم ــات املطلوب ــة ي�شتمــل على طبيعتـها وال�شكل الذي
ترغب الدولة املتعاقدة املتقدمة بطلب احل�صول عليها �أن ت�ستلمها
من الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -الغر�ض ال�ضريبي الذي تطلب لأجله املعلومات .
د � -أ�س�س االعتقاد ب�أن املعلومات املطلوبة فـي حوزة الدولة املتعاقدة
الأخ ــرى �أو �أنهـ ــا تق ــع فـ ــي ملكي ــة �أو �سيط ــرة �شخ ــ�ص موج ــود
فـي اخت�صا�ص �سلطة الدولة املتعاقدة الأخرى .
هـ � -إىل حد ما هو معلوم  ،ا�سم وعنوان �أي �شخ�ص يعتقد �أنه ميلك
املعلومات املطلوبة .
و  -بيان ب�أن الطلب يتما�شى مع القانون واملمار�سات الإدارية للدولة
املتعاقدة املتقدمة بطلب املعلومات  ،و�إذا كانت املعلومات املطلوبة
موجودة فـي اخت�صا�ص �سلطة الدولة املتعاقدة ف�إنه يكون ب�إمكان
ال�سلطة املخت�صة لتلك الدولة املتعاقدة احل�صول على املعلومات
وفق ــا لقواني ــن تل ــك الدول ــة املتعاق ــدة �أو فـ ــي امل�س ـ ــار الطبيعـ ــي
للممار�سة الإدارية ومبا يتما�شى مع هذه االتفاقية .
ز  -بيان ب�أن الدولة املتعاقدة املتقدمة بطلب املعلومات قد اتبعت كل
الو�سائل املتوفرة فـي �أرا�ضيها للح�صول على املعلومات ما عدا
تلك التي من �ش�أنها �أن تثري �صعوبات خملة .
 - 6تقوم ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة ب�إر�سال املعلومات املطلوبة
ف ــي �أقــرب وقــت �إىل الدولة املتعاق ــدة الأخ ــرى  .ول�ضمــان �سرعــة
اال�ستجابة  ،ف�إن ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها
�أوال �ستقوم بالآتي :
�أ  -الت�أك ــد م ــن ا�ست ــالم الطل ــب مكتوبــا بوا�سطــة ال�سلط ــة املخت�ص ــة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى فـي مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام بعد
اال�ستالم .
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ب � -إبالغ ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ب�أي ق�صور
فـي الطلب � -إن وجد  -فـي غ�ضون ( )60يوما من ت�أكيد ا�ستالم
الطلب .
ج � -إذا عجــزت ال�سلطــة املختــ�صة ف ــي الدولــة املتعاقــدة امل�شار �إليها
�أوال عن احل�صول على وتوفـري املعلومات فـي غ�ضون ( )90يوما
م ــن ت�أكي ــد ا�ســتالم الطلــب  -مبا فـي ذلك �إذا واجهت �أي عوائق
ف ــي توف ــري املعلوم ــات �أو �إذا امتنع ــت عـ ــن توفـي ــرها  -فعليه ــا �أن
تبلــغ الدولة املتعاقدة الأخرى فورا وتو�ضح �سبب عدم الإمكانية
هذا وطبيعة العوائق �أو �سبب امتناعها  .وعلى الدولة املتعاقدة
الأخــرى �أن تقـ ــرر م ــا �إذا كان ــت �ستعي ــد �إر�س ـ ــال طلبــها �أم ال � .إذا
قررت عدم �إعادة �إر�سال طلبها  ،ف�إن على الدول املتعاقدة ب�شكل
غري ر�سمي ومبا�شر  -عن طريق اتفاقية م�شرتكة �أو غري ذلك -
مناق�شة �إمكانيات حتقيق الهدف من الطلب والت�شاور فـيما بينها
حول طريقة حتقيق ذلك الهدف .
د  -توفـيــر املعلوم ــات ف ــي موعــد ال يتج ــاوز �ستــة �أ�شهــر بعــد تاريــخ
ت�أكيــد ا�ستــالم الط ــلب  .ف ــي بعــ�ض احلــاالت املعقدة  ،ميكن لكلتا
ال�سلطتني االتفاق على موعد نهائي يزيد على ذلك .
ال ت�ؤث ـ ــر القيـ ـ ــود الزمن ـ ـي ــة املبين ـ ــة فـ ــي ه ــذه امل ــادة  -ب�أي �شك ــل -
عل ـ ــى �سالمة وقانونية املعلومــات التــي يتــم تبادله ــا وفقا لهذه
االتفاقية .
 - 7ميكن لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني  -عن طريق
االتفاق املتبادل بينهما  -حتديد الطريقة التي يتم بها تقدمي طلبات
املعلومات .
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ج  -احتمال رف�ض طلب :
 - 1ال ينبغي �أن يطلب من الدولة املتعاقدة التي يطلب منها توفـري
معلومات �أن حت�صل على �أو توفر معلومات ال يجوز للدولة املتعاقدة
الأخرى املتقدمة بالطلب احل�صول عليها وفقا لقوانينها اخلا�صة
لأغرا�ض �إدارة �أو تطبيق قوانينها ال�ضريبية اخلا�صة .
 - 2ال يجوز �أن تفر�ض �أحكام هذه االتفاقية على �أي دولة متعاقدة �إلزاما
باحل�صول على �أو توفـري معلومات من �ش�أنها �أن تف�ضي مبرا�سالت
�سريــة بيــن حمــام �أو موكله �أو �أي ممثل خمول �آخر عندما تكون هذه
املرا�سالت :
أ�  -قد �أجريت لأغرا�ض طلب �أو توفـري ن�صائح قانونية .
ب � -أجري ــت بغ ـ ــر�ض ا�ستخدامه ـ ــا ف ــي �إج ـ ــراءات قانوني ــة ماث ـلـ ــة
�أو متوخاة .
 - 3يجوز لدولة متعاقدة �أن ترف�ض طلب معلومات �إذا طلبت الدولة
املتعاقدة الأخرى املعلومات لإدارة �أو تطبيق حكم من قانون ال�ضريبة
للدولـ ـ ــة املتعاق ـ ــدة ا ألخ ـ ــرى � ،أو لأي متطلب ــات مرتبـ ـطـ ــة بذل ـ ــك
مـ ــن �ش�أنه ــا �أن متيز �ض ــد مواطن من الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها
�أوال عن ـ ــد مقارنت ـ ــه م ــع مواط ـ ــن مــن الدول ــة املتعاق ـ ــدة ا ألخـ ـ ــرى
ف ــي نفــ�س الظروف .
د  -طلبات الإخطار :
يكون مفهوما �أن التعاون بني كلتا الدولتني املتعاقدتني يت�ضمن تقدمي
امل�ساعدة فـي الإخطارات فـي الإطار التايل :
 - 1على ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة  -فـي حالة طلب ال�سلطة
املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  -ووفقا للقوانني التي حتكم
الإخط ـ ــار ع ــن معلومــات مــن هذا القبيــل فـي الدولة املتعاقدة امل�شار
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�إليها �أوال  -عند اال�ستطاعة  -وعن القرارات �أو �أي معلومات �أخرى
قد تن� أش� من ال�سلطات الإدارية للدولة املتعاقدة الأخرى فـيما يتعلق
بتطبيق ال�ضرائب من �أي نوع وو�صف يتم فر�ضها بالنيابة عن الدول
املتعاقدة .
 - 2على ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة �إبالغ ال�سلطة املخت�صة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن ا�سم وعنوان و�أي معلومات �أخرى
مرتبطــة تتعلــق باملر�ســل  -فـ ــي حالــة تقدي ــم طلــب بالإخط ــار � -إذا
توفرت مثل هذه املعلومات .
 - 3على ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة ت�أكيد ا�ستالم طلب مكتوب
�إىل ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى وعليها �إخطار
ال�سلطة املخت�صة ب�أي �أوجه ق�صور فـي الطلب .
 - 4ميكن لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتيــن املتعاقدتــني  -عــن طريــق
االتفـ ــاق املتبـ ــادل بينهم ـ ــا  -حتديـ ــد الطريقـ ــة التي يت ــم بهــا تقديـم
طلبات املعلومات .
هـ  -اللغ ــة :
يت ـ ــم �إع ـ ــداد طلب ـ ــات امل�ساعـ ــدة واجلـ ــواب عليـ ـه ــا باللـ ـغ ــة الأ�سبانيـ ــة
والإجنليزية �أو باللغة العربية والإجنليزية .
�إثبات ـ ــا ملـ ــا تق ــدم ق ــام املوقع ــان �أدن ــاه مبوجــب ال�سلطة املخولة لهما من قبل حكومتيهما
بالتوقيع على هذا امللحق .
حـ ـ ـ ــررت ف ـ ـ ــي مدينـ ـ ــة م�سق ـ ـ ــط ف ـ ـ ــي ي ـ ـ ــوم  30مـ ـ ـ ــن جم ـ ـ ــادى الآخ ـ ـ ــرة 1435هـ املواف ـ ــق
 30من ابريل 2014م من ن�سختني �أ�صليتني باللغات العربية والأ�سبانية والإجنليزية ولكل
منها حجيـة مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف على التف�سري بني الن�صو�ص  ،يتم حله وفقا
للإجراء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )25من هذه االتفاقية .
عن مملكة �أ�سبانيا
غـونـثـالـ ـ ــو دي بـيـنتـ ـ ــو
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية

عن �سلطنـة عمـان
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية
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AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN AND THE
KINGDOM OF SPAIN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
The Sultanate of Oman and The Kingdom of Spain, desiring to conclude an
Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal
Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed as follows:
CHAPTER I
SCOPE OF THE AGREEMENT
Article 1
PERSONS COVERED
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the
Contracting States.
Article 2
TAXES COVERED
1-This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting
State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.
2 - There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or
on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable
or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by
enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3 - The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
a - in the case of the Kingdom of Spain:
i - the income tax on individuals;
ii - the corporate income tax;
iii - the income tax on non residents; and
iv - the local taxes on income;
(hereinafter referred to as “Spanish Tax”);
b - in the case of the Sultanate of Oman:
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i - the income tax;
(hereinafter referred to as “Omani tax”).
4 - The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes
that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in
place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall
notify each other of significant changes which have been made in their respective
taxation laws.
CHAPTER II
DEFINITIONS
Article 3
GENERAL DEFINITIONS
1 - For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a - the term “Spain” means the Kingdom of Spain and, when used in a
geographical sense, means the territory of the Kingdom of Spain,
including inland waters, the air space, the territorial sea and any area
outside the territorial sea upon which, in accordance with international
law and on application of its domestic legislation, the Kingdom of Spain
exercises or may exercise in the future jurisdiction or sovereign rights
with respect to the seabed, its subsoil and superjacent waters, and their
natural resources;
b - the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of
Oman and the islands belonging thereto, including, the territorial waters,
the air space 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 jurisdiction or 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 the Kingdom of Spain as the context requires;
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d - the term “person” includes an individual, a company and any other body
of persons;
e - the term “company” means any body 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 that has its place of effective management in
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 the Kingdom of Spain, the Minister of Finance and
Public Administrations 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:
i - any individual possessing the nationality of a Contracting State;
ii - any legal person, partnership or association deriving its status as such
from the laws in force in a Contracting State.
2 - As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State,
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have
the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes
of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable
tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other
laws of that State.
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Article 4
RESIDENT
1 - For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State”
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence, place of management, place of registration
or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any
political subdivision or local authority, or statutory body thereof. This term,
however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect
only of income from sources in that State.
2 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident
of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a - he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a
permanent home available to him; if he has a permanent home available
to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State
with which his personal and economic relations are closer (centre of vital
interests);
b - if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined,
or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall
be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual
abode;
c- if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be
deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
d - if he is a national of both States or of neither of them, the competent
authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual
agreement.
3 - Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be
a resident only of the State in which its place of effective management is situated.
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Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT
1 - For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means
a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly
or partly carried on.
2 - The term “permanent establishment” includes especially:
a- a place of management;
b - a branch;
c - an office;
d - a factory;
e - a workshop; and
f - a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of
natural resources.
3 - A building site or construction or assembly or installation project constitutes a
permanent establishment only if it lasts more than nine months.
4 - Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent
establishment” shall be deemed not to include:
a - the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of
goods or merchandise belonging to the enterprise;
b - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c - the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d - the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the
enterprise;
e - the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or
auxiliary character;
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f - the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of
activities mentioned in 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 shall not be deemed to have a permanent establishment in a
Contracting State merely because it carries on business in that 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 the 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.
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CHAPTER III
TAXATION OF INCOME
Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1 - Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property
(including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting
State may be taxed in that other State.
2 - The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the
law of the Contracting State in which the property in question is situated. The
term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock
and equipment used in agriculture 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; ships
and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3 - The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct
use, letting, or use in any other form of immovable property.
4 - Where the ownership of shares or other rights directly or indirectly entitles
the owner of such shares or rights to the enjoyment of immovable property, the
income from the direct use, letting or use in any other form of such right to
the enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable
property is situated.
5 - The provisions of paragraphs (1), (3) and (4) shall also apply to the income from
immovable property of an enterprise and to income from immovable property
used for the performance of independent personal services.
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Article 7
BUSINESS PROFITS
1 - The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2 - Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting
State carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed
to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if
it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities
under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the
enterprise of which it is a permanent establishment.
3 - In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed
as deductions expenses which are incurred for the purposes of the 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 - 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.
5 - 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.
6 - Where profits include items of income which are dealt with separately in other
Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be
affected by the provisions of this Article.
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Article 8
SHIPPING AND AIR TRANSPORT
1 - Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be
taxable only in the Contracting State in which the place of effective management
of the enterprise is situated.
2 - If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship,
then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the
home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in
the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.
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; and
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 - The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to profits from the
participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES

1 - Where
a - an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting
State, or
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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 State has been
charged to tax in that other Contracting State and that other State agrees that
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. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
Article 10
DIVIDENDS
1 - Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that other 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 - 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is
a company (other than a partnership) which holds directly at least 20 per
cent of the capital of the company paying the dividends;
b - 10 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.
3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), dividends paid by a company
which is a resident of a Contracting State to the Government of the other
Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.
4 - The term “dividends” as used in this Article means income from shares,
“jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders, shares or
other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income
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.
5 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner
of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business
in the other Contracting State of which the company paying the dividends is
a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other State independent personal services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the
provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
6 - Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or
income from the other Contracting State, that other State may not impose any
tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are
paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which
the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or
a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed
profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends
paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income
arising in such other State.
Article 11
INTEREST
1 - Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it
arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the
interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not
exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.
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3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting
State and paid to the Government of the other Contracting State shall be exempt
from tax in the first-mentioned State.
4 - The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying
a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty
charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this
Article.
5 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner
of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State in which the interest arises through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in
respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such cases, the provisions of Article (7) or Article
(14), as the case may be, shall apply.
6 - Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is
a resident of that State. Where, however, the person paying the interest,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is
borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be
deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment
or fixed base is situated.
7 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the
interest, having regard to the debt-claims 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 a 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.
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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.
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 including
computer software and cinematographic films and recordings for radio and
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 or fixed base. In such cases, the provisions of Article
(7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
5 - Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is
a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or 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 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
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beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of
the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article 13
CAPITAL GAINS
1 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of
immovable property referred to in Article (6) and situated in the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2 - Gains from the alienation of movable property forming part of the business
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of a Contracting State in the other 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.
3 - Gains 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 the Contracting State in which the place of effective management
of the enterprise is situated.
4 - 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.
5 - Gains from the alienation of shares or other rights, which directly or indirectly
entitle the owner of such shares or rights to the enjoyment of immovable property
situated in a Contracting State, may be taxed in that State.
6 - Gains from the alienation of any property other than that referred to in
paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) 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 an individual who is 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.
In that case, the income may be taxed in that other Contracting State, but only
so much of it as is attributable to that fixed base.
2 - The term “professional services” includes especially independent scientific,
literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent
activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
Article 15
INCOME FROM EMPLOYMENT
1 - Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), salaries, wages and other
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of
an employment shall be taxable only in that 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 fiscal year concerned, and
b - the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a
resident of the other State, and
c - the remuneration is not borne by a permanent establishment or fixed
base which the employer has in the other State.
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3 - Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in
international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of
effective management of the enterprise is situated.
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 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 (7), (14) and (15), income derived
by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that
resident,s 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 the individual,s capacity as such accrues not to the entertainer
or sportsperson 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 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the activities exercised
by an artiste or a sportsperson in a Contracting State are supported wholly or
substantially from the public funds of either Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof, within the framework of cultural or
sports exchange programs approved by both Contracting States. In such a case,
the income derived from those activities shall only be taxed in the Contracting
State where the artiste or sportsperson is a resident.

-459-

Article 18
PENSIONS
Subject to the provisions of paragraph (2) of Article (19), pensions and other
similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of
past employment shall be taxable only in that State.

1-

2-

Article 19
GOVERNMENT SERVICE
a - Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State
or a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof to
an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or
authority shall be taxable only in that State.
b - However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be
taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in
that 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.

a - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other
similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting
State or a political subdivision or a local authority or statutory body thereof
to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision
or authority or body shall be taxable only in that State.
b - However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable
only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a
national of, that State.
3 - The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries, wages,
pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in
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connection with a business carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority or statutory body thereof.
Article 20
PROFESSORS AND RESEARCHERS
1 - 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 arrival in that other State solely
for the purpose of teaching or research or both at such educational or research
institution, shall be exempt from tax in that other State on any remuneration
derived from such teaching or research.
2 - The 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.
3 - This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken
primarily for the private benefit of a specific person or persons.
Article 21
STUDENTS
Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who
is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or
training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall
not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside
that State.
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.
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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 ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1 - In Spain, double taxation shall be avoided following either the provisions of its
internal legislation or the following provisions in accordance with the internal
legislation of Spain:
a - Where a resident of Spain derives income which, in accordance with the
provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman,
Spain shall allow:
i - as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount
equal to the income tax paid in the Sultanate of Oman;
ii - the deduction of the underlying corporation tax shall be given in
accordance with the internal legislation of Spain.
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as
computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may
be, to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman.
b - Where in accordance with any provision of the Agreement income derived
by a resident of Spain is exempt from tax in Spain, Spain may nevertheless,
in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident,
take into account the exempted income.
2 - In the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:
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a - Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in
accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Spain,
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 Spain.
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 Spain.
b - Where, in accordance with any provision of this Agreement, income
derived by a resident of the Sultanate of Oman is exempt from tax in the
Sultanate of Oman, the Sultanate of Oman may nevertheless, in calculating
the amount of tax on the remaining income of such resident, take into
account the exempted income.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS

Article 24
NON-DISCRIMINATION
1 - Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other
or more burdensome than the taxation and connected requirements to which
nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect
to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the
provisions of Article (1), also apply to persons who are not residents of one or
both of the Contracting States.
2 - The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied
in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging
a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any
personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of
civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
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3 - Except where the provisions of paragraph (1) of Article (9), paragraph (7) of
Article (11), or paragraph (6) of Article (12), apply, interest, royalties and other
disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the
other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits
of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-mentioned State.
4 - Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the
other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which other
similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5 - The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article
(2), apply to taxes of every kind and description.
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 Agreement.
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4 - The competent authorities of the Contracting States may communicate with
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the
preceding paragraphs.
Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION
1 - The competent authorities of the Contracting States shall exchange such
information as is foreseeable relevant for carrying out the provisions of this
Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the
Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar
as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of
information is not restricted by Articles (1) and (2).
2 - Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall
be treated as secret in the same manner as information obtained under the
domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination
of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1). 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

-465-

need such information for its own tax purposes. The obligation contained in
the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in
no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it has no domestic interest in such
information.
5 - In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a
Contracting State to decline to supply information solely because the information
is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an
agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a
person.
Article 27
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS
AND CONSULAR POSTS
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general rules of international law or under the
provisions of special agreements.
Article 28
PROTOCOL
The attached Protocol is an integral part of this Agreement.
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CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS
Article 29
ENTRY INTO FORCE
1 - Each Contracting State shall notify the other, through diplomatic channels that
the internal procedures required by each Contracting State for the entry into
force of this Agreement have been complied with.
2 - The Agreement shall enter into force after the period of three months following
the date of receipt of the later of the notifications referred to in paragraph (1)
and its provisions shall have effect:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or
after the date on which this Agreement enters into force;
ii - in respect of other taxes, for any tax years commencing on or after the
date on which this Agreement enters into force; and
iii - in all other cases, on or after the date on which this Agreement enters
into force.
3 - Provisions of Article (26) of the Agreement allow for the exchange of information
for any tax years in accordance with the law of the requesting State.
Article 30
TERMINATION
This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by
giving written notice of termination at least six months before the end of any
calendar year beginning on or after the expiration of a period of five years from the
date of its entry into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited after the
end of that calendar year;
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ii - in respect of other taxes, for any tax years commencing after the end of
that calendar year; and
iii - in all other cases, after the end of that calendar year.
In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this
Agreement.
Done in duplicate at Muscat this 30 day of Jumada II 1435 AH, corresponding
to 30 April 2014 , in the Arabic, Spanish and English languages, all texts being
equally authentic. In case of divergence of interpretation between any of the texts,
it shall be resolved in accordance with the procedure regulated under Article (25)
of this Agreement.

For the Sultanate of Oman

For the Kingdom of Spain

Darwish Ismail Ali Al-Balushi
Minister Responsible
for Financial Affairs

Gonzalo de Benito Secades
Secretary of State
for Foreign Affairs
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PROTOCOL
At the moment of signing the Agreement between the Sultanate of Oman and
the Kingdom of Spain 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 be an integral part of the Agreement.
I - Entitlement benefits
A1 - This Agreement shall not be interpreted to mean that a Contracting State is
prevented from applying its domestic legal provisions on the prevention of
tax evasion or tax avoidance. In particular these provisions may be applied to
the abuse of law, including the tax treaties.
2 - It is understood that the benefits under this Agreement shall not be granted
to a person, which is not the beneficial owner of the items of income derived
from the other Contracting State.
3. In the case of Spain, this Agreement does not prevent Spain from applying
domestic Controlled Foreign Company rules (CFCs).
4. The provisions of Articles (10), (11), (12) and (13) shall not apply if it was the
main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the
creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the
dividends are paid, the creation or assignment of the debt-claim in respect of
which the interest is paid, the creation or assignment of rights in respect of
which the royalties are paid to take advantage of these Articles by means of
that creation or assignment.
B - With reference to Articles (10), (11), (12), and (13)
Notwithstanding the remaining provisions of this Agreement, the provisions of
Articles (10), (11), (12) and (13) of this Agreement shall not apply if:
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a - the entity of a Contracting State paying the dividends, interest, royalties
or capital gains to a resident in the other Contracting State has derived
its income from a jurisdiction that does not have a Double Taxation
Agreement with that other Contracting State, and
b - that income is exempt from or not subjected to tax in the first-mentioned
Contracting State.
An entity which under the preceding subparagraph would not be entitled to the
benefits of the Agreement in respect of the aforementioned items of income,
could still be granted such benefits if the competent authorities of the Contracting
States agree under Article (25) of the Agreement (Mutual Agreement Procedure)
that the establishment of the entity and the conduct of its operations are founded
on sound business reasons and thus do not have as its primary purpose the
obtaining of such benefits.
II - With reference to Article (2)
The term “tax” means Omani tax or Spanish tax, as the context requires, but shall
not include any amount which is payable in respect of any default or omission
in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a
penalty imposed relating to those taxes.
III - With reference to Article (4)
For the purposes of paragraph (1) of Article (4), in the case of the Sultanate of
Oman, the term “resident of a Contracting State” shall include any individual
who has a substantial presence, permanent home or habitual abode in the
Sultanate of Oman and the individual´s personal and economic relations are
closer to the Sultanate of Oman than to any other State.
IV - With reference to Article (4) and (19)
For the purposes of paragraph (1) of Article (4) and Article (19), the term
“statutory body” means a body constituted for the fulfilment of a public
function under Royal Decree of the Sultanate of Oman or an Act of Parliament
of Spain and is wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman or
the Government of Spain.
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V - With reference to Article (7)
With respect to paragraph (3) of Article (7), the total amount of expenses which
may be deducted in determining the profits of the permanent establishment
shall not be limited solely to the amount of expenses incurred by the permanent
establishment itself to acquire the taxable income, but shall also include expenses
incurred by the enterprise in the State in which it is resident or in a third State
and which contribute to the acquisition of taxable income of the permanent
establishment.
VI - With reference to Article (10)
With respect to Article (10), it is understood that, notwithstanding any other
provisions of this Agreement, where a company which is a resident of a
Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting
State, that other Contracting State shall not tax any remittances or deemed
remittances of profits transferred by the permanent establishment to the
company which is a resident of the first-mentioned Contracting State.
VII - With reference to Articles (10) and (11)
For the purposes of Articles (10) and (11), the term “Government” shall
include:
a - in the case of the Sultanate of Oman:
i - the Central Bank of Oman;
ii - the State General Reserve Fund;
iii - the Omani Investment Fund; and
iv - any other statutory body or institution wholly or mainly owned
by the Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed
between the competent authorities of the Contracting States;
b - in the case of the Kingdom of the Spain:
i - the Central Bank of Spain;
ii - Official Credit Institute (ICO: Instituto de Credito Oficial); and
iii - any other institution created by the State, a political subdivision
of, or local authority thereof, which is recognised as an integral
part of the State, a political subdivision of, or local authority
thereof, as may be agreed between the competent authorities of
the Contracting States.
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VIII - With reference to Article (16)
The term “board of directors” includes any similar body which performs the same
functions.
IX - With reference to Article (26)
1 - Notwithstanding paragraph (2) of Article (26) of the Agreement, the information
received by a Contracting State may be used for other purposes when such
information may be used for such other purposes under the law of the requesting
State and the competent authority of the supplying State authorises such use.
2 - It is understood that the following guidelines shall be followed when applying
the provisions of Article (26) of the Agreement:
A - Definitions
For the purposes of this Protocol provision, it is understood that:
a - the term “information gathering measures” means any provisions of law
and administrative or judicial procedures enabling a Contracting State to
obtain and provide the requested information;
b - the term “information” means any fact, statement or record in whatever
form;
c - the term “publicly traded company” means any company whose principal
class of shares is listed on a recognised stock exchange of either Oman or
Spain provided its listed shares can be readily purchased or sold by the
public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or
sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of
investors;
d - the term “principal class of shares” means the class or classes of shares
representing a majority of the voting power and value of the company;
e - the term “collective investment fund or scheme” means any pooled
investment vehicle, irrespective of its legal form;
f - the term “notification” means the delivery of documents to residents of
either Contracting State according to the rules that govern the delivery of
documents in that State.
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B - Exchange of Information upon Request
1 - The competent authority of a Contracting State shall provide upon request
information for the purposes referred to in Article (26). Such information shall
be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would
constitute a crime under the laws of that Contracting State if such conduct
occurred therein.
2 - If the information in the possession of the competent authority of a Contracting
State is not sufficient to enable it to comply with a request for information, that
Contracting State shall use its information gathering measures to provide the
other Contracting State with the information requested, notwithstanding that
the first-mentioned Contracting State may not need such information for its
own tax purposes.
3 - If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the
competent authority of the other Contracting State shall provide information
under Article (26), to the extent allowable under its domestic laws, in the form
of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
4 - Each Contracting State shall ensure that its competent authorities for the
purposes specified in Article (26) have the authority to obtain and provide
upon request:
a - information held by banks, other financial institutions, and any person,
including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;
b - i - information regarding the legal and beneficial ownership of companies,
partnerships, foundations, and other persons, and within the constraints
of Article (1) any other persons in an ownership chain, including in the
case of collective investment schemes, information on shares, units and
other interests;
ii - in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and
beneficiaries ; and
iii - in the case of foundations, information on founders, members of the
foundation council and beneficiaries.
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Further, Article (26) does not create an obligation on the Contracting States
to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded
companies or public collective investment funds, unless such information
can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.
5 - The competent authority of the Contracting State, when making a request for
information under the Agreement from the competent authority of the other
Contracting State, shall provide the following information to the competent
authority of the other Contracting State to demonstrate the foreseeable relevance
of the information requested:
a - The identity of the person under examination or investigation.
b - A statement of the information sought including its nature and the form
in which the Contracting State making the request for information wishes
to receive the information from the other Contracting State.
c - The tax purpose for which the information is sought.
d - Grounds for believing that the information requested is held in the other
Contracting State or is in the possession or control of a person within the
jurisdiction of the other Contracting State.
e - To the extent known, the name and address of any person believed to be
in possession of the requested information.
f - A statement that the request is in conformity with the law and
administrative practices of the Contracting State making the request for
information, that if the requested information was within the jurisdiction
of that Contracting State then the competent authority of that Contracting
State would be able to obtain the information under the laws of that
Contracting State or in the normal course of administrative practice and
that it is in conformity with this Agreement.
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g - A statement that the Contracting State making the request for information
has pursued all means available in its own territory to obtain the information,
except those that would give rise to disproportionate difficulties.
6 - The competent authority of a Contracting State shall forward the requested
information as promptly as possible to the other Contracting State. To ensure
a prompt response, the competent authority of the first mentioned Contracting
State shall:
a - Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the
other Contracting State no later than ten days after the receipt.
b - Notify the competent authority of the other Contracting State of deficiencies
in the request, if any, within 60 days of the confirmation of the receipt of
the request.
c - If the competent authority of the first mentioned Contracting State has
been unable to obtain and provide the information within 90 days of
the confirmation of the receipt of the request, including if it encounters
obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the
information, it shall immediately inform the other Contracting State,
explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the
reasons for its refusal. The other Contracting State shall subsequently
decide whether or not to rescind its request. If it decides not to rescind
its request the Contracting States shall informally and directly, through
Mutual Agreement or otherwise, discuss the possibilities to achieve the
purpose of the request and consult with each other the manner in which
to achieve that objective.
d - Provide the information no later than six months following the date of the
confirmation of the receipt of the request. In certain complex cases both
competent authorities may agree on a longer deadline.
The time restrictions mentioned in this Article do not in any way affect the
validity and legality of information exchanged under this Agreement.
7 - The Competent Authorities of the Contracting States may by mutual agreement
settle the mode in which requests for information shall be submitted.
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C - Possibility of Declining a Request
1 - The Contracting State requested to provide information shall not be required
to obtain or provide information that the Contracting State making the request
would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration
or enforcement of its own tax laws.
2 - The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting State the
obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential
communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted
legal representative where such communications are:
a - produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
b - produced for the purposes of use in existing or contemplated legal
proceedings.
3 - A Contracting State may decline a request for information if the information
is requested by the other Contracting State to administer or enforce a provision
of the tax law of the other Contracting State, or any requirement connected
therewith, which discriminates against a national of the first-mentioned
Contracting State as compared with a national of the other Contracting State in
the same circumstances.
D - Request for Notifications
It is understood that co-operation between both Contracting States includes
assistance for notifications within the following framework:
1 - The competent authority of a Contracting State, at the request of the Competent
authority of the other Contracting State, and in accordance with the laws which
govern the notification of such instruments in the first-mentioned Contracting
State, shall notify, when possible, decisions and any other instrument which
emanate from the administrative authorities of the other Contracting State
and concern the application of taxes of every kind and description imposed on
behalf of the Contracting States.
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2 - The competent authority of a Contracting State shall inform the competent
authority of the other Contracting State of the name, address and any other
relevant information of the addresses, when making a request for notification, if
such information is available.
3 - The competent authority of a Contracting State shall confirm receipt of a request
in writing to the competent authority of the other Contracting State and shall
notify its Competent Authority of any deficiencies in the request.
4 - The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement
settle the mode in which requests for notification shall be submitted.
E - Language
Requests for assistance and answers thereto shall be drawn up in Spanish and
English or in Arabic and English.
In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this
Protocol.
Done in duplicate at Muscat this 30 day of Jumada II 1435 AH, corresponding to
30 April 2014, in the Arabic, Spanish and English languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence of interpretation between any of the texts, it shall
be resolved in accordance with the procedure regulated under Article (25) of this
Agreement.

For the Sultanate of Oman

For the Kingdom of Spain

Darwish Ismail Ali Al-Balushi
Minister Responsible
for Financial Affairs

Gonzalo de Benito Secades
Secretary of State
for Foreign Affairs
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/48
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية بلغاريا
حــول الت�شجيـــع واحلمايـــة املتبادلـــة لال�ستثمـارات
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ـ ــى االتفاقـي ـ ـ ــة بيـ ــن حكومـ ـ ــة �سلطن ـ ــة عمـ ــان  ،وحكوم ـ ــة جمهوريـ ـ ــة بلغاريـ ــا ح ـ ــول
الت�شجيـ ــع واحلماي ـ ــة املتبادلـ ــة لال�ستثم ـ ــارات املوق ـعـ ــة بتاري ـ ــخ  15مـ ــن حمـ ــرم 1428هـ ،
املوافـ ــق  3من فرباير 2007م ،
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  22 :من �شــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  19 :من �أغ�سطـ�س �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1067
ال�صادرة فـي 2014/8/24م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

اتفاقيــــة
بيـــن حكومـــة �سلطنـــة عمــان
وحكومــــــــة جمهوريـــــــة بلغاريــــا
حــول الت�شجيــــع واحلمايـــــة املتبادلــــة لال�ستثمــارات
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية بلغاريا ( ي�شار �إليهما فـيما يلي بـ ـ " الطرفـني
املتعاقدين " وي�شار �إىل كل منهما ب ـ " الطرف املتعاقد " ) .
رغبـ ــة منه ــما فـ ــي تو�سي ــع وتقوي ــة التعاون االقت�صــادي القائــم بيــن البلديــن بــما يخــدم
م�صلحتهما امل�شرتكة وتهيئة املناخ املالئم الذي ي ـ�ؤدي �إلــى زيــادة اال�ستثمــارات مــن قبــل
م�ستثمري �أحد الطرفـني املتعاقدين فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ،
و�إدراكا منهما ب�أن الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات �سي�ؤديان �إىل حتفـيز املبادرات
التجارية ونقل ر�أ�س املال والتقنية بني البلدين مبا يخدم التنمية االقت�صادية لديهما .
فقد اتفقتا على ما يلي :
املــادة ( ) 1
تعريفـــــــات
لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،ما مل يقت ــ�ض ال�سياق خالف ذلك  ،تعني الكلمات الآتية املعاين
املبينة قرين كل منها :
 - 1ا�ستثمار � :أي نـ ــوع م ــن الأ�ص ــول التي ت�ستثم ــر م ــن قبل �أحد الطرفـني املتعاقدين
فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر طبقا لقوانني ولوائح الطرف الثاين ،
وهي ت�شمل ب�صفة خا�صة ولي�س احل�صر :
�أ  -الأم ــوال املنقول ــة وغيــر املنقولــة و�أيــة حقــوق عينــية �أخــرى مث ــل
الرهون و احلجز وال�ضمانات .
ب  -الأ�سهم  ،وال�سندات والأوراق املالية  ،و�أي �أنواع �أخرى من امل�ساهمة
فـي ال�شركات .
ج  -احلق ــوق النقدي ــة  ،واملطالبات الناجتة عن التزام تعاقدي له قيمة
اقت�صادية  ،و�أي حقوق �أخرى فـي الأموال .
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د  -حقــوق امللكيــة الفكريــة طبقــا لتعريفهــا ف ــي االتفاقيــات املتعددة
الأطراف املربمة حتت رعاية املنظمة الدولية للملكية الفكرية ،
بالقدر الذي يكون فـيه كال الطرفـني املتعاقدين �أطرافا فـي تلك
االتفاقيات  ،وت�شمل دون احل�صر حقوق الن�شر والت�أليف واحلقوق
املرتبطة بذلك  ،وبراءات االخرتاع  ،والعالمات والأ�سماء التجارية
والت�صامي ــم ال�صناعيــة  ،وحق ــوق العملي ــات الفني ــة وحق ــوق تن ــوع
النباتات واملعرفة وال�شهرة التجارية .
هـ  -االمتيـازات والرتاخي�ص املمنوحة مبقت�ضى قانون �أو مبوجب عقد
�شاملـ ــة امتيـ ــازات البحـ ــث ع ــن املـ ــوارد الطبيعيـ ــة �أو ا�ستخراجه ـ ــا
�أو ا�ستغاللها �أو ا�ستزراعها .
�أي تعديـ ــل فـ ــي ال�شك ــل ال ــذي يت ــم فـي ــه ا�ستثم ــار �أو �إع ــادة ا�ستثم ــار
الأ�صول يجب �أال ي�ؤثر على �أهليتها كا�ستثمارات ب�شرط �أال يكون
هذا التعديل متعار�ضا مع �أحكام هذه االتفاقية وت�شريعات الطرف
املتعاقد الذي يتم فـي �إقليمه اال�ستثمار .
 - 2عائــدات  :كافـ ــة الأم ــوال الناجتـ ــة م ــن اال�ستثمـ ــار �أو �إع ــادة اال�ستثمـ ــار وت�ش ــمل
عل ــى �سبي ــل املثال ولي�س احل�صر  :الأرباح والفوائد ومكا�سب ر�أ�س املال
و�أرباح الأ�سهم والإتاوات والأتعاب .
 - 3م�ستثمــر � :أ � -أي �شخــ�ص طبيع ــي يحمل جن�سية �أحد الطرفـني املتعاقدين وفقا
لقوانني ذلك الطرف املتعاقد  ،و
ب � -أي �شرك ـ ــة �أو تنظ ـي ــم �أو �شراك ـ ــة �أو �شك ـ ــل �آخ ــر م ــن االرتب ــاط �أدم ــج
�أو ت�أ�س ــ�س وفق ــا لت�شريع ــات �أح ــد الطرفـي ــن املتعاقدي ــن ول ــه مق ــر
ف ــي �إقليــم ذلك الطــرف املتعاقــد .
� - 4إقليــــــــم � :أ  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان  :الأر�ض واملياه الإقليمية واملجال البحري
واجل ــوي اخلا�ضــع ل�سيادتــه وت�شم ــل ح�صري ــا املنطق ــة االقت�صادي ــة
واجلــرف القــاري الــذي متــار�س فـيــه �سلطــنة عمــان حقــوق ال�سيــادة
والوالية طبقا لقانونها املحلي و�أحكام القانون الدويل .
ب  -بالن�سبة جلمهورية بلغاريا � :إقليم جمهورية بلغاريا �شامال البحر
الإقليم ــي واجل ــرف الق ــاري واملنطق ــة االقت�صاديــة اخلالــ�صة الذي
متـ ــار�س فـيـ ــه جمهوريـ ــة بلغاريـ ــا حقــوق ال�سي ــادة والوالي ــة طبقـ ــا
للقانون الدويل .
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املــادة ( ) 2
ت�شجيــع وحماية اال�ستثمارات
 - 1ي�شج ــع ك ــل م ــن الطرفـي ــن املتعاقدي ــن ويهي ــئ الظ ــروف املواتي ــة مل�ستثم ــري الطــرف
املتعاقد الآخر ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال فـي �إقليمه ويقبل مثل هذه اال�ستثمارات طبقا
لت�شريعاته ولأحكام هذه االتفاقية .
 - 2فـ ــي حال ــة �إع ــادة ا�ستثم ــار عائ ــدات ا�ستثمــار مــا  ،حت�ص ــل عائ ــدات تل ــك اال�ستثم ــارات
على نف�س املعاملة واحلماية التي تتمتع بها اال�ستثمارات الأولية .
 - 3يقــدم كل مـن الطرفــني املتعاقدين الت�سهيالت والت�صاريح الالزمة للدخول واخلروج
والإقامة للم�ستثمر وملن تت�صل �أعمالهم باال�ستثمار من خرباء و�إداريني وفنيني وعمال
وذلك وفقا للت�شريعات املعمول بها فـي البلد امل�ضيف .
املــادة ( ) 3
معاملـــة اال�ستثمارات
 - 1متن ــح ا�ستثم ــارات وعائ ــدات م�ستثم ــري �أي مــن الطرفـيــن املتعاقديــن معاملــة عادلــة
ومن�صفة  ،ويتمتع الطرفـان املتعاقدان باحلماية الكاملة والأمان فـي �إقليم الطرف
املتعاقد الآخر .
 - 2على كل طرف متعاقد �أن مينح فـي �إقليمه ا�ستثمارات وعائدات الطرف املتعاقد الآخر
معامل ــة ال تقـ ــل �أف�ضلي ــة عـن تلك التي مينحها �إىل ا�ستثمارات وعائدات م�ستثمريه ،
�أو �إىل ا�ستثمارات وعائدات م�ستثمري �أي دولة ثالثة �أيهما �أكرث �أف�ضلية للم�ستثمر .
 - 3علــى كــل طــرف متعاقــد �أن مينــح م�ستثمــري الطرف املتعاقد الآخر فـي �إقليمه معاملة
ال تقــل �أف�ضليــة ع ــن تلــك التــي مينحها �إىل م�ستثمريه �أو م�ستثمــري �أية دولــة ثالثـة ،
وذلك فـيما يتعلق ب�إدارة اال�ستثمارات و�صيانتها وا�ستخدامها والتمتع بها �أو الت�صرف
فـيها � ،أيهما �أكرث �أف�ضلية للم�ستثمر .
 - 4يجب �أال تف�سر �أحكام الفقرتني ( )2و ( )3من هذه املادة بحيث تلزم �أحد الطرفـني
املتعاقدين ب�أن يقدم �إىل م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر فوائد �أي معاملة �أو تف�ضيل
�أو امتياز ناجت عن ما يلي :
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�أ � -أي ع�ضوية فـي �أو انت�ساب �إىل منطقة جتارة حرة �أو احتاد جمركي �أو اقت�صادي قائم
�أو �سيقام م�ستقبال � ،أو �سوق م�شرتكة � ،أو �أي �شكل من �أ�شكال التعاون االقت�صادي
الإقليمي والدويل .
ب � -أي اتفاقيـ ــات حـ ــول جتن ـ ــب االزدواج ال�ضريب ــي �أو �أي ن ــوع �آخ ــر م ــن االتفاقي ــات
�أو امل�سائل املتعلقة بال�ضرائب .
 - 5ال تلزم �أحكام الفقرة (� )2أيا من الطرفـني املتعاقدين مبنح م�ستثمري الطرف املتعاقد
الآخر ذات املعاملة التي متنح مل�ستثمريها فـيما يتعلق بتملك الأرا�ضي والعقار واملنح
والقرو�ض املي�سرة .
� - 6إذا ت�ضمنت �أحكام القانون املحلي لأي من الطرفـني املتعاقدين �أو التزاماتهما القائمة
�أو التــي قــد تن�ش ـ أ� م�ستقبــال مبوجــب اتفاقيات دولية مطبقة بني الطرفـني املتعاقدين
�أو اتفاقيــات دولي ــة �أخــرى همــا طرفــان بهــا  ،علــى نظــم � -ســواء عامــة �أو خا�صــة � -أكث ــر
�أف�ضلي ــة مــن تلــك التــي تقدمهــا هــذه االتفاقيــة ف�إن هذه النظم ت�سود على االتفاقية
الراهنة بقدر ما لها من �أف�ضلية .
 - 7دون الإخالل مبا ورد فـي الفقرة (  ) 4من هذه املادة  ،ف�إنه بعد ان�ضمام جمهورية
بلغاري ــا �إل ــى االحت ــاد الأوروبــي  ،ال متتــد فوائ ــد املعامل ــة والأف�ضلــية واملزاي ــا النات ــجة
عن هذا االن�ضمام �إىل م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 4
الت�أميم ونـــزع امللكية
 - 1ال يجــوز ت�أم ــيم ا�ستث ــمارات امل�ستثمرين التابعني لأي من الطرفـني املتعاقدين �أو نزع
ملكيتها �أو �إخ�ضاعها لأي �إجراءات لها نف�س �آثار الت�أميم �أو نزع امللكية ( ي�شار �إليها
فـيما يلي ب ـ " نزع امللكية " ) وذلك فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ما مل يتم نزع امللكية
من �أجل نفع عام لغر�ض يتعلق باملتطلبات الداخلية  ،وطبقا للقوانني املعمول بها لدى
ذلك الطرف املتعاقد وبدون متييز .
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 - 2يجب �أن ت�شتمل �أي �إجراءات لنزع امللكية على تعوي�ض فوري وكاف وفعال يتم ح�سابه
على �أ�سا�س قيمة اال�ستثمارات ال�سائدة فـي ال�سوق مبا�شرة قبل �إعالن قرار نزع امللكية ،
�أو قبل �أن ي�صبح القرار معروفا للجمهور  .و�إذا مل يكن من املمكن الت�أكد من القيمة
ال�سوقية يتم حتديد التعوي�ض طبقا للأ�صول املتعارف عليها عموما بالن�سبة للتقييم
وعلى �أ�سا�س مبادئ من�صفة ت�أخذ فـي االعتبار � -ضمن �أمور �أخرى  -ر�أ�س املال امل�ستثمر
والأمالك وقيمة الإحالل والعنا�صر الأخرى ذات ال�صلة .
 - 3يتعيــن حتديــد مبلــغ التعويــ�ض  -امل�شــار �إليه فـي الفقرة ( ) 2من هذه املــادة  -وجعلــه
قابــال للأداء ودفعـه بـدون ت�أخيــر ويحم ــل م ـعــدل فائ ــدة �سنـ ــوي ي�س ــاوي (� )3أ�شهــر
مــن �س ـعــر الفائــدة ال�سائ ــد بيـ ــن امل�صــارف ف ــي لن ــدن ( )LIBORاملطبــق علــى العمل ــة
التي مت بها اال�ستثمار من تاريخ نزع امللكية وحتى تاريخ الدفع .
 - 4يحق مل�ستثمري �أي من الطرفـني املتعاقدين الذين تت�أثر ا�ستثماراتهم بنزع امللكية
املراجعــة الفوريــة حلالتهــم فـيمــا يت�صــل بتقييــم ا�ستثماراتهــم ودفــع التعويــ�ض وفقــا
لأحكام هذه املادة  ،بوا�سطة �سلطة ق�ضائية �أو �أي �سلطة �أخرى خمت�صة لدى الطرف
املتعاقد امل�ضيف لال�ستثمار .
املــادة ( ) 5
تعــويــ�ض اخل�سائـــر
 - 1مينــح م�ستثمــرو �أحــد الطرفـيــن املتعاقديــن الذيــن تتعــر�ض ا�ستثماراته ــم للخ�سائــر
فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ب�سبب احلرب �أو �أي نزاع م�سلح �آخر �أو ثورة �أو �إعالن
حالــة الطــوارئ على امل�ستــوى الوطني �أو مترد �أو ا�ضطرابــات ال تقل �أف�ضلية عن تلك
التي مينحها ذلك الطرف املتعاقد للم�ستثمرين املعنيني .
 - 2ت�سري �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة على م�ستثمري �أحد الطرفـني املتعاقدين الذين
تتعر�ض ا�ستثماراتهم خل�سائر فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر فـي �أي من الأحداث
امل�شار �إليها فـي تلك الفقرة والناجتة عن :
�أ  -اال�ستيالء على ممتلكاتهم بوا�سطة قوات �أو �سلطات الطرف املتعاقد الآخر .
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ب  -قيــام قــوات �أو �سلطات الطرف املتعاقد الآخر بتدمري ممتلكاتهم دون �أن يكون ذلك
بفعل القتال �أو مل تقت�ضيه �ضرورة املوقف .
املــادة ( ) 6
التحـويــــــالت
 - 1عل ــى الط ــرف املتعاقــد الــذي يقــام فـي �إقليمه اال�ستثمــار اخلــا�ص مب�ستثمــري الطرف
املتعاقد الآخر � ،أن ي�ضمن له�ؤالء امل�ستثمرين التحويل احلر للآتي :
�أ  -العائدات .
ب  -ح�صيلة البيع �أو الت�صفـية الكلية �أو اجلزئية لأي ا�ستثمار تابع مل�ستثمري الطرف
املتعاقد الآخر وذلك بعد �أداء التزاماتهم املالية .
ج  -الأموال املدفوعة �سدادا لقرو�ض مرتبطة باال�ستثمار .
د � -أجــور ومكافـ ـ�آت وم�ستحقـ ــات مواطنــي الطرف املتعاقد الآخر ومواطني �أي دولة
ثالث ـ ــة  ،امل�سمــوح لهــم بالعمــل ف ــي الأن�شط ــة املرتبط ــة باال�ستثم ــار ال ــذي �أقي ــم
ف ــي �إقليمــه .
هـ  -التعوي�ض املدفوع مبوجب املادتني ( الرابعة ) و ( اخلام�سة ) .
و  -ر�أ�س املال و�أي �إ�ضافات فـي ر�أ�س املال تكون م�ستخدمة للمحافظة على اال�ستثمارات
القائمة � ،أو زيادتها � ،أو تو�سعتها  ،و�أي مبالغ �أخرى خم�ص�صة لتغطية م�صروفات
مرتبطة ب�إدارة اال�ستثمارات .
 - 2يتم �إجراء جميع التحويالت بدون ت�أخري وبعملة قابلة للتحويل بحرية على �أ�سا�س
�سعر ال�صرف ال�سائد فـي ال�سوق واملطبق فـي تاريخ التحويل .
املــادة ( ) 7
الـحـلــــــول
�إذا قام �أحد الطرفـني املتعاقدين �أو من ينوب عنه ب�سداد دفعات لأحد م�ستثمريه مبوجب
تعوي�ض � ،أو �ضمان � ،أو عقد ت�أمني مت منحه مقابل ا�ستثمار �أقيم فـي �إقليم الطرف املتعاقد
الآخر  ،ف�إن الطرف املتعاقد املذكور �أو من ينوب عنه يكون له فـي هذه احلالة احلقوق
الكامل ــة للحلــول حمــل امل�ستثمــر فـيما يتعلق بحقوق ودعاوى ومطالبات ذلك امل�ستثمر
بنف�س القدر الذي كان ملن �سبقه .
-484-

املــادة ( ) 8
االلتــــزام اخلـــا�ص
تخ�ضع اال�ستثمارات التي ت�شكل مو�ضوعا اللتزام خا�ص لأحد الطرفـني املتعاقدين فـيما
يتعلق مب�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر  ،بدون الإخالل ب�أحكام هذه االتفاقية  ،ل�شروط
االلتزام املذكور �إذا كان االلتزام يت�ضمن �أحكام �أكرث �أف�ضلية عما حتتويه هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 9
ت�سوية املنازعات بني م�ستثمر وطرف متعاقد
 - 1تتم ت�سوية �أي نزاع ين� أش� ب�ش�أن اال�ستثمارات بني �أحد الطرفـني املتعاقدين وم�ستثمر
من الطرف املتعاقد الآخر وديا عن طريق املفاو�ضات بني الطرفـني املعنيني � ،إذا �أمكن
ذلك .
� - 2إذا مل تتم ت�سوية النزاع خالل فرتة ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم طلب الت�سوية يقدم
النزاع  -بناء على طلب امل�ستثمر � -إىل :
�أ  -املحكمة املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الذي �أقيم فـي �إقليمه اال�ستثمار � ،أو
ب  -التحكيم الدويل مبوجب :
 - 1قواني ــن التحكيــم اخلا�صــة بلجن ــة الأمــم املتحــدة لقانون التجــارة الدول ــي
(� ، )UNCITRALأو
 - 2املرك ــز الدول ــي لت�سوي ــة منازع ــات اال�ستثمــار الــذي ن�ش ـ�أ مبوجــب معاهــدة
ت�سوي ــة منازعـ ــات اال�ستثم ــار بيـ ــن ال ــدول ومواطنــي الــدول الأخــرى املــوقعة
فـي وا�شنطن فـي  18مار�س 1965م (� ، )ICSIDأو
 - 3حمكم دويل �أو هيئة حتكيم يتم ت�أ�سي�سها باالتفاق بني طرفـي النزاع .
ج � -أي �شكل �آخر لت�سوية النزاع يتفق عليه طرفا النزاع .
� - 3إذا اخت ــار امل�ستثمــر املعنــي بالنـزاع رفع الدعوى �أمام �إحدى اجلهات املذكورة فـي الفقرة
( )2من هذه املادة  ،فال يحق له بعد ذلك رفعها �إىل جهة �أخرى .
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 - 4تكون القرارات التي ت�صدرها هيئة التحكيم املعنية نهائية وملزمة قانونا لطرفـي
النزاع  ،وعلى كل طرف متعاقد �أن ينفذ القرارات وفقا لقانونه املحلي .
 - 5ال ميك ــن للط ــرف املتعاق ــد  ،الطــرف ف ــي الن ــزاع � ،أن يثي ــر اعرتا�ض ــا ف ــي �أي مرحل ــة
من �إجراءات التحكيم �أو تنفـيذ قرار التحكيم بدعوى �أن امل�ستثمر الطرف فـي النزاع
قد ح�صل على تعوي�ض يغطي جزئيا �أو كليا خ�سائره مبوجب عقد التعوي�ض �أو ال�ضمان
�أو الت�أمني .
املــادة ( ) 10
ت�سوية املنازعات بني الطرفـني املتعاقدين
 - 1تتم ت�سوية املنازعات بني الطرفـني املتعاقدين ب�ش�أن تف�سـري �أو تطبيق هــذه االتفاقيــة
 �إذا �أمكن ذلك  -عن طريق املفاو�ضات عرب القنوات الدبلوما�سية .� - 2إذا مل تتم ت�سوية النزاع خالل فرتة �ستة �أ�شهر اعتبارا من تاريخ طلب �أي من الطرفـني
املتعاقدين التفاو�ض  ،ف�إنه يجوز وبناء على طلب �أي من الطرفـني املتعاقدين �إحالة
النزاع �إىل هيئة حتكيم .
 - 3تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة على النحو التايل  :يقوم كل طرف متعاقد
بتعيني حمكم واحد فـي الهيئة خالل �شهرين من تاريخ ت�سلم طلب التحكيم  ،ويقوم
هذان املحكمان باختيار ع�ضو من دولة ثالثة  ،لها عالقات دبلوما�سية مع كال الطرفـني
املتعاقدين  ،يتم تعيينه رئي�سا للهيئة بعد موافقة الطرفـني املتعاقدين  ،وذلك خالل
�شهرين من تاريخ تعيني املحكمني الآخرين .
� - 4إذا مل يتم تعيني املحكمني خالل الفرتة املحددة فـي الفقرة (  ) 3من هذه املادة  ،ف�إنه
يجوز لأي من الطرفـني املتعاقدين  ،وفـي غياب اتفاق �آخر دعوة رئي�س حمكمة العدل
الدولية للقيام بالتعيينات الالزمة  ،و�إذا كان الرئي�س من مواطني �أي من الطرفـني
املتعاقدين � ،أو وجد ما مينعه من ت�أدية املهمة املذكورة  ،ف�إنه يطلب من نائب الرئي�س
القيام بالتعيينات الالزمة  ،و�إذا كان نائب الرئي�س من مواطني �أي من الطرفـني
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املتعاقدين � ،أو وجد ما مينعه من ت�أدية املهمة ف�إنه يطلب من ع�ضو حمكمة العدل
الدولية الذي يليه فـي الأقدمية �إذا مل يكن من مواطني �أي من الطرفـني املتعاقدين
�إجراء التعيينات الالزمة .
 - 5تف�صل هيئة التحكيم فـي النزاع وفقا لأحكام هذه االتفاقية وملبادئ القانون الدويل .
 - 6ت�صـدر هيئـة التحكيـم قراراتـها ب�أغلبيـة الأ�صـوات  ،وتكـون قراراتها نهائيـة وملزمـة
قانون ــا للطرفـي ــن املتعاقدي ــن  .حتــدد هيئ ــة التحكيــم قواعــد �إجراءاتهــا ويتحمــل كــل
طرف متعاقد تكلفة الع�ضو الذي يقوم بتعيينه وتكلفة متثيله فـي �إجراءات التحكيم ،
ويتحمل كال الطرفـني املتعاقدين تكلفة الرئي�س بالت�ساوي ما مل تقرر هيئة التحكيم
خالف ذلك .
املــادة ( ) 11
جمال تطبيـــق االتفـاقيــــة
تطب ــق ه ــذه االتفاقي ــة علــى جميــع اال�ستثمارات � ،سواء تلك التي �أقيمت قبل �أو بعد دخول
االتفاقية حيز التنفـيذ  ،ولكن ال تطبق على �أي نزاع ن�ش�أ � ،أو �أي مطالبة تتعلق با�ستثمارات
�سابقة قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
املــادة ( ) 12
الت�شـــاور
يجـ ــوز لأي م ــن الطرفـيـ ــن املتعاقديـ ــن �أن يقت ــرح عل ــى الط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر الت�ش ـ ــاور
ف ــي �أي م�س�أل ــة مرتبط ــة به ــذه االتفاقي ــة  .ت�ص ــدر �أي مو�ضوعـ ــات يتفـق عليهـا الطرفــان
املتعاقـدان فـي بروتوكول منفـ�صل وت�شكــل جزءا متكامال من هــذه االتفاقيــة وتدخــل حيــز
التنفـيذ وفقا لأحكام املادة (  ) 13من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 13
بدء العمل باالتفـاقيــة ومدتهــا
 - 1يعمل بهذه االتفاقية اعتبارا من �آخر تاريخ يقوم فـيه �أي من الطرفـني املتعاقدين
ب�إخطار الطرف املتعاقد الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية ب�أنه قد قام با�ستيفاء
الإجراءات القانونية الالزمة لدخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
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 - 2تظل هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة (  ) 15عاما وت�ستمر نافذة لفرتات ( � ) 10سنوات
متعاقبــة مــا لــم يخطــر �أحـد الطرفـني املتعاقدين الطرف املتعاقد الآخر كتابة برغبته
فـي �إنهاء هذه االتفاقية  ،وذلك قبل اثني ع�شر �شهرا من تاريخ انق�ضاء مدتها .
 - 3بالن�سبـ ــة لال�ستثم ــارات الت ــي تت ــم قب ــل �إنه ـ ــاء االتفاقي ــة  ،ف ـ�إن �أحكــام املــواد مــن ( ) 1
�إلــى (  ) 12تظ ــل نافــذة املفعــول لفتــرة �إ�ضافـيــة قدره ــا (  ) 15عام ــا مــن تاري ــخ �إنهــاء
االتفاقية .
�إ�شهــادا ملــا تقــدم قــام املوقعــان �أدنــاه واملفو�ضــان تفويــ�ضا كامــال مــن حكومتيهم ــا بالتوقي ــع
علــى هــذه االتفاقيــة .
حررت من ن�سختني �أ�صليتني فـي ال�سبت فـي هذا اليوم 15من �شهر حمرم من عام 1428هـ
املوافق  3من فرباير 2007م باللغــات العربية والبلغاريــة والإجنليزية  ،ولكل الن�صــو�ص لها
حجية قانونية مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف حول التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عــن

عــن

حكومـة �سلطنة عمان

حكومة جمهورية بلغاريا

�أحمـد بــن عبدالنبـي مكـي

روميــن �أوفي�ش ــاروف

وزي ـ ـ ــر االقت�ص ـ ـ ــاد الوطنـ ـ ـ ــي

وزيـ ـ ــر االقت�ص ـ ــاد والطاق ـ ــة

نائب رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة
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Agreement Between the Government of the Sultanate of Oman
And the Government of the Republic of Bulgaria
On the Promotion and Reciprocal
Protection of Investments
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of
Bulgaria (hereinafter referred to as the “Contracting Parties” and each referred to
as the “Contracting Party”).
Desiring to expand and strengthen the existing economic cooperation between
both countries for their mutual benefits and create favourable conditions to increase
investments by investors of one of the Contracting Parties in the territory of the
other Contracting Party.
Recognizing that the promotion and reciprocal protection of investments would
be conducive to the stimulation of business initiatives and transfer of capital and
technology between the two countries in the interest of their economic development;
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
Definitions
For the purposes of the this Agreement, unless the context of this Agreement
otherwise requires, the following words shall have the meaning assigned before
each:
1 - Investment: every kind of assets invested by an investor of one Contracting
Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the
laws and regulations of the latter, and shall include in particular though not
exclusively:
a - movable and immovable property as well as any other property rights in
rem such as mortgages liens and pledges;
b - shares, stocks, securities and any other forms of participation in companies;
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c - titles to money and claims to a legal performance under contract having
an economic value and any other titles to money;
d - intellectual property rights, as defined in the multilateral agreements
concluded under the auspices of the World Intellectual Property
Organization, in as far as both Contracting Parties are parties to them,
including, but not limited to copyrights and related rights, patents, trade
marks, trade names, industrial designs and rights in technical processes,
rights in plants varieties, know- how and goodwill;
e - concessions and licences conferred by law or under contract, including
concessions to search for extract, exploit or cultivate natural resources.
Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not
affect their qualification as investments provided that such alteration is not
in conflict with the provisions of this Agreement and the legislation of the
Contracting Party on the territory of which the investment is made.
2 - Returns: all the amounts yielded by an investment or reinvestment, in particular
though not exclusively includes profits, interests, capital gains, dividends,
royalties and fees.
3 - Investor:
a - any natural person having the nationality of one of the Contracting Parties
in accordance with its laws; and
b - any company, organization, partnership or other forms of association
incorporated or constituted in accordance with the legislation of one
Contracting Party and having its seat in the territory of this Contracting
Party.
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4 - “Territory” means:
a - in respect ot the Sultanate of Oman:
the land, territorial waters, maritime area and air space under its sovereignty,
including the exclusive economic zone and the continental shelf where the
Sultanate of Oman exercises sovereign rights and jurisdiction in accordance
with its domestic law and the provisions of International Law.
b - in respect to the Republic of Bulgaria:
The territory of the Republic of Bulgaria including the territorial sea, as
well as the continental shelf and the exclusive economic zone over which
the Republic of Bulgaria exercises sovereign rights and jurisdiction in
conformity with International Law.
ARTICLE 2
Promotion and Protection of Investments
1 - Each Contracting Party shall promote and create favorable conditions for the
investors of the other Contracting Party to invest capital in its territory and
shall admit such investments in accordance with its legislation and with the
provisions of this Agreement.
2 - In case of reinvestment of returns from an investment, these reinvestments
and their returns shall enjoy the same treatment and protection as the initial
investments.
3 - Each Contracting Party shall in accordance with its applicable laws and
regulations accord to the investor and whose work relates to investment such
as experts, administrators, technicians and labourmen the necessary facilities
and permits for entry, exit, residence and labor.
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ARTICLE 3
Treatment of Investments
1 - Investments and returns of investors of either Contracting Party shall be
accorded fair and equitable treatment and enjoy full protection and security in
the territory of the other Contracting Party.
2 - Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns
of investors of the other Contracting Party treatment not less favourable than
that which it accords to investments and returns of its own investors or to
investments and returns of investors of any third state, whichever is more
favourable to the investor.
3 - Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other
Contracting Party treatment not less favourable than that which it accords to
its own investors or to investors of any third state with respect to management,
maintenance, operation, enjoyment or disposal of their investments, whichever
is more favourable to the investor.
4 - Provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article shall not be construed so as to
oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting
Party the benefits of any treatment, preference or privilege resulting from:
a - any membership or affiliation to present or future free trade area, customs,
economic and monetary union, common market or any form of regional
and international economic cooperation.
b - any Agreements on Avoidance of Double Taxation or any other form of
agreements or matters related to taxation.
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5 - The provisions of paragraph (2) of this Article shall not oblige either Contracting
Party to accord investors of the other Contracting Party the same treatment
that it accords to its own investors with regard to ownership of land, real estates
and obtaining grants and soft loans.
6 - If the provisions of domestic law of either Contracting Party or obligations under
present or future international agreements applicable between the Contracting
Parties or other international agreements, to which they are parties, contain
regulations, whether general or specific, entitling investments by investors of
the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided
for by the present Agreement, such regulations shall to the extent that are more
favourable prevail over the present Agreement.
7 - Without prejudice to paragraph (4) of this Article, it is understood that after the
accession of the Republic of Bulgaria to the European Union, the benefit of any
treatment, preferences or privileges resulting from such accession shall not be
extended to the investors of the other Contracting Party.
ARTICLE 4
Nationalization and Expropriation
1 - Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized,
expropriated or subjected to any measures having effect equivalent to
nationalization or expropriation (hereinafter referred to as “expropriation”)
in the territory of the other Contracting Party except for a public purposes
related to internal needs, on a non discriminatory basis in accordance with the
applicable laws in that Contracting Party.
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2 - Any measures for expropriation shall include prompt, adequate and effective
compensation to be calculated on the basis of the market value of the investments
immediately before the decision for expropriation was announced or became
publicly known, whichever is earlier. Where the market value cannot be readily
ascertained, the compensation shall be determined in accordance with the
generally recognized principles of valuation and on equitable principles taking
into account, inter alia, the capital invested, depreciation, replacement value
and other relevant factors.
3 - The amounts of compensation, as mentioned in paragraph (2) of this Article,
shall be determined and paid without delay and shall carry an annual rate
of interest equal to 3 months LIBOR quoted for the currency in which the
investments have been made from the date of expropriation until the date of
payment.
4 - Investors of either Contracting Party whose investments have been affected by
expropriation, shall be entitled to prompt review of their case in relation to the
valuation of its investment and the payment of compensation in accordance
with the provision of this Article, by a Judicial authority or any other competent
authority of the host Contracting Party for the investment.
ARTICLE 5
Compensation for Losses
1 - Investors of one Contracting Party whose investments have sustained losses due
to war or any other armed conflict, revolution, national state of emergency,
revolt, insurrection or riot occurring on the territory of the latter Contracting
Party, shall be accorded by the latter Contracting Party, as regards restitution,
indemnification, compensation or other settlement, treatment not less
favourable than that granted to its own investors or investors of any third state,
whichever is more favourable to the investors concerned.
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2 - The Provision of paragraph (1) of this Article shall apply to investors of one
Contracting Party who in any of the situations referred to in that paragraph
suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:
a - requisitioning of their property by the forces or authorities of the latter
Contracting Party, or
b - destruction of their property, by the forces or authorities of the latter
Contracting Party, which was not caused in combat action or was not
required by the necessity of the situation.
ARTICLE 6
Transfers
1 - Each Contracting Party, on the territory of which the investment has been made
by investors of the other Contracting Party, shall guarantee to these investors
the free transfer of:
a - returns;
b - proceeds from the total or partial sale and/or liquidation of any investment
by an investor of the other Contracting Party, after payment of their
financial obligations;
c - funds in repayment of loans related to investment;
d - wages, remunerations and accruals of nationals of the other Contracting
Party and nationals of any other third state who are allowed to engage in
activities related to investment made in its territory;
e - compensation paid pursuant to Article (4) and (5);
f - capital and additional capital amount being used to maintain, increase
or expand existing investments and any other amounts appropriated for
coverage of expenses connected with the management of the investments.
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2 - All transfers shall be made without delay in a freely convertible currency at the
market rate of exchange applicable on the date of transfer. A transfer shall be
deemed to have been made “without delay” if effected within such period as is
normally required for the completion of transfer formalities. The said period
shall commence on the day on which the relevant request has been submitted
and may, in no event, exceed two months.
ARTICLE 7
Subrogation
If one Contracting Party or its designated agency made payments to one of its own
investors under an indemnity, guarantee or insurance contract against investment
made in the territory of the other Contracting Party, the first mentioned Party
or its designated agency shall have, in this case, full rights of subrogation with
regard to the rights, actions and claims of that investor, to the same extent as its
predecessor in title.
ARTICLE 8
Special Commitment
Investments having formed the subject of a special commitment of one Contracting
Party, with respect to the investors of the other Contracting Party, shall be governed,
without prejudice to the provisions of this Agreement, by the terms of the said
commitment if the latter includes provisions more favourable than those of this
Agreement.
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ARTICLE 9
Settlement of Disputes between
an Investor and a Contracting Party
1 - Any dispute concerning investments between one Contracting Party and an
investor of the other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably by
negotiations between the two parties concerned.
2 - If such dispute cannot be settled within a period of three months from the date
of receipt of request for settlement, the dispute may be submitted at the request
of the investor to :
a - The competent court of the Contracting Party in whose territory the
investment has been made; or
b - International arbitration under:
I - The rules of arbitration of the United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL), or
II - The International Center for the Settlement of Investment Disputes,
set upon by the Convention of Investment Disputes between States
and Nationals of other States done at Washington, March 18th 1965
(ICSID), or
III - An international arbitrator or ad hoc arbitral tribunal to be established
upon an agreement between the parties to the dispute.
c - Any other form of dispute settlement agreed upon by the parties to the
dispute.
3 - If an investor concerned with the dispute decides to submit the case to one of
the authorities mentioned in paragraph (2) of this Article, then he shall have
no right to submit it to any other authority.
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4 - Awards issued by an arbitral tribunal shall be final and legally binding upon the
parties to the disputes and each Contracting Party shall execute these awards
in accordance with its domestic laws.
5 - A Contracting Party which is a party to a dispute shall not at any stage of
arbitration proceeding or enforcement of an arbitration award, raise the
objection that the investor who is the other party to the dispute has received an
indemnity to cover all or part of its losses by virtue of an indemnity, guarantee
or insurance contract.
ARTICLE 10
Settlement of Disputes between
the Contracting Parties
1 - Dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or
application of this Agreement shall be, if possible, settled by negotiations
through diplomatic channels.
2 - If such a dispute has not been settled within a period of six months from the
date on which such negotiations were requested by either Contracting Party, it
shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral
tribunal.
3 - Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the
following way:
Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting
Party shall appoint one arbitrator, and those two arbitrators shall then select
a member from a third state, which maintains diplomatic relations with both
Contracting Parties, and who on approval by the two Contracting Parties, shall
be appointed as Chairman of the tribunal, within a period of two months from
the date of appointment of the other two arbitrators.
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4 - If the appointment of arbitrators has not been made within the period specified
in paragraph (3) of this Article, either Contracting Party may, in the absence of
any other agreement, invite the president of the International Court of Justice
to make the necessary appointments. If the President is a national of either
Contracting Party or is otherwise prevented from discharging the said function,
the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the
Vice-President is a national of either Contracting Party or is prevented from
discharging the said function, the member of the International Court of Justice
next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be
invited to make the necessary appointments.
5 - The arbitral tribunal shall decide on the dispute in accordance with the provisions
of this Agreement and the principles of International Law.
6 - The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes and these
decisions shall be final and legally binding upon the Contracting Parties. The
arbitral tribunal shall set its own rules of procedures and each Contracting
Party shall bear the cost of its own member and of its representation in the
arbitration proceedings; the cost of the chairman shall be borne in equal shares
by both Contracting Parties unless the arbitral tribunal decides otherwise.
ARTICLE 11
Application of the Agreement
This Agreement shall apply to all investments, whether made prior to or after its
entry into force, but shall not apply to any dispute arised or any claim concerning
investments before the entry of this Agreement into force.
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ARTICLE 12
Consultation
Each Contracting Party may propose to the other Contracting Party consultation on
any matter relating to this Agreement. Any issues agreed upon by the Contracting
Parties shall be made in a form of separate Protocols being an integral part of this
Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions of Article
(13) of this Agreement.
ARTICLE 13
Entry into Force and Duration
1 - This Agreement shall enter into force on the latter date on which either
Contracting Party receives written notification through diplomatic channels
that the legal procedures for the entry into force of this Agreement have been
fulfilled.
2 - This Agreement shall remain in force for a period of fifteen (15) years and
shall continue in force thereafter for successive periods of ten (10) years
unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party, in writing
through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement,
twelve months before its expiration.
3 - In respect of investments made prior to the date of termination of the present
Agreement, the provisions of Articles (1) to (12) shall continue to be effective
for a further period of fifteen (15) years from the date of termination of the
Agreement.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at saturday on this 15 day of Muharram 1428H, corresponding
to 3 day of February 2007, in the Arabic, Bulgarian, and English languages, all texts
being equally authentic. In case of divergence in interpretation the English text
shall prevail

			
For the Government of
The Republic of Bulgaria

For the Government of
The Sultanate of Oman
Amed bin Abdulnabi Macki
Minister of National Economy
Deputy chairmen of the Financial
Affairs and Energy Resources Council
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Rumen Ovcharov
Minister of Economy and Energy

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/49
ب�إن�شــاء الهيئــة العامـــة للتعديــن و�إ�صــدار نظامهـــا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلــى نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحـدات اجلهاز الإداري
للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/32
وعلى قانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/27
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/102بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ هيئــة عامــة ت�سمــى " الهيئــة العامــة للتعديــن " تتبــع وزارة التج ــارة وال�صناع ــة .
املــادة الثانيــــة
يكون للهيئة العامة للتعدين ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ،
وتك ــون لها �أهليـ ــة متلك الأم ـ ــوال الثابت ــة واملنقولـ ــة و�إدارتهـ ــا والت�صرف فيهـ ــا  ،ويعم ـ ــل
فـي �ش�أنها ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يكون مقر الهيئة العامة للتعدين حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع لها فـي املحافظات
بقرار من جمل�س �إدارتها .
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املــادة الرابعــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتعدين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام
النظام املرفق بعد اعتمادها من جمل�س �إدارة الهيئة .
وت�سري على الهيئة القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
للدولــة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن ــ�ص خــا�ص فـي النظـ ــام املرفــق واللوائح والق ــرارات ال�ص ــادرة
تنفيذا لأحكامه .
املــادة اخلام�ســة
ت�ؤول �إىل الهيئة العامة للتعدين االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واملوجودات املتعلقة باملديرية
العامــة للمع ــادن بوزارة التجــارة وال�صناع ــة  ،كما ينقل �إليها موظف ــو تلك املديرية ب ــذات
درجاتهم املالية .
ويكون �إعمال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم االتفاق عليها بني وزير التجارة وال�صناعة
والرئي�س التنفيذي للهيئة .
املــادة ال�ساد�ســة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�سابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  26 :من ذي القعــــدة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من �سبتمبـــــــــــــر �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1072
ال�صادرة فـي 2014/9/28م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

نظــام الهيئــة العامــة للتعديــن
الف�صــل الأول
تعريفــات
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــــــــــــــــــــة  :الهيئة العامة للتعدين .
املجلـــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـــــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س املجل�س .
الرئي�س التنفيذي  :الرئي�س التنفيذي للهيئة .
الف�صــل الثانــي
�أهــداف الهيئــة
املـــادة ( ) 2
تهدف الهيئة �إىل تطوير وتنمية قطاع التعدين  ،وحتقيق اال�ستغالل الأمثل للرثوات
املعدنية وا�ستثمارها مبا يخدم �أهداف التنمية والتنويع االقت�صادي فـي ال�سلطنة .
الف�صــل الثالــث
اخت�صا�صــات الهيئــة
املـــادة ( ) 3
للهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
� - 1إعداد ا�سرتاتيجية تت�ضمن اخلطــط وال�سيا�ســات اخلا�صة بالبنية اجليولوجية
الأ�سا�سيــة لل�سلطنة وتنمية قطاع التعدين  ،فـي �إطار اال�سرتاتيجيــة الوطنيــة
ال�شاملة للتنمية التي ي�ضعها املجل�س الأعلى للتخطيط  ،ورفعها �إىل جمل�س
الوزراء لالعتماد .
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 - 2العم ــل علــى توفيــر البنية التنظيمي ــة امل�شجعــة لنمــو وتطــور قط ــاع التعدي ــن
بالتن�سيـ ــق مع اجلهـ ــات املعنيـ ــة  ،وذلك من خ ــالل اقت ــراح م�شروعـ ــات القوان ــني
ذات ال�صلــة بقطــاع التعديـن  ،ومراجعــة القوان ــني والنظ ــم والإجــراءات املعمـ ــول
بها فـي هذا ال�ش�أن .
� - 3إعداد الدرا�سات والبح ــوث اجليولوجيــة والتعدينية لأغرا�ض الك�شف والتنقيب
عن الثــروات املعدنية  ،وتنفيذ درا�سات ما قبل اجلــدوى االقت�صاديــة للم�شاري ــع
املتعلقة با�ستغالل املعادن .
 - 4ن�شر املعلومات والبيانات اجليولوجية والتعدينية وتوفريها بكافة الطرق املتاحة
وت�سهيل احل�صول عليها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 5الإ�شــراف علــى كافـ ــة الأن�شطــة املتعلق ــة بالك�ش ــف والتنقيــب عــن املع ــادن وتنمي ــة
الرثوات املعدنية املكت�شفة ال�ستغاللها .
 - 6العمل على احلفاظ على الرتاث اجليولوجي وو�ضع ال�ضوابط الالزمة حلمايته ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 7العمل على الرتويج ال�ستغالل اخلامات املعدنية املتوفرة بكميات جتارية بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية .
 - 8املوافقة على ت�صاميم املناجم واملحاجر وخطط التحجري ومتابعة تنفيذها .
 - 9العمل على تطوير عالقات التعاون امل�شرتك مع اجلهات الوطنية املعنية واملنظمات
الإقليمية والدولية ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة .
 -10متثي ــل ال�سلطنة فـي االجتماعات الدولي ــة والإقليميــة ذات ال�صلة باخت�صا�صات
الهيئة .
 -11ممار�سـ ــة اخت�صا�صـ ــات وزارة التجارة وال�صناعـ ــة املن�صـ ــو�ص عليهـ ــا ف ـ ــي قان ـ ــون
التعدين  ،و�أي مهام �أو اخت�صا�صات �أخرى ذات �صلة بالهيئة تن�ص عليها القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية الأخرى .
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الف�صــل الرابــع
�إدارة الهيئـــة
املـــادة ( ) 4
يتول ــى �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل ــ�س �إدارة تكــون لــه كافــة ال�صالحي ــات الالزمـ ــة
ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها .
 - 2اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئــة والتق�سيمــات الإداري ــة الفرعيــة به ــا وحتدي ــد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 3اعتماد قرارات تنظيم العمل باملجل�س .
� - 4إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة بعد موافقة
جمل�س الوزراء .
 - 5اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة قبل رفعها �إىل وزارة املالية .
 - 6اعتماد احل�ساب اخلتامي املدقق للهيئة قبل رفعه �إىل وزارة املالية .
� - 7إعداد تقرير ربع �سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،ورفعه �إىل وزارة التجارة وال�صناعة .
� - 8إعداد تقرير �سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،ورفعه �إىل جمل�س الوزراء .
 - 9حتديد ر�سوم الرتاخي�ص وحقوق االمتياز والإتاوات  ،ومراجعتهــا ب�شكل دوري
بالتن�سيق مع وزارة املالية .
 - 10ممار�سـ ــة اخت�صا�صـ ــات وزي ــر التجارة وال�صناعــة املن�صــو�ص عليه ــا فـي امل ــادة ()2
من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/27ب�إ�صدار قانون التعدين .
املـــادة ( ) 5
ي�شك ـ ــل جمل ـ ـ ــ�س الإدارة برئا�س ــة وكي ــل وزارة التجـ ـ ــارة وال�صناع ــة للتج ــارة وال�صناع ـ ـ ــة ،
وع�ضوية كل من :
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 -1ممثل عن كل من اجلهات التالية  ،ال تقل درجته عن وكيل وزارة ي�صدر بت�سميته
قرار من الوزير باجلهة التي ميثلها :
�أ  -وزارة الداخلية .
ب  -وزارة النفط والغاز .
ج  -وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
د  -وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .
 - 2اثن ــان من ذوي اخلبـ ــرة والكف ــاءة فـي جم ـ ــال التعدين ي�صـ ــدر بتعيينهمــا ق ــرار
من الرئي ــ�س  ،تك ــون مدة ع�ضويته ــما باملجلـ ــ�س �أرب ــع �سنـ ــوات قابـلــة للتجديـ ــد
ملرة واحدة .
املـــادة ( ) 6
يعـ ــني املج ــل�س فـي �أول اجتمــاع ل ــه مــن بني �أع�ضائ ــه نائب ــا للرئيــ�س يح ــل حم ــل الرئي�س
عند غيابه � ،أو قيام مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته .
املـــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو من يحل حمله � ،أربع مرات على الأقل 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�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املـــادة ( ) 8
يكون للهيئة رئي�س تنفيذي بالدرجة اخلا�صة ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين .
املـــادة ( ) 9
ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالتها بالغري .
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املـــادة ( ) 10
يكون للرئي�س التنفيذي كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول
بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
� - 1إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفيها .
� - 2إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتق�سيمات الإدارية الفرعية واخت�صا�صاتها ،
ورفعهما �إىل املجل�س لالعتماد .
� - 3إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،ورفعه �إىل املجل�س لالعتماد .
 - 4تنفي ــذ اال�سرتاتيجيـ ــة طويل ــة امل ـ ــدى واخلط ــط وال�سيا�سـ ــات املعتمــدة لتنميـ ــة
وا�ستغالل قطاع التعدين والقرارات ال�صادرة من املجل�س .
� - 5إعداد تقارير دورية عن �أعمال الهيئة  ،ورفعها �إىل املجل�س .
� - 6إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة  ،ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد .
� - 7إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم  ،وعر�ضهما على املجل�س .
 - 8إ�ع ــداد خط ــط التدريب والت�أهيل ملوظفـ ــي الهيئـ ــة لالرتقاء بقدراتهـ ــم العلميـ ــة
والعملية  ،ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد .
 - 9ممار�سة اخت�صا�صات وزير التجارة وال�صناعة املن�صو�ص عليها فـي قانون التعدين ،
وذلك دون الإخالل بحكم البند ( )10من املادة ( )4من هذا النظام .
� - 10أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
الف�صــل اخلامــ�س
ماليــة الهيئــة
املـــادة ( ) 11
تكون للهيئة ميزانية �سنوية م�ستقلة ترفع �إىل وزارة املالية بعد اعتمادها من املجل�س ،
وتبد أ� ال�سنة املالية لها فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر
دي�سمب ـ ــر م ــن كل عام  ،وتب ــد أ� ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهــي
فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل .
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املـــادة ( ) 12
تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 3عوائد �أموال الهيئة .
� - 4أي �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س  ،ويوافق عليها جمل�س الوزراء .
املـــادة ( ) 13
مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/111ب�إ�صدار قانون الرقابة املالية
والإداري ــة للدول ــة  ،يتوىل تدقي ــق ح�سابات الهيئــة مراقب ح�سابات مرخــ�ص ل ــه مبزاول ـ ــة
مهنة املحا�سبة واملراجعة  ،ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س .
املـــادة ( ) 14
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املـــادة ( ) 15
دون الإخالل ب�أحكام �أي قانون �أو مر�سوم �سلطاين �آخر  ،تعفى الهيئة من كافة ال�ضرائب
والر�سوم .
املـــادة ( ) 16
تعتب ــر �أمـ ــوال الهيئ ــة �أمواال عام ــة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزان ــة العامـ ــة وامتيازاته ــا
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 .
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مر�ســوم �سلطانــي
رقــم 2014/50
ب�إن�شاء حممية جبل قهوان الطبيعية مبحافظة جنوب ال�شرقية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلــى قان ــون املحمي ــات الطبيعيــة و�صــون الأحيــاء الفطريــة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي
رقــم , 2003/6
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ حممية طبيعية با�سم (حممية جبل قهوان الطبيعية مبحافظة جنوب ال�شرقية)
وتخ�ص�ص لها املنطقة املحددة �أبعادها فـي امللحق واخلريطة املرفقني .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية اللوائح والقرارات املنفذة لهذا املر�سوم بالتن�سيق
مع الوزارات واجلهات املعنية  ،على �أن تت�ضمن طريقة �إدارة املحمية والقواعد املنظمة
لدخولها والر�سوم املقررة لذلك و�أوقات التواجد بها والأعمال امل�سموح مبمار�ستها وتلك
التي يحظر مبا�شرتها والعقوبات املنا�سبة فـي كل حالة .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من ذي القعـــدة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من �سبتمبـــــــــــر �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1072
ال�صادرة فـي 2014/9/28م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ملحــق
بتحديد �أبعاد حممية جبل قهوان الطبيعية
حتــدد �أبعــاد حمميــة جبــل قهــوان الطبيعيــة مبحافظــة جن ــوب ال�شرقي ــة وف ــق الإحداثي ــات
الآتيـ ــة :
الإحداثيــات
م
�شـــــرق
�شمـــــال
2472896
753679
1
2471041
753504
2
2469963
753146
3
2467374
753793
4
2459038.877
751206.083
5
2458533.805
751344.136
6
2456996
751120
7
2454965
749022
8
2453442
748992
9
2451705
748454
10
2450620
747725
11
2449205
744838
12
2449188
744341
13
2448642
743542
14
2448964
742981
15
2448517.274
742822.478
16
2448288.479
742559.787
17
2448288.479
742203.884
18
2448493
741715
19
2447607
741336
20
2447082
740652
21
2446633
740035
22
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تابع  :ملحــق بتحديــد أ�بــعاد حمميــة جــبل قـهــوان الطبيعــية :
م
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

الإحداثيــات
�شمـــــال
2448705
2450007
2451950
2455085.741
2456056
2458478
2459552
2460154.044
2460619
2461657
2463070
2464320
2465047
2465588
2466504
2467437
2472015
2471313
2470623
2469314
2471650.791
2472896

�شـــــرق
738371
737819
736683
737680.15
737865
737570
739018
739795.422
740043
739092
739186
738108
738340
737791
737882
737738
743137
743895
744345
745035
749349.316
753679
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مر�ســوم �سلطانــي
رقــم 2014/51
ب�إن�شــاء حمميـة الأرا�ضــي الرطبـة مبحافظـة الو�سطـى
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قان ــون املحمي ــات الطبيعي ــة و�ص ــون الأحي ــاء الفطري ــة ال�ص ــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقــم ، 2003/6
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�شـ ـ ـ�أ حممـي ـ ــة طبيعيـ ـ ــة با�س ـ ـ ــم (حمميـ ـ ــة الأرا�ض ـ ــي الرطب ـ ــة مبحافظ ـ ــة الو�سطـ ــى)
وتخ�صــ�ص لهــا املنطقــة املحــددة �أبعادهـا فــي امللحــق واخلريطــة املرفقيــن .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية اللوائح والقرارات املنفذة لهذا املر�سوم بالتن�سيق
مع الوزارات واجلهات املعنية  ،على �أن تت�ضمن طريقة �إدارة املحمية والقواعد املنظمة
لدخولها والر�سوم املقررة لذلك و�أوقات التواجد بها والأعمال امل�سموح مبمار�ستها وتلك
التي يحظر مبا�شرتها والعقوبات املنا�سبة فـي كل حالة .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من ذي القعــدة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من �سبتمبــــــــــر �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1072
ال�صادرة فـي 2014/9/28م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ملحــق
بتحديد �أبعاد حممية الأرا�ضي الرطبة مبحافظة الو�سطى
حتدد �أبعاد حممية الأرا�ضي الرطبة مبحافظة الو�سطى وفق الإحداثيات الآتية :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

الإحداثيــات
�شمـــــال
2280385
2291052
2289645
2293548
2294737
2294774
2293968
2289483
2285526
2290269
2295274
2299671
2307213
2305549
2300506
2298780
2297088
2296276
2295578
2292994
2248522
2248404

�شـــــرق
608425
628359
633157
635110
635240
635574
636326
633916
658336
666123
667700
671212
680665
682537
681670
680418
679775
679538
679265
682212
668855
618353
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/52
بتعيـــني ق�ضــاة فـــي املحكمـــة العليـــا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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
يع ـ ــني التالي ــة �أ�سما�ؤه ـ ــم ق�ضـ ــاة فـ ــي املحكم ـ ــة العلي ـ ـ ــا :
� - 1سعي ـ ـ ــد بن �سليم ـ ـ ــان بن �سعيـ ـ ـ ــد امل�سك ـ ـ ــري
 - 2الدكتور �سلطان بن حمد بن �سامل ال�سيابي
 - 3نا�صـ ـ ـ ــر بن �سالـ ـ ـ ـ ــم بن �أحم ـ ـ ـ ــد اجلاب ـ ـ ـ ــري
� - 4سال ـ ـ ــم بن من�صـ ـ ـ ــور بن علـ ـ ـ ــي الها�شم ـ ـ ـ ـ ــي
� - 5سلط ـ ـ ــان بن ماجـ ـ ــد بن خلفـ ـ ــان الزعابـ ـ ـ ــي
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  26 :من ذي القعــــدة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من �سبتمبـــــــــــــر �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1072
ال�صادرة فـي 2014/9/28م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/53
بتعيــني قــــا�ض فـي املحكمـــة العليـــا
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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
يع ــني عابديـ ــن �صــالح ح�سـن �إدري ــ�س قا�ضيــا فـي املحكم ــة العليـ ــا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  26 :من ذي القعــــدة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من �سبتمبـــــــــــــر �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1072
ال�صادرة فـي 2014/9/28م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/54
بـــرد اجلن�سيــــة العمانيـــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تـ ـ ـ ـ ــرد اجلن�سيـ ـ ـ ـ ـ ــة العمانيـ ـ ـ ـ ــة لك ــل م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواردة �أ�سما�ؤهـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي القائمـ ـ ــة املرفقـ ـ ـ ـ ــة ،
اعتب ـ ــارا م ــن التاري ــخ املبـ ــني قري ــن ا�سم ــه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  26 :من ذي القعــــدة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  21 :من �سبتمبـــــــــــــر �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1072
ال�صادرة فـي 2014/9/28م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قائمــــــــــة
ب�أ�سمـاء من ردت �إليـهم اجلن�سيـة العمانيـة
م

اال�ســــــــــم

تاريــخ املوافقـــة

1

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�شبيبي

2011/4/12م

2

عل ـ ــي بن �سالـ ـ ـ ـ ـ ــم بن عل ـ ـ ــي الهطالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2013/10/24م

3

عـ ـ ـ ــزة بنت �سالـم بن ح�سـ ــن الرم�ضاني ـ ـ ــة

2014/2/10م
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مر�ســوم �سلطانــي
رقــم 2014/55
بتقريـر �صفـة املنفعـة العامـة
مل�شـروع �إقامـة مواقـف للمتحـف الوطنـي مبحافظـة م�سقـط
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

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
يعتبـ ــر م�شـ ــروع �إقام ــة مواق ــف للمتحــف الوطنــي مبحافظــة م�سقــط املحــدد ف ــي املذكــرة
والر�س ــم التخطيطــي الإجمالــي املرفقيــن مــن م�شاريــع املنفعــة العامــة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�صــة اال�ستيــالء بطريــق التنفـيــذ املبا�شــر علــى العقــارات والأرا�ضــي الالزمــة
للم�شروع املذكور  ،وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
امل�شــار �إلي ــه .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي القعـــدة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  23 :من �سبتمبـــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1072
ال�صادرة فـي 2014/9/28م
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مذكــرة
ب�شـ�أن تقريـر �صفـة املنفعـة العامـة
مل�شـروع �إقامـة مواقـف للمتحـف الوطنـي مبحافظـة م�سقـط
انته ــت وزارة الت ــراث والثقافـ ــة م ــن الأعمـ ــال الإن�شائيـ ــة ملبانــي م�ش ــروع املتحــف الوطنــي
مبحافظـة م�سقـط  ،ويتوقـع �أن يفتـح املتحـف �أبوابـه قريبـا للـزوار  ،ونظـرا للعـدد الكبيـر
املتوقــع للــزوار باعتبــاره معلما �سياحيا مميزا  ،وحمدودية املواقف املخ�ص�صة له ب�سبب
حمدودية م�ساحة الأر�ض املخ�ص�صة للم�شروع الواقعة قرب املن�ش�آت وامل�ساكن التي ميتلكها
املواطنون مما يعيق �إقامة العدد الكافـي من املواقف .
وحيث �إن تنفـيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 78/64
ف�إن الأمر يتطلب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا امل�شروع .
وزيـر التـراث والثقافـة
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مر�ســــوم �سلـــطاين
رقــم 2014/56
ب�إ�صـدار تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون الأرا�ضـي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
وعلى نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون الأرا�ضي امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من ذي احلجـــة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  13 :من �أكتوبــــــــــــر �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1074
ال�صادرة فـي 2014/10/19م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون الأرا�ضـي
�أوال  :ي�ستب ـ ـ ـ ــدل بن�ص ـ ـ ــو�ص الفقـ ـ ـ ــرة الأخيـ ـ ــرة م ـ ـ ــن املـ ـ ــادة ( )7واملـ ـ ـ ـ ــواد ( )16مكـ ـ ـ ـ ــررا
و ( )16مكـ ــررا ( )1و ( )23مك ــررا و ( )27و ( )28مــن قان ــون الأرا�ضـ ــي امل�شـ ــار �إليــه
الن�ص ــو�ص الآتيـ ــة :
الفقــرة الأخيــرة مــن املــادة ( ) 7
"  ...وتلتزم البلديات املخت�صة فورا مبنع حيازة �أرا�ضي الدولة بغري �سند ملكية ،
وب�إزالة التعر�ض لها �أو التعدي عليها على نفقة املخالف  ،ولها اال�ستعانة ب�شرطة
عمان ال�سلطانية فـي تنفيذ ذلك " .
املــادة (  )16مكــررا
على املواطنني �أن يتقدموا بطلبات �إثبات وت�سجيل امللك �إىل الوزارة فـي موعد
�أق�ص ــاه احلـ ــادي والثالث ــون من دي�سمبــر 2015م  ،وال تقبل الطلبــات التي تقــدم
بعد م�ضي هذا التاريخ �إال فـي املباين القدمية  ،والأموال اخل�ضراء التي ت�سقى
من الأفالج  ،والأموال التي ت�سقى من �آبار بها �شهادة ح�صر وت�سجيل  ،ويعود
تاري ــخ ه ــذه الأم ــوال �إىل ما قب ــل الأول من يناي ــر 1970م  ،وفـي جمي ــع الأحـ ــوال
ال تقبل الطلبات التي تقدم فـي الأرا�ضي البي�ضاء .
وللوزير �أن يحدد ر�سوم ت�سجيل طلبات امللك بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
املــادة ( )16مكــررا ()1
تبــت الوزارة فـي الطلبات املقدمة �إليهــا  ،وعليها �أن تتثبت بكل الطــرق من �صحة
االدع ــاءات  ،وال تقـبل ب�ش�أنها �إال ال�صكــوك الأ�صليــة  ،ولها االنتقال �إىل الأرا�ضي
ومعاينتها على الطبيعة واال�ستعانة مبن تراه منا�سبا .
وعلــى الــوزارة رفــع التو�صيــات �إىل الوزير �أو من يفو�ض ــه التخــاذ القــرار ب�ش�أنه ــا
خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �صدورها .
ويعترب م�ضي هذه املدة دون الرد على �أ�صحاب الطلبات رف�ضا لها  ،ويجوز التظلم
للوزير �أو من يفو�ضه خالل (� )60ستني يوما من �صدور القرار �أو عدم الرد .
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املـــادة (  )23مكــررا
ال يجوز النظر فـي دعاوى �إثبات وت�سجيل امللك التي ي�سري ب�ش�أنها قانون الأرا�ضي
�أو الف�صل فيها من قبل جهات الق�ضاء املخت�صة  ،قبل التقدم بالطلبات املن�صو�ص
عليهـ ـ ــا فـي امل ـ ـ ــادة ( )16مكـ ـ ــررا والتظل ــم منه ـ ـ ــا وفق ـ ــا للم ـ ــادة ( )16مكـ ـ ـ ــررا ()1
من هذا القانون .
كما ال يجوز للجهات الق�ضائية وغريها النظر فـي دعاوى �إثبات وت�سجيل امللك
فـ ــي الأرا�ض ــي البي�ضـ ــاء � ،أو ملن ال يحمــل �صكــا �شرعي ــا �أ�صلي ــا �صادرا ق ــبل الأول
من يناير 1970م .
املــادة ()27
ي�صــدر الوزيــر الالئحــة التنفيذيــة واللوائح والقرارات الالزمــة لتنفي ــذ �أحك ــام
هذا القانون  ،على �أن تت�ضمــن �إجراءات و�ضوابــط و�شــروط تقدمي طلبات �إثبات
وت�سجيل امللك والبت فيها ومناذج تقدميها  ،والتق�سيمات الإدارية املخت�صة بها
وتنظيم عملها وحتديد �صالحياتها .
املــادة ( ) 28
كـل مـن ي�سعــى �إلــى امتـ ــالك �أو �شـ ــراء �أو ا�ستئجـ ــار �أو حيــازة �أر�ض تخ�ض ــع لأحك ـ ــام
هذا القانون �أو ي�صل �إىل ذلك فعـال �أو ي�ساعد فـي ح�صوله  ،م�ستعينا ب�شهادة كاذبة
�أو �أي وثيقــة مـزورة �أو �أي و�سيل ـ ــة غي ـ ــر م�شروعة  ،يعاقب بال�سجن م ــدة ال تق ــل
عن (� )6ستة �أ�شهـر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ()500
خم�سمائــة ري ــال عمانــي  ،وال تزي ـ ــد عـلى ( )10000ع�ش ــرة �آالف ري ـ ــال عمانـ ــي ،
وذلـك مع عـ ـ ــدم الإخـ ـ ــالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر .
كما ي�سقط حقه فيما ي�سعى �إليه � ،أو ح�صل عليه بحكم القانون .
وعل ــى ال ـ ــوزارة �أو البلديـ ــات املخت�صـ ــة �إبـ ــالغ االدعـ ــاء العـ ــام ملبا�ش ـ ــرة �إجـ ــراءات
الدعوى اجلزائية .
ثانيـا  :تلغــى امل ــواد (  ) 21 ، 16 ، 15مــن قانــون الأرا�ضــي امل�شــار �إلي ــه .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/57
بتعيــني �سفــراء غيــر مقيميــن
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفـري الدكتور خالد بن �سعيد بن �سامل اجلرادي � ،سفـرينا لدى جمهورية الربازيل
االحتاديــة  ،ليكــون �سفـريا لنــا فـوق العـادة  ،ومفو�ضا غيـر مقيـم لــدى كــل مـن جمهوريــة
الأرجنتيـن  ،وجمهوريــة الأوروجـواي  ،وجمهوريـة الباراجـواي  ،وجمهوريـة الأكـوادور ،
وجمهوريــة جواتيمــاال .
املــادة الثانيــــة
يعـني ال�سفـري �سعــود بن �أحمـد بن خالــد الربوانـي � ،سفـرينــا ل ــدى اجلمهوريـ ــة الإ�سالميـ ــة
الإيرانيـة  ،ليكون �سفـريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية طاجيك�ستان .
املــادة الثالثــــة
يعني ال�سفـري خميــ�س بن حممــد بـن عبداللــه الفار�ســي � ،سفـرينــا لـدى اململكــة الأردنية
الها�شمية  ،ليكون �سفـريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية العراق .
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املــادة الرابعـــة
يعيــن ال�سفـيــر �سع ــود بن علـ ــي بن حممـ ــد الرقي�ش ــي � ،سفـرينــا لــدى جمهوريــة تنزانيــا ،
ليكون �سفـريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية القمر املتحدة .
املــادة اخلام�سـة
يعني ال�سفـري الدكتور �سعيد بن حممد بن علي الربعمي � ،سفـرينا لدى جمهورية كازاخ�ستان ،
ليكون �سفـريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية قرقيز�ستان .
املــادة ال�ساد�سـة
يعني ال�سفـري مبارك بن �سامل بن علي الزكواين � ،سفـرينا لدى جمهورية جنوب �أفريقيا ،
ليكون �سفـريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضا غري مقيم لدى كل من جمهورية موري�شيو�س ،
وجمهورية موزمبيق .
املــادة ال�سابعـة
يعني ال�سفـري �سمو ال�سيد نزار بن اجللندى بن ماجد �آل �سعيد � ،سفـرينا لدى اجلمهورية
الإندوني�سية  ،ليكون �سفـريا لنا فوق العادة  ،ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية فـيجي .
املــادة الثامنـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  19 :من ذي احلجـة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  13 :من �أكتوبـــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1074
ال�صادرة فـي 2014/10/19م
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/58
بالت�صديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومةجمهورية مالطا ب�ش�أن الإعفاء املتبادل من الت�أ�شريات
حلملــــة جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيـــة واخلا�صــــة واخلدمــــة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية مالطا ب�ش�أن الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شريات حلملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة  ،املوقعة فـي مدينة
م�سقط بتاريخ  30من رجب 1435هـ  ،املوافق  29من مايو 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  19 :من ذي احلجـة �سنة 1435هـ
املـوافــــق  13 :من �أكتوبـــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1074
ال�صادرة فـي 2014/10/19م
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اتفاقيــــة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا
ب�ش�أن الإعفاء املتبادل من الت�أ�شريات حلملة جوازات ال�سفر
الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا  ،وامل�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 �إجراءات �سفر مواطنيهما ،
قد اتفقتا على ما يلي :
املــادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر التالية :
 - 1جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلدمة واخلا�صة �سارية املفعول التابعة حلكومة
�سلطنة عمان .
 - 2جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �سارية املفعول التابعة حلكومة جمهورية مالطا .
املــادة ( ) 2
 - 1يعفى مواطنو الطرفني ممن يحملون �أيا من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ()1
من ت�أ�شريات الدخول �إىل �إقليم الطرف الآخر �أو املرور عربه �أو الإقامة فيه �أو اخلروج
منه ملدة ( )90ت�سعني يوما (متوا�صلة �أو متقطعة) خالل مدة (� )6ستة �أ�شهر اعتبارا
من تاريخ و�صولهم لأول مرة ( ،واعتبارا من اليوم الأول لدخول منطقة �شنجن
بالن�سبة ملواطني �سلطنة عمان)  .وال ي�سمح لهم القيام ب�أي �أن�شطة مدفوعة الأجر ،
والتي تتطلب ت�صريح عمل مبوجب الت�شريعات الوطنية للطرفني .
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 - 2على مواطني الطرفني امل�شار �إليهم فـي الفقرة ال�سابقة الذين يعتزمون البقاء ملدة
تزيد على ( )90ت�سعني يوما فـي �إقليم الطرف الآخر  ،اتخاذ الإجراءات الالزمة لطلب
ت�أ�شرية مع ال�سلطات املخت�صة لدى الطرف الآخر وذلك قبل انتهاء مدة ( )90الت�سعني
يوما .
املــادة ( ) 3
 - 1ال تعفي هذه االتفاقية �أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية �أو الوظائف القن�صلية �أو �أع�ضاء
البعثات الدائمة ممن ميثلون بلدهم فـي منظمة دولية تقع فـي �إقليم الطرف الآخر
و�أف ــراد عائالته ــم مم ــن يحمل ــون �أيــا م ــن جــوازات ال�سف ــر امل�ش ــار �إليه ــا فـي املادة ()1
من �شرط احل�صول على ت�أ�شرية لالعتماد من قبل الطرف امل�ضيف قبل الو�صول .
 -2يحــق للأ�شخ ــا�ص املذكوري ــن �أع ــاله  ،بع ــد اعتماده ــم  ،دخ ــول �إقلي ــم الط ــرف الآخ ــر
�أو العبور من خالله �أو الإقامة فيه �أو مغادرته بدون ت�أ�شرية خالل مدة عملهم .
املــادة ( ) 4
يجـ ــوز ملواطنـ ــي �أي مـ ــن الطرفي ـ ــن حامل ـ ــي �أيــا مــن ج ــوازات ال�سف ـ ــر امل�ش ـ ــار �إليه ـ ــا
ف ــي املــادة ( )1الدخول �إىل �أو العبور خالل �أو اخلروج من �إقليم الطرف الآخر عرب كافة
النقاط احلدودية املفتوحة حلركة الركاب الدولية .
املــادة ( ) 5
ال تعفي هذه االتفاقية مواطني الطرفني الذين يحملون �أيا من جوازات ال�سفر امل�شار
�إليهــا فـي املــادة ( )1من التزامهــم مبــراعـ ــاة القواني ــن والت�شريعات املعمول بها فـي �إقليم
الطرف الآخر .
املــادة ( ) 6
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املخت�صة لأي من الطرفني فـي رف�ض دخول
الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي املادة (� )1أو تقليل مدة �إقامتهم �أو �إنهائها بالن�سبة للأ�شخا�ص
الذين ال ي�ستوفون �شروط الدخول والإقامة التي تن�ص عليها القوانني الوطنية �أو الدولية .
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املــادة ( ) 7
 - 1يحق لأي من الطرفني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا ب�شكل جزئي �أو كلي لأ�سباب
تتعل ــق ب�أمــن الدول ــة �أو النظ ــام الع ــام �أو ال�صـح ــة العام ــة � ،أو �إذا ات�ض ــح �سوء ا�ستخدام
احلقوق املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
 - 2على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخر عرب
القنوات الدبلوما�سية خالل مدة ال تتجاوز ( )72اثنني و�سبعني �ساعة قبل دخول هذا
الإجراء حيز النفاذ مع بيان �أ�سباب التعليق  ،كما عليه �إخطار الطرف الآخر بانتهاء
هذا التعليق قبل ( )72اثنني و�سبعني �ساعة على الأقل .
 - 3ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانوين ملواطني �أي من الطرفني
املوجودين فـي �إقليم الطرف الآخر ممن يحملون �أيا من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها
فـي املادة (. )1
املــادة ( ) 8
 - 1يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1عرب القنوات
الدبلوما�سية خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما قبل دخول هذه االتفاقية حيز
التنفيذ .
 - 2علــى ك ــال الطرفي ــن �إر�س ــال من ــاذج م ــن جــوازات ال�سف ــر امل�ش ــار �إليه ــا ف ــي املـ ــادة ()1
�إىل الطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية فـي حال حدوث �أي تغيري �أو تعديل عليها
وذلــك خ ــالل م ــدة ال تتج ــاوز ( )30ثالثي ــن يوم ــا قب ــل دخ ــول ج ــواز ال�سف ــر اجلديــد
�أو املعدل حيز التنفيذ .
 - 3على كال الطرفني �إخطار الطرف الآخر ب�أي تغيريات فـي ت�شريعاته الوطنية فيما
يتعلق بجوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني
يوما قبل دخول هذه التغيريات حيز التنفيذ .
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 - 4ف ــي حال ــة فق ــدان �أو تلــف �أو انته ــاء �صالحي ــة �إح ــدى ج ــوازات ال�سف ــر امل�ش ــار �إليها
فـي املادة ( )1فـي �إقليم الطرف الآخر  ،تقدم البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية للطرف
الذي ينتمــي �إليــه �صاحــب اجلــواز الوثائــق التي متكنه من العودة �إىل الدولة التي ينتمي
�إليها  ،ويتعي ــن علــى البعث ــة الدبلوما�سي ــة �أو القن�صلي ــة �إب ــالغ الط ــرف الآخ ــر عل ــى
الف ــور عن احلادثة عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 9
يج ــوز تعدي ــل ه ــذه االتفاقي ــة مبوافق ــة كــال الطرفي ــن م ــن خ ــالل بروتوكــوالت �إ�ضافي ــة
�أو تبادل املذكرات التي ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 10
تتــم ت�سوي ــة �أي خالفــات تن�ش ـ�أ عن تطبي ــق �أو تف�سيــر �أحك ــام هذه االتفاقية وديا من خالل
امل�شاورات �أو املفاو�ضات بني الطرفني عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 11
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطار
كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية  ،والذي يبلغ فيه الطرفان بع�ضهما بع�ضا با�ستيفاء
املتطلبات الوطنية لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ .
 - 2ت�سري هذه االتفاقية ملدة غري حمددة  ،وفـي حالة رغبة �أي من الطرفني فـي �إنهائها ،
يتعني عليه �إخطار الطرف الآخر كتابة بذلك عرب القنوات الدبلوما�سية  ،وينتهي
العمل بها بعد ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم الإخطار  ،وال يتطلب هذا الإخطار
تقدمي �أي �أ�سباب قانونية .
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املــادة ( ) 12
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على احلقوق وااللتزامات الواردة فـي معاهدة فيينا للعالقات
الدبلوما�سية امل�ؤرخة فـي  18ابريل من عام 1961م �أو معاهدة فيينا للعالقات القن�صلية
امل�ؤرخة فـي  24ابريل من عام 1963م .
حررت هذه االتفاقية فـي مدينة م�سقط بتاريخ  29مايو 2014م من ن�سختني �أ�صليتني
باللغتني العربية والإجنليزية  ،لكل منها ذات احلجية القانونية  ،ي�سلم كل طرف ن�سخة
للعمل مبوجبها  ،وفـي حال االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عــن

عــن

حكومـة �سلطنــة عمــان

حكومة جمهورية مالطا

معايل ال�سيد /بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي

معايل الدكتور /جورج فيال

�أميــن عـــام وزارة اخلارجـيــة

وزيــــر اخلارجيـــة
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Agreement
between the Government of the Sultanate of Oman
and the Government of the Republic of Malta on the Mutual
Exemption from Visas for Holders of Diplomatic, Service and Special
Passports
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of
Malta, hereinafter referred to as "the Parties";
Desirous of promoting their bilateral relations;
Considering the interest in strengthening the existing friendly relationship and
with a view to facilitate the travel of nationals of both countries;
Have agreed as follows:
Article 1
The provisions of this Agreement shall apply to holders of any of the following
passports:
1 - Valid diplomatic, service, or special passports of the Government of the
Sultanate of Oman.
2 - Valid diplomatic passports of the Government of the Republic of Malta.
Article 2
1 - Nationals of the state of the Parties holding any of the passports mentioned in
Article (1) shall be exempt from the visa requirement to enter, transit through,
stay in, or leave the territory of the other Party for up to ninety (90) days (in one
or several periods) within any six (6) month period, beginning from the first
date of arrival (or the day of first entry into the Schengen Area for nationals of
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the Sultanate of Oman). The exercise of paid activities, which require a work
permit under the national legislation of the Parties, is not permitted.
2 - Nationals of the states of the Parties referred to in the preceding paragraph,
who intend to stay longer than ninety (90) days in the territory of the other
Party, shall go through the necessary visa application procedures prior to the
expiration of the ninety (90) day period with the competent authorities of the
other Party.
Article 3
1 - This Agreement does not relieve members of diplomatic missions, consular
posts, or on permanent missions for their respective country in international
organizations located in the territory of the other Party, as well as their family
members, who are holders of any of the passports referred to in Article (1),
from the requirement to obtain a visa for accreditation by the receiving state
prior to their arrival.
2 - The above mentioned persons may, following accreditation, enter, transit
through, stay in, or leave the territory of the other Party without a visa during
the period of their assignment.
Article 4
Nationals of the state of either Party holding any of the passports mentioned in
Article (1), may enter, transit through, or leave the territory of the other Party
through all border crossing points open to international passengers’ traffic.
Article 5
This Agreement shall not relieve the nationals of the state of either Party, holding
any of the passports mentioned in Article (1), from the obligation to comply with
the laws and regulations in force in the territory of the state of the other Party.
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Article 6
This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of either
Party to refuse entry into, reduce the period of stay, or terminate it in respect of the
persons mentioned in Article (1), or the persons who fail to meet the conditions
for entry and stay under national and international law.
Article 7
1 - Each Party reserves the right to temporarily suspend the application of this
Agreement, entirely or partially, on grounds of national security, public order,
or public health, or if it is evident that there is an abuse of the rights in this
Agreement.
2 - The Party who wishes to suspend the application of this Agreement shall notify
the other Party, through diplomatic channels, no later than seventy two (72)
hours before the start of this suspension and specify the reasons for suspension,
and shall also notify the other Party at least seventy two (72) hours before the
end of the suspension.
3 - The suspension of the application of this Agreement shall not affect the legal
status of the nationals of the state of either Party located in the territory of the
state of the other Party holding any of the passports mentioned in Article (1).
Article 8
1 - The Parties shall exchange samples of the passports mentioned in Article (1),
through diplomatic channels, no later than thirty (30) days before the entry of
this Agreement into force.
2 - Either Party must send to the other Party samples of the passports mentioned in
Article (1) where there is change or modification, through diplomatic channels,
no later than thirty (30) days before the entry of the new or modified passports
into force.
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3 - Each Party shall notify the other Party of any changes to its national legislation
relevant to the passports mentioned in Article (1) no later than thirty (30) days
before the entry of the regulations into force.
4 - In the case of loss, theft, damage, or invalidity of any of the passports referred
to in Article (1) in the territory of the state of the other Party, the diplomatic or
consular mission to which the holder of the passport belongs to shall provide
the documents that enable the holder to return to the state of its Party. The
diplomatic or consular mission shall notify the other Party of the incident
without delay through diplomatic channels.
Article 9
The Parties may amend this Agreement by mutual agreement through additional
protocols or exchanges of notes, which shall form an integral part of this Agreement.
Article 10
Any disputes 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.
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, by which
the Parties inform each other that the national requirement for such entry into
force have been fulfilled.
2 - This Agreement is applicable for an indefinite period of time. If either Party
wishes to terminate this Agreement, it shall notify the other Party in writing
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through diplomatic channels, and this Agreement shall cease to be effective
after three (3) months from the date of the notification. This notification does
not require the provision of legal ground.
Article 12
This Agreement shall not prejudice the rights and obligations provided in the
Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna
Convention on Consular Relations of 24 April 1963.
This Agreement was executed in Muscat on 29 May 2014, in two original copies, in
English and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of divergence
in interpretation, the English text shall prevail. Each Party shall retain a copy to act
in accordance with this Agreement.
For the Government

For the Government

of the Sultanate of Oman

of the Republic of Malta

H.E Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi

H.E DR. George W.Vella

Secretary General of the Ministry of Foreign
Affairs

Minister of Foreign Affairs
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2014/59
ب�إ�صـدار تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون �سـوق ر�أ�س املـال
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمــل بتعديــالت قانــون �ســوق ر�أ�س املــال امل�شــار �إليــه املرفقـة .
املــادة الثانيـــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  17 :من حمـــــرم �سنـة 1436هـ
املوافـــــق  10 :من نوفمبـــر �سنـة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1078
ال�صادرة فـي 2014/11/16م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

تعديالت على بع�ض �أحكام قانون �سوق ر�أ�س املال
�أوال  :ي�ستبـدل بن�صو�ص املواد (  7البند ب  17 ، 13 ، 12 ،الفقرة الثانية  52 ،البند (، )2
 /63 ، 60أ� البنــد( ) 68 ، 67 ، 66 ، 65 ، 64 ، )3من قان ــون �س ــوق ر�أ�س املـ ــال ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 98/80الن�صو�ص الآتية :
املــادة (  ) 7البنــد ( ب )
ال يج ــوز ل�شخـ ــ�ص مبف ــرده �أو باال�شت ـ ــراك مـ ـ ــع �آخريـ ــن �شــراء �أو متـ ــلك ()%25
خم�سـة وع�شريـن باملائــة �أو �أكثــر م ــن �أ�سهـ ــم ال�شرك ــة امل�ساهمــة العام ــة �إال وف ــق
ال�ضوابط التي ي�ضعها جمل�س �إدارة الهيئة  ،والتي حتدد الأ�شخا�ص الذين ي�شملهم
اال�شتـ ـ ــراك  ،وطريق ـ ــة و�إج ـ ـ ــراءات التم ـ ــلك  ،واحلـ ــاالت امل�ستثن ـ ــاة واحلـ ــد الأدن ــى
من املعلومات الواجب الإف�صاح عنها وال�ضمانــات الواجب تقدميهـا قبل تنفـيــذ
عمليــة ال�شــراء وطريقة حتديــد �سع ــر ال�شراء وحاالت االلتزام ب�شراء جميع �أ�سهم
ال�شركـ ــة واحل ـ ــاالت التي يلتـ ــزم مبوجبهـ ــا امل�ساهمــون الأقليــة بالبيــع  ،وغريهــا
من الأحكام .
املــادة ( ) 12
ي�صدر جملـ�س �إدارة الهيئة قرارا بت�شكيل جمل�س �إدارة الـ�سوق ملدة ( )3ثالث �سنوات
على النحو الآتي :
ع�ضوا
 مديـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــام ال�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق .ع�ضوا
 ممث ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــن الهيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .ع�ضوا
 ممثل عن البنك املركزي العماين . رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ال�شركات العاملة فـي جمال الأوراق املالية  .ع�ضوا ثالثة �أع�ضاء يختارهم الرئي�س من قائمة ت�ضم �سبعة �أ�سماء ير�شحها الرئي�سالتنفـيــذي  ،على �أن يراعــى فـي االختيــار �أن يكــون �أحدهـم ممثــال لل�شركــات
املدرجة �أوراقها املالية بال�سوق من غري ال�شركات العاملة فـي جمال الأوراق
املالية  ،و�أن يكون الآخر ممثال ل�صغار امل�ساهمني ممن ميتلك �أقل من ()5000
خم�سـ ـ ــة �آالف �سهـ ـ ــم  ،ويكـ ــون الع�ض ــو الثالـ ـ ــث م ـ ــن ذوي الكفـ ـ ــاءة واخلبـ ـ ــرة ،
ويجوز جتديد ع�ضويتهم ملدة واحدة .
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وي�صدر جمل�س �إدارة الهيئة قرارا بتعيني كل من مدير عام لل�سوق  ،ورئي�س جمل�س
�إدارة ال�س ــوق علــى �أن يك ــون الأخري مــن بني الأع�ضــاء امل�شـار �إليهـم فــي الفق ــرة
ال�سابقة  ،وال يجوز �أن يجمع �شخ�ص واحد بني هاتني الوظيفتني .
وي�ص ــدر جملــ�س �إدارة الهيئ ــة الئحــة داخلي ــة بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات و�صالحي ــات
كل من مديــر عــام ال�سوق ورئي�س جمل�س �إدارة ال�سوق  ،وتنظيم �إجــراءات دع ــوة
جمل�س �إدارة ال�سوق �إىل االنعقاد  ،ومكان ون�صاب �صحة االجتماع  ،وكيفـية �إ�صداره
للقــرارات وحتدي ــد مكاف ـ�آت �أع�ض ــاء املجلــ�س  ،وغريه ــا مـ ــن التنظيمــات الالزم ــة
ملبا�شرة �أعماله .
املــادة ( )13
يتولـى تدقيـق ح�سابـات ال�ســوق مراقب ح�سابات مرخ�ص لــه بالعمـل فـي ال�سلطنــة
يختاره جمل�س �إدارة ال�سوق  ،ويحدد �أتعابه بعد موافقة جمل�س �إدارة الهيئة .
املــادة (  )17الفقــرة الثانيــة
ويجـوز للو�سيط القيام ببيع الأوراق املالية التي ا�شرتاها ل�صالــح �أحـد عمالئــه ،
ومل ي�سدد قيمتها  ،وذلك طبقا للقواعد التي ي�صدرها جمل�س �إدارة الهيئة .
املــادة (  ) 52البنــد ( ) 2
ممث ــل عــن وزارة املالية ال تقل درجته عن وكيل وزارة  ،ير�شحــه الوزيــر املختــ�ص
نائبا للرئي�س .
املــادة ( ) 60
أ�  -تتول ــى اجله ــة املخت�ص ــة بالهيئة إ�جـراء التحقيـق  ،كلمـا ر�أت ذلك �ضروريـا ،
عند وق ــوع خمالف ــة لأحك ــام هذا القان ــون �أو اللوائــح �أو القرارات ال�صــادرة
تنفـيــذا له �أو عند وقوع خمالفة لأحكام قوانني الأوراق املالية خارج ال�سلطنة
مــن �أي �شخــ�ص يخ�ضع لأحكام هذه القوانــني  ،وذلك بنــاء علــى طلـب اجلهــة
اخلارجية  ،ولها فـي �سبيل ذلك الآتي :
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�	- 1إجــراء التفتيــ�ش وفح ــ�ص ال�سجـ ــالت والدفات ــر واملرا�ســالت والتدقي ــق
فـي ال�صفقـات التــي يعقدها ال�شخ�ص املخالف �سواء بنف�ســه �أو ع ــن طريـق
وكيل  ،كما يحق لها التحقيق فـي �أي تعامل قام به املخالف مع �أي طرف
له عالقة مبو�ضوع التحقيق .
 - 2اال�ستعان ـ ــة باجله ـ ـ ــات املخت�صـ ــة بال�سلطن ـ ـ ــة فـي �سبيـ ــل إ�ل ـ ــزام املخالـ ـ ــف
�أو من توجــه �إليــه الدع ــوة بالتحقيــق  ،للح�ضــور �أمـام اجلهـة املخت�صــة
بالهيئة �أو �إلزامه بتقدمي امل�ستندات �أو ال�سجالت التي لها عالقة مبو�ضوع
التحقيق .
وللهيئــة طلــب �أي �سجالت �أو معلومــات من الهيئــات الأخـرى وال�شركــات
وامل�صـ ــارف والأفــراد  ،تكون ذات �صلة ب�أي تعامل بالأوراق املاليــة داخلي ــا
كان �أو خارجيا .
ب  -يلت ــزم ال�شخــ�ص الذي يجــرى معــه التحقيــق بعــدم الإف�صـاح عن �أي معلوم ــات
ذات �صلة مبو�ضوع التحقيق لغري اجلهة املخت�صة ب�إجرائه .
ج  -للهيئة تزويد اجلهات اخلارجية التي تتوىل �أعمال الرقابة على �أ�سواق املال
بنتائج التحقيق وب�أي معلومات �أخرى �إذا كان طلب التحقيق مقدما منها .
املــادة (  /63أ� ) البنــد ( ) 3
غرامة ال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال عماين مع مراعاة احلدود املقررة
لعقوبة املخالفة الواردة فـي �أي قانون �آخر .
املــادة ( ) 64
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن مدة
ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،و بغرامة ال تقل
عن ( )30000ثالثني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال
عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كــل �شخــ�ص يثب ــت تعامل ــه فـي ال�س ــوق بن ــاء
على معلومات غري معلنــة �أو غري مف�صــح عنها � ،أو يتعامــل با�سم �شخ ــ�ص �آخ ــر ،
�أو يقوم بن�شر الإ�شاعات حول �أو�ضاع �أي �شركة بهدف الت�أثري على م�ستويات �أ�سعار
�أ�سهمهــا .
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املــادة ( ) 65
م ــع ع ــدم الإخ ــالل بـ ـ�أي عقوب ــة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقــب بال�سجـ ــن
مـدة ال تــقل عن ( )3ثالثــة �أ�شهــر  ،وال تزيــد عل ــى (� )2سنت ــني  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال
عماين �أو ب�إح ــدى هات ــني العقوبت ــني  ،ك ــل �شخ ــ�ص يقدم  -ع ــن علـ ــم  -بيان ـ ـ ــات
�أو ت�صريحــات �أو معلومــات يتيقن �أنها غري �صحيحــة بهــدف الت�أثيــر علــى ق ــرار
امل�ستثمر .
املــادة ( ) 66
مـع عـدم الإخـالل ب�أي عقوبـة �أ�شد ينــ�ص عليها قانون �آخ ــر  ،يعاق ــب بال�سجن م ــدة
ال تق ــل عن ( )3ثالث �سن ــوات  ،وال تزيد علـى (� )7سبع �سنوات  ،وبغرامــة ال تقـل
عن (� )60000ستني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )150000مائة وخم�سني �ألف
ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من :
 - 1با�ش ــر ن�شاطــا مــن الأن�شطـة اخلا�ضعــة لأحك ــام هــذا القانــون دون �أن يك ـ ــون
مرخ�صا له فـي ذلك .
 - 2طرح لالكتتاب �أوراقا مالية �أو تلقى عنها �أمواال ب�أي �صورة باملخالفة لأحكام
هذا القانون .
املــادة ( ) 67
 - 1مع عــدم الإخــالل ب�أي عقوبة �أ�شــد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن
مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات  ،وبغرامة
ال تق ــل عـ ــن ( )50000خم�ســني �ألــف ريال عمانــي  ،وال تزيــد علــى ()100000
مائة �ألف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل �شخ�ص :
أ�  -يقوم ب�إجراء �أي ت�صرف فـي الأوراق املالية ي�ؤدي �إىل الإيهام باملتعاملني
الآخرين � ،أو �إيجاد �سل�سلة عمليات غري حقيقية يق�صد بها �إيهام الغري
من ه�ؤالء املتعاملني بتواجد �سوق ن�شطة فـي الورقة املالية املتداولة .
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ب  -يقوم مبفرده �أو بالتواط ؤ� مع �شخ�ص �أو جمموعة �أ�شخا�ص �آخرين ب�إجراء
�أي تعامـل فـي الأوراق املاليــة يهدف �إىل تثبيت �أ�سعار ورقة ماليــة معينــة
ب�صورة مفتعلة ب�شكل يتعار�ض مع القوانني واللوائح والتعليمات املعمول
بها .
ج  -كـ ـ ــل مـ ــن م�ؤ�س�سـ ــي �شرك ـ ــة امل�ساهم ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة ومدقق ـ ــي احل�سابـ ـ ــات ،
وكـ ـ ــل من �شاركهـ ــم فـي �إع ــداد ن�ش ــرة �إ�ص ــدار لالكتت ــاب الع ــام مــع علمــه
ب ـ�أن املعلومــات الــواردة بالنـ�شـرة غيـر �صحيحـ ــة � ،أو ب ـ�أن الن�شـرة لـ ــم يت ــم
ت�ضمينها �أي معلومات مهمة � ،أو مت ت�ضمينها بيانات كاذبة .
 - 2يعاقـ ـ ــب بغرامـ ــة ال تقـ ــل عـ ــن ( )10000ع�ش ــرة �آالف ري ــال عمان ــي  ،وال تزي ـ ــد
على (� )60000ستني �ألف ريال عماين كل من :
أ�  -يخالـ ــف من �أع�ض ــاء جملــ�س الإدارة �أو الإدارة التنفـيذيــة لل�شرك ــة �أحك ــام
املــادة (� )10أو البند ( )10من املــادة (. )50
ب  -يخال ــف �أحكـ ــام امل ــادة (. )60
املــادة ( ) 68
مـ ــع عـ ــدم الإخالل بـ ـ ـ�أي عقوب ــة من�صو�ص عليها فـي ه ـ ــذا القانون  ،يعاق ــب كـ ــل
من يخالف �أحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا ل ــه  ،بغرامة
ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على(� )70000سبعني �ألف
ريال عماين .
ثانيا  :ي�ستبـ ــدل بعب ـ ـ ــارة ( اللجنـ ــة الت�أديبيـ ـ ــة ) عبـ ـ ــارة ( جل ـنـ ـ ــة امل�ساءلـ ــة ) �أينـم ـ ــا وردت
فـي قانــون �ســوق ر�أ�س املــال امل�شــار �إلي ــه .
ثالثا  :يلغـ ــى تعري ـ ــف ( اجلمعي ـ ــة العامـ ــة) ال ــوارد فـي املـ ـ ــادة ( )1م ـ ــن الف�ص ـ ــل الأول :
تعريفــات عامــة  ،مـن قانــون �ســوق ر�أ�س املــال امل�شــار �إليــه .
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رابعا  :أ�  -ي�ض ـ ــاف بنـ ـ ــدان جدي ـ ــدان برق ـ ــم (� )7إل ــى املـ ــادة (  ، )48وبرق ـ ـ ــم ( 15مك ـ ــررا)
�إىل املــادة ( )50من قانون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليه  ،على النحو الآتي :
املــادة (  ) 48البنــد ( ) 7
ترخيــ�ص وتنظيــم �شركــات الغ ــر�ض اخل ــا�ص .
املــادة (  ) 50البنــد (  15مكــررا )
حتديـ ــد ال�شـ ــروط والإجــراءات املنظمـ ــة للعهـ ــد املالي ــة  ،و�إ�ص ـ ــدار ال�صكـ ـ ــوك
و�إدراجه ــا وتداولها  ،والرقابة ال�شرعية عليها .
ب  -ت�ضاف مادتان جديدتان برقمي ( )68مكررا  ،و (� )72إىل قانون �سوق ر�أ�س املال
امل�شار �إليه على النحو الآتي :
املــادة (  68مكــررا )
مــع عـدم الإخــالل بالعقوبات املن�صــو�ص عليهــا فـي هذا القانون �أو فـي �أي قانــون
�آخر  ،حتك ــم املحكمــة على املخالف لأحك ــام هذا القان ــون �أو اللوائــح �أو القــرارات
ال�صادرة تنفـيذا له برد جميع املبالغ والعوائد املرتتبة على املخالفة �إىل املت�ضرر
منهــا  ،وفـي حالة عدم وجود مت�ضرر ت�ؤول هذه املبالغ والعوائد �إىل الهيئة .
املــادة ( ) 72
تعفى �شركات الغر�ض اخلا�ص التي ت�ؤ�س�س لأغرا�ض �إ�صدار ال�صكوك من اخل�ضوع
لقان ــون ا�ستثم ــار ر�أ�س املال الأجنب ــي  ،ومن جمي ــع ال�ضرائــب والر�س ــوم املفرو�ضــة
من كافــة وحــدات اجلهاز الإداري للدولــة  ،وال�سمــاح لهــا بتملك الأ�صــول الثابتــة
واملنقولة  ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر العقارات والأرا�ضي .
خام�سا  :يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
�ساد�سا  :يعمل ب�أحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2014/60
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل االتفاقية الدولية
لتب�سيــط وتن�سيــق الإجــراءات اجلمركيــة ( كيوتــو املعدلـــة )
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 الدولية لتب�سيط وتن�سيق الإجراءات اجلمركية ( كيوتو املعدلة ) ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقــة علــى ان�ضمــام �سلطنــة عمان �إلـى االتفاقيـة الدوليــة لتب�سيــط وتن�سيــق الإجــراءات
اجلمركيــة ( كيوتـو املعدلــة )  ،وامللحـق ( ) Aاملرفـق بهــا  ،وفقـا لل�صيغـة املرفقــة .
املــادة الثانيـــــة
عل ــى جه ـ ــات االخت�ص ـ ــا�ص اتخ ـ ـ ــاذ �إجـ ـ ــراءات االن�ضمـ ــام �إلـ ــى االتفاقيـ ــة امل�شـ ـ ــار �إليـ ــها ،
وامللح ــق ( ) Aاملرف ــق به ــا وفق ــا لأحكامهم ــا .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من حمـــــرم �سنـة 1436هـ
املوافـــــق  10 :من نوفمبـــر �سنـة 2014م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1078
ال�صادرة فـي 2014/11/16م

-547-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

االتفاقيــة الدوليــة
لتب�سيـط وتن�سيـق الإجـراءات اجلمركيـة
(اتفاقيــة كيوتــو)
(النــ�ص املعــدل)
مقدمــــة
�إن الأطراف املتعاقدة على هذه االتفاقية املربمة حتت رعايــة جملــ�س التعــاون اجلمركـي ،
�سعيا منها لإزالة االختالف بني الإجراءات واملمار�سات اجلمركية لدى الأطراف املتعاقدة
الذي من �ش�أنه عرقلة التجارة الدولية وغريها من التبادالت التجارية ،
ورغبة منها فـي الإ�سهام على نحو فعال فـي تنمية هذه التجارة والتبادالت من خالل
تب�سيط وتن�سيق الإجراءات واملمار�سات اجلمركية وتعزيز التعاون الدويل ،
و�إذ تالحظ �أنه ميكن حتقيق فوائد هامة من جراء ت�سهيل التجارة الدولية دون احلاجة
للتنازل فـي معايري الرقابة اجلمركية ذات ال�صلة ,
و�إدراكا منها ب�أن مثل هذا التب�سيط والتن�سيق ميكن حتقيقه من خالل تطبيق املبادئ
التالية على وجه اخل�صو�ص :
 تنفيذ برامج تهدف �إىل حتديث الإجراءات واملمار�سات اجلمركية ب�صورة م�ستمرةمما يرفع من الكفاءة والفعالية .
 تطبيق الإجراءات واملمار�سات اجلمركية ب�أ�سلوب �شفاف ومن�سق ميكن التنب�ؤ به . تقدمي كل املعلومات الالزمة �إىل الأطراف املعنية فيما يتعلق بالقوانني والأنظمةاجلمركية واخلطوط الإر�شادية الإدارية والإجراءات واملمار�سات .
 اعتماد �أ�ساليب حديثة ك�إدارة الأخطار و�إجراءات الرقاب ــة املبنيــة علــى التدقيــقواملراجعة واال�ستخدام العملي الأمثل لتقنية املعلومات .
 التع ــاون مــع ال�سلط ــات املحلي ــة الأخــرى و�إدارات اجلمــارك الأخــرى واملجموعاتالتجارية .
 تنفيذ املعايري الدولية ذات العالقة . �إتاحة �إجراءات املراجعة الإدارية والق�ضائية التي ي�سهل الو�صول �إليها للأطرافاملت�أثرة .
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ولقناعتها ب�أن وثيقة دولية تت�ضمن الأهداف واملبادئ املذكورة �أعاله والتي تتعهد الأطراف
املتعاقدة بتطبيقها �سوف ت�ؤدي �إىل حتقيق درجة عالية من تب�سيط وتن�سيق الإجراءات
واملمار�سات اجلمركية وهو الهدف الأ�سا�سي ملجل�س التعاون اجلمركي مما يعد �إ�سهاما
كبريا فـي ت�سهيل التجارة الدولية .
قد اتفقت على ما يلي :
املــادة ( ) 1
لأغرا�ض تطبيق هذه االتفاقية :
�أ  -يق�صد بعبارة " �إجراء �أ�سا�سي" ( )Standardاحلكم الذي يعد تنفيذه �ضروريا
لتحقيـق تن�سيق وتب�سيـط الإجـراءات واملمار�سـات اجلمركيـة .
ب  -يق�صــد بعبــارة " �إجــراء انتقايل "(  )Transitional Standardالإجراء الوارد
فـي امللحق العام الذي ي�سمح بفرتة �أطول لتنفيذه .
ج  -يق�صــد بعبــارة "�إجــراء مو�صــى بــه"(  ) Recommended Practiceحكمــا
واردا فـي ملحق خا�ص ميثل تقدما نحو تن�سيق وتب�سيط الإجراءات واملمار�سات
اجلمركية مما يحبذ تطبيقه على �أو�سع نطاق ممكن .
د  -يق�صد بعبارة " الت�شريع الوطني" (  ) National Legislationالقوانني
والأنظمة وغريها من الإجراءات التي تفر�ضها جهة خمت�صة لدى طرف متعاقد
واملطبقة فـي كافة �أنحاء �إقليم الطرف املتعاقد املعني �أو املعاهدات النافذة امللتزم
بها ذلك الطرف .
هـ  -يق�صد بعبارة " امللحق العام" (  ) General Annexجمموعة الأحكام املطبقة
على كافة الإجراءات واملمار�سات اجلمركية امل�شار �إليها فـي هذه االتفاقية .
و  -يق�صد بعبارة " امللحق اخلا�ص" (  ) Specific Annexجمموعة الأحكام املطبقة
على �إجراء �أو �أكرث من الإجراءات واملمار�سات اجلمركية امل�شار �إليها فـي هذه
االتفاقية .
ز  -يق�صد بعبارة " اخلطوط الإر�شادية "(  ) Guide Linesجمموعة ال�شروح
لأحكام امللحق العام واملالحق اخلا�صة والف�صول التي تو�ضح بع�ضا من الإجراءات
العملي ــة املمكنــة الواجــب اتباعهــا ف ــي تطبيــق الإج ــراءات الأ�سا�سية والإجراءات
االنتقالية والإجراءات املو�صى بها وعلى وجه اخل�صو�ص فـي بيان �إجراءات �أمثل
وفـي التو�صية ب�أمثلة لت�سهيالت �أكرب .
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ح  -يق�صد بعبارة " اللجنة الفنية الدائمة" ( Technical Committee

) Permanent

اللجنة الفنية الدائمة باملجل�س .
ط  -يق�صد بعبارة "املجل�س "(  ) Councilاملنظمة التي مت ت�أ�سي�سها مبوجب اتفاقية
�إن�شاء جمل�س التعاون اجلمركي املربمة فـي بروك�سل بتاريخ  15دي�سمرب 1950م .
ي  -يق�صد بعبارة "االحتاد اجلمركي �أو االقت�صادي" )Customs or Economic
( Unionاالحتاد امل�ؤ�س�س من قبل دول  ،واملكون منها  ،مما يتمتع ب�أهلية و�ضع
�أنظمته اخلا�صة امللزمة لتلك الدول فيما يتعلق بامل�سائل التي حتكمها هذه
االتفاقية ويتمتع ب�أهلية اتخاذ القرار وفقا لالئحته الداخلية بالتوقيع على هذه
االتفاقية �أو ت�صديقها �أو االن�ضمام �إليها .
املــادة ( ) 2
يتعهد كل طرف متعاقد بال�سعي لتب�سيط وتن�سيق الإجراءات اجلمركية  ،والتقيد  -لأجل
ذلــك الغــر�ض  -بالإجــراءات الأ�سا�سيــة  ،الإجــراءات االنتقاليــة والإجــراءات املو�صـ ــى بهــا
فـي مالحق هذه االتفاقية وفقا لأحكام هذه االتفاقية � ،إال �أنه لي�س هناك ما مينع �أي
طرف متعاقد من �أن مينح ت�سهيالت �أكرث مما هو من�صو�ص عليه فـي هذه االتفاقية  .كما
يو�صى كل طرف متعاقد مبنح ت�سهيالت �أكرث �إىل �أبعد حد ممكن .
املــادة () 3
يجب �أال حتول �أحكام هذه االتفاقية دون تطبيق الت�شريع الوطني فيما يتعلق ب�أحكام املنع
�أو القيود املفرو�ضة على الب�ضائع اخلا�ضعة للرقابة اجلمركية .
املــادة ( ) 4
 - 1تتكون االتفاقية من منت  ،ملحق عام ومالحق خا�صة .
 - 2يتكون امللحق العام وكل ملحق خا�ص بهذه االتفاقية من حيث املبد�أ من ف�صول تتفرع
من ملحق معني ويحتوى على :
أ�  -تعريفات .
ب � -إجراءات �أ�سا�سية  ،بع�ضها �إجراءات انتقالية فـي امللحق العام .
 - 3ي�شتمل كل ملحق خا�ص على �إجراءات مو�صى بها �أي�ضا .
 - 4ي�صحب كل ملحق خطوط �إر�شادية ن�صو�صها غري ملزمة للأطراف املتعاقدة .
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املــادة ( ) 5
لأغرا�ض تطبيق هذه االتفاقية يجب �أن يعد �أي ملحق خا�ص �أو ف�صل وارد فيه مما التزم
به �أي طرف متعاقد جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية  ،كما �أن �أي �إ�شارة �إىل االتفاقية بالن�سبة
لذلك الطرف املتعاقد تعترب مت�ضمنة الإ�شارة �إىل ذلك امللح ــق �أو الف�ص ــل .
املــادة ( ) 6
 - 1تن� أش� جلنة �إدارة للنظر فـي تنفيذ هذه االتفاقية و�أي �إجراءات ت�ضمن توحيد تف�سريها
وتطبيقها و�أي تعديالت مقرتحة عليها .
 - 2تكون الأطراف املتعاقدة �أع�ضاء فـي جلنة الإدارة .
 - 3يحق للإدارة املخت�صة لأي جهة م�ؤهلة لأن ت�صبح طرفا متعاقدا فـي هذه االتفاقية
مبوجب �أحكام املادة (� )8أو �أي ع�ضو مبنظمة التجارة العاملية ح�ضور دورات جلنة
الإدارة ب�صفة مراقب  .يحدد و�ضع وحقوق ه�ؤالء املراقبني بقرار من املجل�س  .ال يجوز
ممار�سة احلقوق �آنفة الذكر قبل دخول القرار حيز التنفيذ .
 - 4يجوز للجنة الإدارة دعوة ممثلي امل�ؤ�س�سات الدولية احلكومية وغري احلكومية حل�ضور
دورات جلنة الإدارة ب�صفة مراقبني .
 - 5جلنة الإدارة .
أ�  -تو�صي على الأطراف املتعاقدة ب ـ :
 - 1تعديالت فـي منت هذه االتفاقيــة .
 - 2تعديالت فـي امللحق العام واملالحق اخلا�صة والف�صول الواردة فيها و�إدخال
ف�صول جديدة على امللحق العام  ،و
� -3إدخال مالحق خا�صة جديدة وف�صول جديدة على املالحق اخلا�صة .
ب  -يجوز �أن تقرر تعديل الإجراءات املو�صى بها �أو �إدخال �إجراءات مو�صى بها جديدة
على املالحق اخلا�صة �أو الف�صول الواردة فيها وفقا ملا جاء فـي املادة ( . ) 16
ج  -تنظر فـي تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية وفقا للفقرة ( )4من املادة (. )13
د  -تقوم مبراجعة وحتديث اخلطوط الإر�شادية .
هـ  -تنظر فـي �أي م�سائل �أخرى ذات عالقة بهذه االتفاقية قد حتال �إليها .
و  -تبلغ اللجنة الفنية الدائمة واملجل�س بقراراتها .
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 - 6تقوم الإدارات املخت�صة لدى الأطراف املتعاقدة ب�إبالغ �أمني عام املجل�س باالقرتاحات
مبقت�ضــى البنــود ( �أ ) ( ،ب) ( ،ج) �أو (د) من الفقــرة ( )5مــن هــذه املادة و�أ�سبابها ،
�إىل جانب �أي طلبات خا�صة ب�إدراج بنود جديدة على جدول �أعمال دورات جلنة الإدارة .
وعلى �أمني عام املجل�س عر�ض هذه االقرتاحات على الإدارات املخت�صة لدى الأطراف
املتعاقدة واملراقبني امل�شار �إليهم فـي الفقرات ( )4( ، )3( ، )2من هذه املادة .
 - 7جتتمع جلنة الإدارة مرة على الأقل كل عام  .وتقوم �سنويا باختيار رئي�س لها ونائبه .
يقوم �أمني عام املجل�س بتوجيه الدعوة وم�سودة جدول الأعمال �إىل الإدارات املخت�صة
ل ــدى الأط ــراف املتعاق ــدة و إ�ل ــى املراقبي ــن امل�شار �إليهم فـي الفقرات ()4( ، )3( ، )2
من هذه املادة قبل �ستة �أ�سابيع على الأقل من اجتماع جلنة الإدارة .
� - 8إذا تعــذر الو�صــول إ�لــى ق ــرار بالإجمــاع  ،يتــم اتخ ــاذ الق ــرار ب�ش�أن امل�سائل املطروحة
على جلنة الإدارة بت�صويت الأطراف املتعاقدة احلا�ضرة  .ويتم اعتماد املقرتحات
مبوجب البنود ( أ� ) ( ،ب) �أو(ج) من الفقرة ( )5من هذه املادة ب�أغلبية ثلثي الأ�صوات
التي يتم الإدالء بها  .يتم اتخاذ القرار فـي كافة امل�سائل الأخرى من قبل جلنة الإدارة
ب�أغلبية الأ�صوات التي يتم الإدالء بها .
 - 9عند تطبيق الفقرة ( )5من املادة ( )8من هذه االتفاقية  ،يكون لالحتادات اجلمركية
�أو االقت�صاديــة التــي هــي �أطــراف متعاقــدة  ،ف ــي حالــة الت�صويــت  ،عــدد مــن الأ�ص ــوات
ي�ساوي جمموع الأ�صوات املخ�ص�صة لأع�ضائها التي هي �أطراف متعاقدة .
 - 10تقـ ــوم جلنـ ــة الإدارة ب�إقــرار تقريــر قبــل اختتــام جل�ستهــا ويتــم �إر�س ــال هذا التقريــر
�إىل املجل�س و�إىل الأطراف املتعاقدة واملراقبني املذكورين فـي الفقرات (. )4( ، )3( ، )2
 - 11فـي حال عدم الن�ص فـي هذه االتفاقية على �أحكام ذات عالقة باملو�ضوع ف�إنه يتم
تطبيق الالئحة الداخلية للمجل�س ما مل تقرر جلنة الإدارة خالف ذلك .
املــادة ( ) 7
يجب لأغرا�ض الت�صويت فـي جلنة الإدارة � ،أن يتم ت�صويت م�ستقل على كل ملحق خا�ص
وكل ف�صل من ملحق خا�ص .
أ�  -يحق لكل طرف متعاقد الت�صويت على امل�سائل املتعلقة بتف�سري  ،تطبيق �أو تعديل
منت االتفاقية وامللحق العام .
ب  -بالن�سبة للم�سائل املتعلقة مبلحق خا�ص �أو بف�صل من ملحق خا�ص مو�ضــع التنفي ــذ ،
ال يحــق الت�صويــت �إال للأط ــراف املتعاق ــدة التــي ق ــد قبل ــت ذل ــك امللحـ ــق اخلا�ص
�أو الف�صل الوارد فيه .
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ج  -يحق لكل طرف متعاقد الت�صويت على م�سودات مالحق خا�صة جديدة �أو ف�صول
جديدة فـي ملحق خا�ص .
املــادة ( ) 8
 - 1يجوز لأي ع�ضو باملجل�س �أو �أي ع�ضو بالأمم املتحدة �أو وكاالتها املتخ�ص�صة �أن ي�صبح
طرفا متعاقدا على هذه االتفاقية :
أ�  -بالتوقيع عليها دون حتـفظ على الت�صديق .
ب  -ب�إيداع وثيقة الت�صديق بعد توقيعها قيد للم�صادقة عليها � ،أو
ج  -باالن�ضمام �إليها .
 - 2تظل هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع لغاية  30يونيو 1974م مبقر املجل�س بربوك�سل
من قبل الأع�ضاء امل�شار �إليهم فـي الفقرة ( )1من هذه املادة  .وتكون بعد ذلك مفتوحة
لالن�ضمام �إليها من قبل ه�ؤالء الأع�ضاء .
 - 3يلتزم كل طرف متعاقد عند التوقيع �أو امل�صادقة �أو االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية
بتحديـ ــد املالح ـ ــق اخلا�صــة �أو الف�صول الواردة فيها التي يقبلها  .ويجوز له بعد ذلك
�أن ي�شعر جهة الإيداع بقبوله واحد �أو �أكرث من املالحق اخلا�صة �أو الف�صول الواردة
فيها .
 - 4على الأطراف املتعاقدة التي تقبل ب�أي ملحق خــا�ص جدي ــد �أو �أي ف�ص ــل جدي ــد في ــه
�أن ت�شعر بذلك جهة الإيداع وفقا ملا جاء فـي الفقرة ( )3من هذه املادة .
�( 5أ)  -يج ــوز لأي احت ــاد جمرك ــي �أو اقت�ص ــادي �أن ي�صب ــح طرفا متعاقدا بهذه االتفاقية
وفقــا للفقــرات ( )3( ، )2( ، )1م ــن ه ـ ــذه املــادة  .وعلـى هـ ــذا االحتـ ــاد اجلمركـي �أو
االقت�صادي �أن يخطر جهة الإيداع باخت�صا�صه فيما يتعلق بامل�سائل التي حتكمها
هذه االتفاقية  ،كما يجب عليه �إبالغ جهة الإيداع ب�أي تعديل جوهري يطر�أ على
نطاق اخت�صا�صه .
(ب)  -على االحتاد اجلمركي �أو االقت�صادي الذي هو طرف متعاقد على هذه االتفاقية
�أن ميار�س با�سمه احلقوق و�أن يفـي بااللتزامات التي ت�ضفيها هذه االتفاقية
على �أع�ضائه الأطراف املتعاقدة على هذه االتفاقية وذلك بالن�سبة للأمور التي
تقع �ضمن اخت�صا�صه  .وفـي هذه احلالة  ،ال يحق له�ؤالء الأع�ضاء ممار�سة هذه
احلقوق ب�صورة منفردة مبا فـي ذلك حق الت�صويت .
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املــادة ( ) 9
 - 1يلتزم �أي طرف متعاقد ي�صادق على هذه االتفاقية �أو ين�ضم �إليها ب�أي تعديالت تطر�أ
على هذه االتفاقية ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ �إيداعه وثيقة الت�صديق �أو االن�ضمام ،
مبا فـي ذلك امللحق العام .
 - 2يلتزم �أي طرف متعاقد يقبل ملحقا خا�صا �أو ف�صال من ف�صوله ب�أي تعديالت تطر�أ
على الإجراءات الأ�سا�سية الواردة فـي ذلك امللحق اخلا�ص �أو الف�صل التي دخلت حيز
التنفيذ بتاريخ �إ�شعاره جهة الإيداع بقبوله له  .ويلتزم �أي طرف متعاقد يقبل ملحقا
خا�صا �أو ف�صال ب�أي تعديالت تطر�أ على الإجراءات املو�صى بها الواردة فـي ذلك امللحق
�أو الف�صل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ �إ�شعاره جهة الإيداع بقبوله له ما مل يبد
حتفظات على واحد �أو �أكرث من تلك الإجراءات املو�صى بها وفقا للمادة ( )12من هذه
االتفاقية .
املــادة ( ) 10
 - 1يج ــوز لأي ط ــرف متعاق ــد  ،عن ــد توقي ــع ه ــذه االتفاقي ــة دون حتفــظ على الت�صديق
�أو عن ــد إ�ي ــداع ــه وثيق ــة الت�صدي ــق �أو االن�ضم ــام �أو فـي �أي وقــت الحــق � ،أن ي�شعــر جهــة
الإيداع ب�أن هذه االتفاقية �سوف ت�شمل كافة �أو بع�ض الأقاليم امل�س�ؤول عن عالقاتها
الدولية  .وي�صبح هذا الإ�شعار نافذا بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالمه من قبل جهة
الإيداع  .ومع ذلك  ،ال تطبق هذه االتفاقية على الأقاليم املحددة فـي الإ�شعار قبل
دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد املعني .
 - 2يجوز لأي طرف متعاقد قام بتوجيه �إ�شعار بتمديد نطاق االتفاقية لت�شمل �أي �إقليم
م�س�ؤول عن عالقاته الدولية وفقا ملا جاء فـي الفقرة ( )1من هذه املادة � ،إخطار جهة
الإيداع مبوجب الإجراء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )19من هذه االتفاقية ب�أن ذلك
الإقليم لن ي�ستمر فـي تطبيق هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 11
لأغرا�ض تطبيق هذه االتفاقية يجب على االحتاد اجلمركي �أو االقت�صادي الذي هو
طرف متعاقد على هذه االتفاقية �أن يبلغ �أمني عام املجل�س بالأقاليم التي ت�شكل االحتاد
اجلمركي �أو االقت�صادي  ،و�أن تلك الأقاليم تعد �إقليما واحدا .
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املــادة ( ) 12
 - 1تلتزم كافة الأطراف املتعاقدة بامللحق العام مبوجب هذه املادة .
 - 2يجوز لطرف متعاقد �أن يقبل ملحقا �أو �أكرث من املالحق اخلا�صة � ،أو ف�صال �أو �أكرث
مــن الف�صــول الواردة فيهــا  .ويلتزم الطرف املتعاقد الذي يقبل ملحقا خا�صا �أو ف�صال
�أو ف�صوال فيه بكافة الأحكام الأ�سا�سية الواردة فيه  .ويلتزم الطرف املتعاقد الذي
يقبل ملحقا خا�صا �أو ف�صال �أو ف�صوال فيه بكافة الإجراءات املو�صى بها فيه ما مل
ي�شعر جهة الإيداع  ،وقت القبول �أو فـي �أي وقت بعد ذلك بالإجراءات املو�صى بها
التي يتحفظ ب�ش�أنهــا مو�ضحــا �أوجــه االختالف القائمة بني �أحكام ت�شريعه الوطني
و�أحكام الإجراء (الإجراءات) املو�صى بها ذي ال�صلة  .ويجوز لأي طرف متعاقد قد
�أبدى حتفظات �أن ي�سحب تلك التحفظات كليا �أو جزئيا فـي �أي وقت مبوجب �إ�شعار
يوجهه �إىل جهة الإيداع يحدد فيه تاريخ �سريان هذا ال�سحب .
 - 3يتعني على كل طرف متعاقد ملتزم مبلحق خا�ص �أو ف�صل �أو ف�صول فيه �أن ينظر
فـي �إمكانيــة �سحبــه �أي حتفظــات �أبداهــا علــى الإجــراءات املو�صــى بها مبوجب �أحكام
الفقرة ( ، )2و�أن ي�شعر �أمني عام املجل�س بنتائج تلك املراجعة بنهاية فرتة كل ثالث
�سنوات تبد أ� من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالن�سبة له  ،و�أن يحدد �أحكام
ت�شريعه الوطني الذي يرى �أنها تتعار�ض مع �سحبه تلك التحفظات .
املــادة ( ) 13
 - 1يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الأحكام الأ�سا�سية الواردة فـي امللحق العام واملالحق
اخلا�صة �أو الف�صول الواردة فيها التي قبل بها خالل (� )36شهرا من دخول ذلك
امللحق /املالحق �أو الف�صل/الف�صول حيز التنفيذ بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد .
 - 2يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الأحكام االنتقالية الواردة فـي امللحق العام خالل()60
�شهرا من تاريخ دخول امللحق العام حيز التنفيذ بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد .
 - 3يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الإجراءات املو�صى بها الواردة فـي امللحق/املالحق
اخلا�ص �أو الف�صل/الف�صول الواردة فيه  ،التي قبل بها خالل (� )36شهرا من دخول
ذلك امللحق /املالحق اخلا�ص �أو الف�صل/الف�صول حيز التنفيذ بالن�سبة لذلك الطرف
املتعاقد ما مل تكن هناك حتفظات على �إجراء �أو �أكرث من تلك الإجراءات املو�صى بها .
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 ( - 4أ� ) �إذا كانت الفرتات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة (� )1أو ( )2من هذه املادة غري كافية
عمليا لأي طرف متعاقد لتنفيذ �أحكام امللحق العام  ،ف�إنه يجوز لذلك الطرف
املتعاقد �أن يطلب من جلنة الإدارة  ،قبل نهاية الفرتة امل�شار �إليهـا فـي الفقـرة ()1
�أو ( )2من هذه املادة  ،متديد تلك الفرتة  .ويتعني على هذا الطرف املتعاقد �أن يبني
فـي طلبه الأحكام فـي امللحق العام التي يطلب متديدا لها ومربرات ذلك الطلب .
(ب) يجــوز للجنــة الإدارة ف ــي ظــروف ا�ستثنائيــة منــح ذلــك التمديــد  .ويجــب �أن تذكر
فـي �أي قرار من جلنة الإدارة مبنح ذلك التمديد الظروف اال�ستثنائية امل�سوغة
للقرار  ،ويجب �أال يكون التمديد فـي �أي حال من الأحوال لأكرث من عام  .ويلتزم
الطــرف املتعاق ــد ب�إ�شع ــار جهـة الإيـداع فـي نهايـة التمديـد عن تنفيــذ الأحكــام
التي كان منح ب�ش�أنها التمديد .
املــادة ( ) 14
 - 1يجب ت�سويــة �أي نزاع ين� أش� بني طرفي ــن متعاقديـن �أو �أكرث ح ــول تف�سري �أو تطبيــق
هذه االتفاقية بالتفاو�ض بينها ما �أمكن ذلك .
 - 2يجب �أن حتيل الأطراف املتعاقدة املتنازعة �أي نزاع ال تتم ت�سويته بالتفاو�ض �إىل جلنة
الإدارة التي تقوم حينئذ بالنظر فـي ذلك النزاع وتقدمي تو�صيات ب�ش�أن ت�سويته .
 - 3يجوز �أن توافق الأطراف املتعاقدة املتنازعة م�سبقا على قبول تو�صيات جلنة الإدارة
على �أنها ملزمة لها .
املــادة ( ) 15
 - 1على �أمني عام املجل�س �إبالغ ن�ص �أي تعديل تو�صي به جلنة الإدارة على الأطراف
املتعاقدة  ،وفقا للفقرتني ( �أ )1/و( �أ )2/من الفقرة ( )5من املادة ال�ساد�سة �إىل كافة
الأطراف املتعاقدة و�إىل �أع�ضاء املجل�س من غري الأطراف املتعاقدة .
 - 2ت�صبح التعديالت فـي منت االتفاقية نافذة بالن�سبة لكافة الأطراف املتعاقدة بعد
�ستة �أ�شهر من إ�يــداع وثائ ـ ــق القب ــول من قب ــل الأطراف املتعاق ــدة احلا�ض ــرة فـي دورة
جلن ــة الإدارة التي قدمت التو�صية خاللها ب�إدخال تلك التعديالت �شريطة �أال يقـدم
�أي مـن الأط ــراف املتعاقــدة اعرتا�ضا خــالل مدة اثنــي ع�ش ــر �شه ــرا من تاريــخ إ�بـ ــالغ
هذه التعديالت .
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 - 3يعترب �أي تعديل مو�صى به على امللحق العام �أو املالحق اخلا�صة �أو على الف�صول
ال ــواردة فيه ــا فـ ــي حك ــم املقب ــول بعد �ست ــة �أ�شه ــر م ــن تاري ــخ �إب ــالغ التعدي ــل املو�صــى
به �إىل الأطراف املتعاقدة :
�أ  -ما مل يكن هناك اعرتا�ض من �أي طرف متعاقد �أو فـي حالة ملحق خا�ص �أو ف�صل ،
من �أي طرف متعاقد ملزم بذلك امللحق اخلا�ص �أو الف�صل � ،أو
ب  -ما مل يبلغ �أي طرف متعاقد �أمني عام املجل�س بعدم توافر ال�شروط الالزمة ملثل
هذا القبول بالرغم من عزمه قبول التعديل املو�صى به .
� - 4إذا ما قام طرف متعاقد ب�إر�سال الإ�شعار �إىل �أمني عام املجل�س ح�سبما هو من�صو�ص
عليه فـي الفقرة (/3ب) من هذه املادة  ،ف�إنه يجوز له تقدمي اعرتا�ضه على ذلك
التعديــل خــالل فتــرة ثماني ــة ع�شــر �شهــرا بعــد انق�ضــاء فتــرة ال�ستـة �أ�شهر امل�شار �إليها
فـي الفقرة ( )3من هذه املادة وذلك طاملا مل ي�شعر �أمني عام املجل�س بقبوله التعديل
املو�صى به .
� - 5إذا تـم �إب ــالغ اعتـرا�ض علــى التعديــل املو�صى بــه وفقــا لأحك ــام الفقــرة (�/ 3أ) �أو ()4
من هذه املادة  ،ف�إن التعديل يعد غري مقبول وال يكون له �أي مفعول .
� -6إذا قام �أي طرف متعاقد ب�إر�سال �إ�شعار وفقا للفقرة (/3ب) من هذه املادة  ،فيعد التعديل
مقبوال فـي �أي من املوعدين التاليني �أيهما �أ�سبق :
أ�  -التاريخ الذي قامت فيه كافة الأطراف املتعاقدة التي بعثت ب�إ�شعاراتها �إىل �أمني
عام املجل�س تبلغه فيها بقبولها بالتعديل املو�صى به �شريطة �أن يكون ذلك التاريخ
هو تاريخ انق�ضاء مدة ال�ستة �أ�شهر املذكورة وذلك فـي حال الإبالغ بجميع �إ�شعارات
القبول قبل انتهاء مدة ال�ستة �أ�شهر امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )3من هذه املادة .
ب  -موعد انق�ضاء مدة الثمانية ع�شر �شهرا امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )4من هذه املادة .
 - 7يدخل �أي تعديل على امللحق العام �أو املالحق اخلا�صة �أو الف�صول الواردة فيها مما يعد
فـي حكم املقبول  ،حيز التنفيذ �إما بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ قبوله � ،أو عند انق�ضاء
تلــك املــدة التي اعتبـر التعديل بعدها فـي حكـم املقبول فـي حـال حتديد مدة خمتلفة
فـي التعديل املو�صى به .
 - 8على �أمني عام املجل�س �إ�شعار كافة الأطراف املتعاقدة على هذه االتفاقية فـي �أقرب وقت
ممكن ب�أي اعرتا�ض على التعديل املو�صى به والذي مت وفقا للفقرة (�/3أ) وب�أي �إ�شعار
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يتلقاه وفقا للفقرة (/3ب) من هذه املادة  .وعلى �أمني عام املجل�س بعدئذ �إبالغ كافة
الأطراف املتعاقدة ما �إذا كان لدى الطرف املتعاقد �أو الأطراف املتعاقدة التي بعثت
بالإ�شعار �أي اعرتا�ض على التعديل املو�صى به �أو �إذا كانت قد قبلت به .
املــادة ( ) 16
 - 1بالرغم من �إجراء التعديل املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15من هذه االتفاقية  ،يجوز
للجنة الإدارة �أن تقرر وفقا للمادة ( )6تعديل �أي �إجراء مو�صى به �أو �إدخال �إجراءات
مو�صى بها جديدة على �أي ملحق خا�ص �أو ف�صل وارد فيه  .وعلى �أمني عام املجل�س
دعوة كل طرف متعاقد لال�شرتاك فـي مداوالت جلنة الإدارة  .على �أمني عام املجل�س
�إبالغ ن�ص �أي تعديل �أو �إجراء مو�صى به جديد مت �إقراره �إىل الأطراف املتعاقدة
و�أع�ضاء املجل�س من غري الأطراف املتعاقدة على هذه االتفاقية .
 - 2يدخــل �أي تعديــل �أو �إدخال لإجراء جديد مو�صى به مما مت االتفاق عليه مبوجب
الفقرة ( )1من هذه املادة حيز التنفيذ بعد �ستة �أ�شهر من �إبالغه �إىل الأطراف املتعاقدة
من قبل �أمني عام املجل�س  .ويعترب كل طرف متعاقد التزم مبلحق خا�ص �أو ف�صل
مو�ضوع هذه التعديالت �أو الإجراءات اجلديدة املو�صى بها �أنه قد قبل تلك التعديالت
�أو الإجراءات اجلديدة املو�صى بها ما مل يبد حتفظا مبوجب الإجراء املن�صو�ص عليه
فـي املادة ( )12من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 17
 - 1ه ــذه االتفاقيــة غري حمددة الأجل �إال �أنه يجوز لأي طرف متعاقد التبليغ ب�إنهائها
فـي �أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ مبوجب املادة ( )18منها .
 - 2يجب الإبالغ ب�إ�شعار الإنهاء مبوجب وثيقة خطية وتودع لدى جهة الإيداع .
 - 3ي�صبح �إ�شعار الإنهاء نافذا بعد �ستة �أ�شهر من ا�ستالم جهة الإيداع لوثيقة الإنهاء .
 - 4تنطبق �أحكام الفقرتني ( )2و ( )3من ه ــذه املـ ــادة فيم ــا يتعل ــق باملالح ــق اخلا�صــة
�أو الف�صول الواردة فيها التي قد ي�سحب �أي طرف متعاقد قبوله لها فـي �أي وقت بعد
الدخول حيز التنفيذ .
 - 5يعــد �أي طــرف متعاقــد �سحــب قبولــه للملحــق العــام ب�أن ــه قــد �أ�شعـر ب�إنهاء االتفاقية .
وفـي هذه احلالة تطبق �أحكام الفقرتني (� )3( ، )2أي�ضا .
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املــادة ( ) 18
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد ثالثة �أ�شهر من التوقيع عليها من قبل خم�س
من الدول امل�شار �إليها فـي الفقرتني ( )1و ( )5من املادة ( )8دون حتفظ على الت�صديق ،
�أو �إيداع وثائقها للت�صديق عليها �أو االن�ضمام .
 - 2تدخل هذه االتفاقية بالن�سبة لأي طرف متعاقد بعد ثالثة �أ�شهر من متتعه ب�صفة
طرف متعاقد وفقا لأحكام املادة (. )8
 - 3يدخل �أي ملحق خا�ص بهذه االتفاقية �أو ف�صل وارد فيه حيز التنفيذ بعد ثالثة �أ�شهر
من قبول خم�سة �أطراف متعاقدة لذلك امللحق اخلا�ص �أو ذلك الف�صل .
 - 4بعد دخول �أي ملحق خا�ص �أو ف�صل وارد فيه حيز التنفيذ وفقا للفقرة ( )3من هذه
املادة يدخل ذلك امللحق اخلا�ص �أو الف�صل حيز التنفيذ بالن�سبة لأي طرف متعاقد
بعد ثالثة �أ�شهر من الإ�شعار بقبوله �إال �أنه ال يدخل حيز التنفيذ بالن�سبة لأي طرف
متعاقد �أي ملحق خا�ص �أو ف�صل وارد فيه قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ
بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد .
املــادة ( ) 19
 - 1يجب �إيداع هذه االتفاقية وكافة التوقيعات بتحفظ �أو بدونه ب�ش�أن الت�صديق وجميع
وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام لدى �أمني عام املجل�س .
 - 2تتوىل جهة الإيداع ما يلي :
أ�  -ا�ستالم وحفظ الن�صو�ص الأ�صلية لهذه االتفاقية فـي حوزته .
ب � -إعداد ن�سخ م�صدقة عن الن�صو�ص الأ�صلية لهذه االتفاقية وبعثها �إىل الأطراف
املتعاقدة و�أع�ضاء املجل�س من غري الأطراف املتعاقدة و�إىل �أمني عام الأمم املتحدة .
ج  -ا�ست ــالم �أي توقي ــع بتحف ــظ على الت�صديــق �أو بدون ــه � ،أو الت�صدي ــق �أو االن�ضمــام
�إىل ه ــذه االتفاقيــة وا�ست ــالم �أي وثائ ــق و�إ�شعــارات ومــرا�سـالت تتعلق به وحفظــها
فـي حوزته .
د  -الت�أكد مما �إذا كان التوقيع � ،أي وثيقة � ،إ�شعار �أو مرا�سلة ذات عالقة بهذه االتفاقية
بال�شكل ال�صحيح واملنا�سب  ،وعر�ض املو�ضوع على الطرف املتعاقد املعني �إذا ا�ستلزم
الأمر .
هـ � -إخطار الأطراف املتعاقدة و�أع�ضاء املجل�س من غري الأطراف املتعاقدة و�أمني عام
الأمم املتحدة بـ :
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 تواقي ــع  ،ت�صديق ــات  ،ان�ضمامــات وقبــوالت املالحــق والف�صــول مبوجــب املــادة( )8من هذه االتفاقية .
 ف�صول جديدة بامللحق العام ومالحق خا�صة جديدة �أو ف�صول فيها مما تقررجلنة الإدارة التو�صية ب�إدخالها على هذه االتفاقية .
 تاريخ دخول هذه االتفاقية وامللحق العام وكل ملحق خا�ص �أو ف�صل وارد فيه ،حيز التنفيذ وفقا للمادة ( )18من هذه االتفاقية .
 الإ�شعارات الواردة وفقا للمواد ( )13( ، )12(، )11(، )10(، )8من هذه االتفاقية . �سحب الأطراف املتعاقدة لقبولها املالحق والف�صول . �إ�شعارات الإنهاء مبوجب املادة ( )17من هذه االتفاقية  ،و �أي تعدي ــل يتــم قبول ــه وفق ــا للمــادة ( )15م ــن هـ ــذه االتفاقيـ ــة وتاريــخ دخولــهحيز التنفيذ .
 - 3فـي حال وجود �أي خالف يظهر بني �أي طرف متعاقد وجهة الإيداع بالن�سبة لأداء
الأخرية ملهامها ف�إنه ينبغي على جهة الإيداع �أو ذلك الطرف املتعاقد عر�ض امل�س�ألة
على الأطراف املتعاقدة الأخرى �أو الأطراف املوقعة على االتفاقية �أو على جلنة الإدارة
�أو املجل�س ح�سب احلال .
املــادة ( ) 20
عمال باملادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة  ،يتم ت�سجيل هذه االتفاقية لدى �أمانة الأمم
املتحدة بناء على طلب �أمني عام املجل�س .
�شهادة بذلك لقد قام املوقعون �أدناه  ،املخولون �أ�صوال بذلك بالتوقيع على هذه االتفاقية .
�أبرمت فـي كيوتو فـي هذا اليوم الثامن ع�شر من مايو عام �ألف وت�سعمائة وثالثة و�سبعني
باللغتني العربية والفرن�سية  ،وكال الن�صني موثقان على حد �سواء من ن�سخة �أ�صلية
واح ــدة يت ــم �إيداعهــا ل ــدى �أمي ــن ع ــام املجل ــ�س الذي �سيقوم ب�إر�سال ن�سخ م�صدقة منها
�إىل جميع اجلهات امل�شار �إليها فـي الفقرة الأوىل من املادة ( )8من هذه االتفاقية .
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امللحـــق العــــام
( ) General Annex
الف�صــل الأول
مبــادئ عامـــة
� - 1/1إجــراء �أ�سا�ســي
تنطب ــق التعري ـف ــات  ،الإج ــراءات الأ�سا�سي ـ ــة والإج ـ ــراءات االنتقالي ـ ــة الـ ــواردة
فـي هذا امللحق علــى الإجـراءات واملم ـ ــار�سـات اجلمـركية املحددة فـي هـ ــذا امللح ــق ،
وعلى الإجــراءات الواردة فـي جميع املالحق اخلا�صة ما �أمكن تطبيقها .
� - 2/1إجــراء �أ�سا�ســي
يجـب �أن يت�ضمــن الت�شــريع الوطنــي ال�ش ــروط الواجــب توافــرها والإجراءات
اجلمركية الواج ــب ا�ستكم ــالهــا ل إ
لجــراءات واملمــار�سـات الـواردة فـي هــذا امللحق
واملالحق اخلا�صة  ،ويجب �أن تكون مب�سطة قدر الإمكان .
� - 3/1إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك �إقامة عالقات ت�شاور ر�سمية مع قطاع التجارة واملحافظة عليها
من �أجل تعزيز التعاون وت�سهيل امل�شاركة فـي و�ضع طرق العمل الأكرث فعالية مما
تتفق والأحكام الوطنية واالتفاقيات الدولية .
الف�صــل الثانــي
تعــريفـــات
لأغرا�ض تطبيق مالحق هذه االتفاقية :
يق�ص ــد بعبــارة " اال�ستئنـ ــاف (  " )Appealالإجــراء الذي ي�سعــى مــن خالل ــه ال�شخــ�ص
املت�ضرر ب�صورة مبا�شرة من قرار �أو تق�صري اجلمارك ويرى �أنه تعر�ض للظلم من قبلها ،
�إىل �إن�صافــه لــدى جه ــة خمت�صــة .
يق�صد بعبارة " تقدير الر�سوم وال�ضرائب ( " )Assessment of duties and taxes
حتديد مبلغ الر�سوم وال�ضرائب امل�ستحقة .
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يق�صد بعبارة " الرقابة املبنية على التدقيق (  " ) Audit - based controlالإجراءات
التي تت�أكد اجلمارك بوا�سطتها من دقة و�صحة البيانات من خالل مراجعة الدفاتر ،
ال�سجالت  ،النظم التجارية والبيانات التجارية املحفوظة لدى الأ�شخا�ص ذوي ال�صلة .
يق�صد بعبارة " تدقيق بيان الب�ضائع ( " )Checking the goods declarationالإجراء
الذي تقوم به اجلمارك للت�أكد من تعبئة بيان الب�ضائع ب�صورة �سليمة و�أن امل�ستندات
الثبوتية املطلوبة ت�ستوفـي ال�شروط املحددة .
يق�صد بعبارة " التخلي�ص (� " )Clearanceإمتام الإجراءات اجلمركية الالزمة لل�سماح
للب�ضائع املطلوب دخولها لال�ستعمال الداخلي � ،أو املراد ت�صديرها � ،أو املراد و�ضعها حتت
�إجراء جمركي �آخر .
يق�صد بعبارة " اجلمارك ( " )Customsاجلهة احلكومية امل�س�ؤولة عن �إدارة قانون
اجلمارك وحت�صيل الر�سوم وال�ضرائب  ،والتي تتوىل �أي�ضا امل�س�ؤولية عن تطبيق الأنظمة
واللوائح الأخرى املتعلقة با�سترياد �أو ت�صدير �أو نقل �أو تخزين الب�ضائع .
يق�صـ ـ ــد بعبـ ــارة " الرقابـة اجلمركيـ ـ ــة ( " )Customs controlالإج ـ ـ ــراءات املطبق ـ ـ ــة
من قبل اجلمارك للت�أكد من التقيد بنظام اجلمارك .
يق�صـ ـ ـ ـ ـ ــد بعبـ ـ ـ ـ ــارة " الر�سـ ـ ـ ــوم اجلمركيـ ـ ـ ــة ( " )Customs dutiesالر�سـ ـ ـ ـ ـ ــوم املقـ ــررة
فـي ج ـ ــدول التع ـ ــرفة اجلمـ ــركية الت ـ ــي تخ�ضـ ــع له ــا الب�ضائع عند دخولها �أو خروجها
من املنطقة اجلمركية .
يق�صد بعبارة " الإجراءات اجلمركية ( " )Customs formalitiesكافة العمليات
التي يجب �إجرا�ؤها من قبل الأ�شخا�ص املعنيني  ،ومن قبل اجلمارك بغية التقيد بنظام
اجلمارك .
يق�صد بعبارة " نظام اجلمارك ( " )Customs lawالأحكام الت�شريعية والتنظيمية
املتعلقة با�سترياد �أو ت�صدير �أو نقل �أو تخ ــزين الب�ضائع  ،الت ــي تك ــون اجلم ــارك م�س ـ�ؤولة
عن �إدارتهــا وتنفـيذه ــا  ،و�أي �أنظم ــة �أخ ــرى ت�ضعه ــا اجلم ــارك فـي حدود �صالحياتها
الت�شريعية .
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يق�صد بعبارة " الدائرة اجلمركية ( " )Customs officeالوحدة الإدارية اجلمركية
املخت�ص ــة ب�إمت ـ ـ ــام الإجـ ـ ــراءات اجلمركي ــة واملرافـ ـ ــق �أو املنــاط ـ ـ ـ ــق الأخـ ـ ــرى املعتمـ ـ ـ ــدة
م ــن قب ــل ال�سلطات املخت�صة لذلك الغر�ض .
يق�صد بعبارة " املنطقة اجلمركية ( " )Customs territoryاملنطقة التي ي�سري عليها
نظام اجلمارك لطرف متعاقد .
يق�صد بعبارة " القرار ( " )Decisionكل �أمر تقرر اجلمارك مبوجبه ب�ش�أن مو�ضوع يتعلق
بنظام اجلمارك .
يق�صد بعبارة " امل�صرح (� " )Declarantأي �شخ�ص ي�صرح عن ب�ضائع �أو يتم تقدمي ذلك
الت�صريح ( البيان ) با�سمه .
يق�صد بعبارة " تاريخ اال�ستحقاق ( " )Due dateتاريخ ا�ستحقاق �سداد الر�سوم وال�ضرائب .
يق�صد بعبارة " الر�سوم وال�ضرائب ( " )Duties and taxesر�سوم و�ضرائب اال�سترياد
و�/أو ر�سوم و�ضرائب الت�صدير .
يق�صد بعبارة " معاينة الب�ضاعة ( " )Examination of goodsفح�ص فعلي للب�ضاعة
من قــبل اجلم ــارك للت أ�ك ــد من �أن طبيعته ــا ومن�ش�أهـ ــا وحالتهــا وكميتهـ ــا وقيمته ـ ــا وفقـ ــا
للتفا�صيل املذكورة فـي بيان الب�ضاعة .
يق�صــد بعبــارة " ر�س ــوم و�ضرائــب الت�صديـر ( " )Export duties and taxesالر�سـ ــوم
اجلمركية وكافة الر�سوم وال�ضرائب والأجور الأخرى التي ت�ستوفـي على ت�صدير الب�ضائع
�أو فـيما يتعلق به غري �شاملة �أي �أجور يتحدد مقدارها بالتكلفة التقريبية للخدمات
املقدمة � ،أو التي ت�ستوفـيها اجلمارك بالنيابة عن �سلطة وطنية �أخرى .
يق�صد بعبارة " بيان الب�ضائع ( " )Goods declarationالبيان املعد وفق النموذج املحدد
من قبل اجلمارك الذي مبوجبه يحدد �أ�صحاب ال�ش�أن الإجراء اجلمركي املطلوب تطبيقه
على الب�ضائع وتقدمي التفا�صيل التي تطلبها اجلمارك لتطبيق ذلك الإجراء .
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يق�صد بعبارة " ر�سوم و�ضرائب اال�سترياد ( " )Import duties and taxesالر�سوم
اجلمركية وكافة الر�سوم وال�ضرائب والأجور الأخرى التي ت�ستوفـي على ا�سترياد الب�ضائع
�أو فـيما يتعلق به غري �شاملة �أي �أجور يتحدد مقدارها بالتكلفة التقريبية للخدمات
املقدمة � ،أو التي ت�ستوفـيها اجلمارك بالنيابة عن �سلطة وطنية �أخرى .
يق�صــد بعبارة " امل�ســاعدة الإداريـة املتبادلـة (")Mutual adminstrative assistance

الإج ــراءات التــي تتخذها �إدارة اجلمارك بالنيابة ع ــن �أو باال�شت ــراك مع �إدارة جمارك
�أخرى بغية تطبيق نظام اجلمارك ب�شكل �سليم  ،ومنع وتق�صي وقمع املخالفات اجلمركية .
يق�صد بعبارة " التق�صري ( " )Omissionتقاع�س اجلمارك فـي اتخاذ �إجراء �أو �إ�صدار
قرار مطلوب منها مبوجب قانون اجلمارك خالل مدة معقولة ب�ش�أن مو�ضوع مقدم عليها
�أ�صوال .
يق�صــد بعبــارة " ال�شخــ�ص ( " )Personك ــل مــن الأ�شخـ ــا�ص االعتبــارييــن والطبيعي ــني
ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك .
يق�صد بعبارة " ف�سح الب�ضائع ( " )Release of goodsالإجراء الذي ت�سمح اجلمارك
مبوجبه بو�ضع الب�ضائع اجلاري تخلي�صها حتت ت�صرف �أ�صحاب ال�ش�أن .
يق�صد بعبارة " �إعادة الر�سوم وال�ضرائب ( " )Repaymentرد الر�سوم وال�ضرائب
املدفوعة عن الب�ضاعة  ،بالكامل �أو جزئيا  ،والإعفاء من الر�سوم وال�ضرائب كليا �أو جزئيا ،
فـي حال عدم �سدادها .
يق�صد بعبارة" الت�أمني ( " )Securityكل مــا ي�ضم ــن للجم ــارك الوف ــاء بالتـزام جتاهها .
ويو�صف الت�أمني ب�أنه (عام) عندما ي�ضمن الوفاء بالتزامات نا�شئة عن عدة عمليات .
يق�صـ ــد بعبـ ــارة " طــرف ثالـث (� " )Third partyأي �شخـ ــ�ص يتع ــام ــل مب ـ ــا�ش ــرة مــع
اجلم ــارك بالني ــابة عن �شخ ــ�ص �آخ ــر �أو حل�سـابه فـيما يتعلق با�سترياد �أو ت�ص ــدير �أو نقل
�أو تخزين الب�ضائع .
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الف�صــل الثالـــث
التخليــ�ص والإجــراءات اجلمــركية الأخــرى
الدوائــر اجلمركيــة املخت�صــة
� - 1/3إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمــارك حتــديد الدوائر اجلمركية التي ميكن تقدمي الب�ضائع �إليها
وتخلي�صها فـيها  .ينبغي �أن ت�شمل العوامل التي ي�ؤخذ بها فـي االعتبار عند
حتديد اخت�صا�ص وموقع هذه الدوائر و�ساعات العمل فـيها احتياجات قطاعي
التجارة وال�صناعة على وجه اخل�صو�ص .
� - 2/3إجــراء �أ�سا�ســي
بن ــاء عل ــى طل ــب �صاحـ ــب ال�شـ ـ ـ�أن ولأ�سبـاب تقبـل بهـا اجلمـارك ومع مـراعاة
تـوفر الإمكانيات  ،يقوم اجلمرك باملهام املحددة لأغرا�ض الإجراء اجلمركي خارج
�ساعات العمل الر�سمية وخارج الدائرة اجلمركية  .يجب �أن تقت�صر امل�صاريف
امل�ستحقة عن ذلك للجمارك على التكلفة التقريبية للخدمات املقدمة .
� - 3/3إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا كانت الدوائر اجلمركية واقعة على منفذ حدودي م�شرتك ف�إنه ينبغي لإدارات
اجلمارك املعنية التن�سيق فـيما يخ�ص �ساعات العمل واخت�صا�ص من�سوبيها .
� - 4/3إجـراء انتقالــي
على �إدارات اجلمارك املعنية الواقعة على املنافذ احلدودية امل�شرتكة �أن تقوم
بتطبيق �إجراءات رقابة م�شرتكة كلما كان ذلك ممكنا .
� - 5/3إجـراء انتقالــي
�إذا اعتزمــت اجلم ــارك �إقام ــة دائ ــرة جمركي ــة جدي ــدة �أو حت ــويل دائرة جمركية
(مركز جمركي) موجودة على منفذ حدودي م�شرتك ف�إنه يتعني على اجلمارك
�أن تتعاون حيث �أمكن مع اجلمارك املجاورة لإقامة مركز جمركي مقابل بغية
ت�سهيل �إجراءات الرقابة امل�شرتكة .

-565-

امل�صـــرح
�أ – الأ�شخا�ص الذين يحق لهم العمل كم�صرحني
� - 6/3إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يحدد الت�شريع الوطني ال�شروط التي يحق لأي �شخ�ص مبوجبها
العمل كم�صرح .
� - 7/3إجــراء �أ�سا�ســي
يحق لأي �شخ�ص يتمتع بحق الت�صرف بالب�ضاعة العمل كم�صرح .
ب  -م�س�ؤوليات امل�صرح
� - 8/3إجــراء �أ�سا�ســي
يعتب ــر امل�ص ــرح م�سـ ـ�ؤوال �أمـ ــام اجلم ــارك ع ــن دقــة البي ــانات ال ــواردة فـي بيان
الب�ضاع ــة وعن �سداد الر�سوم وال�ضرائب .
ج  -حقــوق امل�صرح
� - 9/3إجــراء �أ�سا�ســي
يجــب ال�سماح للم�ص ــرح بالآتي قبل تقدمي بي ــان الب�ضاع ــة ووف ــق ال�ش ــروط
التي ت�ضعها اجلمارك :
�أ  -معاينة الب�ضاعـ ــة  ،و
ب � -أخـذ عين ــات .
� - 10/3إجــراء �أ�سا�ســي
علــى اجلمــارك �أال تطلــب بيــان ب�ضــاعة م�ستقــال بالن�سبــة للعينــات التــي �سمح
ب�أخذها حتت �إ�شراف اجلمرك �شريطة �أن تكون هذه العينات مدرجة فـي بيان
الب�ضاعة اخلا�ص بالإر�سالية ذات العالقة .
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بيــان الب�ضــائـــع
أ�  -منـوذج وحمتويـات بيان الب�ضائـع
� - 11/3إجــراء �أ�سا�ســي
حتدد اجلمارك حمتويات بيان الب�ضائع  .ويجب �أن يكون النموذج الورقي
لبيان الب�ضائع متوافقا مع منوذج الأمم املتحدة .
وبالن�سبة لعمليات التخلي�ص اجلمركي الآلية  ،يجب �أن يكون منوذج بيان
الب�ضائع املقدم �إلكرتونيا مبنيــا علــى املعايي ــر الدولي ــة لتبــادل املعلومات
�إلكرتونيا واملحددة فـي تو�صيات جمل�س التعاون اجلمركي ب�ش�أن تقنية
املعلومات .
� - 12/3إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن حت�صر اجلمارك البيانات املطلوب تدوينها فـي بيان الب�ضائع
على تلك املعلومات فقط التي تعتبــر الزم ــة الحت�س ــاب وحت�صي ــل الر�س ــوم
وال�ضــرائب  ،وجمــع الإح�صائيات وتطبيق نظام اجلمارك .
� - 13/3إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا مل يك ــن لـ ــدى امل�صـ ــرح كل املعلوم ــات الالزمة لتعبئـة بيان الب�ضائع
لأ�سباب تعتربها اجلمارك مقبولة  ،ف�إنه يجب ال�سماح له بتقدمي بيان
ب�ضائع م�ؤقت �أو غري كامل �شريطة �أن يت�ضمن التفا�صيل التي تعتربها
اجلمــارك الزم ــة و�أن يتعه ــد �صاح ــب ال�ش�أن با�ستكم ــال البيان خ ــالل مدة
حمددة .
� - 14/3إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا قام اجلمرك بت�سجيل بيان ب�ضائع م�ؤقت �أو غري كامل ف�إن املعاملة
التعريفـية للب�ضاعة يجب �أال تختلف عن املعاملة التي كانت �ستمنح لو �أنه
كان قد مت تقدمي بيان ب�ضائع كامل و�صحيح فـي املرحلة الأوىل .
يجب �أال يت�أخر ف�سح الب�ضاعة ب�شرط �أن يكون مت تقدمي الت�أمني املطلوب
ل�ضمان حت�صيل �أي ر�سوم �أو �ضرائب متوجبة .
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� - 15/3إجــراء �أ�سا�ســي
علـ ــى اجلم ــارك �أن تلتزم بطلـ ــب تقدمي بيان الب�ضائــع الأ�صلــي و أ�ق ــل ع ــدد
من ال�صور الالزمة فقط .
ب  -الم�ستندات الثبوتية الم�ؤيدة لبيان الب�ضائع
� - 16/3إجــراء �أ�سا�ســي
تلتزم الجمارك ب�أال تطلب لتعزيز بيان الب�ضائع �سـوى الم�ستن ــدات
الالزم ــة للتمك ــن من مراقبة العملية و�ضمان التقيد بكافة ال�شروط
المتعلقة بتطبيق نظام الجمارك .
� - 17/3إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا تعــذر تقدي ــم بع�ض امل�ستن ــدات الثبوتيـ ــة �إىل جانب بيان الب�ضائع
لأ�سباب تعتربها اجلمارك مقبولة  ،ف�إنه يتعني على اجلمارك �أن ت�سمح
بتقدمي هذه امل�ستندات خالل مدة حمددة .
� - 18/3إجـــراء انتقالـــي
ت�سم ــح الجمـ ــارك بتقـ ــديم الم�ستن ــدات الثبوتي ــة ع ــن ط ــريق الو�ســائل
الإلكترونية .
� - 19/3إجــراء �أ�سا�ســي
على الجمارك �أال تطلب ترجمة البيانات الواردة فـي الم�ستندات الثبوتية
�إال �إذا لزم للتمكن من �إتمام �إجراءات بيان الب�ضائع .
تقــدمي وت�سجيــل وتدقيـــق بيـــان الب�ضائــع
� - 20/3إجــراء �أ�سا�ســي
ت�سمح اجلمارك بتقدمي بيان الب�ضائع فـي �أي مركز جمركي حمدد .
� - 21/3إجراء انتقالي
ت�سمح اجلمارك بتقدمي بيان الب�ضائع عن طريق الو�سائل الإلكرتونية .
� - 22/3إجــراء �أ�سا�ســي
يجب تقدمي بيان الب�ضائع �أثناء �ساعات العمل التي حتددها اجلمارك .
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� - 23/3إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا حدد الت�شريع الوطني فرتة زمنية لتقدمي بيان الب�ضائع فـيجب
�أن تكون تلك الفرتة الزمنية كافـية ميكن للم�صرح خاللها �إعداد بيان
الب�ضائع واحل�صول على امل�ستندات الثبوتية املطلوبة .
� - 24/3إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك متديد املهلة املحددة لتقدمي بيان الب�ضاعة بناء على طلب
امل�صرح ولأ�سباب تراها اجلمارك مقبولة .
� - 25/3إجــراء �أ�سا�ســي
يجب الن�ص فـي الت�شريع الوطني على تقدمي وت�سجيل وتدقيق بيان
الب�ضائع وامل�ستندات الثبوتية قبل و�صول الب�ضاعة .
� - 26/3إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا تع ـ ــذر عل ـ ــى اجلم ــارك ت�سجي ــل بي ــان الب�ض ــائع فـيجب عليها بيان
الأ�سباب الداعية لذلك للم�صرح .
� - 27/3إجــراء �أ�سا�ســي
علــى اجلمــارك �أن ت�سم ــح للم�صــرح بتعديل بيان الب�ضائع الذي �سبق
تقدمي ــه  ،ب�شـ ــرط �أال تك ــون اجلم ــارك قــد با�شرت تدقيق بيان الب�ضائ ــع
�أو معاينة الب�ضاعة عند ا�ستالم الطلب .
� - 28/3إجــراء انتقالــي
على اجلمارك �أن ت�سمح للم�صرح بتعديل بيان الب�ضائ ــع �إذا ورد طل ــب
بــذلك بع ــد البدء فـي تدقيق البيان �إذا كانت اجلمارك تعترب الأ�سباب
املقدمة من قبل امل�صرح مقبولة .
� - 29/3إجــراء انتقالــي
يجب ال�سماح للم�صرح ب�سحب بيان الب�ضائع وبالتقدم بطلب �إجراء
جمركي �آخر �شريطة تقدمي الطلب بذلك �إىل اجلمارك قبل ف�سح الب�ضاعة
و�أن تكون الأ�سباب مقبولة للجمارك .
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� - 30/3إجــراء �أ�سا�ســي
يجب القيام بتدقيق بيان الب�ضائع بنف�س الوقت الذي يتم فـيه ت�سجيل
بيان الب�ضاعة �أو ب�أ�سرع ما ميكن بعده .
� - 31/3إجــراء �أ�سا�ســي
يتعني على اجلمارك االكتفاء باتخاذ ذلك الإجراء الذي تراه �ضروريا
ل�ضمان التقيد بنظام اجلمارك لغر�ض تدقيق بيان الب�ضائع .
�إجــراءات خا�صـــة للأ�شخـــا�ص املعتمـــدين
� - 32/3إجراء انتقالي
بالن�سبة للأ�شخا�ص املعتمدين الذين تتوفر فـيهم املعايري املحددة من قبل
اجلمارك  ،مبا فـيها وجود �سجل �سليم يفـيد تقيدهم ب�شروط اجلمارك  ،ووجود
نظام مالئم لإدارة �سجالتهم التجارية  ،يتعني على اجلمارك �أن تتيح ما يلي :
 ف�س ــح الب�ضاعـ ــة عن ــد تقدمي احلد الأدنى من املعلومــات الالزمــة للتحق ــقمن الب�ضاعة وال�سماح ب�إمتام تعبئة بيان الب�ضاعة النهائي بعد ذلك ،
 تخلي�ص الب�ضاعة فـي مقر امل�صرح �أو فـي �أي مكان �آخر تعتمده اجلمارك ،بالإ�ضافة �إىل �إجراءات خا�صة �أخرى  ،قدر الإمكان  ،مثل ما يلي :
 ال�سماح بتقدمي بيان واحد للب�ضائع عن كافة الواردات �أو ال�صادراتخالل فرتة حمددة عندما يتكرر ا�سترياد �أو ت�صدير الب�ضائع من قبل
نف�س ال�شخ�ص ،
 ا�ستعمال ال�سجالت التجارية للأ�شخا�ص املعتمدين للقيام ذاتيا بتقديرالر�سوم وال�ضرائب امل�ستحقة و�ضمان التقيد بال�شروط اجلمركية
الأخرى ،
 ال�سماح بتقدمي بيان الب�ضائع من خالل القيد فـي �سجالت ال�شخ�صاملعتمد على �أن يتبع ذلك بيان �إحلاقي للب�ضائع .
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معاينـــــة الب�ضائـــــع
أ�  -الوقت الالزم ملعاينة الب�ضاعة
� - 33/3إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا قرر اجلمرك معاينة الب�ضاعة امل�صرح عنها ينبغي �أن تتم تلك املعاينة
ب�أ�سرع ما ميكن بعد ت�سجيل بيان الب�ضائع .
� - 34/3إجــراء �أ�سا�ســي
يجــب عند و�ضــع ج ــدول باملعاينات �أن تعطى الأولوية ملعاينة احليوانات
احلية والب�ضائع القابلة للتلف وغريها من الب�ضائع التــي يـرى اجلمــرك
�أنها مطلوبة على وجه ال�سرعة .
� - 35/3إجــراء انتقالــي
�إذا لزمت معاينة الب�ضاعة من قبل جهات خمت�صة �أخرى  ،ويريد اجلمرك
�أي�ضــا و�ضع موع ــد للمعاين ــة  ،فـيتعني على اجلمـرك الت�أك ــد من تن�سيــق
املعاينات  ،و�إجرائها فـي ذات الوقت �إن �أمكن ذلك .
ب  -ح�ضور امل�صرح عند معاينة الب�ضاعة
� - 36/3إجــراء �أ�سا�ســي
عل ــى اجلم ـ ـ ــرك النظ ــر فـ ـ ــي الطلب ــات التـ ـ ــي يقدمه ـ ــا امل�صـ ــرح حل�ض ـ ــوره
�أو ح�ض ــور من ميثل ــه معاينة الب�ضاعة  .ويجب املوافقــة على تلك الطلبات
ما مل توجد هناك ظروف ا�ستثنائية .
� - 37/3إجــراء �أ�سا�ســي
يطلب الجمرك من الم�صرح ح�ضور معاينة الب�ضاعة �أو ح�ضور من يمثله
بغية تقديم �أي م�ساعدة الزمة لت�سهيل املعاينة � ،إذا ر�أى اجلمرك ذلك
مفـيدا .
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ج � -أخذ العينات من قبل اجلمارك
� - 38/3إجــراء �أ�سا�ســي
ال ت�سحب عينات �إال �إذا ر�أت اجلمارك �أنها �ضرورية لتحديد بند التعرفة
و�/أو قيمة الب�ضاعة امل�صرح عنها �أو ل�ضمان تطبيق �أحكام �أخرى املن�صو�ص
عليه ــا فـي الت�شري ــع الوطني  .ويجب �أن تك ــون العينـ ــات امل�سحوبـ ــة �أ�صغ ــر
ما ميكن .
الأخطــــــاء
� - 39/3إجــراء �أ�سا�ســي
تلتزم اجلمارك بعدم فر�ض عقوبات كبرية ب�سبب �أخطاء تقتنع ب�أنها غري
مق�صودة ومل تكن هناك نية للغ�ش �أو �إهمال كبري  .ويجوز فر�ض عقوبة
�إذا ر�أت اجلمــارك �أنه ــا �ضروريــة ملن ــع تكرار مثل تلك الأخطاء �إال �أنه يجب
�أال تكون تلك العقوبة �أعلى مما يلزم لهذا الغر�ض .
ف�ســح الب�ضــائــع
� - 40/3إجــراء �أ�سا�ســي
يجب ف�سح الب�ضاعة امل�صرح عنها فور ما تقوم اجلمارك مبعاينتها �أو تقرر عدم
معاينتها ب�شرط ما يلي :
 �أنه مل توجد �أي خمالفة ، �أن يكون قد مت احل�صول على رخ�صة اال�سترياد �أو الت�صدير �أو �أي م�ستنداتالزمة ،
 �أن يكون قد مت احل�صول على كافة الت�صاريح املتعلقة بالإجراء املعني  ،و �أن يكون قد مت �سداد �أي ر�سوم �أو �ضرائب � ،أو مت اتخاذ �إجراء منا�سب ل�ضمانحت�صيلها .
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� - 41/3إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا اقتنعت اجلمارك ب�أن امل�صرح �سي�ستكمل الحقا كافة الإجراءات املتعلقة
بالتخليــ�ص ف�إن ــه ينبغــي ف�ســح الب�ضاع ــة ب�شـرط �أن يق ــدم امل�ص ــرح م�ستـن ــدا
جتاريا �أو ر�سميا يو�ضح فـيه البيانات الرئي�سية للإر�سالية املعنية يكون مقبوال
للجمارك  ،و�أن يكون قد قدم الت�أمني املطلوب ل�ضمان �سداد �أي ر�سوم �أو �ضرائب
متوجبة �إذا لزم الأمر .
� - 42/3إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا قررت اجلمارك طلب حتليل خمربي للعينات �أو طلب وثائق فنية تف�صيلية
�أو ا�ست�شارة خبري  ،فـيتعني عليها ف�سح الب�ضاعة قبل معرفة نتائج الفح�ص
ب�شــرط �أن يكــون قــد ت ــم تقديـ ــم الت�أم ــني ال ــالزم وب�ش ــرط �أن تقتن ــع اجلم ــارك
ب�أن الب�ضاعة غري خا�ضعة لأي قيود �أو �أحكام منع .
� - 43/3إجــراء �أ�سا�ســي
عنـ ـ ـ ــد اكت�شـ ــاف �أي خمالفـ ـ ـ ــة  ،ال ينتظر اجلمـ ــرك الكتمـ ـ ـ ــال الإج ـ ـ ـ ــراء الإداري
�أو القانونــي قبــل ف�ســح الب�ضاع ــة �شريطــة �أال تكون الب�ضاعة عر�ضة للم�صادرة
( � ) Confiscationأو ل�سقوط حقها ( � ) Forfeitureأو �أن تكون مطلوبة
ك�إثبات فـي مرحلة الحقة  ،و�أن يدفع امل�صرح الر�سوم وال�ضرائب ويقدم الت�أمني
الذي يكفل ا�ستيفاء �أي ر�سوم �أو �ضرائب �إ�ضافـية و�أي غرامات قد تفر�ضها
اجلمارك .
التنــازل عـن الب�ضاعـــة �أو �إتـالفهـــا
� - 44/3إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا مل تف�سح الب�ضاعة بعد لال�ستعمال الداخلي �أو مل يتم �إخ�ضاعها لإجراء
جمركي �آخر  ،و�شريطة �أنه مل تكت�شف هناك خمالفة  ،ف�إنه يجب عدم مطالبة
�صاحب ال�ش�أن بدفع الر�سوم وال�ضرائب �أو ال ي�ستحق ا�سرتدادها :
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 عندمــا يتخلــى ع ــن الب�ض ــاعة بن ــاء عل ــى طلب ــه ل�صال ــح اخل ــزان ــة � ،أو يت ــم�إتـالفه ــا �أو معاجلتها بحيث �أن ت�صبح عدمية القيمة جتاريا حتت مراقبة
اجلمارك وذلك ح�سبما تقرره اجلمارك  .ويتحمل �صاحب ال�ش�أن �أي نفقات
ترتتب على ذلك ،
	�إذا تلفت الب�ضاعة �أو فقدت ب�شكل يتعذر ا�سرتجاعها نتيجة حادث �أو قوةقاهرة �شريطة �إثبات ذلك الإتالف �أو ال�ضياع مبا تقتنع به اجلمارك ،
 عند وجود نق�ص نا�شئ عن طبيعة الب�ضاعة عندما يتم �إثبات ذلك النق�صمبا تقتنع به اجلمارك .
تخ�ضع �أي ف�ضالت �أو خردة متبقية بعد الإتالف للر�سوم وال�ضرائب التي كانت
�ستفر�ض على تلك الف�ضالت �أو الخردة الم�ستوردة �أو الم�صدرة بتلك الحالة ،
فـيما لو �أدخلت لال�ستعمال الداخلي �أو تم ت�صديرها .
� - 45/3إجـــراء انتقالـــي
�إذا قامت الجمارك ببيع ب�ضائع لم ي�صرح عنها خالل المدة الم�سموح بها �أو لم
يتم ف�سحها بالرغم من عــدم اكت�شـ ــاف مخالفـ ــة فـيهـ ــا فـيجب تح ــويل عائدات
البيع  -بعد ا�ستقطاع كافة الر�سوم وال�ضرائب وغيرها من الأجور والنفقات
المترتبة عليها � -إلى الأ�شخا�ص المخولين با�ستالمها � ،أو �إذا تعذر ذلك فـيجب
االحتفاظ بها رهن ت�صرفهم لفترة محددة .
الف�صـل الرابــع
الر�ســوم وال�ضرائــب
أ�  -احت�ساب وحت�صيل و�سداد الر�سوم وال�ضرائب
� - 1/4إجــراء �أ�سا�ســي
يتعي ــن عل ــى الت�شري ــع الوطني تحديد الحاالت التي تتوج ــب فـيه ــا الر�سـ ــوم
وال�ضرائب .
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� - 2/4إجــراء �أ�سا�ســي
يج ــب النــ�ص ف ــي الت�شريــع الوطنــي علــى الفتــرة الزمنيــة التــي يجــب خاللهــا
احت�سـ ـ ــاب الر�س ـ ـ ــوم وال�ضرائ ـ ــب الم�ستحقـ ـ ـ ــة  .ويجـ ـ ــب االحت�سـ ـ ــاب ب�أ�سـ ـ ــرع
ما يمكـ ــن بعــد تقديم بيان الب�ضاعة �أو تحديد الم�س�ؤولية من ناحية �أخرى .
� - 3/4إجــراء �أ�سا�ســي
يجب الن�ص فـي الت�شريع الوطني على العوامل التي يتم على �أ�سا�سها احت�ساب
الر�سوم وال�ضرائب وال�شروط التي يتم بموجبها تحديدها .
� - 4/4إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يو�ضح فـي الن�شرات الر�سمية فئات الر�سوم وال�ضرائب .
� - 5/4إجــراء �أ�سا�ســي
يج ـ ـ ــب �أن يحـ ــدد الت�شري ـ ــع الوطنــي النقط ــة الزمني ــة التي ينبغ ـ ــي �أخذه ـ ــا
فـي االعتبار لغر�ض تحديد فئات الر�سوم وال�ضرائب .
� - 6/4إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يحدد الت�شريع الوطني الطرق التي يجوز ا�ستعمالها ل�سداد الر�سوم
وال�ضرائب .
� - 7/4إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يحدد الت�شريع الوطني ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن �سداد
الر�سوم وال�ضرائب .
� - 8/4إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يحدد الت�شريع الوطني تاريخ اال�ستحقاق ومكان ال�سداد .
� - 9/4إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا ن�ص الت�شــريع الوطني على �إمكانيــة �أن يكون تاريخ اال�ستحقـاق بعد ف�سح
الب�ضاعة  ،فـيجب �أن يكون ذلك التاريخ بعد ع�شرة �أيام على الأقل من تاريخ
الف�سح  .وال ت�ستوفـى �أي فوائد عن الفرتة الواقعة بني تاريخ الف�سح وتاريخ
اال�ستحقاق .
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� - 10/4إجــراء �أ�سا�ســي
يجــب �أن يح ــدد الت�شريــع الوطن ــي الفتــرة التــي يج ــوز للجمــارك خالله ــا
اتخاذ �إجراء قانوين لتح�صيل الر�سوم وال�ضرائب الغري م�سددة فـي موعد
اال�ستحقاق .
� - 11/4إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يحدد الت�شريع الوطني ن�سبة الفائدة املتوجبة على مبالغ الر�سوم
وال�ضرائب التي ال ت�سدد فـي موعد اال�ستحقاق  ،و�شروط تطبيق تلك الفائدة .
� - 12/4إجــراء �أ�سا�ســي
عند �سداد الر�سوم وال�ضرائب  ،يعطى ال�شخ�ص الذي قام بال�سداد �إي�صال
ا�ست ــالم يثبــت الدفــع �إال �إذا كانـت هنــاك و�سيلــة �أخــرى لإثبات ال�سداد .
� - 13/4إجــراء انتقالــي
يجب �أن يحدد الت�شريع الوطني احلد الأدنى للقيمة و�/أو احلد الأدنى ملبلغ
الر�سوم وال�ضرائب الذي ال ت�ستوفـى الر�سوم �أو ال�ضرائب دونه .
� - 14/4إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا تبني للجمارك �أن �أخطاء فـي بيان الب�ضائع �أو فـي احت�ساب الر�سوم
وال�ضرائب �ست�سبب �أو قد �سببت فـي حت�صي ــل �أو ا�ستعـ ــادة مبلـغ الر�س ــوم
وال�ض ــرائب ب أ�قــل مما هو م�ستحق نظاما  ،ف�إنها ت�صحح الأخطاء وحت�صل
املبلغ الذي مل يتم دفعه � ،إال �أنه �إذا كان املبلغ ذو ال�صلة �أقل من احلد الأدنى
املن�صو�ص عليه فـي الت�شريع الوطني فال تقوم اجلمارك بتح�صيل �أو ا�ستعادة
ذلك املبلغ .
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ب � -سداد م�ؤجل للر�سوم وال�ضرائب
� - 15/4إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا ن�ص الت�شريع الوطني على �إمكانية ت�أجيل �سداد الر�سوم وال�ضرائب
ف�إنه يجب حتديد ال�شروط التي ي�سمح مبوجبها مبثل تلك ال�سهولة .
� - 16/4إجــراء �أ�سا�ســي
ي�سمح بال�سداد امل�ؤجل دون �أن يرتتب على ذلك �أي فوائد قدر الإمكان .
� - 17/4إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أال تقل فرتة ت�أجيل �سداد الر�سوم وال�ضرائب عن �أربعة ع�شر يوما .
ج � -إعادة الر�سوم وال�ضرائب
� - 18/4إجــراء �أ�سا�ســي
يجب املوافقة على �إعادة الر�سوم وال�ضرائب �إذا ثبت �أنه مت ا�ستيفا�ؤها �أكرث
من ا�ستحقاقها نتيجة خط أ� فـي احت�سابها .
� - 19/4إجــراء �أ�سا�ســي
ينبغي املوافقة على �إعادة الر�سوم وال�ضرائب املتوجبة على الب�ضائع
امل�ستوردة �أو امل�صدرة التي يت�ضح وجود عيوب فـيها �أو �أنها غري مطابقة
للموا�صف ــات املتفـ ــق عليها وقت ا�ستريادهـ ــا �أو ت�صديرها  ،وبالتالـ ــي تعـ ــاد
�إىل امل ــورد �أو �إىل �شخــ�ص �آخر يعينه امل ــورد  ،وذلك مـع مراع ــاة ال�شــروط
التالية :
	�أال يكون قد جرى �شغل الب�ضاعة �أو �إ�صالحها �أو ا�ستعمالها فـي بلداال�سترياد  ،و�أن يعاد ت�صديرها خالل فرتة معقولة ،
	�أال يكـ ــون قد ج ــرى �شغـل الب�ضاعة �أو �إ�صالحها �أو ا�ستعمالها فـي بلدالت�صدير  ,و�أن يعاد ا�ستريادها خالل فرتة معقولة .
على الرغم من ذلك  ،يجب �أال مينع ا�ستعمال الب�ضاعة �إعادة الر�سوم
وال�ضرائب �إذا كان البد من ذلك اال�ستعمال لك�شف العيوب �أو الظروف
الأخرى التي ا�ستوجبت �إعادة ت�صدير الب�ضاعة �أو �إعادة ا�ستريادها .
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كبديل عن �إعادة الت�صدير �أو �إعادة اال�سترياد  ،يجوز التنازل عن الب�ضاعة
ل�صالح اخلزانة �أو �إتالفها �أو معاجلتها بحيث �أن ت�صبح عدمية القيمة
جتاريا حتت �إ�شراف اجلمارك ح�سبما تقرره اجلم ــارك  .ويج ــب �أال تتحم ــل
اخل ــزانة �أي نفق ــات نتيجــة لهــذا التن ــازل �أو الإتالف .
� - 20/4إجـراء انتقالــي
�إذا �سمح ــت اجلمـ ــارك لب�ضـ ــاعة م�ص ــرح عنه ــا �أ�صــال لإجــراء جمركي مع
�سداد الر�سوم وال�ضرائب بو�ضعها حتت �إجراء جمركي �آخر  ،فـيجب �إعادة
�أي ر�سوم و�ضرائب م�ستوفاة زائدة عن املبلغ امل�ستحق مبوجب الإجراء
اجلديد .
� - 21/4إجــراء �أ�سا�ســي
يجـب الو�صــول إ�ل ــى ق ــرارات ب�ش ـ�أن مطالب ــات �إع ــادة الر�س ــوم وال�ضرائ ــب
و�إبالغها خطيا �إىل �أ�صحاب ال�ش�أن دون ت�أخري مفرط  ،ويجب �إعادة املبالغ
املدفوعة زيادة عن امل�ستحق حاملا يتم التثبت من �صحة املطالبات .
� - 22/4إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا ثبــت للجمارك �أن ــه ح�صــل ا�ستيفاء مبل ــغ زائد نتيجــة خطـ ـ أ� مــن قب ــل
اجلمارك فـي احت�ساب الر�سوم وال�ضرائب فـيجب �إعطاء الأولوية لإعادة
املبلغ .
� - 23/4إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا مت حتديد فرتات زمنية حيث ال تقبل بعدها مطالبات �إعادة الر�سوم
وال�ضرائ ــب  ،فـيجب �أن تكـ ــون تلك الفرتات الزمنية كافـي ــة مـ ــع الأخ ـ ــذ
فـي االعتبار الظروف املختلفة لكل حالة يجوز ال�سماح فـيها ب�إعادة الر�سوم
وال�ضرائب .
� - 24/4إجــراء �أ�سا�ســي
ال تع ــاد الر�س ــوم وال�ضرائ ــب �إذا كان مقدارهـ ــا دون احل ــد الأدن ــى املحـ ــدد
فـي الت�شريع الوطني .
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الف�صــل اخلامــ�س
التـ�أمـــني
� - 1/5إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يحدد الت�شريع الوطني احلاالت التي يطلب فـيها الت�أمني و�أن يحدد
�أ�شكال تقدمي الت�أمني .
� - 2/5إجــراء �أ�سا�ســي
حتدد اجلمارك مبلغ الت�أمني .
� - 3/5إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن ي�سمح لأي �شخ�ص مطالب بتقدمي ت�أمني ب�أن يختار �أي �شكل من �أ�شكال
الت�أمني �شريطة �أن يكون مقبوال للجمارك .
� - 4/5إجــراء �أ�سا�ســي
ال تطالب اجلمارك بالت�أمني �إذا اقتنعت بالوفاء بااللتزام جتاهها حيثما ين�ص
الت�شريع الوطني على ذلك .
� - 5/5إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا لزم الت�أمني ل�ضمان الوفــاء بااللتزامـات النا�شئـة ع ــن �إجـراء جمركي  ،فـيتع ــني
على اجلمارك �أن تقبل بت�أمني عام مقدم خا�صة من امل�صرحني الذين يقومون
بالت�صريح عن ب�ضائعهم بانتظام لدى خمتلف الدوائر اجلمركية �ضمن املنطقة
اجلمركية .
� - 6/5إجــراء �أ�سا�ســي
عند طلب الت�أم ــني  ،يجـ ـ ــب �أن يك ــون مبل ــغ الت�أميـن املطلـوب تقدمي ــه ب أ�ق ـ ــل
ما ميكن  ،وفـيما يتعلق بدفع الر�سوم وال�ضرائب  ،يجب �أال يتجاوز مقدار املبلغ
املحتمل ا�ستيفا�ؤه .
� - 7/5إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا قدم الت�أمني  ،فـيجب الإفراج عنه ب�أ�سرع ما ميكن بعد �أن تقتنع اجلمارك ب�أنه
قد مت الوفاء بااللتزامات التي طلب الت�أمني لأجلها .
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الف�صــل ال�ســاد�س
الرقابـة اجلمركيــة
� - 1/6إجــراء �أ�سا�ســي
تخ�ضــع للرقابــة اجلمركيــة كافــة الب�ضائــع  ،مبــا فـيها و�سائل النقل  ،التي تدخــل
�أو تغادر املنطقة اجلمركية ب�صرف النظر عما �إذا كانت خا�ضعة للر�سوم وال�ضرائب
�أم ال .
� - 2/6إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن تقت�صر الرقابة اجلمركية على ما يلزم ل�ضمان التقيد بقانون اجلمارك .
� - 3/6إجــراء �أ�سا�ســي
ت�ستخدم اجلمارك �إدارة املخاطر فـي تطبيقها الرقابة اجلمركية .
� - 4/6إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك ا�ستخدام حتليل الأخطار لتحديد الأ�شخا�ص والب�ضائع  ،مبا فـيها
و�سائل النقل  ،التي يجب �إخ�ضاعها للتفتي�ش وحدود ذلك التفتي�ش .
� - 5/6إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك �أن تتبنى ا�سرتاتيجية قيا�س التقيد بالنظام مل�ساندة �إدارة املخاطر .
� - 6/6إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن تت�ضمن �أنظمة الرقابة اجلمركية �إجراءات رقابية مبنية على التدقيق .
� - 7/6إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك �أن ت�سعى للتعاون مع �إدارات اجلمارك الأخرى  ،و�أن ت�سعى لإبرام
اتفاقيات م�ساعدة �إدارية متبادلة بغية تعزيز الرقابة اجلمركية .
� - 8/6إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك �أن ت�سعى للتعاون مع قطاع التجارة و�أن ت�سعى لإبرام مذكرات
تفاهم معه بغية تعزيز الرقابة اجلمركية .
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� - 9/6إجراء انتقالي
على اجلمارك ا�ستخدام تقنية املعلومات والتجارة الإلكرتونية �إىل �أبعد حد ممكن
بغية تعزيز الرقابة اجلمركية .
� - 10/6إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك �أن تقوم بتقييم النظم التجارية لدى التجار �إذا كان لتلك الأنظمة
ت�أثري على العمليات اجلمركية  ،وذلك ل�ضمان التقيد باملتطلبات اجلمركية .
الف�صــل ال�ســابع
ا�ستخــدام تقنيــة املعلومــات
� - 1/7إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك ا�ستخدام تقنية املعلومات مل�ساندة العمليات اجلمركية حيثما كانت
�أوفر تكلفة و�أكرث كفاءة للجمارك وقطاع التجارة .
� - 2/7إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك عند �إدخال تطبيقات احلا�سب  ،ا�ستعمال معايري مقبولة دوليا .
� - 3/7إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يتم �إدخال تقنية املعلومات بالت�شاور � -إىل �أبعد حد ممك ــن  -مع كافـ ــة
الأطراف ذات العالقة املت�أثرة مبا�شرة .
� - 4/7إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن ين�ص الت�شريع الوطني اجلديد �أو املعدل على الآتي :
 طرق التجارة الإلكرتونية كبديل عن متطلبات امل�ستندات الورقية ، طرق الت�صديق الإلكرتونية والورقية ، حق اجلمارك فـي االحتفاظ باملعلومات ال�ستعمالهــا اخلا�ص  ،وتبادل تلكاملعلومات  ،حيثما يكون منا�سبا  ،مع �إدارات اجلمارك الأخرى وكافة الأطراف
الأخرى املعتمدة نظاما من خالل تقنيات التجارة الإلكرتونية .
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الف�صــل الثـامــن
العالقــة بني اجلمــارك والأطــراف الثالثــة
� - 1/8إجــراء �أ�سا�ســي
لأ�صحاب ال�ش�أن اخليار فـي التعامل مع اجلمارك �إما ب�صورة مبا�شرة �أو من خالل
تعيني طرف ثالث ينوب عنهم .
� - 2/8إجــراء �أ�سا�ســي
يجــب �أن يحـ ــدد الت�شـ ــريع الوطن ــي ال�ش ــروط التي ميكن لل�شخ�ص مبوجبها النيابة
عن �شخ�ص �آخر �أو العمل حل�سابه فـي التعامل مع اجلمارك  ،و�أن يحدد م�س�ؤولية
الأطراف الثالثة جتاه اجلمارك عن الر�سوم وال�ضرائب وعن �أي خمالفات .
� - 3/8إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا اختار �صاحب ال�ش�أن �إمتام املعامالت اجلمركية بنف�سه  ،فـيجب �أال تعامل تلك
املعام ــالت ب�شكل �أقل رعاية و�أكرث �شدة ممـ ــا تلق ــاه تـ ــلك املعامـ ــالت اجلمركيـ ــة
التي يقوم بها طرف ثالث نيابة عن �صاحب ال�ش�أن .
� - 4/8إجــراء �أ�سا�ســي
يكون لل�شخ�ص املعني كطرف ثالث نف�س احلقوق التي يتمتع بها ال�شخ�ص الذي
عينه فـي تلك امل�سائل املتعلقة بالتعامل مع اجلمارك .
� - 5/8إجــراء �أ�سا�ســي
علــى اجلم ـ ــارك ال�سم ـ ـ ــاح للأط ــراف الثالثة بامل�ش ــاركة فـي م�شاوراتهـ ــا الر�سم ــية
مع قطاع التجارة .
� - 6/8إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك �أن حتدد الظروف التي لي�ست م�ستعدة فـيها للتعامل مع طرف
ثالث .
� - 7/8إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك �أن ت�شعر الطرف الثالث خطيا بقرار عدم التعامل معه .
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الف�صــل التا�ســـع
املعلومـات والقـرارات والأحكــام ال�صـادرة عـن اجلمــارك
أ�  -معلومــات ذات ا�ستخـــدام عـــام
� - 1/9إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك �أن ت�ضمن توفر كافة معلومات ذات ا�ستخدام عام متعلقة بنظام
اجلمارك ب�سهولة لأي �شخ�ص معني بذلك .
� - 2/9إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا ل ــزم تعدي ــل املعلومـ ــات الت ــي ت ــم تقدميهـ ــا لأج ــل تغيي ــرات فـ ــي نظ ــام
اجلمارك �أو فـي الرتتيبات �أو املتطلبات الإدارية  ،ف�إنه يتعني على اجلمارك
�إتاحة املعلومات املعدلة قبل وقت كاف من دخول التغيريات حيز التنفـيذ بغية
متكني �أ�صحاب ال�ش�أن من �أخذها فـي االعتبار ما مل يكن هناك ما مينع �إعالنا
م�سبقا عنها .
� - 3/9إجـــراء انتقالــــي
على اجلمارك ا�ستخدام تقنية املعلومات لتعزيز تقدمي املعلومات .
ب  -معلومـات ذات طبيعــة خا�صــة
� - 4/9إجــراء �أ�سا�ســي
تقدم اجلمارك  ،بناء على طلب �صاحب ال�ش�أن  ،وب�أ�سرع وب�أدق ما ميكن من
املعلومات املتعلقة بامل�سائل اخلا�صة التي يثريها �صاحب ال�ش�أن وتتعلق بنظام
اجلمارك .
� - 5/9إجــراء �أ�سا�ســي
ال تكتفـي اجلمارك بتقدمي املعلومات املطلوبة ب�صورة خا�صة بل تقدم �أي�ضا
�أي معلومات �أخرى ذات �صلة مما ترى �أنه ينبغي ل�صاحب ال�ش�أن االطالع
عليها .
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� - 6/9إجــراء �أ�سا�ســي
عندما تقوم اجلمارك بتقدمي املعلومات ف�إن عليها الت�أكد من عدم �إف�شاء
تفا�صيل ذات طبيعة خا�صة �أو �سرية ت�ؤثر على اجلمارك �أو على الغري ما مل
يكن ذلك الك�شف مطلوبا �أو معتمدا مبوجب الت�شريع الوطني .
� - 7/9إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا تعـ ــذر عل ـ ــى اجلم ــارك تقدي ـ ــم املعلوم ـ ــات دون ر�سـ ـ ــوم  ،فـيجـ ــب �أن تقت�ص ــر
�أي ر�سوم على التكلفة التقريبية للخدمات املقدمـة .
ج  -القـرارات والأحكـــام
� - 8/9إجــراء �أ�سا�ســي
تقوم اجلمارك  ،بناء على طلب خطي من �صاحب ال�ش�أن  ،ب�إبالغ قرارها
خطيا خالل الفرتة املحددة فـي الت�شريع الوطني � .إذا كان القرار �ضد
�صاحب ال�ش�أن  ،ف�إنه ينبغي �إي�ضاح الأ�سباب و�إ�شعاره بحقه فـي اال�ستئناف .
� - 9/9إجــراء �أ�سا�ســي
تقوم اجلمارك ب�إ�صدار الأحكام امللزمة بناء على طلب �صاحب ال�ش�أن �شريطة
�أن تتوفر للجمارك كافة املعلومات التي تراها �ضرورية .
الف�صل العا�شـر
اال�ستئنــاف فـي الق�ضايــا اجلمركيــة
أ�  -حـق اال�ستئنــاف
� - 1/10إجــراء �أ�سا�ســي
يج ــب النـ ــ�ص فـ ــي الت�شريـ ــع الوطنـ ــي على ح ــق اال�ستئن ــاف فـي الق�ضاي ـ ــا
اجلمركية .
� - 2/10إجــراء �أ�سا�ســي
يكون حق اال�ستئناف لأي �شخ�ص مت�ضرر مبا�شرة من جراء قرار �أو تق�صري
من اجلمارك .
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� - 3/10إجــراء �أ�سا�ســي
يجـ ــب �أن تو�ضح لل�شخ�ص املت�ضـ ــرر مبا�ش ــرة من جراء ق ــرار �أو تق�صري
اجلمارك �أ�سباب ذلك القرار �أو التق�صري خالل املدة املحددة فـي الت�شريع
الوطني وذلك بعد تقدميه طلبا بذلك �إىل اجلمارك  .ويجوز �أن ي�ؤدي ذلك
�إىل ا�ستئناف من عدمه .
� - 4/10إجــراء �أ�سا�ســي
يجب الن�ص فـي الت�شريع الوطني على حق اال�ستئناف املبدئي �أمام اجلمارك .
� - 5/10إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا قامت اجلمارك برد اال�ستئناف  ،فيحق للم�ست�أنف رفع دعوى اال�ستئناف
من جديد لدى جهة م�ستقلة عن اجلمارك .
� - 6/10إجــراء �أ�سا�ســي
يحق للم�ست�أنف فـي نهاية الأمر  ،رفع دعوى اال�ستئناف �أمام جهة ق�ضائية .
ب � -شكل و�أ�س�س اال�ستئناف
� - 7/10إجــراء �أ�سا�ســي
يجب تقدمي اال�ستئناف خطيا  ،ويجب �أن تبني فـيه الأ�س�س التي يقوم
عليها .
� - 8/10إجــراء �أ�سا�ســي
يجب حتديد فرتة معينة لتقدمي اال�ستئناف �ضد قرار اجلمارك  ،ويجب
�أن تكون تلك الفرتة بحيث �أن تتاح للم�ست�أنف مدة كافـية لدرا�سة القرار
مو�ضع الطعن و�إعداد ا�ستئناف ب�ش�أنه .
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� - 9/10إجــراء �أ�سا�ســي
عند تقدمي اال�ستئناف �إىل اجلمارك  ،ف�إنه ينبغي �أال تطلب اجلمارك تقدمي
�أي �إثباتات داعمة مع اال�ستئناف  ،بل يجب �أن ت�سمح  ،فـي ظروف خا�صة ،
بفرتة معقولة لتقدمي تلك الإثباتات .
ج  -النظر فـي اال�ستئناف
� - 10/10إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك �أن ت�صدر قرارها ب�ش�أن اال�ستئناف وموافاة امل�ست�أنف ب�إ�شعار
خطي بذلك فـي �أقرب وقت ممكن .
� - 11/10إجــراء �أ�سا�ســي
عند رد اال�ستئناف املقدم �إىل اجلمارك  ،يجب على اجلمارك �أن تو�ضح
�أ�سبــاب ذلك خطيـ ــا و�أن تعل ــم امل�ست�أن ــف بحق ــه فـي اال�ستئنـ ــاف جم ــددا
لدى جهة �إدارية �أو م�ستقلة وبالفرتة املحددة لتقدمي ذلك اال�ستئناف .
� - 12/10إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا ت ــم قب ــول اال�ستئناف  ،فيتع ــني على اجلمارك �أن تقوم بتنفي ــذ قرارهـ ــا
�أو ق ــرار اجله ــة امل�ستقل ــة �أو الق�ضائية ب�أ�ســرع ما ميكـ ــن �إال فـي احلــاالت
التي ت�ست�أنف اجلمارك �ضد ذلك القرار .
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امللحــــــق اخلــــــا�ص ()A
الف�صـــــل الأول
الإجــراءات التي ت�سبق تقــدمي بيــان الب�ضــائع
و�صـــــول الب�ضائــــع فـــي املنطقـــــة اجلمركيـــــة
تعـريفــــــات
لأغرا�ض تطبيق هذا الف�صل :
يقــ�ص ــد بعب ـ ــارة " بيـ ــان احلمولــة (  " ) Cargo declarationاملعلوم ـ ــات الت ـ ــي تق ـ ــدم
قبــل �أو عند و�صول �أو مغادرة وا�سطة النقل ذات اال�ستعمال التجاري املت�ضمن املعلومــات
التي تطلبها اجلمارك عن الب�ضاعة التي يتم �إدخالها �أو �إخراجها من املنطقة اجلمركية .
يق�ص ــد بعبـ ــارة " الناقـ ــل (  " ) Carrierال�شخ ــ�ص الـ ــذي يقـ ــوم فع ــال بنق ــل الب�ضاع ــة ،
�أو املكلف �أو امل�س�ؤول عن ت�شغيل وا�سطة النقل .
يق�صـ ـ ـ ــد بعب ـ ـ ـ ــارة " الإجـ ـ ـ ـ ــراءات اجلمـ ــركيـ ـ ـ ــة الت ـ ــي ت�سب ـ ـ ـ ــق تق ــدي ـ ـ ــم بيـ ـ ـ ـ ــان الب�ضائـ ـ ـ ـ ــع
( " )Customs formalities prior to the lodgment of the Goods declarationكاف ــة
العمليات التي يقوم بها كل من �صاحب ال�ش�أن واجلمارك منذ دخول الب�ضاعة املنطقة
اجلمركية حتى و�ضعها حتت �إجراء جمركي .
املبـــــــادئ
� - 1إجــراء �أ�سا�ســي
تخ�ضع الإجراءات اجلمركية التي ت�سبق تقدمي بيان الب�ضائع لأحكام هذا الف�صل
ولأحكام امللحق العام فـي حدود ما ينطبق عليه .
� - 2إجــراء مو�صـــى بــه
ينبغي تطبيق الإجراءات اجلمركية التي ت�سبق تقدمي بيان الب�ضائع على ال�سواء
ب�صرف النظر عن بلد من�ش�أ الب�ضاعة �أو البلد التي قدمت منه .
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�إدخــال الب�ضاعــة �إىل املنطقــة اجلمركيــة
أ�  -الأماكن التي يجوز �إدخال الب�ضاعة �إليها فـي املنطقة اجلمركية
� - 3إجــراء �أ�سا�ســي
يجـ ــب �أن يحـ ــدد الت�شري ــع الوطنـ ــي الأماكـ ــن التي ميكن �إدخـ ــال الب�ضاعــة �إليه ــا
فـي املنطقـ ـ ــة اجلمركي ــة  .وال حت ــدد اجلمـ ــارك الط ــرق التـ ــي يج ــب ا�ستخـ ــدامهـ ـ ــا
لنقـ ــل الب�ض ـ ــاعة مبا�شـ ــرة �إىل جم ــرك معني �أو �أماكــن �أخــرى حتددها اجلم ــارك
�إال عندم ـ ــا ت ـ ــرى ذلك �ضروريـ ــا لأغـ ـ ــرا�ض الرقاب ـ ــة  .ويجـ ــب �أن ت�شمل العوامل
التي ت�ؤخذ فـي االعتبار عند حتديد هذه الأماكن والطرق متطلبات التجارة .
ال ت�سري هذه القاعدة على الب�ضائع املحملة على ظهر ال�سفن �أو الطائرات
التي متر باملنطقة اجلمركية دون التوقف فـي ميناء �أو مطار واقع بتلك املنطقة
اجلمركية .
ب  -التزامـــات الناقــــل
� - 4إجــراء �أ�سا�ســي
يتحمل الناقل امل�س�ؤولية �أمام اجلمارك عن الت�أكد من �أن كافة الب�ضائع م�شمولة
فـي بيان احلمولة �أو �أنها معرو�ضة لعناية اجلمارك بطريقة معتمدة �أخرى .
� - 5إجــراء �أ�سا�ســي
ينط ــوي �إدخـ ــال الب�ض ــاع ــة �إىل املنطقـ ــة اجلمركيـ ــة على التـزام النـاقل بنقلها
مبا�شرة �إىل اجلمــرك �أو مك ــان �آخر حم ــدد من قب ــل اجلمــارك م�ستخدما الطرق
املح ــددة لذل ــك عن ــد ال�ض ــرورة  ،ودومنــا ت�أخي ــر  .وال يج ــوز التغيي ــر فـي طبيع ــة
الب�ضاعة �أو تغليفها �أو العبث ب�أي �أختام عند القيام بذلك .
ال ت�سري هذه القاعدة على الب�ضائع املحملة على ظهر ال�سفن �أو الطائرات
التي متر باملنطقة اجلمركية دون التوقف فـي ميناء �أو مطار واقع بتلك املنطقة
اجلمركية .
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� - 6إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا اعرت�ض وقوع حادث �أو قوة قاهرة نقل الب�ضاعة من مكان دخولها املنطقة
اجلمركية �إىل دائرة جمركية معينة �أو مكان �آخر  ،فـيلزم الناقل باتخاذ تدابري
وقائيــة معقولة ملنع دخول الب�ضاعة فـي تداول غري م�سموح  ،وب�إب ــالغ اجلمــارك
�أو ال�سلطات املخت�صة الأخرى بطبيعة احلادث �أو ظرف �آخر مما اعرت�ض رحلتها .
تقديــم الب�ضاعــة �إىل اجلمــارك
�أ  -امل�ستنـــــدات
� - 7إجــراء مو�صـى بـه
�إذا كان اجلمرك املطلوب تقدمي الب�ضاعة �إليه غري موجود فـي مكان دخول
الب�ضاعة �إىل املنطقة اجلمركية  ،فال يلزم تقدمي م�ستند �إىل اجلمارك فـي ذلك
املكان �إال �إذا ر�أت اجلمارك لزومه لأغرا�ض الرقابة .
� - 8إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا طلبت اجلمارك م�ستندات فـيما يتعلق بتقدمي الب�ضاعة �إىل اجلمارك فـيجب
عدم الإلزام ب�أن حتتوي على معلومات �أكرث مما تلزم لتحديد الب�ضاعة ووا�سطة
النقل .
� - 9إجـراء مو�صـى بـه
ينبغي �أن تقت�صر اجلمارك فـي املعلومات التي تطلبها على املعلومات الت ــي تتوفـر
فـي امل�ستندات العادية للناقلني  ،وينبغي �أن تبني متطلباتها على �أ�سا�س ما ذكر
فـي اتفاقيات النقل الدولية ذات ال�صلة .
� - 10إجــراء مو�صـى بـه
ينبغي �أن تقبل اجلمارك عادة بيان احلمولة باعتباره امل�ستند الوحيد املطلوب
لتقدمي الب�ضاعة .
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� - 11إجـراء مو�صـى بـه
يجب �أن يكون اجلمرك امل�س�ؤول عن قبول امل�ستندات الالزمة لتقدمي الب�ضاعة
هي اجلهة املخت�صة عن قبول بيان الب�ضائع �أي�ضا .
� - 12إجـراء مو�صـى به
�إذا كان ــت امل�ستن ــدات املقدم ــة �إىل اجلمـ ــارك معــدة بلغة غري مقررة له ــذا الغــر�ض
�أو بلغة غري لغة البلد الذي مت �إدخال الب�ضاعة �إليه فال ينبغي عادة الإلزام
بتقدمي ترجمة للمعلومات املبينة فـي تلك امل�ستندات .
ب  -الو�صول خارج �ساعات الدوام
� - 13إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك �أن تبني التدابري الوقائية التي يتعني على الناقل اتخاذها للحيلولة
دون دخــول الب�ضاعــة فـ ــي التداول غيـ ــر امل�ص ـ ــرح به فـ ــي املنطق ـ ــة اجلمركيـ ــة
عند و�صولها �إىل اجلمرك خارج �ساعات العمل .
� - 14إجراء مو�صى به
ينبغي للجمارك �أن ت�سمح قدر امل�ستطاع ب�إمتام الإجراءات اجلمركية قبل تقدمي
بيان الب�ضائع خارج �ساعات العمل املحددة للجمرك وذلك بناء على طلب الناقل
ولأ�سباب تقبل بها اجلمارك .
التفــريـــغ
أ� � -أماكــــن التفريــــغ
� - 15إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يحدد الت�شريع الوطني الأماكن املعتمدة لتفريغ الب�ضاعة .

-590-

� - 16إجـراء مو�صـى بـه
ينبغي للجمارك �أن ت�سمح بتفريغ الب�ضاعة فـي غري املكان املعتمد للتفري ــغ
وذلك بنــاء على طلب �صاحب ال�ش�أن ولأ�سباب تقبل بها اجلمارك .
ب  -البــدء بالتفريـــغ
� - 17إجــراء �أ�سا�ســي
يجـ ــب ال�سمـ ــاح بالبــدء فـي التفريغ ب�أ�سرع ما ميكن بعد و�صول وا�سطــة النقــل
�إىل مكان التفريغ .
� - 18إجـراء مو�صـى بـه
ينبغي للجمارك �أن ت�سمح قدر امل�ستطاع بالبدء فـي تفريغ الب�ضاعة خارج �ساعات
العمل املحددة فـي اجلمرك  ،وذلك بناء على طلب �صاحب ال�ش�أن ولأ�سباب تقبل
بها اجلمارك .
الأجـــــــور
� - 19إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن تقت�صر �أي م�صارف ت�ستوفـيها اجلمارك فـيما يتعلق ب ـ :
 إ	�متــام الإجراءات اجلمركية قبل تقدمي بيان الب�ضائع خارج �ساع ــات العم ــلالر�سمي ــة فـي اجلمرك ،
 تفريغ الب�ضاعة فـي غري املكان املعتمد للتفريغ � ،أو تفريـ ـ ــغ الب�ضاع ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــارج �ساع ـ ـ ـ ــات العمـ ـ ـ ــل الر�سميـ ـ ـ ــة ف ـ ــي اجلمـ ـ ـ ــرك ،علــى التكلفــة التقريبية للخدمات املقدمة .
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الف�صــل الثانــي
التخــزين امل�ؤقــت للب�ضــائع
تعريفات
لأغرا�ض تطبيق هذا الف�صل :
يق�صــد بعـبارة " بيــان احلمولــة ( " )Cargo declarationاملعلومـ ـ ــات الت ـ ــي تقدم قبـ ــل
�أو عند و�صول �أو بعد مغادرة وا�سطة النقل ذات اال�ستعمال التجاري والتي تو�ضح البيانات
املطلوب ــة من قب ــل اجلم ــارك ب�ش ـ�أن الب�ض ــائع التي يتم �إدخالها �أو �إخراجها من املنطقة
اجلمركية .
يق�صد بعبارة " التخزين امل�ؤقت للب�ضائع (  " ) Temporary storage of goodsتخزين
الب�ضـائع حتت الرقابة اجلمركية فـي املباين والأماكن امل�ســورة �أو غيــر امل�سـورة املعتمـدة
من قبل اجلمارك ( امل�شار �إليها �أدناه بامل�ستودعات امل�ؤقتة ) حلني تقدمي بيان الب�ضائع .
املبــــادئ
� - 1إجــراء �أ�سا�ســي
يخ�ض ــع التخزيـ ــن امل�ؤقـ ــت للب�ضائـ ــع لأحكـ ــام ه ــذا الف�ص ـ ــل ولأحكـ ـ ــام امللح ـ ــق الع ـ ــام
فـ ــي ح ــدود ما ينطبق عليه .
� - 2إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك ال�سماح ب�إقامة م�ستودعات م�ؤقتة �إذا ر�أت لزومها لتلبية متطلبات
التجارة .
� - 3إجراء مو�صى به
ينبغي ال�سماح بالتخزيــن امل�ؤقت لكافة الب�ضائع ب�صرف النظر عن كميتهــا �أو بلد
من�شئهـ ــا �أو البل ــد ال ــذي قدم ــت م ــنه  .وعلى الرغـ ــم من ذلك  ،ينبغ ــي ع ــدم �إدخـ ــال
الب�ضائع التي متثل خطرا � ،أو التي ت�ؤثر على ب�ضائع �أخرى � ،أو التي تتطلب تركيبات
خا�صة � ،إال فـي م�ستودعات م�ؤقتة جمهزة ومهي�أة خ�صي�صا من قبل ال�سلطات املخت�صة
ال�ستقبالها .
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امل�ستنــدات
� - 4إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يكون امل�ستند الوحيد املطلوب عند و�ضع الب�ضائع حتت �إجــراء التخزين
امل�ؤقت هو امل�ستند امل�ستعمل لبيان و�صف الب�ضاعة عند تقدميها �إىل اجلمارك .
� - 5إجــراء مو�صــى بـه
ينبغي �أن تقبل اجلمارك بيان احلمولة �أو م�ستندا جتاريا �آخر كم�ستند وحيد مطلوب
لو�ض ــع الب�ضاعـ ــة فـي التخزي ــن امل�ؤقت �شريط ــة �أن تو�ضــع كاف ــة الب�ضائــع املذك ـ ــورة
فـي بيان احلمولة ذلك �أو فـي ذلك امل�ستند التجاري الآخر فـي م�ستودع م�ؤقت .
�إدارة امل�ستــودعات امل�ؤقتــة
� - 6إجــراء �أ�سا�ســي
على اجلمارك و�ضع ال�شروط املتعلقة ب�إن�شاء وت�صميم و�إدارة امل�ستودعات امل�ؤقتة
وترتيبات تخزين الب�ضائع  ،وم�سك الدفاتر واحل�سابات  ،وللرقابة اجلمركية .
العمليـــات املرخـــ�ص بهـــا
� - 7إجــراء �أ�سا�ســي
يجــب ال�سم ــاح للب�ضائــع قـيـ ــد التخــزيـ ــن امل�ؤق ـ ــت  -لأ�سب ـ ــاب تقتن ــع بها اجلمارك -
ب�أن تخ�ضع للعمليات العادية الالزمة حلفظها فـي حالتها دون تغيري ذلك .
� - 8إجــراء مو�صــى بـــه
ينبغــي ال�سماح للب�ضائــع قيـ ـ ــد التخـزي ــن امل�ؤق ـ ــت  -لأ�سبــاب تقتنــع بهــا اجلــمارك -
ب�أن تخ�ضـع للعمليـات العاديــة الالزمة لت�سهيــل �إخراجه ــا من امل�ستودع ــات امل ؤ�قــتة
ومن ثم نقلها فـيما بعد .
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مــدة التخـــزين امل�ؤقــــت
� - 9إجــراء �أ�سا�ســي
�إذا حدد الت�شريع الوطني فرتة زمنية للتخزين امل�ؤقت  ،فـيجب �أن تكون الفرتة
امل�سموح بها كافـية لكي يتمكن امل�ستورد من �إمتام الإجراءات الالزمة لو�ضع الب�ضاعة
قيد �إجراء جمركي �آخر .
� - 10إجــراء مو�صـى بــه
ينبغــي للجم ــارك متدي ــد الفتــرة املح ــددة مبدئيــا بنــاء علــى طلــب �صاحــب ال�ش�أن
ولأ�سباب تقتنع بها اجلمارك .
الب�ضــائع الفا�ســـدة �أو التــالفة
� - 11إجــراء مو�صــى بـــه
ينبغي ال�سماح بف�سح ب�ضائع ف�سدت �أو تلفت نتيجة حادث �أو قوة قاهرة قبل مغادرة
امل�ستودعات امل�ؤقتة ك�أنها وردت بحالتها الفا�سدة �أو التالفة �شريطة �أن يت�أكد ذلك
الف�ساد �أو التلف مبا تقتنع به اجلمارك .
�إخــراج الب�ضاعــة من امل�ستودعـــات امل�ؤقتـــة
� - 12إجــراء �أ�سا�ســي
يخول لأي �شخ�ص له حق الت�صرف بالب�ضاعة ب�إخراجها من امل�ستودعات امل�ؤقتة
�شريطة التزامه بال�شروط والإجراءات فـي كل حالة .
� - 13إجــراء �أ�سا�ســي
يجب �أن يحدد الت�شريع الوطني الإجراء الواجب اتباعه عندما ال يت ــم �إخراج
الب�ضاعة من م�ستودع م�ؤقت خالل الفرتة امل�سموح بها .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2014/61
بـــرد 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 تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما ؤ�هــم فـي القائمــة املرفقة  ،اعتبــارا مــن التاريــخ
املبني قرين ا�سمه .
املــادة الثانيـــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  17 :من حمـــــرم �سنـة 1436هـ
املوافـــــق  10 :من نوفمبـــر �سنـة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1078
ال�صادرة فـي 2014/11/16م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قائمـة ب�أ�سمـاء من ردت �إليهــم اجلن�سيـة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

تاريـــخ املوافقـــة

1

�سعي ــد بن حمم ــد بن �سعيــد البيمانــي

2014/2/10م

2

عائ�ش ــة بنت علـ ــي بن �سعيـ ــد املعمري ــة

2014/6/24م

3

�سمرية بنت �سليمان بن �سيف املحرزية

2014/6/24م

4

ن�صراء بنت نا�صر بن خلفان احلارثية

2014/6/24م

5

رحمــة بنت حمــد بن �سي ــف الرواحيـ ــة

2014/6/24م
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/62
ب�إ�صــدار قانــون حتديــد ر�ســوم
مينـاء �شحـن املـواد الهيدروكربونيـة واملنتجـات البرتوليـة
		
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 مر�سوم عوائد امليناء ملن�ش�آت الزيوت لعام 1972م ،
وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون حتديد ر�سوم ميناء �شحن املواد الهيدروكربونية واملنتجات البرتولية
املـرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  30 :من حمـــــــــــرم �سنة 1436هـ
املـوافــــق  23 :من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سـوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1080
ال�صادرة فـي 2014/11/30م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانــون حتديــد ر�ســوم
مينـاء �شحـن املـواد الهيدروكربونيـة واملنتجـات البرتوليـة
الف�صــل الأول
التعاريــف والأحكــام العامــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيـ ـ ــق �أحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون  ،يكــون للكلم ــات والعبـ ــارات التالي ـ ــة املعنـ ــى املبيـ ــن
قريــن كل منهـ ــا  ،ما مل يقت�ض �سيــاق الن�ص معنــى �آخــر :
الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة النفط والغاز .
الوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  :وزير النفط والغاز .
الالئحـــــــــــــــــــــــــــــــة  :الالئحة التنفـيذية لقانون حتديد ر�سوم ميناء �شحن املواد
الهيدروكربونية واملنتجات البرتولية .
املواد الهيدروكربونية  :مركب ع�ضوي يتكون فـي معظمه من الهيدروجني والكربون ،
وي�شكـل فـي حالتـه ال�سائلـة النفـط اخلـام  ،وفـي حالتـه الغازيـة
الغاز الطبيعي �سواء امل�صاحب �أو غري امل�صاحب .
النفــــــــــط اخلــــــــــــام  :املواد الهيدروكربونية ال�سائلة �سواء كانت فـي حالتها الطبيعية
�أو املكت�سبة بالتكثيف �أو بف�صل الغاز الطبيعي .
الغــــــــاز الطبيعــــــــــي  :املواد الهيدروكربونية فـي حالتها الغازية �س ــواء مت احل�صول
عليه ــا م ــن بئـ ــر النفـ ــط �أو بئ ـ ــر ال ــغاز  ،وت�شمـ ــل الغ ــاز املتبق ــي
من عملية ف�صل النفط اخلام .
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املنتجـــات البرتوليــــة  :املواد امل�ستخرجة من النفط اخلام �أو الغاز الطبيعي بعد عملية
التكرير .
مينــــــــــاء ال�شحـــــــــــن  :ميناء الفحل مبحافظة م�سقط �أو �أي ميناء �آخر حتدده الوزارة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
ر�ســــــــــــوم املينـــــــــاء  :املبلـ ــغ امل�ستحـ ـ ــق للـ ـ ــوزارة مـ ــن ك ـ ــل ناق ـلـ ــة حتمـ ـ ــل امل ـ ـ ــواد
الهيدروكربوني ــة �أو املنتج ــات البرتولي ــة م ــن مين ــاء ال�شح ــن
�إىل خارج ال�سلطنة � ،أو تلك التي تفرغها فـي �أي ميناء داخل
ال�سلطنة .
املــادة ( ) 2
فــي حالــة جتهيــز مينــاء ال�شحــن للقيــام بتقدمي خدمة تزويد ال�سفن مبا تطلبه من وقود
ال�ستخدامها الذاتي  ،ف�إنه يجب على الوزارة و�ضع قواعد تنظيم تلك اخلدمة بالتن�ســيق
مع وزارة املالية .
املــادة ( ) 3
يكون مالك الناقلة �أو وكيله هو امل�س�ؤول عن �سداد ر�سوم امليناء  ،ويجوز حتديد �شخ�ص �آخر
يكون م�س�ؤوال عن ال�سداد � ،شريطة تقدمي الت�أمينات الالزمة ل�ضمان �سداد ر�سوم امليناء
وفقا ملـا حتدده الالئحة .
الف�صــل الثانــي
حتديـد الر�ســوم
املــادة ( ) 4
حتدد ر�سوم ميناء املواد الهيدروكربونية �أو املنتجات البرتولية بقرار من جمل�س ال�ش�ؤون
املالية وموارد الطاقة  ،وي�ستثنى من هذه الر�سوم �شحن الغاز الطبيعي .
املــادة ( ) 5
حتدد قيمة ر�سوم امليناء وفقا للقواعد الآتية :
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أ�  -حت�س ــب قيمـ ــة الر�س ــوم ف ــي احلالــة التــي تبلــغ فـيها كمية املواد الهيدروكربونيــة
�أو املنتجات البرتوليــة  %100مـن احلمولــة امل�سجلــة ال�صافـيــة علــى �أ�س ــا�س حا�صــل
�ضــرب هذه احلمولة فـي فئة الر�سوم املحددة وفقا للمادة ( )4من هذا القانون .
ب  -حت�س ــب قيم ــة الر�س ــوم فـ ــي احلال ــة الت ــي تق ــل فـيه ــا كمي ــة املواد الهيدروكربوني ــة
�أو املنتجات البرتولية عن  %100من احلمولة امل�سجلة ال�صافـية على النحو الآتي :
 - 1حتدد الن�سبة املئوية من كمية املواد الهيدروكربونية �أو املنتجات البرتولية
التي تتخذ �أ�سا�سا حل�ساب الر�سوم وفقا للجدول الآتي :
كميــة املــواد الهيدروكربونيــة
�أو املنتجــــــــــات البتـــروليــــــــة
من�سوبــــــــــة �إلــــــى احلمـــولـــــــة
امل�سجلــــة ال�صافـيــــــة
�أقل من %40
من  %40ف�أكرث حتى �أقل من %50
من  %50ف�أكرث حتى �أقل من %60
من  %60ف�أكرث حتى �أقل من %70
من  %70ف�أكرث حتى �أقل من %80
من  %80ف�أكرث حتى �أقل من %90
من  %90ف�أكرث

الن�سبــــــة املئويـــــة
من الكمية التي تتخـذ
�أ�سا�ســــا حل�ســـــاب
ر�ســــوم امليـنــــاء
%40
%50
%60
%70
%80
%90
%100

 - 2حت�سب قيمة الر�سوم على �أ�سا�س حا�صل �ضرب الفئة املحددة وفقا للمادة ()4
من هذا القانون فـي الن�سبة املئوية من الكمية التي تتخذ �أ�سا�سا حل�ساب
الر�سوم واملبينة فـي اجلدول امل�شار �إليه �أعاله .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز �أن تزيد الن�سبة املئوية من الكمية التي تتخذ
�أ�سا�سـ ــا حل�سـ ــاب ر�سـ ــوم املين ــاء وفقـ ــا للج ــدول امل�ش ــار �إليـه �أعاله على %100
من احلمولة امل�سجلة ال�صافـية فـي احلاالت التي تتعدد فـيها مراحل ال�شحن
�أو التفريغ للناقلة فـي الرحلة الواحدة .
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املــادة ( ) 6
تكــون ر�ســوم امليناء دينا م�ستحــقا للخزانة العامة للدولة  ،وتعترب من الديون املمتازة وفقا
لأحكام القانون البحري .
املــادة ( ) 7
تتول ــى حت�صي ــل ر�س ــوم املين ــاء واجلهـ ــة التي ي�صدر بتحديدها قرار مــن الوزي ــر  ،ويكــون
التح�صيل با�سم الوزارة وحل�سابها .
املــادة ( ) 8
تلتــزم اجلهــة التــي تقــوم بتح�صيــل ر�ســوم املينــاء بتوريده ــا �إلــى اخلزانــة العامــة للدولــة
خالل املواعيد ووفقا للإجراءات التي حتددها الالئحة .
الف�صـــل الثالــــث
العقوبـــــات
املــادة ( ) 9
مــع ع ــدم الإخ ــالل بـ�أي عقوب ــة �أ�ش ــد ف ــي قان ــون اجل ــزاء العمانــي �أو ف ــي �أي قان ــون �آخ ــر ،
يعاقب كل من يخالف �أحكام املادتني ( )8 ، 6من هذا القانون بال�سجن ملدة ال تقل عن �أ�سبوع ،
وال تزيــد علــى (� )6ستــة �أ�شهــر  ،وبغرامــة ال تقــل ع ــن ( )5000خم�سـ ــة �آالف ريـ ــال عمانــي ،
وال تزيد على ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 10
للوزي ــر �أو م ــن يفو�ض ــه الت�صال ــح فـي اجلرائم املعاقب عليها باملــادة ( )9من هذا القانون
�إذا دف ــع املخال ــف �ضعف قي ــمة الـح ــد الأدن ــى للغرام ــة  ،وق ــام بت�صحي ــح املخالف ــة  ،وذلك
ف ــي �أي حال ــة تكـ ــون عليهـ ــا الدعـ ــوى العموميـ ــة  ،وقب ــل �صـ ــدور احلك ــم فـيه ــا  ،ويرتتــب
عل ــى الت�صال ــح انق�ض ــاء الدع ــوى العمومي ــة فـي اجلرمي ــة  ،وذلك دون �إخـ ــالل بح ــق
ال ــوزارة فـي توقيع اجلزاءات الإدارية املقــررة لتنفـيــذ �أحكــام هــذا القانــون .
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الف�صـــــل الرابــــع
الأحكام اخلتامية
املــادة ( ) 11
ي�صدر الوزير اللوائح والقرارات الالزم ــة لتنفـي ــذ �أحك ــام ه ــذا القان ــون  ،وذل ــك بالتن�سيــق
مع وزارة املالية  ،وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،و�إىل حني �صدورها ي�ستمر العمل
باللوائح والقرارات النافذة  ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 12
يلغـ ـ ــى مر�س ـ ــوم عوائ ـ ــد املين ـ ــاء ملن�شـ ـ ـ�آت الزي ـ ــوت لع ـ ــام 1972م  ،كم ــا يلغـ ــى كــل مــا يخالــف
هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/63
باعتمـاد الهيكـل التنظيمـي
للأمانـة العامـة للمجلـ�س الأعلـى للتخطيـط
		
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  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتمــد الهيكــل التنظيمــي للأمانــة العامــة للمجلــ�س الأعلــى للتخطيــط علــى النحو املبني
بامللحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  30 :من حمـــــــــــرم �سنة 1436هـ
املـوافــــق  23 :من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سـوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1080
ال�صادرة فـي 2014/11/30م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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املديرية العامة
للتخطيط التنموي

اهليكــــل التنظيمـــــي

مكتـــــــــــب األميـــــــن العـــــام

دائـــرة اجملالـــــــــس واللجـــــان

لألمانـة العامـة للمجلــس األعلــى للتخطيــط
دائرة شـــــؤون االجتماعــــــــــــــــــات
مكتب العالقات االقتصادية اخلارجية

دائــرة التنسيـــق واملتابعـــــــة

األميــن العــــام
للمجلــس األعلــى للتخطيــط

دائــــــــــــــــــرة الوثائـــــــــــق

املـستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون
دائـــرة التدقيــــــــــــــــــق الداخلـــــــي

دائـــرة تقنيـــــــــــــــة املعلومـــــــــــــات

مكتــــــب نائـــب األميـــن العـــــــــــــــام

الدائـــــــرة القانونيـــــــــــــــــة
نائـب األميــن العـــام

مكتـــــــــــــــــب األمـــــــــــــــــــــــــــــــن

مكتب اإلدارة االسرتاتيجية

دائــرة اإلعــالم التنمـــــوي

املديرية العامة
املديرية العامة
للقطاعات االقتصادية للقطاعات االجتماعية

املديرية العامة
للمتابعة والتقييم

املديرية العامة
املديرية العامة
للبحـوث والدراسـات للدراســات واألسـس
التنمويـــة
العمرانيـــة

املديرية العامة
للشـؤون اإلداريــة
واملاليـــة

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/64
بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة الإ�سكـان 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
وعلــى املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  2008/3بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة الإ�سكـ ــان واعتمـ ــاد
هيكلهــا التنظيمــي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/32ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
حتدد اخت�صا�صات وزارة الإ�سكان وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإ�سكان وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/3امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  30 :من حمـــــــــــرم �سنة 1436هـ
املـوافــــق  23 :من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م
ن�شر هذا املر�سـوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1080
ال�صادرة فـي 2014/11/30م

-605-

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

امللحـق رقـم ()1
اخت�صا�صـــات وزارة الإ�سكـــان
 - 1اقت ــراح ال�سيا�س ــات واخلط ــط والربام ــج و�آلي ــات التنفـي ــذ الكفـيل ــة مبواجهــة الطلـب
املتنامــي علــى ال�سكــن لكافــة فئــات املجتمــع العمانــي ومتابعتهــا وتقييمهــا بـمـا ي�ضمن
ا�ستدامتها .
 - 2اقت ــراح م�شروعــات القوانيــن ذات ال�صلــة باخت�صا�صــات ال ــوزارة  ،و�إ�ص ــدار القـ ــرارات
واللوائح املنفذة لها .
 - 3اقرتاح الت�شريعات ذات ال�صلة بالتخطيط العمراين  ،وو�ضع ال�ضوابط الالزمة
لتنظيم وتوجيه �أعمال التخطيط بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى للتخطيط .
� - 4إع ــداد دلي ــل للأ�س ــ�س واملعايي ـ ــر الواجـ ـ ــب تطبيقه ـ ــا مــن قب ــل اجلهـ ــات احلكومي ـ ــة
وغري احلكومية العاملة فـي جمال التخطيط العمراين  ،وذلك فـي �إطار ال�سيا�سة
العامة للتخطيــط العمرانــي واال�سرتاتيجي ــة العمراني ــة لل�سلطنــة التــي ي�ضعهــا
املجلــ�س الأعلى للتخطيط .
 - 5إ�ع ــداد اخلرائ ــط مبختل ــف م�ستوياتهــا الأ�سا�سيــة والتف�صيليــة والهيكليــة للمناطــق
املعتمـ ــد تخطيطه ــا طبق ــا لل�سيا�سـ ــة العامـ ــة للتخطي ــط العمران ــي  ،ومبــا يتواف ــق
ومعايري اال�سرتاتيجي ــة العمرانيــة لل�سلطن ــة املو�ضوع ــة م ــن قب ــل املجل ــ�س الأع ــلى
للتخطيط و�إعداد الر�سومات للوحدات العقارية بها  ،وحتديد مواقع املرافق العامة
وم�ساحاتها على هذه اخلرائط .
 - 6العمل على تطوير القطاع العقاري بال�سلطنة  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية
املخت�صة  ،وتوفـري البيئة املنا�سبة لتمكني القطاع اخلا�ص من ا�ستقطاب اال�ستثمارات
الالزمة لتحقيق ذلك .
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�	- 7إجــراء الدرا�ســات والبحــوث االجتماعيــة واالقت�صاديــة للوقــوف علــى االحتياجــات
امل�ستقبليــة من امل�ساكن االجتماعية والقرو�ض وامل�ساعدات ال�سكنية  ،و�إعداد وتنفـيذ
خطط وبرامج الإ�سكان االجتماعي والقرو�ض وامل�ساعدات ال�سكنية لذوي الدخل
املحدود .
 - 8تخ�صيــ�ص الأرا�ضــي مبختل ــف ا�ستخداماتهـا للمواطنيــن وفق ــا لنظ ــام ا�ستحقـ ــاق
الأرا�ضــي احلكوميــة .
 - 9تخ�صيــ�ص الأرا�ضــي التـي حتتــاج �إليهــا وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة وامل�ؤ�س�ســات
والهيئات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة لأداء مهامها .
 - 10من ــح ح ـ ــق االنتف ــاع بالأرا�ضـ ــي وفق ــا للقواع ـ ــد املق ـ ــررة ف ــي هـ ــذا ال�ش ـ ـ�أن بالتن�سيـ ــق
مع اجلهات املخت�صة .
 - 11النظر فـي طلبات �إثبات التملك غري امل�سجلة وفقا لقانون الأرا�ضي .
 - 12ت�سجيل جميع الت�صرفات واحلقوق العينية الأ�صلية والتبعية املرتتبة على العقارات ،
وتوثيق املحررات والت�صرفات القانونية املتعلقة بها وفق نظام ال�سجل العقاري ،
و�إ�صدار �سندات امللكية .
 - 13و�ضع �أ�س�س تثمني العقارات املنزوع ملكيتها طبقا لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة ،
و�إعادة النظر فـي هذه الأ�س�س كلما لزم الأمر  ،على �أن يتم �إقرارها من قبل جمل�س
الوزراء .
 - 14و�ضــع �أ�ســ�س ت�سعي ــر الأرا�ضــي احلكوميــة وتعديلهــا كلمــا دعــت احلاج ــة  ،بالتن�سيـ ــق
مع اجلهات املعنية  ،على �أن يتم �إقرارها من قبل جمل�س الوزراء .
 - 15متثيــل ال�سلطن ــة فــي امل ؤ�متــرات واالجتماع ــات الإقليمي ـ ــة والدولي ــة ذات ال�صل ــة
باخت�صا�ص ــات ال ــوزارة .
�	- 16إعداد الدرا�سات والربامج واملوازنات الالزمة لتطوير خمتلف التق�سيمات التنظيمية
فـي الوزارة .
 - 17العمل على تنمية املوارد الب�شرية فـي الوزارة .
�	- 18أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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امل�ست�شـــــــارون

امللحــق رقـــم ()2
الوزيــــــــــــــــــــر

مكتـ ــب الوزيـ ــر
دائرة التن�سيق واملتابعة
دائرة املجال�س واللجان

دائرة الوثائق
مكتب �أمن
الوزارة

دائرة املناق�صات
والعقود

دائرة التدقيق
الداخلي

�أمانة ال�سجل
العقاري

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإداريــة واملاليــــة
املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة �شمال الباطنة

الدائرة القانونية

املديرية العامة
للإ�سكــان االجتماعــــي
املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة جنوب ال�شرقية

املديرية العامة
للتطوير العقاري

املديرية العامة
للم�شاريـــــــــع
املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة الظاهرة

مكتــب الوكي ــل

وكيـــل الـــوزارة
املكت ــب الفن ــي

املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة الربميي

املديرية العامة
للأرا�ضــــــــــــي

دائرة التن�سيق واملتابعة

دائرة العالقات
العامة والإعالم

دائرة خدمات املراجعني

املديرية العامة
للتطوير والدرا�سات

املديرية العامة
لتخطيط املدن وامل�ساحة

املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة م�سقط

املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة م�سندم

املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة ظفار
املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة الداخلية
املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة جنوب الباطنة

املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة �شمال ال�شرقية

املديرية العامة للإ�سكان
مبحافظة الو�سطى

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــــم 2014/65
بتعيـيـن �سفـري غيــر مقيــم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى قان ــون تنظيــم وزارة اخلارجيــة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي رقــم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفـري ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداللـه بن زاهر الهنائي �سفـرينا لدى اململكة املتحدة
لربيطانيــا العظمــى و�إيرلنــدا ال�شماليــة � ،سفـيـرا لنـا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيـم لــدى
جمهوريـة التفـيـا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  30 :من حمـــــــــــرم �سنة 1436هـ
املـوافــــق  23 :من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســــلطان عـمــــان
ن�شر هذا املر�سـوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1080
ال�صادرة فـي 2014/11/30م
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/66
ب�إ�صــدار قانــون حمايــة امل�ستهــلك
		
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 حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/81
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 حماي ــة امل�سته ــلك املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
ين�ش ــر ه ــذا املر�س ــوم فـي اجلريــدة الر�سمي ــة .
�صـدر فـي  7 :من �صــفــــــــــــر �سنة 1436هـ
املـوافــــق  30 :من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1081
ال�صادرة فـي 2014/12/7م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانــون حمايـــة امل�ستهــــلك
الف�صــل الأول
تعريفـــات و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون يكـ ــون للكلم ــات والعب ــارات التاليــة املعــنى املب ــني قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الهيئــــــة :
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك .
املجلـــــــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـــــــــ�س :
رئي�س الهيئة .
اجلهة املعنية :
الوحدة املخت�صة بالإ�شراف على تنظيم ن�شاط املزود .
الالئحــــــــة :
الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك .
امل�ستهــــــــلك :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يح�صل على �سلعة �أو يتلقى خدمة مبقابل �أو بدون مقابل .
املـــــــــــــــزود :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقوم بتداول �سلعة �أو تقدمي خدمة للم�ستهلك .
املعلــــــــــــــــن :
ك ــل �شخ ــ�ص طبيعــي �أو اعتبــاري يعلــن عن �سلع ــة �أو خدم ــة با�ستخ ــدام خمتلـ ــف و�سائ ــل
الدعاية والإعالن .
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ال�سلعــــــــــــة :
ك ــل منت ــج �صناع ـ ــي �أو زراع ـ ـ ــي �أو حيوان ــي �أو حتويلـ ــي مب ــا ف ـ ــي ذلك العنا�ص ـ ــر الأوليـ ــة
واملـ ــواد واملكون ــات الداخل ــة فـ ــي املنتـ ــج .
اخلــدمــــــــة :
كل عمل ي�ؤديه املزود للم�ستهلك مبقابل �أو بدون مقابل .
التــــــــــداول :
بيع �أو �شــراء �أو عــر�ض �أو ت�صنيــع �أو توريد �أو �إنتاج �أو ترويج �أو نقل �أو تخزين �أو توزيــع
لل�سلعة  ،ويعد فـي حكم التداول حيازة ال�سلعة متهيدا لبيعها .
الإعــالن امل�ضــلل :
كل �إعالن ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل خداع امل�ستهلك .
العيــــــــــــــب :
كـ ــل نق ــ�ص فـي قيمـ ــة �أي �سلع ـ ــة �أو خدمـ ــة �أو نفعهم ــا بح�س ـ ــب الغاي ـ ــة املق�صـ ــودة منهـ ـ ــا ،
ي�ؤدي �إىل حرمان امل�ستهلك كليا �أو جزئيا من اال�ستفادة الكاملة بها �أو يجعلها غري �صاحلة
لال�ستعمال فـيما �أعدت من �أجله  ،وال يكون للم�ستهلك دخل فـيه .
املوا�صفـــة القيا�سيـــة :
املعايي ـ ـ ــر الإلزاميـ ــة املعتمـ ــدة مـ ــن املديريـ ـ ــة العامـ ـ ــة للموا�صفـ ـ ــات واملقايي ـ ـ ــ�س ب ـ ـ ــوزارة
التج ــارة وال�صناعـ ـ ـ ــة .
املــادة ( ) 2
يحظر االنتقا�ص من حقوق امل�ستهلك �أو التزامات املزود املن�صو�ص عليهما فـي هذا القانون
والالئحة وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة بحماية امل�ستهلك .
ويعتب ــر باطـ ــال ك ــل اتف ــاق يخــالـ ــف ذلك .
املــادة ( ) 3
يحظر تداول �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة قبل ا�ستيفاء كافة ال�شروط اخلا�صة بال�صحة
وال�سالمة واحل�صول على الرتاخي�ص �أو املوافقات من اجلهة املعنية  ،وذلك على النحو
الذي تبينه الالئحة .
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املــادة ( ) 4
يحظر الإعالن عن �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة �إال بعد احل�صول على املوافقات من اجلهة
املعنية .
املــادة ( ) 5
كل �سلعة �أو خدمة ي�ؤدي ا�ستعمالها بطريقة غري �صحيحة �إىل الإ�ضرار ب�سالمة امل�ستهلك
�أو �أموالــه  ,يجــب �أن يعطى عنها حتذيرا وا�ضحا وحمددا باللغتني العربي ــة والإجنليزيــة
يب ــني الطريقـ ــة ال�صحيح ـ ــة ال�ستخدامه ـ ــا و�سب ـ ــل الع ـ ــالج مـ ـ ــن �أي �ضـ ــرر ينت ـ ــج عنهـ ــا ،
وذلك علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة .
املــادة ( ) 6
يج ــب على كل من�ش ـ ـ�أة جتاري ــة مقي ــدة فـي ال�سج ــل التجــاري �إثبات رقم قيدهــا التجــاري
على املرا�سالت والفواتري والإعالنات التجارية و�سائر امل�ستندات ال�صادرة عنها عند تعاملها
مع �أي م�ستهلك .
املــادة ( ) 7
يحظـ ــر ت ـ ـ ــداول �أي �سلع ـ ــة مغ�شو�ش ـ ــة �أو فا�سـ ـ ــدة �أو مقلـ ـ ــدة �أو غي ـ ـ ــر م�ص ـ ـ ــرح بتداوله ـ ـ ــا ،
كما يحظر الإعالن عنها  ،وحتدد الالئحة ما يعترب مغ�شو�شا �أو فا�سدا �أو مقلدا .
املــادة ( ) 8
فـي حال قيام خطر وقع �أو يو�شك �أن يقع بناء على معلومات م�ؤكدة ومعايري حتددها
الالئح ــة ب�سبـ ــب تقديـ ــم خدم ـ ــة �أو ت ـ ــداول �سلعة معين ــة  ،فعلـ ــى الرئيـ ــ�س بعـ ــد التن�سي ـ ــق
مع اجلهات املعنيــة �أن ي�صـ ــدر ق ــرارا بوقـ ــف تقديـ ــم هذه اخلدمة �أو ت ــداول تلك ال�سلـعـ ــة
�أو �إتالفه ـ ــا �إذا كـ ــان ا إلت ـ ــالف هو الو�سيل ــة الوحيــدة لو�ض ــع ح ــد للخط ــر الناجـ ــم عنهـ ــا ،
وعليه �أن ي�صدر حتذيرات �أو تنبيهات للم�ستهلكني التخاذ االحتياطات الالزمة .
وتتحم ــل اجله ــات احلكوميــة فـي هذه احلالة الت أ�كــد من جــودة هذه اخلدم ــة �أو فح ــ�ص
تلك ال�سلعة  ،وللرئي�س �إلزام املزود بتقدمي اخلدمة ب�شكل �سليم �أو رد مقابلهــا �أو ا�ستبدال
ال�سلعة ب�أخرى مماثلة �أو تغيريها �أو رد ثمنها كليا �أو جزئيا .
ويجب على املزود االلتزام بالقرارات التي ي�صدرها الرئي�س فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 9
فـي حـ ــال ظه ـ ــور �أزم ـ ـ ــة �أو جائحـ ـ ــة طبيعي ـ ـ ــة �أو ظ ـ ـ ــروف ا�ستثنائي ـ ــة �أو و�ضعي ـ ــة خا�ص ـ ــة
غري عادية لل�سوق ترتتب عليها زيادة غري طبيعية فـي الأ�سعار  ،يجب على رئي�س املجل�س
بعـ ــد موافق ـ ـ ــة املجلـ ــ�س اتخـ ــاذ �إج ـ ـ ــراءات وقتيـ ــة لتحجيـ ــم ت ــلك الزيـ ــادة بعـ ـ ـ ــد موافق ـ ــة
جمل ــ�س الـ ــوزراء .
وتبني الالئحة الأ�س�س التي ي�ستند �إليها رئي�س املجل�س فـي تقدير الزيادة غري الطبيعية
فـي الأ�سعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة .
املــادة ( ) 10
للهيئة فـي حال ن�شوب خ ــالف ب ــني امل ــزود وامل�ستهلك � ،أن ت�ستعني بخرباء ومتخ�ص�صني
فـي �سبيل �إبداء اخلربة الفنية الالزمة على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 11
للهيئــة فـي �سبي ــل ممار�سـ ــة اخت�صا�صاتها �أن تطلب فحــ�ص ال�سلعـ ــة فـي �أحـ ــد املختربات
احلكوميـ ـ ـ ــة �أو غريه ـ ـ ــا م ــن املختربات املعتمـ ــدة كلمـ ــا اقت�ضـ ـ ـ ــت امل�صلح ــة العامـ ـ ـ ـ ــة  ،وذلك
على النحو الذي تبينه الالئحة  ،ويتحمل املزود نفقة الفح�ص �إذا تبني عدم �صالحيتها .
املــادة ( ) 12
ت�صـدر الهيئــة ن�شــرات دورية لتوعيـ ــة امل�ستهلكــني ب�أ�سع ــار ال�سلع واخلدم ــات فـي الأ�سـ ــواق
وما يطر أ� عليها من تغريات وتوقعاتهـا بالن�سبة حلرك ــة ال�سل ــع واخلدمات فـي الــ�سوق ،
ويجوز لها �أن ت�ضمن هذه الن�شرات بيانا باجلزاءات املوقعة على املخالفـني .
املــادة ( ) 13
للرئيـ ــ�س اتخ ــاذ مـ ــا يلـ ـ ــزم مـ ــن �إج ـ ــراءات وتداب ـيـ ـ ــر ل�ضم ــان حق ـ ـ ـ ــوق امل�ستهـ ــلك الـ ـ ــواردة
فـي هذا القانون وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة  ،وله وقف �أي انتهاك
�أو جتاوز حلقـوق امل�ستهــلك والقواعد العامــة املتعلقـ ــة ب�صحة و�سالم ــة ال�سل ــع واخلدم ــات
والتثب ــت من مدى مطابقتها للموا�صفات القيا�سية  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
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الف�صـــل الثانــــي
حقــــوق امل�ستهـــــلك
املــادة ( ) 14
حقوق امل�ستهلك مكفولة مبقت�ضى �أحكام هذا القانون  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -احل ـ ــق فـ ــي احل�ص ــول عل ــى املعلومـ ـ ــات ال�صحيح ـ ــة ع ـ ــن ال�سلعـ ـ ــة التـ ــي ي�شرتيه ـ ــا
�أو ي�ستخدمها � ،أو اخلدمة التي يتلقاها .
ب  -احلق فـي االختيار احلر حني انتقائه �أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة .
ج  -احلق فـي �ضمان جودة ال�سلعة واخلدمة واحل�صول عليهما بال�سعر املعلن .
د  -احلق فـي كل ما ي�ضمن له �صحته و�سالمته عند ح�صوله على �أي �سلعة �أو تلقيه
�أي خدمة  ،وعدم �إحلاق ال�ضرر به عند ا�ستعماله العادي لهذه ال�سلعة �أو اخلدمة .
هـ  -احلــق فــي اقت�ض ــاء تعوي�ض ع ــادل عن ال�ضــرر ال ــذي يلحق ب ــه وب�أم ــواله ب�سب ــب
ح�صوله �أو ا�ستعماله العادي لل�سلعة �أو تلقيه اخلدمة .
و  -احلق فـي متثيل م�صاحله عند �إعداد ال�سيا�سات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك .
ز  -احل ــق فـي احت ـ ــرام القيـ ــم الدينيـ ــة والع ــادات والتقالي ـ ــد للم�سته ــلك ع ــند تزويـ ــده
ب�أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة .
املــادة ( ) 15
للم�ستهلك احلـق فـي احل�ص ــول على فات ــورة باللغة العربية تثبـت �شراءه ال�سلع ــة �أو تلقي ــه
اخلدم ــة  ،ويجــب �أن تت�ضمــن الفات ــورة البيانـ ــات الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلع ــة �أو اخلدم ــة
وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 16
للم�ستهـلك خ ــالل ( )15خم�ســة ع�شــر يوم ــا من تاريــخ ت�سلمــه �أي �سلعــة  -با�ستثن ــاء ال�سل ــع
اال�ستهالكية القابلـة للتل ــف ال�سريع  -احلــق فـي ا�ستبدالهـ ــا �أو �إعادتهـ ــا وا�ستـ ــرداد قيمتهـا
دون �أي تكلفـة �إ�ضافـيــة �إذا �شاب ال�سلعـة عيب � ،أو كانت غيـر مطابقة للموا�صفـات القيا�سيـة
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�أو الغــر�ض الــذي ت ــم التعاقـ ــد من �أجل ــه � ،شريطــة تقديــم ما يثب ــت �شراءه ــا م ــن املـ ــزود ،
وعلى �أال يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة .
وتبني الالئحة نوعية ال�سلع التي تنطبق عليها �أحكام هذه املادة .
املــادة ( ) 17
للم�ستهـ ــلك ف ــي كــل الأحـ ــوال احلـ ــق فـي ال�ضمان م ــن ق ــبل املـ ــزود لكـ ــل �سلعـ ــة  ،ويبقـ ــى
هذا ال�ضمان قائما مل�صلحة امل�ستهلك الأخري عند انتقال ملكية ال�سلعة �إليه  ،ويقع باطال
كل اتفاق ين�ص على خالف ذلك .
املــادة ( )18
يجوز للم�ستهلك �أن يثبت وجود �أي عيب فـي ال�سلعة بكافة طرق الإثبات .
الف�صــل الثالــــث
واجبـات املــزود واملعلــن والوكيــل
املــادة ( ) 19
يلتزم كل من املزود واملعلن ب�إمداد امل�ستهلك مبعلومات �صحيح ــة عن ال�سلعة �أو اخلدمة ،
وفـي جميع الأحوال يجب على املزود �أن يبني باللغة العربية وب�شكل ظاهر على ال�سلعة
املعلومات اخلا�صة بال�سعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء ال�صالحية وا�سم املادة ومكوناتها
وبلد املن� أش� ورقم املوا�صفة  ،وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة  ،ويجوز كتابة
املعلوم ــات امل�شــار �إليها بلغــة �أخــرى بالإ�ضافة �إىل اللغــة العربيـة  ،وحتدد الالئحــة ال�سل ــع
التي ال ميكن كتابة البيانات عليها .
املــادة ( ) 20
يلتزم كل من املزود واملعلن بال�شفافـية وامل�صداقية والبعد عن �أعمال الدعاية والإعالنات
الزائفة �أو امل�ضللة عند الرتويج عن ال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها للم�ستهلك .
املــادة ( ) 21
يلت ــزم امل ــزود باحت ــرام القيــم الدينيــة والعادات والتقاليد عند تزويد امل�ستهــلك ب ـ�أي �سلع ــة
�أو تلقي ــه �أي خدمـ ــة .
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املــادة ( ) 22
م ـ ــع ع ـ ــدم الإخـ ــالل ب ـ ـ�أي �ضمان ــات �أخـ ــرى قانونـ ــية �أو اتفاقية تكون ل�صال ــح امل�سته ــلك ،
يلتـ ــزم املـ ــزود ب�ضمـ ـ ــان ال�سلع واخلدمات الت ــي يقدمها للم�ستهلك مـ ــن حي ــث مطابقتهـ ــا
للموا�صفات القيا�سية وال�شروط املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة  ،وفـي حال عدم وجود
موا�صفة قيا�سية فـيتعني االلتزام باملوا�صفة املتعارف عليها .
املــادة ( ) 23
يلتـزم املـزود بتقديـم اخلدم ــة للم�سته ــلك على الوج ــه ال�سليم ومب ــا يتفـ ــق مع طبيعتهـ ــا ،
كما يلتزم ب�ضمان ما يقدمه من خدمة خالل فرتة زمنية تتنا�سب مع طبيعتها  ،وفـي حال
�إخاللـ ــه بذلك يلت ــزم برد قيمـ ــة تلك اخلدمة �أو مقابل ما يجرب النق�ص فـيها �أو ب�أدائها
مرة �أخرى على الوجه ال�سليم  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 24
يلتزم املزود بت�سليم امل�ستهلك وثيقة �أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط وا�ضح ي�سهل
قراءتــه تثبت �ش ــراءه ال�سلع ــة �أو تلقي ــه اخلدم ــة  ،ويج ــب �أن تت�ضمـ ــن الفاتـ ــورة البيانـ ــات
الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
ويجوز �أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة �أخرى �أو �أكرث بالإ�ضافة �إىل اللغة العربية .
ويجوز الن�ص على ال�ضمان فـي فاتورة ال�شراء � ،أو فـي وثيقة م�ستقلة .
املــادة ( ) 25
يلتزم املزود با�سرتج ــاع ال�سلعـ ــة ورد قيمتها �أو �إبدالها �أو �إ�صالحها دون مقابل  ،فـي حال
اكت�شاف امل�ستهلك عيبا فـيها .
وتبني الالئحة �آلية ا�سرتجاع ال�سلعة وكيفـية حتديد قيمة ال�ضرر والقيمة التي يتوجب
على املـ ــزود دفعه ــا للم�سته ــلك واملدة الزمنيــة التي يتوجب على امل�سته ــلك �إرج ــاع ال�سلع ــة
فـيها للمزود .
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املــادة ( ) 26
يلتــزم املـ ــزود ب�ضمـان الإ�صـالح وال�صيانـة وفقا ملــا هـ ــو من�صـ ــو�ص عليـ ــه فـ ــي ه ــذا القانون
والالئحة .
املــادة ( ) 27
يلتزم املزود فور اكت�شافه وجود عيب فـي ال�سلعة �أو اخلدمة يكون من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�ستهلك
�أو ب�أمواله  ،بوقف تداول ال�سلعة �أو تقدمي اخلدمة فـي احلال  ،و�إخطار امل�ستهلكني الذين
قاموا ب�شراء ال�سلعة �أو تلقــي اخلدمة واجلهات املعنية على وجه ال�سرع ــة بهذا العيــب ،
والأ�ضـ ــرار املحتمل ـ ــة وكيفـية توقي حدوثه ــا  ،وب�سحـ ــب ال�سلع ــة املعيبـ ــة مــن ال�سوق فورا ،
وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 28
يحظر على املزود االمتناع عن تقدمي خدمة � ،أو بيع �سلعة � ،أو فر�ض �شراء كميات معينة
منه ــا � ،أو �ش ــراء �سلعة �أخـرى معهــا � ،أو تقا�ض ــي ث ــمن �أعلى من ثمنها الـ ــذي ت ــم الإعـ ــالن
عنه من قبل .
املــادة ( ) 29
يجـ ــب ع ــلى امل ــزود ال ــذي يتداول �سلعـ ــة م�ستعملة �أو تت�ضمن عيبا � ،أن يف�ص ــح للم�سته ــلك
عن حال ــة ه ــذه ال�سلعة  ،و�أن يثبــت ذلك فـي العق ــد �أو الفاتورة التي ي�صدرهــا علــى النحــو
الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 30
يلت ــزم املزود بتمكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطيـ ــة الق�ضائي ــة مـ ــن ممار�س ـ ــة
اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا  ،والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم .
املــادة ( ) 31
يحظر على املزود �إجراء �أي عرو�ض ترويجية �أو تخفـي�ضات على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات
�إال بع ــد احل�صول على الرتاخي�ص واملوافقـ ــات من اجلهــة املعني ــة بع ــد التن�سيــق من قبله ــا
مع الهيئة للت�أكد من الأ�سعار  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
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املــادة ( ) 32
يحظر على �أي مزود مبفرده �أو باالتفاق مع غريه ممار�سة �أي ن�شاط يهدف �إىل احتكار
تداول �سلعة �أو تقدمي خدمة  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 33
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون الوكاالت التجارية  ،يلتزم الوكيل التجاري بكافة التزامات
منتـ ــج ال�سلعـ ـ ــة خالل فت ــرة ال�ضم ــان  ،كما يلتــزم بتوفـيــر قطــع الغيار وور�ش الإ�صـ ــالح
الالزمة لتلك ال�سلعة .
ويلتزم الوكيل الذي ي�ستغرق فـي تنفـيذ ال�ضمانات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة
م ــدة تتجاوز ( )15خم�س ــة ع�شــر يوم ــا � ،أن يوف ــر للم�سته ــلك �سلعـ ــة مماثلـ ــة ي�ستعملهـ ــا
دون مقابل �إىل �أن يقوم بتنفـيذ تلك ال�ضمانات  ،وفـي حال عدم وجود وكيل فـي ال�سلطنة
يلتزم املزود بجميع التزامات الوكيل امل�شار �إليها فـي هذه املادة .
الف�صــــل الرابــــع
�ضبـط املخالفــــات
املــادة ( ) 34
يكـ ــون للموظفـ ــني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانونـ ــا باالتفـ ــاق
مع الرئي�س �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة .
ويكون لهم فـي جميع الأحوال حق دخول املحال التجارية وملحقاتها  ،واالطالع على كافة
امل�ستندات والوثائق اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها املزود  ،وطلب ن�سخة منها
للتحقـ ــق من �صحته ــا  ،و�أخ ــذ عينات من ال�سلــع لفح�صها وفقــا لأحكام الالئحــة  ،ويج ــوز
لهم اال�ستعانة ب�شرطة عمان ال�سلطانية للقيام مبهامهم .
املــادة ( ) 35
يتم �ضبط املخالفات وحتقيقها والت�صرف فـيها �إداريا �أو ق�ضائيا ح�سب الأحوال على النحو
الذي حتدده الالئحة  ،وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .
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املــادة ( ) 36
فـي حــال توافـ ــر دالئـ ــل كافـيـ ــة علـ ــى وجـ ــود خمالف ـ ــة لأحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون �أو الالئح ــة
من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحة و�سالمة امل�ستهلك  ،يكون ملوظفـي الهيئة من ذوي �صفة ال�ضبطية
لجـ ــراءات
الق�ضائيــة احل ــق فـي �ضبــط ال�سلعــة والتحفظ عليه ــا والت�ص ــرف فـيه ــا وفقـ ــا ل إ
وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 37
يجوز لالدعاء العام  -بناء على طلب م�سبق من الرئي�س �أو ممن يفو�ضه � -أن يقرر ب�صفة
م�ؤقتة غلق املن�ش�أة �أو وقف الن�شاط حلني الف�صل فـي الدعوى  ،ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم
من القرار �أمام حمكمة اجلنح امل�ست�أنفة فـي غرفة امل�شورة .
الف�صــــل اخلامـــ�س
العقوبــــــات
املــادة ( ) 38
مع عـ ـ ــدم الإخـ ــالل بـ ـ�أي عقوبــة �أ�شـ ـ ــد ف ــي قانـ ـ ــون اجلزاء العمان ـ ـ ــي �أو �أي قان ـ ـ ــون آ�خـ ــر ،
يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 39
يعاق ـ ـ ــب كـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن يخالـ ــف حكـ ــم �أي م ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ــواد ( ) 30 ، 29 ، 23 ، 22 ، 21 ، 19 ، 5 ، 3
من هذا القان ــون  ،بال�سج ــن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )1سنــة ،
وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عمانـ ــي  ،وال تزيد على (� )2000ألف ــي ريال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
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املــادة ( ) 40
يعاقب كل من يخالف حكم �أي من املواد ( )32 ، 28 ، 27 ، 25 ، 20 ، 8 ، 7من هذا القانون
بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عــن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد عل ــى ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامــة
ال تقل عن (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،و�إذا ترتب على اجلرمية وفاة �شخ�ص �أو �أكرث فال تقل عقوبة
ال�سجن عن ( )5خم�س �سنوات .
املــادة ( ) 41
يعاق ــب كل من يخال ــف حك ــم �أي من امل ـ ــواد( )31 ، 26 ، 24 ، 6 ، 4مــن هذا القان ــون بغرام ــة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 42
يعاقب بذات العقوبات الواردة فـي هذا القانون رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفـيذي واملديرون املفو�ضون وامل�س�ؤولون لل�شخ�ص االعتباري املخالف � ،إذا ثبت علمهم
باملخالفة وكان �إخاللهم بالواجبات التي تفر�ض عليهم قد �أ�سهم فـي وقوع اجلرمية .
املــادة ( ) 43
للمحكمة املخت�صة فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ف�ضال عن احلكم بعقوبتي ال�سجن
والغرامة �أن تق�ضي فـي جميع الأحوال مب�صادرة �أو �إتالف ال�سلعة حمل اجلرمية واملواد
والأدوات التي ا�ستخدمت فـيها  ،وذلك على نفقة املحكوم عليه � ،أو وقف الن�شاط �أو �إغالق
املحل الذي وقعت فـيه اجلرمية ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية .
املــادة ( ) 44
يجـوز للمحكمــة فـي ح ــال احلك ــم بالإدانة �أن ت�أمر بن�شر ملخ�ص احلك ــم فـي جريدت ــني
يوميتني وا�سعتي االنت�شار � ،إحداهما باللغة العربية  ،وذلك على نفقة املحكوم عليه .
املــادة ( ) 45
ت�ؤول ح�صيلة الغرامات املقررة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة �إىل اخلزانة العامة .
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املــادة ( )46
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون  ،يجوز لرئي�س املجل�س
فر�ض غرامات �إدارية فـيما ي�صدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من خمالفات لأحكام
هذا القانون �أو الالئحة  ،على �أال يزيد مقدار الغرامة على (� )1000ألف ريال عماين ،
وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة  ،ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املادة
ارتكاب خمالفة مماثلة خالل (� )2سنتني من تاريخ فر�ض الغرامة  ،وفـي حال املخالفة
امل�ستمرة يجوز فر�ض غرامة �إدارية بحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر
فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
الف�صـــل ال�ســــاد�س
الأحكــام اخلتاميـــة
املــادة ( ) 47
ي�صــدر رئيــ�س املجلــ�س الالئحـة بعــد موافقــة كـ ــل مـ ــن املجل ـ ــ�س وجمل ـ ــ�س الـ ــوزراء خـ ــالل
(� )6ست ــة �أ�شهــر من تاريخ �ص ــدور هذا القان ــون  ،كمـ ــا ي�صـ ــدر القــرارات الالزمة لتنفـي ــذ
�أحكام هذا القان ــون  ،وذلك بعد موافقة املجل�س  ،و�إىل �أن ت�صدر الالئحة ي�ستمر العمل
بالالئحة التنفـيذيـة لقانـون حماي ــة امل�ستهــلك ال�صادرة بالقـ ــرار الوزاري رقم ، 2007/49
وذلك فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 48
يلغـ ـ ــى قانـ ـ ـ ــون حماي ـ ـ ـ ــة امل�سته ـ ـ ـ ــلك ال�ص ـ ـ ـ ــادر باملر�س ـ ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ـ ــم ، 2002/81
كمــا يلغ ــى ك ــل ما يخال ــف هــذا القان ــون � ،أو يتعـ ــار�ض م ــع �أحكامـ ـ ــه .
املــادة ( ) 49
يعمــل بهـذا القانـون بع ــد ( )3ثالثــة �أ�شه ــر مــن تاريـخ ن�شــره فــي اجلريـدة الر�سميـ ــة .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/67
ب�إ�صـدار قانـون حمايـة املناف�سـة ومنـع االحتكـار
�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 نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمــل بقانــون حمايــة املناف�ســة ومنــع االحتكــار املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  7 :من �صــفــــــــــــر �سنة 1436هـ
املـوافــــق  30 :من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1081
ال�صادرة فـي 2014/12/7م
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قانـون حمايـة املناف�سـة ومنـع االحتكــار
الفـ�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــــة :
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك .
املجلـــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــــ�س :
رئي�س الهيئة .
الالئحــــــة :
الالئحة التنفـيذية لقانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار .
ال�شخــــــ�ص :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أو �أي كيان قانوين �آخر �أيا كان ال�شكل الذي يتخذه  ،ميار�س
ن�شاطا اقت�صاديا �أو جتاريا .
ال�سـوق املعنيــة :
�س ــوق تقـ ــوم علـى عن�صريــن همــا املنتجــات املعنيــة والنطـاق اجلغراف ــي  ،ويق�صد باملنتجات
املعنية كل املنتجات التي يعد كل منها بدي ــال ع ـ ــن الآخـ ــر � ،أو ميــكن �أن يحــل حمل ــه م ــن وجهــة
نظــر متلق ــي اخلدم ــة �أو ال�سلع ــة  ،وي�شمل ذلك املنتجات املقدمة من املناف�سني فـي الأ�سواق
الأخــرى القريبــة من امل�ستهــلك  .ويق�صــد بالنطـاق اجلغرافـي املنطقة التي تتجان�س فـيها
ظـ ــروف املناف�سـ ــة  ،ويتعام ــل فـ ــي نطاق ـ ـهــا ك ــل م ــن البائع ـ ـيـن وامل�شرتيـ ــن فـي املنتجات
لتحديد الأ�سعار .
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االحتكــــــار :
التحكم من قبل �شخ�ص �أو جمموعة �أ�شخا�ص ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر فـ ــي كميـ ــة و�أ�سع ــار
�سلع ــة �أو خدم ــة مب ــا يـ ـ�ؤدي �إلــى تقييد حرية املناف�سة �أو الإ�ضرار بها .
املنتجــــــــات :
ال�سلع واخلدمات املحلية وامل�ستوردة .
الهيمنــــــــــة :
ق ـ ـ ــدرة �شخـ ـ ـ ــ�ص �أو جمـموع ـ ـ ــة �أ�شخـ ـ ـ ــا�ص يعـمل ـ ـ ـ ــون مـع ـ ـ ــا ب�شكـ ـ ـ ــل مبا�ش ـ ــر �أو غيــر مبا�ش ـ ــر
فــي التحك ــم �أو ف ــي الت�أثيـ ــر علــى ال�س ــوق املعنية  ،وم ــن ذل ــك اال�ستح ــواذ عل ــى ن�سبـ ــة جت ـ ــاوز
( )%35خم�سـ ــة وثالثي ــن باملائة من حجم تلك ال�سوق .
الرتكيـز االقت�صـادي :
ك ـ ــل ت�ص ـ ــرف ين�شـ ـ ـ�أ عن ـ ــه نقـ ــل كلـ ــي �أو جزئـ ــي مللكي ـ ــة �أ�ص ــول �أو �أ�سهــم �أو ح�صــ�ص �أو انتفــاع
�أو حقوق �أو التزامات �شخ�ص �إىل �شخ�ص آ�خ ــر �أو �إقامـ ــة احت ــادات �أو اندماجـ ــات �أو اجلم ــع
بيـ ــن �إدارتيـ ــن �أو �أكثـ ــر بـ�إدارة م�شرتك ــة مــن �ش�أن ــه �أن يجع ــل �شخ�ص ــا �أو جمموع ــة �أ�شخــا�ص
فـي و�ضع مهيمن ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
املــادة ( ) 2
يه ــدف هـ ــذا القانــون إ�ل ــى تنظي ــم حري ــة ممار�س ــة الن�ش ــاط االقت�ص ــادي  ،وتر�سي ــخ مب ــد�أ
قـواع ـ ــد ال�سـ ـ ــوق وحـري ـ ــة الأ�سـعـ ــار  ،علــى النـح ــو الـ ــذي ال ي ـ ـ�ؤدي �إل ــى تقيـي ـ ــد املناف�س ـ ـ ــة
احلـ ــرة � ،أو منعه ــا �أو الإ�ضرار بها .
املــادة ( ) 3
ت�ســري �أحك ــام هــذا القانــون على جميــع �أن�شطة الإنتاج والتجارة واخلدمات و�أي �أن�شطة
اقت�صاديــة �أو جتاريــة أ�خــرى متــار�س فـي ال�سلطنــة و�أي �أن�شطــة اقت�صاديــة �أو جتارية تتم
خــارج ال�سلطن ــة  ،وترتتب عليها �آثار داخلهـا .
كما ت�سـري �أحكام هذا القانون على �إ�ساءة ا�ستعمال حقوق امللكية الفكرية والعالمات
التجارية  ،وبراءات االخرتاع والن�شر � ،إذا �أدى ذلك �إىل �آثار �ضارة باملناف�سة .
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املــادة ( ) 4
ال ت�ســري �أحكام هذا القانون على �أن�شطة املرافق العامة التي متتلكها وتديرها الدولة
بالكامل  ،كما ال ت�سري على �أن�شطة البحوث والتطوير التي تقوم بها جهات عامة �أو خا�صة .
املــادة ( ) 5
يجـ ــوز للمجل ــ�س  ،وف ــق ال�ضوابـ ــط التي حتددها الالئحة  ،ا�ستثناء �أي �شخ ــ�ص من �أي اتفــاق
�أو �إجراء �أو �أعمـال تتع ـلـق باملنتجـات ب�صف ــة م�ؤق ـتـة وملــدة حمــددة فــي احلـاالت التـي تـ ـ�ؤدي
�إل ــى التقلي ــل مــن التكاليـ ــف الأوليـ ــة وحمايـ ــة ونف ــع امل�ستهـ ــلك  ،وعلــى الأخـ ــ�ص �إذا كـ ــان
يه ــدف �إلــى :
�أ  -توخي تر�شيد هيكل تنظيمي �أو نطاق جتاري �أو زيادة كفاءة امل�شروع جتاريا .
ب  -ت�شجيع التقدم التقني �أو التكنولوجي �أو يح�سن نوعية املنتجات .
ج  -زيادة قدرة امل�ؤ�س�سات العمانية ال�صغرية واملتو�سطة على املناف�سة .
د  -ت�شجيع التطبيق املوحد ملعايري اجلودة والتقديرات التقنية لأنواع املنتجات .
هـ  -توحيد ال�شروط املتعلقة بالتجارة وت�سليم ال�سلع وال�سداد  ،على �أال تكون له �صلة
بالأ�سعار �أو �أي عوامل ت�سعري .
و  -حتقيق نفع عام مثل حفظ الطاقة  ،وحماية البيئة  ،وتوفـري الإغاثة فـي حاالت
الطوارئ والكوارث الطبيعية .
املــادة ( ) 6
حتــدد الالئحــة حــاالت التحكــم �أو الت�أثيــر فـي ال�ســوق املعنيــة طبقــا ملعاييــر ت�شمـل تركيبــة
ال�سوق ومدى �سهولة دخول مناف�سني جدد �أو �أي معايري يحددها املجل�س .
املــادة ( ) 7
يجوز لأي �شخ�ص �إبرام �أي اتفاق ال�سترياد �أي منتج م�صرح بتداوله من خارج ال�سلطنة
لغــر�ض بيعــه �أو توزيعــه �أو ت�سويقــه �أو ترويجــه  ،وبغــ�ض النظــر عمـا �إذا كان املنتج امل�ستورد
قد �سبق �أن مت ح�صر ا�سترياده �أو بيعه �أو توزيعه �أو ت�سويقه �أو ترويجه من قبل وكيل ح�صري .
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الف�صــل الثانــي
املمار�ســات املحظــورة
املــادة ( ) 8
يحظــر إ�ب ــرام �أي اتفــاق �أو عق ــد داخــل ال�سلطـ ـنــة �أو خارجه ــا �أو �إجــراء �أي تدابيــر � ،س ــواء
�أكان ــت مكتوبـ ــة �أم �شفهـ ـيــة  ،بهـ ــدف احتك ـ ــار ا�ستيـ ــراد �أو �إنتـ ــاج �أو توزي ــع �أو بيـ ــع �أو �ش ـ ــراء
�أي �سلع ــة �أو تداولها �أو القيام ب�أي ت�صرف احتكاري ي�ؤثر على ال�سوق .
املــادة ( ) 9
يحظر �إبرام �أي اتفاق �أو عقد داخل ال�سلطنة �أو خارجها �أو �إجراء �أي تدبري �أو ممار�سة ،
�سواء �أكانت مكتوبة �أم �شفهية � ،صريحة كانت �أم �ضمنية  ،تهدف �إىل منع املناف�سة �أو احلد
منها �أو �إ�ضعافهـا  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -حتديد الأ�سعار واخل�صومات و�شروط البيع �أو ال�شراء �أو �أداء اخلدمة .
ب  -حتديد كميات الإنتاج �أو احلد من تدفقها �إىل ال�سوق �أو �إخراجها منه ب�صفة كلية
�أو جزئية  ،وذلك ب�إخفائها �أو تخزينها �أو االمتناع عن التعامل بها .
ج  -الت�أثري على املتعاملني فـي ال�سوق بتوفـري كميات من املنتجات ب�شكل مفاجئ ي�ؤدي
تداولها �أو �أدا�ؤها �إىل �أ�سعار غري حقيقية .
د  -اقت�ســام �أي �س ــوق قائــم �أو حمتـمـ ــل للمنتج ــات علــى �أ�سا�س جغرافـي �أو ا�ستهالكــي
�أو نوعية العمالء �أو على �أ�سا�س مو�سمــي �أو فتـرات زمني ــة �أو على �أ�ســا�س ال�سلع .
هـ  -منــع �أو عرقل ــة �أو وقـ ــف ممــار�ســة �أي �شخ ــ�ص لن�شاط ــه االقتـ�صـ ــادي �أو التجـ ـ ــاري
فــي ال�ســوق .
و  -التعامل �أو رف�ض التعامل مع �أ�شخا�ص حمددين بعينهم .
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ز  -االمتنــاع ع ــن التعامــل باملنت ــج ف ــي ال�س ــوق � ،س ــواء بالبي ــع �أو ال�ش ــراء مــع �شخــ�ص
�أو �أ�شخا�ص معينني .
ح  -تعليـ ــق �إبرام �أي ت�صرف على �شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها �أو مبوجب
اال�ستخدام التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل الأ�صلي �أو االتفاق .
ط  -التواط ـ ؤ� فـي املزايدات �أو املناق�صات بني الأ�شخا�ص � ،أو و�ضع ن�صو�ص فـي �شروط
املناق�صات مثل �إدراج العالمة التجارية لل�سلعة �أو حتديد �صنفها .
املــادة ( ) 10
يحظ ــر على ال�شخ ــ�ص الذي يتمتع بو�ض ــع مهيمن القيام ب�أي ممار�سة من �ش�أنها الإخالل
باملناف�سة �أو احلد منها �أو منعها  ،ومن ذلك :
�أ  -بيـ ـ ــع املنتـ ـ ــج ب�سعـ ـ ــر �أق ــل م ــن التكلف ـ ــة الفعلي ـ ــة به ـ ــدف عرقلـ ـ ــة الأ�شخـ ـ ــا�ص
املتناف�سني م ــن دخــول ال�س ـ ــوق �أو �إق�صائهــم من ـ ــه �أو تعري�ضهـ ــم خل�سائ ــر ب�شك ـ ــل
ي�صعــب مع ــه اال�ستمــرار فـي �أن�شطتهــم .
ب  -فــر�ض قيــود على توريد املنتج بهدف �إيجاد نق�ص م�صطنع فـي توافره لزيادة
الأ�سعار .
ج  -فــر�ض ا�شرتاطــات خا�صــة على عمليات البيع �أو ال�شراء �أو على التعامل مع �شخ�ص
�آخر على نحو ي�ضعه فـي مركز تناف�سي �ضعيف بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص املتناف�سة .
د  -االمتناع عن التعامل مع �شخ�ص �آخر دون م�سوغ  ،وذلك من �أجل احلد من دخوله
ال�سوق �أو �إخراجه منه .
هـ  -ا�شتــراط بي ــع �أو توريد �سلعة �أو تقدمي خدمــة ب�شــرط �شــراء �سلعــة �أو �أداء خدمــة
�أخرى من ال�شخ�ص نف�سه �أو �شخ�ص �آخر .
و  -حتديد �أ�سعار و�شروط �إعادة بيع املنتجات ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
ز  -فر�ض التزام بعدم الت�صنيع �أو الإنتاج �أو التوزيع ملنتج لفرتة �أو فرتات حمددة .
ح � -شراء �أو تخزين �أو �إتالف �سلع بق�صد رفع الأ�سعار �أو منع انخفا�ضها .
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ط � -إنقــا�ص �أو زيــادة الكميــات املتاحــة مـن املنتــج مبـا ي�ؤدي �إىل افتعــال عجـز �أو وفرة
غري حقيقية فـيه .
ي  -التمييز دون مربر مو�ضوعي بني العمالء فـي العقود املتماثلة فـي �أ�سعار املنتجات
�أو �شروط البيع �أو ال�شراء اخلا�صة بها .
ك  -اال�شتـ ــراط علــى متعاملي ــن �أال يتيح ــوا ل�شخ ــ�ص مناف ــ�س ا�ستخـ ــدام م ــا يحتاج ــه
من مرافقهم �أو خدماتهم رغم �أن �إتاحة هذا اال�ستخدام ممكن اقت�صاديا .
ل � -إلزام منتج �أو مورد بعدم التعامل مع مناف�س �آخر .
م  -تعليق �إبرام عقد �أو اتفاق على �شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها �أو مبوجب
اال�ستخدام التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل الأ�صلي �أو االتفاق .
املــادة ( ) 11
على الأ�شخا�ص الذين يرغبون فـي �إجراء �أي ت�صرف ينتج عنه تركيز اقت�صادي تقدمي
طلــب كتاب ــي �إىل الهيئ ــة  ،ويتعي ــن علي ــها فح ــ�ص الطلــب و�إ�صــدار قــرار ب�ش�أنه خــالل
مــدة ال جتاوز ( )90ت�سعني يوما من تاريخ و�صول الطلب �إليها  ،ف�إذا انق�ضت تلك املدة
دون البت فـي ــه اعتـ ــرب ذل ــك موافق ــة  ،وال يجــوز إ�مت ــام الت�صرف ــات حمـل الطلب �إال بعد
�صدور قرار من الهيئة � ،أو انق�ضاء املدة امل�شار �إليها دون البت فـيه .
ويج ــوز لل�شخ ــ�ص التظل ــم �إىل الرئيــ�س خــالل (� )60ستـني يومــا من تاريــخ �صــدور القــرار
بالرفـ�ض  ،ويجـب البـت فـي التظلــم خــالل ( )30ثالثيــن يومـا من تاريـخ تقدميــه  ،ويعتبــر
م�ضي هذه املدة دون الرد عليه مبثابة قبول لهذا التظلم .
ويج ــوز للهيئ ــة �إلغ ــاء الط ــلب بــعد املوافق ــة عليــه �إذا تبني لها �أن املعلومات التي قدمت لها
من قبل �أ�صحاب الطلب غري �صحيحة �أو �شابها غ�ش �أو تدلي�س .
وف ــي جميــع الأح ــوال  ،يحظــر املوافقــة علــى �أي �إجــراء يرتتــب عليه تركيز اقت�صادي ينتج
عنه ا�ستحواذ بن�سبة تزيد على ( )%50خم�سني باملائة من ال�سوق املعنية .
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الف�صــل الثالــث
�ضبــط املخالفــات
املــادة ( ) 12
يكون للموظفـني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الرئي�س
�صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة فـي تطبيــق �أحكــام هــذا القانــون واللوائــح والقرارات ال�صادرة
تنفـيذا له .
املــادة ( ) 13
يحق ملوظفـي الهيئة من ذوي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية بحث حاالت االحتكار والرتكيز
االقت�صادي والتحقيق فـي املمار�سات املحظورة  ،ولهم احلق فـي االطالع على املعلومات
والبيانات وال�سجالت الالزمة  ،ويتعني على كل �شخ�ص موافاة الهيئة مبا تطلبه فـي هذا
ال�ش�أن دون ت�أخري .
املــادة ( ) 14
يحظــر علــى �أي �شخـ�ص منـع �أي موظــف مـن ذوي �صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة مـن دخــول
املن�شـ ـ�أة وملحقاته ــا ومكاتبهــا �أو حجــب معلومــات � ،أو الإدالء مبعلومات م�ضللة � ،أو �إخفاء
�أو إ�تــالف �أي م�ستند �أو وثائق تفـيد التحقيق .
املــادة ( ) 15
يتــم �ضبــط املخالفــات وحتقيقــها والت�صــرف فـيها �إداري ــا �أو ب�إحالتها �إىل الق�ضاء ح�سب
الأحوال على النحو الذي حتدده الالئحة وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .
املــادة ( ) 16
على املوظفـني الذين اطلعوا على املعلومات والبيانات وال�سجالت بحكم عملهم املحافظة
على �سريتها  ،وال يجوز لهم �إطالع الغري عليها � ،أو ت�سليمها �إىل جهات �أخرى � ،إال مبوافقة
اجلهات الق�ضائية املخت�صة .
املــادة ( ) 17
يجوز لأي �شخ�ص �إبالغ الهيئة عن �أي اتفاق �أو �إجراء �أو ممار�سة حمظورة مبوجب �أحكام
هذا القانون .
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الف�صـل الرابـع
العقـــوبـات
املــادة ( ) 18
مــع عــدم الإخالل ب�أي عقوبــة �أ�شــد فـي قانون اجلزاء العماين � ،أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب
على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 19
يعاقــب كــل من يخالــف حكــم �أي مــن املــواد ( )8و ( )9و ( )10من هذا القانون بال�سجن
ملــدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهــر  ،وال تزيــد على ( )3ثــالث �سنــوات  ،وبغرامة تعادل ما
حققه من �أرباح من بيع املنتجات مو�ضوع املخالفة � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتيــن � ،إ�ضافة
�إىل ن�سبة ال تقل عن ( )%5خم�سة باملائة  ،وال تزيد على ( )%10ع�شرة باملائة من الإجمايل
ال�سنوي ملبيعات املنتجات مو�ضوع املخالفة الذي حققه ال�شخ�ص املخالف خالل �آخر �سنة
مالية منق�ضية .
املــادة ( ) 20
يعاقب كل من يخالف حكم �أي من املواد ( )11و ( )14و ( )16من هذا القانون بال�سجن ملدة
ال تقل عن (� )1شهر واحد  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تتجاوز ( )100000مائة �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .
كمــا يعاقــب ب ــذات العقوبــة كــل من يخال ــف ق ــرار الهيئــة املن�صــو�ص عليــه فـي املادة ()11
من هذا القانون .
املــادة ( ) 21
م ــع ع ــدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )19و ( )20من هــذا القانون ،
يجوز للمحكمة اتخاذ التدابري الآتية �أو بع�ضها عند خمالفة �أحكام هذا القانون :
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أ�  -تكليــف املخالــف بتعديــل �أو�ضاع ــه �أو �إزال ــة املخالف ــة خالل فرتة زمنية حمددة
حتددها املحكمة  ،على �أال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر .
ب  -تكليــف املخال ــف بالت�ص ــرف ف ــي بع ــ�ض الأ�صـ ــول �أو الأ�سه ـ ــم �أو حق ـ ــوق امللكي ــة ،
�أو القيام ب�أي عمل �آخر يكفل �إزالة �آثار املخالفة .
ج � -إل ــزام املخال ــف بدف ــع غرام ــة يومي ــة �إل ــى حيـ ــن �إزال ـ ــة املخالفـ ــة ال تقـ ــل عـ ــن
( )100مائــة ريــال عمانــي  ،وال تزي ــد عل ــى ( )10000ع�ش ــرة �آالف ريـ ــال عمانـ ــي .
املــادة ( ) 22
يعاقب بذات العقوبات الواردة فـي هذا القانون رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفـيذي واملديرون املفو�ضون وامل�س�ؤولون لل�شخ�ص االعتباري املخالف � ،إذا ثبت علمهم
باملخالفة  ،وكان �إخاللهم بالواجبات التي تفر�ض عليهم قد �أ�سهم فـي وقوع اجلرمية .
ويك ــون ال�شخ ــ�ص االعتبــاري م�س ـ�ؤوال بالت�ضام ــن عن الوف ــاء مبا يحكم به من عقوبــات
مالية وتعوي�ض ــات �إذا كان ــت املخالف ــة ق ــد ارتكب ــت م ــن �أحد العاملني به با�ســم ال�شخــ�ص
االعتباري �أو ل�صاحله .
املــادة ( ) 23
ف ــي حالــة تك ــرار املخالفــة ت�ضاعــف العقوبــات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )19و ()20
من هذا القانون  ،مع �إغالق املحل التجاري �أو امل�شروع �أو وقف الن�شاط التجاري  -بح�سب
الأحوال  -ملدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما .
املــادة ( ) 24
فـي حالة ارتكاب �أي من املخالفات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )8و ( )9من هذا القانون ،
يجوز للمحكمة �أن تقرر التخفـيف �أو الإعفاء من العقوبة  ،لكل من بادر من املخالفـني
ب�إبــالغ الهيئــة باملخالفــة  ،وبتقديــم ما لديــه من �أدلة علـى ارتكابهــا  ،ومـن تقــدر املحكمــة
�أنــه �أ�سهــم فـي الك�شــف عن عنا�صرهــا و�إثبــات �أركانها فـي �أي مرحلة من مراحل التق�صي
والبحث وجمع اال�ستدالالت والتحقيق واملحاكمة .
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املــادة ( ) 25
مـع عدم الإخــالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون  ،يجــوز للرئيـ�س فــر�ض
غرامات �إدارية فـيما ي�صدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من خمالفات لأحكام هذا
القانون والالئحة على �أال تزيد مقــدار الغرامــة علــى ( ) 5000خم�سة �آالف ريال عماين ،
وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة  ،ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املادة
ارتكاب خمالفة مماثلة خالل ( )5خم�س �سنوات  ،وفـي حالة املخالفة امل�ستمرة يجوز فر�ض
غرامة �إدارية بحد �أق�صـ ــى ( )500خم�سمائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ،
على �أال تزيد جمموعها على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 26
حت ــال املخالفــات املن�ص ــو�ص عليه ــا ف ــي ه ــذا القان ــون إ�لــى االدع ــاء الع ــام بقــرار مــن الرئيــ�س
�أو من يفو�ضه .
املــادة ( ) 27
تن�شر القرارات والأحكام النهائية ال�صادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون على نفقة املخالف
فـي �صحيفتني يوميتني  ،تكون �إحداهما باللغة العربية � ،أو ب�أي و�سيلة من و�سائل الإعالن .
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 28
ي�صــدر رئي�س املجل�س الالئحة بعد موافقة كل من املجل�س وجملــ�س الــوزراء  ،خــالل مدة
ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور القانون  ،كما ي�صدر اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 29
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 30
يعـمـل بهـذا القانـون مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�شـره فــي اجلريـدة الر�سميـة .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/68
ب�إ�صـدار نظـام الهيئـة العامـة للدفـاع املدنـي والإ�سعـاف
		
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�شرطة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/35
وعلى قانون الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/76
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلــى قانـ ــون معا�شـ ــات ومكاف ـ ـ�آت مــا بعـ ــد اخلدمـ ــة ملنت�سبـ ــي �شرط ـ ــة عمــان ال�سلطانيــة
والنظام الأ�سا�سي ل�صندوق تقاعد ال�شرطة ال�صادرين باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/2
وعلى قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/110
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/3ب�إن�شاء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمـل فــي �شـ�أن الهيئـة العامـة للدفـاع املدنـي والإ�سـعـاف بالنظـام املرفـق .
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املــادة الثانيــــة
ي�صــدر رئيــ�س جملــ�س �إدارة الهيئــة العامــة للدفــاع املدنــي والإ�سعاف اللوائح والقرارات
الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانني
والأنظمة املطبقة على �شرطة عمان ال�سلطانية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي النظام
املرفق  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
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 .
�صـدر فـي  7 :من �صــفــــــــــــر �سنة 1436هـ
املـوافــــق  30 :من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1081
ال�صادرة فـي 2014/12/7م
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نظــام الهيئــة العامـة للدفــاع املدنــي والإ�سعــاف
الف�صــل الأول
تــعــريـفــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
الهيئـــــــــــــــــة  :الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
املجــلـــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة الهيئـة .
رئي�س املجل�س  :رئي�س جمل�س �إدارة الهيئـ ــة .
الرئيـــــــــــــ�س  :رئي�س الهيئ ــة .
الف�صــل الثانــي
�أهــداف الهيئــة
املــادة ( ) 2
تهــدف الهيئــة �إىل حمايـة الأرواح واملمتلكـات وحتقيق ال�سالمة العامة  ،واحلد من خماطر
الكوارث الطبيعية وال�صناعيــة  ،والتقليــل مــن �آثارهــا  ،والعمــل على تطبيــق التدابيــر
والإجراءات ذات ال�صلة ب�أعمال الدفاع املدين والإ�سعاف .
الفـ�صــل الثالــث
اخت�صا�صــات الهيئــة
املــادة ( ) 3
تبا�شر الهيئة فـي �سبيل حتقيق �أهدافها االخت�صا�صات الآتية :
 - 1تنظيم �أعمال الدفاع املدين والإ�سعاف والرقابة عليها  ،وو�ضع ال�ضوابط الالزمة
لذلك .
 - 2و�ضع خطط و�إجراءات تنفيذ تدابري الدفاع املدين والإ�سعاف  ،ومتابعة تنفيذها .
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 - 3و�ضع التدابري واال�شرتاطات الوقائية الالزمة حلماية املرافق واملن�ش�آت من �أخطار
احلريق والكوارث ومراقبة تنفيذها و�ضبط ما يقع من خمالفات لأحكامها .
 - 4تويل عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء و�إ�سعاف امل�صابني وتوفري الآليات واملعدات
وو�سائل االت�صال الالزمة لها .
 - 5و�ضع التدابري والإجراءات الالزمة للحد من حوادث املواد اخلطرة والإ�شعاعات
والغازات ال�سامة ومواجهتها  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 6التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ش�أن �إعداد درا�سات تقييم املخاطر املحتملة وغريها
من الدرا�سات ذات ال�صلة ب�أعمال الهيئة  ،واقرتاح التدابري الالزمة للحد منها .
 - 7التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ش�أن مراجعة ومتابعة وحتديث خطط اال�ستجابة
للحاالت التي تخت�ص الهيئة بالتعامل معها وو�ضع الآليات والإجراءات التنفيذية
لها  ،و�إعداد ت�صورات التمارين الالزمة لتطبيقها .
� - 8إن�شاء وتنظيم وتدريب فرق من املتطوعني للقيام ب�أعمال الدفاع املدين والإ�سعاف .
 - 9اقرتاح الدرا�سات والربامج وامل�شاريع املتعلقة بتعزيز وتطوير �أداء خطط التعامل
مع احلاالت التي تخت�ص بها الهيئة .
 - 10اتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق التعاون والتن�سيق بني الوزارات وامل�ؤ�س�سات
واجلهات املعنية فيما يتعلق بتعزيز القدرات والإمكانيات للتعامل مع احلاالت
التي تخت�ص بها الهيئة .
 - 11تن�سيق جهود اال�ستعداد واال�ستجابة فـي احلاالت التي تخت�ص بها الهيئة ومتابعة
تعزيز القدرات والإمكانيات وكل ما من �ش�أنه تنظيم وتكامل اجلهود فـي التعامل
مع هذه احلاالت .
 - 12التن�سيق الالزم ل�ضمان وجود خمزون كاف من الأجهزة واملعدات والأدوات الالزمة
لتنفيذ الأعمال التي تخت�ص بها الهيئة .
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 - 13ن�شر وتعزيز الوعي لدى املواطنني واملقيمني بدور و�أهمية الدفاع املدين والإ�سعاف
وكيفية الوقاية من الأخطار وجتنب وقوعها .
 - 14اقتــراح �إن�شــاء املالجــئ و�أماكــن الإيــواء  ،وامل�شاركــة مع اجلهــات املعنيــة فـي �إن�شاء
وتنظيم و�سائل الإنذار املبكر من املخاطر والكوارث .
 - 15حتدي ــد �ش ــروط ال�سالم ــة العام ــة املتعلق ــة بالدف ــاع املدن ــي الواجــب توافرهــا
فـي املباين واملن�ش�آت  ،و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة لذلك .
 - 16متثيــل ال�سلطـن ــة فـي امل ؤ�متــرات والنــدوات واالجتماع ــات الوطنيــة والإقليمي ــة
والدولية ذات ال�صلة باخت�صا�صاتها .
الف�صــل الرابــع
�إدارة الهيئــــــة
املــادة ( ) 4
يتوىل �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة برئا�سة املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك ،
على �أن يكون رئي�س الهيئة نائبا لرئي�س املجل�س  ،وع�ضوية ممثلني عن عدد من اجلهات
احلكومية ال تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة �أو من فـي حكمه  ،وي�صدر بت�شكيل املجل�س
قرار من املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 5
يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها ،
وله ب�صفة خا�صــة :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها  ،وعر�ضها على جمل�س
الوزراء العتمادها ومتابعة تنفيذها .
 - 2اعتماد الهيكل التنظيمي للتق�سيمات الإدارية للهيئة  ،وحتديد اخت�صا�صاتها .
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 - 3اعتماد م�شروعات لوائح الهيئة املالية والإدارية والوظيفيـة .
 - 4اعتماد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة و�إحالته �إىل وزارة املالية .
 - 5اعتماد احل�ساب اخلتامي للهيئة  ،و�إحالته �إىل وزارة املالية .
 - 6حتديد الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل اخلدمات التي تقدمها  ،بعد موافقة
وزارة املالية .
 - 7اقرتاح تعديل القوانني املتعلقة بالدفاع املدين والإ�سعاف .
 - 8اعتمــاد م�شروعـات االتفاقيــات  ،ومــذكرات التفاهــم ذات ال�صلــة بالدفــاع املدنــي
والإ�سعاف  ،ورفعها �إىل مـجل�س الوزراء .
 - 9اعتماد التقرير ال�سنوي عن �أن�شطة الهيئة  ،ورفعه �إىل جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 6
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أو نائبه  -عند غياب رئي�س املجل�س �أو قيام مانع يحول
دون ممار�سة اخت�صا�صه � ) 4 ( -أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة  ،وذلك للنظر فيما يعر�ض
عليه من مو�ضوعات مدرجة فـي جدول �أعماله .
ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائه  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س املجل�س �أو نائبه  ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية
الأ�صوات  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئيــ�س االجتمـاع .
املــادة ( ) 7
يكون للرئي�س ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني والنظم الإدارية واملالية
املعمول بها فـي اجلهاز الإداري للدولة  ،وميثل الهيئة �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالتها بالغري .
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املــادة ( ) 8
تكون للرئي�س كافة ال�صالحيات الالزمة لإدارة الهيئة وتنفيذ �أهدافها  ،وله ب�صفة خا�صة ،
ما ي�أتي :
� - 1إدارة الهيئـة والإ�شراف على موظفيهـا .
 - 2إ�عــداد الهيكــل التنظيم ــي للتق�سيم ــات الإداري ــة للهيئــة واخت�صا�صاتهــا وعر�ضهــا
على املجل�س .
 - 3اعتماد التق�سيمات الإدارية الفرعية للهيئة  ،وحتديد اخت�صا�صاتها .
� - 4إعداد م�شروعات لوائح الهيئة املالية والإدارية والوظيفية  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 5إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 6إعداد احل�ساب اخلتامي للهيئة  ،وعر�ضه على املجل�س .
 - 7تنفيذ �سيا�سات الهيئة والقرارات ال�صادرة من املجل�س .
� - 8إعداد خطط وبرامــج العمل بالهيئة .
� - 9إعــداد م�شروعــات االتفاقيــات  ،ومذك ــرات التفاه ــم ذات ال�صل ــة بالدف ــاع املدنــي
والإ�سعــاف  ،وعر�ضهـ ــا علــى الـمـجـل�س .
� - 10إعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط الهيئة  ،وعر�ضه على املجل ــ�س .
� - 11أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها رئي�س املجل�س .
الف�صــل اخلامــ�س
مالـيـة الهيئـــة
املــادة ( ) 9
يكون للهيئة ميزانية �سنوية م�ستقلة تلتزم برفعها �إىل وزارة املالية  ،وتبد�أ ال�سنة املالية
للهيئة فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب
من كل عام  ،وتبد أ� ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام ذاته .
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املــادة ( ) 10
تتكون موارد الهيئة مما ي�أتي :
 - 1االعتمادات املالية التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولــة .
 - 2ح�صيلة الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3عوائـد �أمــوال الهيئــة .
 - 4املنح والهبات والإعانات التي يقرر املجل�س قبولها .
� - 5أي موارد أ�خـرى يحددها املجلــ�س .
املــادة ( ) 11
تكــون للهيئــة �أهليـة متلـك الأمـوال الثابتـة واملنقولـة والت�صـرف فيهـا و�إدارتهـا  ،وتعتبـر
�أموالها �أمواال عامة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها .
املــادة ( ) 12
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب خا�ص لدى م�صرف �أو �أكرث من امل�صارف املحلية املعتمدة ،
ويتم ال�صرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة املالية
للهيئة .
املــادة ( ) 13
تعفى الهيئة من كافة ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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الف�صل ال�ساد�س
�أحكام ختاميــة
املــادة ( ) 14
يخ�ضع منت�سبو الهيئــة للتدريــب الت�أ�سي�ســي و�أي تدريب ــات �أخ ــرى ذات �صل ــة معم ــول بهــا
فـي �شرطة عمان ال�سلطانية  ،ويكون التدريب التخ�ص�صي وفق املعايري العاملية املتعارف
عليها فـي هذا ال�ش�أن فـي املراكز التدريبية التابعة للهيئة � ،أو غريها من املراكز التدريبية
التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 15
يكون ملنت�سبي الهيئة زيهم الر�سمي اخلا�ص بهم .
املــادة ( ) 16
تعد الهيئة �إحدى وحدات الأمن العام  ،وي�سري على منت�سبيها �أحكام القوانني واللوائح
املعمول بها فـي �شرطة عمان ال�سلطانية  ،وذلك فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا
النظام واللوائح ال�صادرة وفقا لأحكامه  ،ومبا ال يتعار�ض مع طبيعة �أعمال الهيئة .
كمــا ي�ســري علــى منت�سبــي الهيئــة قانــون معا�شــات ومكافـ ـ�آت مــا بع ــد اخلدم ــة ملنت�سب ــي
�شرطة عمــان ال�سلطانيـة  ،والنظـام الأ�سا�ســي ل�صنـدوق تقاع ــد �شرطـة عمــان ال�سلطاني ــة ،
ونظام تقدمي الرعاية ال�صحية ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 17
يك ــون للهيـئــة نظ ــام ات�ص ــاالت خ ــا�ص بهــا خلدم ــات الط ــوارئ  ،يتم حتديــده بالتن�س ـي ــق
مع اجلهات املعنية .
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/69
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة النقـل اجلـوي
بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة الواليـات املتحـدة الأمريكيـة
		
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 اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة الواليـات املتحـدة الأمريكيـة ،
املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  16من �صفر 1435هـ  ،املوافق  19من دي�سمرب 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديــق علــى االتفاقيــة امل�شــار �إليهــا وفقــا لل�صيغــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من �صــفــــــــــــر �سنة 1436هـ
املـوافــــق  7 :من دي�سمبـــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هـذا املر�سـوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1082
ال�صادرة فـي 2014/12/14م
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اتفاقيــة النقــل اجلــوي
بيــن حكومــة �سلطنــة عمــان
وحكومــة الواليــات املتحــدة الأمريكيــة
�إن حكومة �سلطنــة عمان وحكومة الواليات املتحدة الأمريكية (امل�شار �إليهما فيما بعد
بالطرفني املتعاقدين) .
ورغب ــة منهم ــا فـي دعــم نظــام الطيــران الدولـي القائـم على املناف�سـة بني �شركات الطريان
فـي ال�سوق مع احلد الأدنى للتدخل احلكومي والأنظمة .
ورغبة منهما فـي ت�سهيل تو�سع فر�ص النقل اجلوي الدويل .
ورغب ــة منهمـ ــا ف ــي متكي ــن �شرك ــات الطي ــران مــن تقديــم خي ــارات متنوعــة مـن اخلدمــة
�إىل جمهــور امل�سافريــن وال�شاحنيــن ب�أقــل الأ�سعــار بحيــث تكــون غيــر �ضــارة �أو متييزيــة
وال ت�شكــل �ســوء ا�ستعمــال املكانــة امل�سيطــرة لأحدهـمـا  ،ورغبة فـي ت�شجيع �شركات الطريان
منفردة بتطوير وخلق �أ�سعار ت�شجيعية مناف�سة .
ورغب ــة فـي الت�أكيد على �ضمان �أعلى درجات ال�سالمة والأمن فـي النقل اجلوي الدويل
و�إعادة الت�أكيد على قلقهما البالغ ب�ش�أن الأعمال �أو التهديد �ضد �أمن الطائرات والتي
تعر�ض �سالمة الأ�شخ ــا�ص واملمتلك ــات للخط ــر وت�ؤث ــر ب�شك ــل عك�ســي على عمليــات النقل
اجلوي والتي من �ش�أنها الإقالل من الثقة العامة فـي �سالمة الطريان املدين .
وكونهمــا طرفيــن فـي معاهــدة الطيــران املدنــي الدويل املوقعة فـي �شيكاغو فـي  7دي�سمرب
1944م .
فقد اتفقتا على ما يلي :
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املــادة ( ) 1
التعاريــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية وما مل يقت�ض الن�ص على خالف ذلك :
�" - 1سلطــات الطيــران":
تعنــي بالن�سبـ ــة حلكومـ ــة �سلطنـ ــة عمـ ــان الهيـئ ـ ــة العام ـ ــة للطي ـ ــران املدن ـ ــي �أو �أي �شخـ�ص
�أو جهة تكون خمولة مبمار�سـة �أي �صالحيـ ــات تتعل ــق بالطي ــران املدن ــي املناطة بالهيئ ــة
�أو �صالحيات مماثلة وبالن�سبة حلكومة الواليات املتحدة الأمريكية وزارة النقل �أو �أي جهة
تخول حملها .
" - 2االتفاقيـــة ":
تعني هذه االتفاقية ومالحقها و�أي تعديالت تطر�أ عليها .
" - 3النقل اجلـــوي ":
يعني النقل العام املحمول بطائرات الركاب والأمتعة وال�شحن والربيد منف�صال �أو جمتمعا
لقاء ر�سوم مالية �أو �أجر .
" - 4معاهـــدة "
تعنــي معاه ــدة الطيــران املدن ــي الدول ــي املوق ــع عليه ــا فـي �شيكاغ ــو فــي  7دي�سمبــر 1944م
واملت�ضمنة :
� - 1أي تعديل دخل �إىل حيز النفاذ مبوجب امل ــادة �( 94أ) من املعاهدة ومت الت�صديق
عليه من قبل كال الطرفني املتعاقدين .
� - 2أي ملح ــق �أو �أي تعدي ــل علي ــه مبوج ــب امل ــادة ( )90مــن املعاهــدة م ــا دام ذل ــك
امللح ــق �أو التعديل �ساري املفعول فـي �أي وقت بالن�سبة لكال الطرفني املتعاقدين .
�" - 5شركــة الطيــران املعينـة":
تعني �شركة الطريان التي يكون قد جرى تعيينها ورخ�ص لها مبوجب امل ــادة ( )3من هذه
االتفاقية .
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 " - 6كامـــل الأجـــر " :
يعني الأجر مقابـل تقديـم خدمـة بالإ�ضافة �إلـى ر�سـم معقـول للخدمات الإدارية املت�صلة
بها .
 " - 7النقــل اجلــوي الدولــي " :
يعني النقل اجلوي الذي مير عرب املجال اجلوي فوق �إقليم �أكرث من دولة .
 " - 8ال�سعــر " :
يعني �أي �أجر �أو ثمن �أو ر�سم لقاء نقل ركاب (و�أمتعتهم ) و�/أو ال�شحن (با�ستثناء الربيد)
فـي النقل اجلوي الذي يتم من قبل �شركات الطريان مبا فيه وكالئها وال�شروط التي
حتكم مدى توفر ذلك الأجر �أو الثمن �أو الر�سم .
 " - 9التوقــف لأغـرا�ض غيــر جتاريــة " :
يعني الهبوط لأي غر�ض ال يت�ضمن �أخذ الركاب �أو �إنزالهم �أو حتميل الأمتعة �أو ال�شحن
و�/أو الربيد فـي النقل اجلوي .
 " - 10الإقليـــم " :
يعني م�ساحات الأرا�ضي التي تقع حتت �سيادة �أو حماية �أو �سلطة �أو و�صاية �أحد الطرفني
املتعاقدين واملياه الإقليمية املتاخمة لها .
 " -11ر�ســوم اال�ستخــدام " :
تعن ــي الر�ســوم املفرو�ض ــة علــى �شركــات الطيــران لقــاء جتهيــز املطــار �أو املالحــة اجلويــة
�أو ت�سهيالت �أمن الطريان �أو اخلدمات مبا فـي ذلك اخلدمات والت�سهيالت ذات العالقة .

-646-

املــادة ( ) 2
منــح احلقــوق
 - 1مينــح كــل طــرف للطرف الآخر احلقوق التالية للقيام بعملية النقل اجلوي الدويل
من قبل �شركات الطريان التابعة لذلك الطرف الآخر :
�أ  -حق الطريان عرب �إقليمه بدون هبوط .
ب  -حق التوقف فـي �إقليمه لأغرا�ض غري جتارية .
ج  -احلقوق الأخرى املحددة فـي هذه االتفاقية .
 - 2لي�س فـي هذه امل ــادة ما يعطي ل�شركة �أو ل�شركات الطريان التابعة لأحد الطرفني
املتعاقدي ــن احلق فـي �أن تنقـل داخل �إقليـم الطرف املتعاقــد الآخ ــر الركـاب �أو �أمتعتهــم
�أو ال�شحن �أو الربيد مقابل تعوي�ض واملتجه �إىل نقطة �أخرى فـي �إقليم ذلك الطرف
املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 3
التعييــن والت�صريــح
 - 1يحق لكل من الطرفني املتعاقدين �أن يعني العدد الذي يريده من �شركات الطريان
للقيــام بالنقــل اجلــوي الدولــي طبقا لهذه االتفاقية  ،وكذلك �أن ي�سحب �أو يبدل
ذلك التعيني  .يقدم ذلك التعيني �إىل الطرف املتعاقد الآخر كتابة من خالل الطرق
الدبلوما�سية  ،ويبني فيما �إذا كانت �شركة الطريان م�صرحا لها القيام بت�شغيل ذلك
النوع من النقل اجلوي املحدد فـي امللحق (� )1أو امللحق (� )2أو كليهما .
 - 2لدى ا�ستالم ذلك التعيني والطلبات من قبل �شركة الطريان املعينة بال�شكل والطريقة
املو�صوفة واخلا�صة بت�صاريح الت�شغيل والأذونات الفنية  ،مينح الطرف املتعاقد الآخر
الت�صاريح والأذونات الالزمة ب�أقل �إجراءات ت�أخري ممكنة � ،شريطة :
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�أ � -أن تكون امللكية الأ�سا�سية وال�سيطرة الفعلية لتلك ال�شركة تعود للطرف الذي
عني ال�شركة �أو لرعايا ذلك الطرف �أو كليهما .
ب � -أن تكون ال�شركة املعينة م�ؤهلة لتلبية ال�شروط املفرو�ضة مبوجب القوانني
والأنظمــة املطبقــة ع ــادة فـي عملي ــات النق ــل اجلــوي الدولــي من قبــل الطــرف
املتعاقد الذي ينظر فـي الطلب �أو الطلبات .
ج � -أن يكون الطرف الذي يعني ال�شركة ملتزما ومطبقا للمعايري الواردة فـي امل ــادة
(( )6ال�سالمة) وامل ــادة (�( )7أمن الطريان) .
املــادة ( ) 4
�إلغــاء الت�صاريــح
 - 1ميكن لأي طرف �إلغاء �أو تعليق �أو حتديد ت�صاريح الت�شغيل �أو الأذونات الفنية ل�شركة
الطريان املعينة من قبل الطرف املتعاقد الآخر عندما تكون :
�أ  -امللكية الأ�سا�سية وال�سيطرة الفعلية ل�شركة الطريان ال تعود للطرف املتعاقد
الآخر �أو لرعاياه �أو لكليهما .
ب  -ع ــدم امتثــال �شرك ــة الطيــران للقواني ــن والأنظمــة امل�شــار �إليه ــا فـي امل ــادة () 5
(تطبيق القوانني) من هذه االتفاقية .
ج  -ع ــدم ق ــدرة الطــرف املتعاق ــد الآخــر علـى �إدارة واحلفــاظ علــى املعاييــر املذك ــورة
فـي امل ــادة (( )6ال�سالمة) .
 - 2ما مل يكن الإجراء الفوري �ضروريـا ملنـع املزيــد من عــدم االمتثــال للفقــرات الفرعيــة
( -1ب) �أو ( -1ج) من هذه امل ــادة  ،متار�س احلقوق الواردة فـي هذه امل ــادة بـعد �إجراء
م�شاورات مع الطرف املتعاقد الآخر .
 - 3هذه امل ــادة ال تقيـ ــد احلق ـ ــوق املمنوحــة لأي طــرف مــن الطرفي ــن املتعاقدي ــن لإلغ ــاء
�أو تعليق �أو حتديد �أو فر�ض �شروط على ت�صاريح الت�شغيل �أو الأذونات الفنية ل�شركة
�أو �شرك ــات الطيــران التابع ــة للط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر وذلــك طبقــا لأحكـام امل ــادة ()7
(�أمن الطريان) .
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املــادة ( ) 5
تطبيـق القوانيـن
 - 1متتثل �شركات الطريان التابعة لأحد الطرفني املتعاقدين لدى دخولها �إقليم الطرف
املتعاقــد الآخ ــر ووجــودها فيــه ومغادرتهــا منــه للقوانيــن والأنظم ــة املتعلقــة بت�شغيــل
ومالحة الطائرات .
 - 2ميتثل الركاب والطاقم وال�شحن على طائرات �أحد الطرفني املتعاقدين لدى دخولها
�إقلي ــم الط ــرف املتعاقــد الآخ ــر � ،أو وجودهــا فيــه � ،أو مغادرتهــا منه للقوانيــن والأنظمــة
املتعلقة بالدخول �أو املغادرة لذلك الإقليم (مبا فـي ذلــك الأنظمــة املتعلقــة بالدخـ ــول
�أو الت�صري ــح �أو �أمــن املالح ــة �أو الهجــرة �أو اجلــوازات �أو اجلمــارك �أو احلجر ال�صحي
�أو فـي حالـ ــة الربيـ ــد �أنظم ــة نق ــل الربي ــد) �أو متتث ــل له ــا �شرك ــات الطي ــران بالنياب ــة
عن نف�سها وعن ركابها وطاقمها �أو الب�ضائع املنقولة على منت طائراتها .
املــادة ( ) 6
ال�سـالمـــــة
 - 1يعرتف كل طرف ب�سريان مفعول �شهادات �صالحية الطائرات  ،و�شهادات اجلدارة ،
والرتاخي�ص ال�صادرة �أو املعتمدة من قبل الطرف املتعاقد الآخر وال تزال �سارية
املفعول بغر�ض ت�شغيل عمليات النقل اجلوي كما هو وارد فـي هذه االتفاقية � ،شريطة
�أن تكون متطلبات مثل هذه ال�شهادات �أو الرتاخي�ص ت�ساوي على الأقل احلد الأدنى
للمعايري املو�ضوعة طبقا للمعاهدة  .وميكن لأي طرف متعاقد �أن يرف�ض االعرتاف
ب�سريان مفعول �شهادات اجلدارة والرتاخي�ص املمنوحة لرعاياه �أو املعتمدة من قبل
الطرف املتعاقد الآخر لغر�ض الطريان فوق �إقليمه .
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 - 2ميكن لأي طرف متعاقد �أن يطلب امل�شاورات بخ�صو�ص م�ستويات ال�سالمة املطبقة
من قبــل الطــرف املتعاق ــد الآخ ــر واملتعلق ــة بت�سهيــالت الطيــران  ،وبطاق ــم الطائــرة
وبالطائرات وبعمليات �شركات الطريان املعينة  ،ف�إذا وجد �أحد الطرفني املتعاقدين
بعد هذه امل�شاورات �أن الطرف املتعاقد الآخر مل ينتظم ويطبق بفاعلية م�ستويات
و�شـروط ال�سالمـة فـي تـلك املجــاالت والتــي على الأق ــل تكــون م�ساوي ــة للحــد الأدنــى
للم�ستويات التي ميكن و�ضعها وفقا (للمعاهدة)  ،ويجري �إعالم الطرف املتعاقد الآخر
بهذه املعطيات وباخلطوات ال�ضرورية الواجب اتخاذها لتطابق هذه امل�ستويات الدنيا .
ويتخذ الطرف املتعاقد الآخر الإجراء الت�صحيحي املنا�سب ويحتفظ كل طرف متعاقد
بحقه فـي وقــف �أو تعليــق �أو حتديــد ت�صريــح الت�شغيــل �أو الرتخيــ�ص الفنــي ل�شركــة
�أو �شركات الطريان املعينة من قبل الطرف املتعاقد الآخر فـي حالة عدم قيــام الطرف
املتعاقد الآخ ــر مبثل هذا الإجراء الت�صحيحي املنا�سب فـي وقت معقول .
املــادة ( ) 7
�أمــن الطيــران
 - 1طبقــا للحقــوق وااللتزامــات املرتتبــة مبقت�ض ــى القان ــون الدولــي  ،ي�ؤكــد الطرف ــان
املتعاقدان ب�أن التزاماتهما جتاه بع�ضهما البع�ض حلماية �أمن الطريان املدين �ضد
�أعمال التدخل غري امل�شروع ت�شكل جزءا مكمال لهذه االتفاقية  .على الطرفني
املتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما مبقت�ضى القانون الدويل
�أن يت�صرفا ب�شكل خا�ص وفقا لأحكام "االتفاقية اخلا�صة باجلرائم والأعمال املحددة
الأخرى التي ترتكب على منت الطائرات" املوقعة فـي طوكيو بتاريخ �14سبتمرب 1963م
واتفاقي ــة "قم ــع اال�ستي ــالء غي ــر امل�ش ــروع علــى الطائــرات" املوقعــة فـي الهاي بتاريخ
 16دي�سمرب1970م واتفاقية "قمع الأفعال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة الطريان
املدين " املوقعة فـي مونرتيال بتاريخ � 23سبتمرب 1971م وبروتوكول "قمع �أعمال العنف
غري امل�شروعة فـي املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل واملكمل التفاقية "قمع
الأفع ــال غي ــر امل�شروعــة املوجه ــة �ضد �سالمة الطريان املدين " املوقــع فـي مونرتيال
فـي  24فرباير 1988م .
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 - 2يقدم الطرفان املتعاقدان عند الطلب كل امل�ساعدة ال�ضرورية �إىل كل منهما ملنع �أفعال
اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات املدنية  ،و�أي �أفعال �أخرى غري م�شروعة والتي
ترتكب �ضد �سالمة هذه الطائرات وركابها و�أطقمها  ،واملطارات وت�سهيالت املالحة
اجلوية ومعاجلة �أي تهديد �آخر �ضد �أمن املالحة اجلوية املدنية .
 - 3يعم ــل الطرف ــان املتعاق ــدان �ضم ــن عالقتهم ــا املتبادل ــة  ،طبق ــا ملعايي ــر �أمــن الطيــران
املو�ضوعة من قبل منظمة الطريان املدين الدويل واملعينة فـي �صورة مالحق للمعاهدة
�أن يطلبوا من م�ستثمري الطائرات امل�سجلة لديهما وامل�ستثمرين الذين يكون املركز
الرئي�سي لأعمالهم �أو حمل �إقامتهم الدائمة فـي �إقليميهما وكذلك م�ستثمري املطارات
فـي �إقليميهما  ،ب�أن يعملوا وفقا لأحكام �أمن الطريان امل�شار �إليها .
 - 4يوافق كل طرف متعاقد على مراقبة �أحكام الأمن املطلوبة من الطرف املتعاقد الآخر
للدخول �إىل �إقليم ذلك الطرف املتعاقد الآخر والتواجد فيه ومغادرته و�أن يتخذ
الإجراءات املالئمة حلماية الطائرات و�أن يقوم بتفتي�ش امل�سافرين و�أطقم الطائرات
و�أمتعتهم واملواد املحمولة باليد  ،بالإ�ضافة �إىل ال�شحن وخمزونات الطائرات وذلك
قبل و�أثناء �صعود امل�سافرين �أو حتميل الب�ضائع  .يعطي كل طرف متعاقد االعتبار
ب�شكل �إيجابي لأي طلب يقدمه الطرف املتعاقد الآخر التخاذ �إجراءات �أمنية خا�صة
فـي مواجهة تهديد معني .
 - 5ي�ساعد كل طرف متعاقد الطرف املتعاقد الآخر عندما يقع حادث �أو تهديد بحادث
من حوادث اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات �أو �أي فعل من الأفعال الأخرى غري
امل�شروعة �ضد �سالمة امل�سافرين �أو الطاقـم �أو الطائرة �أو املطارات �أو ت�سهيــالت املالحة
اجلوية  ،وذلك بت�سهيل االت�صاالت و�أي تدابري مالئمة ت�ستهدف �إنهاء احلادث �أو و�ضع
حد للتهديد به وذلك ب�سرعة و�أمان .
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 - 6عندما تتولد لدى طرف متعاقد �أ�س�س معقولة لالعتقاد ب�أن الطرف املتعاقد الآخر
قد �أخل ب�أحكام �أمن الطريان الواردة فـي هذه املادة  ،ف�إنه ميكن ل�سلطات الطريان
لذل ــك الط ــرف املتعاق ــد �أن تطل ــب �إج ــراء م�ش ــاورات فوري ــة م ــع �سلط ــات الطي ــران
فـي الطــرف املتعاق ــد الآخ ــر  ،وفـي حال ــة ع ــدم التو�صــل �إىل اتف ــاق مــر�ض خالل ()15
خم�ســة ع�شــر يومــا مــن تاريــخ ذلــك الطلــب  ،ف ـ�إن ذلك ي�شكل �أ�سا�سا لتعليق �أو �سحب
�أو تقيي ــد �أو ف ــر�ض �ش ــروط عل ــى ت�صري ــح الت�شغيــل والأذون ــات الفنيــة املعط ــاة ل�شركــة
�أو �شركات الطريان لذلك الطرف املتعاقد � .أما فـي حالة الظروف الطارئة ف�إنه ميكن
لذلك الطرف املتعاقد �أن يتخذ �إجراء م�ؤقتا قبل انق�ضاء فرتة الـ ( )15خم�ســة ع�شــر يوما .
املــادة ( ) 8
الفــر�ص التجاريــة
 - 1يحق ل�شركات الطريان لكل من الطرفني املتعاقدين �إن�شاء مكاتب لها فـي �إقليم
الطرف املتعاقد الآخر وذلك من �أجل ترويج وبيع خدمات النقل اجلوي .
 - 2يحق ل�شركات الطريان فـي كل طرف متعاقد وطبقا لقوانني و�أنظمة الطرف املتعاقد
الآخر املتعلقة بالدخول والإقامة والتوظيف �أن ت�ستدعي فـي �إقليم الطرف املتعاقد
الآخــر بحاجتهــا مـن املوظفــني املتخ�ص�صي ــن فـي الإدارة واملبيع ــات والأعم ــال الفني ــة
والعمليات و�أي كوادر متخ�ص�صة �أخرى مطلوبة للقيام ب�أعمال النقل اجلوي .
 - 3يحق لكل �شركة طريان معينة �أن تقوم ب�إجناز �أعمال املناولة الأر�ضية بنف�سها والتخلي�ص
فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر (املناولة الأر�ضية الذاتية)  ،كما يحق لها � ،إذا رغبت
فـي ذلك � ،أن تختار وكالة من بني الوكاالت املتناف�سة لتقدمي خدمات املناولة الأر�ضية
الكاملة �أو جزء منها  ،وال تخ�ضع هذه احلقوق �إال للقيود املادية الناجتة عن االعتبارات
املت�صلة ب�سالمة املطار  .و�إذا حالت تلك االعتبارات دون قيام �شركة الطريان ب�أعمال
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املناول ــة الأر�ضي ــة الذاتي ــة  ،يت ــم توف ـيــر اخلدمــات الأر�ضيــة لكافــة �شركــات الطيــران
على نحو مت�ســاو  .وتـحــدد الر�ســوم املدفوعــة مقابــل تلــك اخلدمــات بنــاء على تكاليــف
ما يتم تقدميه منها  ،على �أن تكون نوعية اخلدمات وجودتها م�شابهة لنوعية وجودة
اخلدمات التي تتلقاها �شركات الطريان لو كانت املناولة الأر�ضية الذاتية ممكنة .
 - 4ميكن لأي �شركة طريان فـي كل طرف متعاقد �أن تقوم ب�أعمال بيع خدمات النقل
اجلوي فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر مبا�شرة وعرب وكالئها وذلك بناء على رغبتها ،
�إال �إذا حالت دون ذلك �أنظمة الرحالت العار�ضة فـي البلد الذي انطلقت منه الرحالت
العار�ضة واملتعلقة بحماية �أموال امل�سافرين و�إلغاء حجز الركاب وحقوق ا�سرتجاع ثمن
التذاكر  .ويحق لكل �شركة طريان �أن تبيع خدمات النقل اجلوي  ،ولأي �شخ�ص حرية
�شراء هذه اخلدمات بعملة ذلك البلد �أو بالعمالت احلرة القابلة للتحويل .
 - 5يحــق لكــل �شركــة طيــران �أن حتــول �أو تعيــد �إلــى بلدهــا ح�ســب طلبـهــا فائـ�ض الإيرادات
على النفقـ ــات املح�صل ــة حمليـ ــا  ،وي�سمــح بالتحويـ ــل والإعـ ــادة فـ ــورا وب ــدون
قي ــود �أو �ضرائب تفر�ض بهذا اخل�صو�ص وبال�سعر اخلا�ص بالتحويل املطبق للعمليات
اجلارية واحلواالت فـي تاريخ تقدم �شركة الطريان للطلب الأول للتحويل .
 - 6ي�سمح ل�شركات الطريان فـي كل طرف متعاقد بدفع امل�صاريف املحلية وي�شمل ذلك
�شــراء الوقــود فـي �إقليــم الطــرف املتعاقــد الآخــر وذلـك بالعملــة املحليــة  .كمــا يجــوز
ل�شركات الطريان التابعة لكل من الطرفني املتعاقدين ح�سب اختيارها �أن تدفع هذه
امل�صاريف فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر بالعمالت احلرة القابلة للتحويل وفقا
لأنظمة العملة املحلية .
 - 7من �أجل ت�شغيل �أو ا�ستغالل اخلدمات امل�صرح بها على الطرق املتفق عليها  ،يحق لأي
�شركة طريان معينة لدى �أي طرف متعاقد �أن تدخل فـي ترتيبات ت�سويقية م�شرتكة ،
مثل اتفاقية املقاعد املحجوزة � ،أو امل�شاركة بالرموز �أو ترتيبات للت�أجري مع :
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�أ � -شركة �أو �شركات الطريان لدى �أي طرف متعاقد .
ب � -شركة �أو �شركات الطريان لبلد ثالث �شريطة قيام ذلك البلد بال�سماح برتتيبات
مماثلة على الرحالت التي تقوم بها من ذلك البلد الثالث و�إليه وعرب �أرا�ضيه
�شركات الطريان التابعة للطرف املتعاقد الآخر و�شركات الطريان الأخرى .
وذلك �شريطة ح�صول جميع �شركات الطريان امل�شرتكة فـي مثل هذه الرتتيبات
على :
 -1ال�صالحيات املالئمة .
 - 2تلبية ال�شروط املطبقة عادة فـي مثل هذه الرتتيبات .
 - 8فيمــا يخــ�ص النقــل اجلــوي الدويل وبغ�ض النظــر عــن �أي نـ�ص �آخ ــر ورد ف ــي ه ــذه
االتفاقيــة  ،ي�سمح ل�شركات الطريان التابعة للطرفني املتعاقدين  ،وللجهات التي
تتوىل مهام نقل الب�ضائع ب�شكل غري مبا�شر  ،با�ستخدام �أي و�سيلة من و�سائل النقل
الربي لنقل الب�ضائع من و�إىل �أي موقع فـي �إقليمي الطرفني املتعاقدين �أو فـي دول
�أخرى  ،وذلك بدون �إخ�ضاع تلك الب�ضائع لأي قيود  .وي�شمل ذلك نقل الب�ضائع من
و�إىل كافة املطارات التي يوجد بها من�ش�آت جمركية  ،كما ي�شمل � ،أينما ينطبق ذلك ،
حق تلك ال�شركات واجلهات فـي نقل الب�ضائع املوجودة فـي عهدة اجلمارك مبقت�ضى
القواني ــن والأحكــام ال�ساريــة  .وتكفــل لتلـك الب�ضائــع � ،سواء كانت منقولة برا �أو جوا ،
�إمكاني ــة الو�صــول �إىل من�شـ ـ�آت ومعام ــالت اجلمــارك فـي املطــارات  .ويجــوز ل�شركــات
الطريان �أن تختار القيام بنف�سها مبهام النقل الربي �أو توفريها عن طريق جهات
�أخرى للنقل الربي  ،من بينها و�سائل النقل الربي التي تتوىل ت�شغيلها �شركات طريان
�أخرى للنقل اجلوي وجهات �أخرى تتوىل تقدمي خدمات النقل الربي على نحو غري
مبا�شر  .ويجوز عر�ض تقدمي خدمات النقل املرتابطة بوا�سطة و�سائل النقل املختلفة
مقابل �سعر واحد للرحلة الكاملة  ،ي�شمل �إجمايل �سعر النقل الربي واجلوي � ،شريطة
مراعاة �شركات النقل جتنب ت�ضليل العمالء فيما يقدمونه لهم من حقائق عن مثل
هذا النقل .
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املــادة ( ) 9
الر�سـوم اجلمركيـة والر�سـوم
 - 1يعفى كل طرف متعاقد عند و�صول الطائرات العاملة فـي النقل اجلوي الدويل
وامل�ستخدمة من قبل �شركة الطريان املعينة فـي الطرف املتعاقد الآخر � ،إىل �إقليم �أحد
الطرفني املتعاقدين  ،وبناء على مبد�أ املعاملة باملثل من جميع قيود اال�سترياد و�ضرائب
املمتلكات والر�سوم على ر�أ�س املال والر�سوم اجلمركية والر�سوم ال�ضريبية و�أي ر�سوم
�أو �ضرائب م�شابهة تفر�ض على الطائرات واملعدات الأر�ضية ووقود الطائرات وزيوت
الت�شحيـ ــم واملع ــدات الفني ــة امل�ستهلكــة وقطــع الغيــار (وي�شمل ذلك حمركات الطائرات)
وخمزونات الطائرات (وي�شمل ذلك على �سبيل املثال ولي�س احل�صر الطعام وامل�شروبات
واخلمور والتبغ و�أي منتجات معدة للبيع للركاب خالل الرحلة بكميات حمددة) و�أي
مواد �أخرى معدة فقط لال�ستعمال لأغرا�ض عمليات الطائرات �أو اخلدمات على متنها
للرحالت الدولية والتي :
 - 1تفر�ض من قبل ال�سلطات الوطنية .
 - 2ال تعتمد على تكلفة اخلدمات املقدمة � ،شريطة �أن تبقى مثل هذه املعدات واملواد
على منت الطائرات .
 - 2يعفى كذلك مبوجب مبد�أ املعاملة باملثل من ال�ضرائب والعوائد والر�سوم امل�شار �إليها
فـي الفقرة ( )1من هذه امل ــادة با�ستثناء ال�ضرائب املبنية على تكاليف اخلدمة املقدمة :
�أ  -خمزونــات الطائــرات املقدم ــة �أو امل ــزودة فــي �إقليم �أح ــد الطرف ـيـن املتعاقديــن
واملحملة على منت الطائرة و�ضمن كميات حمدودة ال�ستعمال طائرات �شركة
الطي ــران التابعــة للطــرف املتعاقــد الآخــر واملغــادرة �إلــى اخلــارج والتــي تعمــل
فـي النقل اجلوي الدويل حتى ولو ا�ستعملت هذه املخزونات على جزء من الرحلة
املقطوعة فوق �إقليم الطرف املتعاقد الذي زودت فيه الطائرة .
ب  -املعدات الأر�ضية وقطع الغيار (مبا فـي ذلك املحركات) املقدمة �إىل �إقليم طرف
متعاقد لإجراء خدمات ال�صيانة � ،أو ت�صليح طائرة عائدة ل�شركة طريان تابعة
للطرف املتعاقد الآخر وامل�ستعملة فـي النقل اجلوي الدويل .
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ج  -الوقود وزيوت الت�شحيم واملواد الفنية امل�ستهلكة املقدمة �أو املزودة فـي �إقليم
الطرف املتعاقــد لال�ستعمال على طائرة �شركة طريان تابعة للطرف املتعاقد
الآخر والتي تعمل فـ ــي النق ــل اجل ــوي الدول ــي حتــى ولــو ا�ستعملــت هــذه املــواد
على جزء من الرحلة املقطوعة فوق �إقليم الطرف املتعاقد الذي زودت فيه الطائرة .
د  -مواد الرتويج والدعاية املقدمة �إىل �أو املزودة فـي �إقليم �أحد الطرفني املتعاقدين
واملحملة على منت الطائرة �ضمن كميات حمدودة ال�ستعمالها على الطائرة
املغادرة التابعة ل�شركة طريان تابعة للطرف املتعاقد الآخر والتي تعمل فـي النقل
اجلوي الدويل  ،حتى ولو ا�ستعملت هذه املواد على جزء من الرحلة املقطوعة
فوق �إقليم الطرف املتعاقد الذي زودت فيه الطائرة .
 - 3املعدات واملواد امل�شار �إليها فـي الفقرتني ( )1و ( )2من هذه امل ــادة ميكن �أن يتطلب
�إبقا�ؤها حتت مراقبة و�إ�شراف ال�سلطات املخت�صة .
 - 4تكون الإعفاءات امل�شار �إليها فـي هذه امل ــادة متوفرة �أي�ضا عندما تكون �شركات الطريان
املعينة التابعة لأحد الطرفني املتعاقدين مع �شركة طريان �أخرى وتتمتع هذه ال�شركة
ب�إعفاءات م�شابهــة من الطــرف املتعاقــد الآخــر بق�صــد التحويــل �أو الإعارة فـي �إقليـم
الطرف املتعاقد الآخر للمواد املحددة فـي الفقرتني ( )1و ( )2من هذه امل ــادة .
املــادة ( ) 10
ر�ســوم اال�ستخــدام
 - 1تكون ر�سوم اال�ستخدام املفرو�ضة من قبل ال�سلطات ال�ضريبية املخت�صة �أو الهيئات
فـي كل طرف متعاقد على �شركات الطريان فـي الطرف املتعاقد الآخر عادلة ومعقولة
وغري متييزية ب�شكل غري من�صف و�أن تق�سم ب�شكل مت�ساو �ضمن ت�صنيفات امل�ستخدمني .
وف ــي كــل الأحــوال ف�إن �أي ر�س ـ ــوم ا�ستخ ـ ــدام يجـ ــب �أن تق ــدر عل ــى �شركــات الطيــران
فـي الطرف املتعاقد الآخر فـي حدود ال تقل �أف�ضلية عن حدود ما هو متوفر لأي �شركة
طريان �أخرى وذلك حني تقدير تلك الر�سوم .
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 - 2ر�سوم اال�ستخدام املفرو�ضة على �شركات الطريان فـي الطرف املتعاقد الآخر ميكن
�أن تعكــ�س ولكــن علــى �أال تزيــد عــلى التكلفــة الكاملــة لل�سلطــات ال�ضريبيــة املخت�صــة
�أو الهيئات التي تقوم بفر�ض الر�سوم لتجهيز املطار املالئم ومناطق املطار املحيطة ،
واملالحة اجلوية وت�سهيالت �أمن الطريان واخلدمات فـي املطار �أو داخل نظام املطار .
هذه الر�سوم ميكن �أن تت�ضمن عائدا معقوال على املوجودات بعد احت�ساب اال�ستهالك .
تكون اخلدمات والت�سهيالت التي على �أ�سا�سها فر�ضت تلك الر�سوم مبنية على �أ�س�س
اقت�صادية وفعالة .
 - 3ي�شجع كل طرف �إجراء م�شاورات بني ال�سلطات ال�ضريبية املخت�صة �أو الهيئات القائمة
فـي �إقليمه وبني �شركات الطريان التي ت�ستعمل اخلدمات والت�سهيالت و�أن ت�شجع هذه
ال�سلطات ال�ضريبية املخت�صة �أو الهيئات �شركات الطريان على تبادل املعلومات التي
ميكن �أن تكون �ضرورية وت�سمح كذلك مبراجعة دقيقة ملدى معقولية الر�سوم وذلك
طبقا للمبادئ الواردة فـي الفقرات ( )1و( )2من هذه امل ــادة  .ي�شجع كل طرف متعاقد
ال�سلطات ال�ضريبية املخت�صة ب�إ�شعار امل�ستخدمني ب�شكل معقول حول �أي اقرتاح على
تغيري ر�سوم اال�ستخدام وذلك لتمكني امل�ستخدمني من التعبري عن �آرائهم قبل حدوث
التغيري .
 - 4لن يعترب �أي من الطرفني املتعاقدين فـي �إجراءات حل النزاع مبقت�ضى امل ــادة () 14
منتهكا لأحكام هذه امل ــادة �إال �إذا :
 - 1ف�شل ذلك الطــرف فــي التعهــد مبراجع ــة الر�س ــوم �أو املمار�ســة التي هــي مو�ض ــوع
ال�شكوى من قبل الطرف املتعاقد الآخر خالل فرتة زمنية معقولة � ،أو
� - 2أن يف�شـل الطـرف بعد هــذه املراجعــة فـي اتخــاذ جميــع اخلطـوات التـي مبقــدوره
ملعاجلة �أي ر�سم �أو ممار�سة غري من�سجمة مع هذه امل ــادة .
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املــادة ( ) 11
املناف�ســة العادلــة
 - 1ي�سمح كل طرف متعاقد ل�شركات الطريان املعينة لكال الطرفني املتعاقدين بفر�ص
مت�ساوية وعادلة للمناف�سة فـي تقدمي النقل اجلوي املحدد فـي هذه االتفاقية .
 - 2ي�سمح كل طرف متعاقد ل�شركة الطريان بتحديد عدد الرحالت  ،وال�سعة للنقل
اجلوي الدويل التي تقدم بناء على اعتبارات جتارية فـي ال�سوق  ،وان�سجاما مع هذا
احلق لن يحدد �أي طرف متعاقد انفراديا حجم احلركة � ،أو عدد الرحالت وانتظامها
�أو نوع �أو �أنواع الطائرات امل�ستخدمة من قبل �شركات الطريان املعينة من قبل الطرف
املتعاقد الآخر �إال �إذا ظهر متطلب جمركي �أو فني �أو مت�صلة بالعمليات �أو لأ�سباب
تتعلق بالبيئة وحتت �شروط موحدة مطابقة للمادة ( )15من املعاهدة .
 - 3لن يفر�ض �أي طرف على �شركات الطريان املعينة للطرف املتعاقد الآخر �شرطا يق�ضي
ب�إعطاء حق الرف�ض الأول لها � ،أو �شرطا يق�ضي بت�سيري رحالت على �أ�سا�س الن�سبة
العددية �أو حت�صيل ر�سم على عدم االعرتا�ض �أو �أي �شروط �أخرى تتعلق بال�سعة وعدد
الرحالت �أو احلركة والتي تكون غري من�سجمة مع �أهداف هذه االتفاقية .
 - 4لن ي�شرتط �أي طرف متعاقد ت�سجيل جداول الرحالت �أو برامج الرحالت العار�ضة
�أو خطط العمليات من قبل �شركات الطريان التابعة للطرف املتعاقد الآخر من �أجل
املوافقة �إال �إذا تطلب الأمر ذلك على �أ�سا�س عدم التمييز بفر�ض �شروط موحدة كما
هو وارد فـي الفقرة ( )2من هذه امل ــادة �أو كما هو م�صرح به بالتحديد فـي ملحق هذه
االتفاقية � .إذا ما ا�شرتط �أحد الطرفني فـي تقدمي ذلك من �أجل الإحاطة باملعلومات ،
ف�إنه يقلل من الأعباء الإدارية ل�شروط ومتطلبات و�إجراءات التقدمي على و�سطاء
النقل اجلوي وعلى �شركات الطريان املعينة والتابعة للطرف املتعاقد الآخر .
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املــادة ( ) 12
حتديــد الأ�سعــار
 - 1ي�سمح كل طرف متعاقد بو�ضع �أ�سعار النقل اجلوي من قبل كل �شركة طريان معينة
على �أ�سا�س االعتبارات التجارية لل�سوق  .يقت�صر التدخل من قبل الأطراف على :
�أ  -منع الأ�سعار �أو املمار�سات التمييزية غري املعقولة .
ب  -حماية امل�ستهلكني من الأ�سعار املرتفعة ب�شكل غري معقول �أو املقيدة ب�سبب �سوء
ا�ستعمال املكانة امل�سيطرة .
ج  -حماية �شركات الطريان من الأ�سعار املنخف�ضة ب�شكل غري طبيعي ب�سبب امل�ساعدة
�أو الدعم احلكومي املبا�شر �أو غري املبا�شر .
 - 2يحق لكل طرف متعاقد �أن ي�شرتط احل�صول على �إ�شعار �أو تقدمي الأ�سعار لدى �سلطات
الطريان التابعة له والتي �سيتم ا�ستيفا�ؤها من �أو �إىل �إقليمه من قبل �شركات الطريان
التابعة للطرف املتعاقد الآخر  .وميكن طلب الإ�شعار �أو التقدمي من قبل �شركات
الطريان التابعة لكال الطرفني املتعاقدين فـي مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما
قبل التاريخ املقرتح لدخول الأ�سعار حيز التنفيذ  .فـي حاالت خا�صة ميكن �أن ي�سمح
بالإ�شعار �أو التقدمي فـي مدة �أق�صر مما يطلب عادة  .لن ي�شرتط �أي من الطرفني
الإ�شعار �أو التقدمي من قبل �شركات الطريان التابعة للطرف املتعاقد الآخر للأ�سعار
املفرو�ضة على اجلمهور من قبل منظمي الرحالت العار�ضة با�ستثناء ما �إذا كان هذا
ال�شرط على �أ�س�س غري متييزية لأغرا�ض الإحاطة باملعلومات .
 - 3لــن يتخــذ �أي طــرف �إجــراء انفراديــا ملنـع تد�شي ــن �أو ا�ستمــرار ال�سع ــر املقتــرح فر�ض ــه
�أو دفعه من قبل :
�أ � -شركة الطريان التابعة لأي طرف متعاقد للنقل اجلوي الدويل بني �أقاليم
الطرفني � ،أو
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ب � -شركة الطريان التابعة لأحد الطرفني املتعاقدين للنقل اجلوي الدويل بني
�إقليــم الطــرف الآخ ــر و�أي بل ــد �أخــر بــما ف ــي ذل ــك وف ــي كلت ــا احلالتيــن النق ــل
على �أ�سا�س خطوط بينها وفـي داخلها � .إذا اعتقد �أي طرف متعاقد ب�أن �أي �سعر
غري من�سجم مع االعتبارات املو�ضوعة فـي الفقرة ( )1من هذه امل ــادة  ،يطلب
م�شاورات و�أن ي�شعر الطرف املتعاقد الآخر ب�أ�سباب عدم اقتناعه وذلك فـي �أقرب فر�صة
ممكنة  .تعقد هذه امل�شاورات خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما بعد
ا�ستالم الطلب  ،وعلى الطرفني �أن يتعاونا لتوفري املعلومات ال�ضرورية للتو�صل
�إلــى حــل معقــول للم�س�ألــة � .إذا تو�صــل الطرفان املتعاقدان �إىل اتفاق بخ�صو�ص
ال�سعر الذي مت ب�ش�أنه �إعطاء �إ�شعار بعدم القناعة يبذل كل طرف ق�صارى جهوده
لو�ضــع ذلــك االتفــاق حيــز التنفيــذ  .وبــدون مثــل هذا االتفاق امل�شرتك ي�سري
مفعول ال�سعر �أو ي�ستمـر �سريان مفعوله .
املــادة ( ) 13
امل�شـــــــــاورات
يحق لأي طرف متعاقد فـي �أي وقت �أن يطلب م�شاورات تتعلق بهذه االتفاقية تبد�أ هذه
امل�شاورات فـي �أقرب وقت ممكن على �أال تزيد هذه الفرتة على (� )60ستني يوما من تاريخ
ت�سلم الطرف املتعاقد الآخر الطلب �إال �إذا اتفقا على خالف ذلك .
املــادة ( ) 14
ت�سويــة اخلالفــات
� - 1أي خالف ين�ش أ� حول هذه االتفاقية  ،با�ستثناء اخلالفات التي ميكن �أن تن�ش�أ مبوجب
الفقرة ( )3من امل ــادة (( )12حتديد الأ�سعار) والتي مل يتم حلها من خالل اجلولة
الأوىل الر�سمية للم�شاورات  ،ميكن �إحالتها باالتفاق بني الطرفني �إىل �شخ�ص �أو هيئة
التخاذ قرار بذلك � .إذا مل يتفق الطرفان املتعاقدان على ذلك  ،يقدم اخلالف  ،وبناء
على طلب �أي طرف متعاقد �إىل التحكيم وفقا للإجراءات املو�ضوعة �أدناه .
-660-

 - 2يتم التحكيم من قبل هيئة مكونة من ثالثة حمكمني م�شكلة على النحو التايل :
أ�  -ي�سمي كل طرف حمكما واحدا وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من ا�ستالم الطلب
للتحكيم  .وخالل (� )60ستني يوما بعد ت�سمية هذين املحكمني يعينان باالتفاق
فيما بينهما حمكما ثالثا يعمل كرئي�س لهيئة التحكيم .
ب � -إذا مل يتمكن �أي طرف من ت�سمية حمكم خا�ص به � ،أو �إذا مل يتم تعيني املحكم
الثالث طبقا للفقرة الفرعية (�أ) من هذه الفقرة  ،فيحق لأي طرف متعاقد �أن
يطلـب من رئيــ�س جملـ�س منظمة الطريان املدين الدويل تعيني املحكم الـالزم
�أو املحكمني خـالل ( )30ثالثـني يوما � .إذا كان رئي�س املجل�س من نف�س جن�سيـة
�أحد الطرفني املتعاقدين فيقوم بالتعيني �أقدم نائب للرئي�س والذي ال يعترب
غري م�ؤهل على هذا الأ�سا�س .
 - 3با�ستثناء ما اتفق عليه خالف ذلك حتدد هيئة التحكيم �صالحيتها الق�ضائية وفقا
لهــذه االتفاقي ــة  ،وت�ض ــع القواعــد ا إلجـرائيــة اخلا�صــة ب ـهــا  .يحــق لهيئــة التحكيــم
عن ــد ت�شكيلهــا �أن تو�صــي ب�إجــراءات م�ؤقتــة �إىل حيــن �صــدور قـ ــرارها النهائـي  .بنــاء
علــى توجيهـات مــن هيئــة التحكيــم �أو بن ــاء علــى طلــب �أي مــن الطرفيــن  ،يعق ــد
م ؤ�متــر بعد فرتة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوما بعد الت�شكيل التام للهيئة لتقرير
الق�ضايا املحددة التي �سوف يحكم فيها والإجراءات املحددة التي يجب �أن تتبع .
 - 4با�ستثناء ما اتفق عليه خالف ذلك � ،أو ما مت توجيهه من قبل هيئة التحكيم  ،يقدم
كل طرف مذكرة خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما بعد الت�شكيل التام لهيئة التحكيم
على �أن تكون الإجابات جاهزة خالل (� )60ستني يوما بعد ذلك  .تعقد هيئة التحكيم
جل�سة بناء على طلب �أي من الطرفني � ،أو بناء على مبادرة منها خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما بعد �أن يكون موعد الإجابات قد ا�ستحق .
 - 5حتاول هيئة التحكيم �إعطاء قرارها كتابة خالل ( )30ثالثني يوما بعد انتهاء اجلل�سة
�أو فـي حالــة ع ــدم عقــد اجلل�ســة فيكــون بعــد تاريــخ تقدمي كلتا الإجابتني  .يكون قرار
الأغلبية فـي هيئة التحكيم ملزما .
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 - 6ميكن �أن يقدم الطرفان املتعاقدان طلبات لال�ستي�ضاح بخ�صو�ص القرار خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما  ،بعد �إ�صداره و�أن ي�صدر ا�ستي�ضاح للقرار خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ ذلك الطلب .
 - 7ينفذ كل طرف متعاقد تنفيذا كامال وبالدرجة التي تن�سجم مع قانونه الوطني �أي
قرار �أو حكم �صادر عن هيئة التحكيم .
 - 8تق�سم التكاليف املرتتبة على هيئة التحكيم مبا فـي ذلك التكاليف والر�سوم املرتتبة
على املحكمني بالت�ساوي بني الطرفني املتعاقدين  .تعترب �أي تكاليف من قبل رئي�س
جملــ�س منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي فيمــا يتعلــق بالإجــراءات الــواردة فـي الفقــرة
(( )2ب) من هذه امل ــادة جزءا من تكاليف هيئة التحكيم .
املــادة ( ) 15
�إنهـــاء االتفاقيـــة
يحق لأي طرف متعاقد فـي �أي وقت �أن يخطر الطرف املتعاقد الآخر كتابة بقراره ب�إنهاء
هذه االتفاقية  .ير�سل مثل هذا الإخطار فـي نف�س الوقت �إىل منظمة الطريان املدين
الدولــي  .ينتهــي مفعــول هــذه االتفاقيــة فـي منت�صــف الليــل (ف ــي مكــان ت�سليــم الإخطــار
للطـرف املتعاق ــد الآخــر) مبا�ش ــرة قب ــل الذك ــرى ال�سنوي ــة الأول ــى لتاري ــخ ت�سل ــم الإخط ــار
من قبل الطرف املتعاقد الآخر � ،إال �إذا �سحب هذا الإخطار باتفاق الطرفني املتعاقدين
قبل انق�ضاء هذه الفرتة .
املــادة ( ) 16
الت�سجيـل لـدى منظمـة الطيـران املدنـي الدولـي
ت�سجل هذه االتفاقية وجميع التعديالت عليها لدى منظمة الطريان املدين الدويل .
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املــادة ( ) 17
�سريــان املفعــول
هــذه االتفاقيــة �ستطبــق ب�شك ــل م ؤ�قــت عنــد توقيعهــا و�ست�صبـح �ساريــة املفعــول بعد تبــادل
املذكرات الدبلوما�سية امل�ؤكدة ب�أن كل طرف متعاقد قد �أكمل �إجراءاته القانونية ال�ضرورية .
و�إثباتا لذلــك ف ـ�إن املفو�ضيــن بالتوقيــع �أدنـ ــاه  ،بن ــاء ع ـلــى التفويــ�ض املعطـى لك ــل منهمــا
من قبل حكومته قد وقعا على هذه االتفاقية .
وقعت فـي م�سقط هذا اليوم  19من �شهر دي�سمرب 2013م بن�سختني باللغتني العربية
والإجنليزية  .ويكون الن�ص باللغة الإجنليزية هو الن�ص املعتمد .
عن حكومــــة
�سلطنــة عمـــــان
�سعادة املهند�س�/سامل بن نا�صر بن �سعيد العوفـي
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للطريان املدين
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عن حكومــــــة
الواليات املتـحدة الأمريكية
�سـ ــعادة ال�س ـ ـ ــفرية/غريتا �ســي هولتــز
�سفرية الواليات املتحدة ل�سلطنة عمان

امللحــق ()1
النقــل اجلــوي املنتظــم
اجلــزء ( ) 1
الطـــرق اجلويــة
يكون ل�شركات الطيــران املعينــة مــن قبــل كــل طــرف متعاقــد مبوجــب هــذا امللح ــق ووفقــا
ل�شروط تعيينهــا  ،احلــق فــي القيــام برحــالت النقــل اجلــوي الدولــي املنتظمــة بيــن نقــاط
على الطرق اجلوية التالية :
�أ  -الطرق اجلوية ل�شركة �أو ل�شركات الطريان املعينة من قبل حكومة �سلطنة عمان :
 - 1من نقاط فيما وراء �سلطنة عمان عرب �سلطنة عمان ونقاط و�سطية �إىل نقطة
�أو نقاط فـي الواليات املتحدة الأمريكية وفيما وراء .
 - 2لكافــة خدمــات �أو خدمــة ال�شحــن بني الواليــات املتحــدة الأمريكيــة و�أي نقطــة
�أو نقاط .
ب  -الطرق اجلوية ل�شركة �أو ل�شركات الطريان املعينة من قبل حكومة الواليات املتحدة
الأمريكية :
 - 1من نقاط فيما وراء الواليات املتحدة الأمريكية عرب الواليات املتحدة الأمريكية
ونقاط و�سطية �إىل نقطة �أو نقاط فـي عمان وفيما وراء .
 -2لكافة خدمات �أو خدمة ال�شحن بني �سلطنة عمان و�أي نقطة �أو نقاط .
اجلــزء ( ) 2
املرونــة الت�شغيليــة
يحق لكل �شركة طريان معينة وعلى �أي �أو على كل الرحالت وح�سب اختيارها :
 - 1ت�شغيل رحالت جوية فـي �أح ــد �أو فـي كال االجتاهني .
� - 2ضم �أرقام رحالت جوية خمتلفة �ضمن رحلة طائرة واحدة .
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 - 3خدمة نقاط على الطرق اجلوية التابعة لإقليم �أي طرف متعاقد  ،ب�أي و�سيلة
�ضم وب�أي �شكل (والتي ميكن �أن تت�ضمن خدمة نقاط متو�سطة ونقاط فيما
وراء ونقاط فيما بعد) .
 - 4حذف نق ــاط التوقف على �أي نقط ــة �أو نقاط .
 - 5نق ــل احلرك ــة من �أي من طائرات ــه �إىل �أي م ــن طائراتــه الأخ ــرى فــي �أي نقطــة
على الطرق اجلوية .
 - 6تقدمي خدماتها �إىل نقاط فيما وراء �أي نقطة فـي �إقليمها مع �أو بدون تغيري
نوعيــة الطائــرة �أو رقــم الرحلــة  ،وميكــن حتفظهــا والإعــالن عــن خدماتهــا
�إىل اجلمهور العام من خالل خدمات الرحلة  ،بدون قيود جغرافية �أو اجتاهية
وبدون فقدان �أي حق لنقل احلركة امل�سموح بها مبوجب هذه االتفاقية  ،با�ستثناء
جميع خدمات ال�شحن � ،شريطة �أن تكون اخلدمة تخدم نقطة فـي �إقليم الطرف
الذي عني �شركة الطريان .
اجلــزء ( ) 3
ا�ستبــدال الطائــرات
على �أي جزء �أو �أجزاء من الطرق اجلوية �أعاله ميكن لأي �شركة طريان معينة �أن تقوم
بالنقل اجلوي الدويل بدون �أي قيود تتعلق باال�ستبدال فـي �أي نقطة على الطريق اجلوي
فـي نوع وعدد الطائرات العاملة با�ستثناء جميع خدمات ال�شحن � ،شريطة �أن يكون النقل
باالجتاه املغادر ملا وراء تلك النقطة هو ا�ستمرار للنقل من �إقليم الطرف الذي عني �شركة
الطريان و�أن يكون النقل باالجتاه القادم �إىل �إقليم الطرف الــذي عيــن �شركــة الطيــران
هو ا�ستمرار للنقل �إىل ما وراء تلك النقطة .
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امللحــق ( ) 2
النقــل اجلـــوي العــار�ض
الـجـــزء ( ) 1
�أ  -يكون ل�شركات الطريان املعينة من قبل كل طرف متعاقد مبوجب هذا امللحق وطبقا
ل�شروط تعيينـهــا احلــق فـي نقــل احلركــة العار�ضــة الدوليــة مــن امل�سافريـن (و�أمتعتهم
املرافقة ) و� /أو ال�شحن ( مبا فـي ذلك ولي�س مقت�صرا على رحالت ال�شحن املر�سل
العار�ضة واملجز�أة والرحالت العار�ضة التي جتمع بني ( م�سافرين و�شحن ) :
 - 1بني �أي نقطة �أو نقاط فـي �إقليم الطرف املتعاقد الذي عني �شركة الطريان و�أي
نقطة �أو نقاط فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
 - 2وبني �أي نقطة �أو نقاط فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر و�أي نقطة �أو نقاط فـي
بلد ثالث �أو بلدان �شريطة �أن تكون مثل هذه اخلدمة وبا�ستثناء رحالت ال�شحن
العار�ضة جزءا من عملية متوا�صلة بتغيري �أو بدون تغيري الطائرة التي تت�ضمن
اخلدمة للرحلة املتجهة للوطـن بهدف حتميل حركة النقل املحليـة بني الوطن
و�إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
ب  -عن ــد القيــام باخلدمــات املت�ضمنــة ف ــي ه ــذا امللحــق  ،يكــون ل�شركــات الطيــران املعينــة
من قبل كل طرف متعاقد مبوجب هذا امللحق احلق �أي�ضا فـي :
 - 1التوقف �أثناء الطريق فـي �أي نقاط �سواء كانت �ضمن �أو خارج �إقليم �أي طرف .
 - 2نقل حركة الرتانزيت عرب �إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
� - 3أن يجمع على نف�س الطائرة احلركة التي من�ش�ؤها من �إقليم �أحد الطرفني
املتعاقدين واحلركة التي من�ش�ؤها من �إقليم الطرف املتعاقد الآخر واحلركة التي
من�ش�ؤها من بلدان ثالثة .
 - 4تقدمي خدمات النقل اجلوي الدويل بدون قيود تتعلق بتغيري نوع �أو عدد
الطائــرات الت ــي تتولــى ت�شغيله ــا ف ــي �أي نقطـ ــة عل ــى الطـ ــرق اجلوي ــة �شريطـ ــة
�أن يك ــون النق ــل �إىل نقطة تقع فيما وراء هذه النقطة مبثابة عملية نقل م�ستمرة
مـن �إقليـم الطـرف املتعاقـد الذي عني �شركـة الطيـران فـي حالـة الرحلة القادمة
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و�أن تكــون عمليــة النقــل املتجهــة نحـو �إقليــم الطـرف املتعاقـد الذي عني �شركة
الطيــران ا�ستمــرارا لعمليــة النقــل املنطلقــة من نقطــة تتجاوز تلك النقطة ،
وذلك با�ستثناء الرحالت العار�ضة لنقل الب�ضائع .
ج  -ينظــر كــل طــرف ب�إيجــاب لطلبــات �شركــات الطيــران لدى الطرف املتعاقد الآخر لنقل
احلركة غري الواردة فـي هذا امللحق وذلك على �أ�سا�س املجاملة ومبد�أ املعاملة باملثل .
اجلــزء ( ) 2
يكون لأي �شركة طريان معينة من قبــل �أي طــرف متعاقــد والتي تقــوم بنقــل جـوي دولـي
عار�ض من�ش�ؤه فـي �إقليم �أي طرف �سواء كان النقل باجتاه واحد �أو على �أ�سا�س الرحلة
باجتاهيــن اخلي ــار بااللتــزام بقوانيــن الرحــالت العار�ضــة والأنظمــة والقواعــد اخلا�صــة
ببلدها �أو ببلد الطرف املتعاقد الآخر � .إذا طبق طرف متعاقد قواعد �أو �أنظمة �أو ن�صو�ص
�أو �شـروط �أو قيود خمتلفة على واحدة �أو �أكرث من �شركات الطيـران التابعة له �أو على �شركات
الطريان التابعة لدول �أخرى تخ�ضع كل �شركة طريان معينة للتطبيق الأقل تقييدا ملثل
هذه املعايري .
ولكن ليـ�س فـي الفقــرة �أعـاله  ،ما يحــد حقـوق �أي من الطرفني املتعاقدين فـي �أن يطلب
من �شركات الطريان املعينة مبوجب هذا امللحق من قبل �أي طرف متعاقد االلتزام
باملتطلبات املتعلقة بحماية �أموال امل�سافرين واحلقوق اخلا�صة ب�إلغاء حجوزات امل�سافرين
وا�سرتجاع ثمن تذاكر �سفرهم .
اجلــزء ( ) 3
با�ستثناء ما يتعلق بقواعد حماية امل�ستهلك امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة �أعاله  ،لن
يطلب �أي طرف متعاقد من �شركة الطريان املعينة مبوجب هذا امللحق من قبل الطرف
املتعاقد الآخر فيما يتعلق بنقل احلركة من �إقليم ذلك الطرف املتعاقد الآخر �أو بلد ثالث
على �أ�سا�س الرحلة باجتاه واحد �أو باجتاهني ب�أن يقدم ما هو �أكرث من بيان لالمتثال
بالقوانني والأنظمة والقواعد املطبقة امل�شار �إليها فـي اجلزء ( )2من هذا امللحق �أو ال�سماح
بالتخلي عن تلك القوانني �أو الأنظمة �أو القواعد املمنوحة من قبل �سلطات الطريان
املخت�صة .
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AIR TRANSPORT AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the United
States of America (hereinafter, “the Contracting Parties”);
Desiring to promote an international aviation system based on competition
among airlines in the marketplace with minimum government interference and
regulation;
Desiring to facilitate the expansion of international air transport opportunities;
Desiring to make it possible for airlines to offer the traveling and shipping public
a variety of service options at the lowest prices that are not discriminatory and do
not represent abuse of a dominant position, and wishing to encourage individual
airlines to develop and implement innovative and competitive prices;
Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air
transport and reaffirming their grave concern about acts or threats against the
security of aircraft, which jeopardize the safety of persons or property, adversely
affect the operation of air transportation, and undermine public confidence in
the safety of civil aviation; and
Being Contracting Parties to the Convention on International Civil Aviation,
done at Chicago on December 7, 1944;
Have agreed as follows:
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Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement, unless otherwise stated, the term:
1 -“Aeronautical authorities” means, in the case of the Government of the
Sultanate of Oman, the Public Authority for Civil Aviation, and any person
or agency authorized to perform any functions on civil aviation exercised by
the said Authority, or similar functions, and in the case of the Government
of the United States, the Department of Transportation, or its successor;
2 -“Agreement” means this Agreement, its Annexes, and any amendments
thereto;
3 -“Air transportation” means the public carriage by aircraft of passengers,
baggage, cargo, and mail, separately or in combination, for remuneration or
hire;
4 -“Convention” means the Convention on International Civil Aviation, done at
Chicago on December 7, 1944, and includes:
a - any amendment that has entered into force under Article (94 a) of the
Convention and has been ratified by both Contracting Parties, and
b - any Annex or any amendment thereto adopted under Article (90) of the
Convention, insofar as such Annex or amendment is at any given time
effective for both Contracting Parties;
5 -“Designated airline” means an airline designated and authorized in accordance
with Article (3) of this Agreement;
6 -“Full cost” means the cost of providing service plus a reasonable charge for
administrative overhead;
7 -“International air transportation” means air transportation that passes
through the airspace over the territory of more than one State;
8 -“Price” means any fare, rate or charge for the carriage of passengers (and their
baggage) and/or cargo (excluding mail) in air transportation charged by
airlines, including their agents, and the conditions governing the availability
of such fare, rate or charge;
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9 -“Stop for non-traffic purposes” means a landing for any purpose other than
taking on or discharging passengers, baggage, cargo and/or mail in air
transportation;
10 -“Territory” means the land areas under the sovereignty, jurisdiction,
protection, or trusteeship of a Contracting Party, and the territorial waters
adjacent thereto; and
11 -“User charge” means a charge imposed on airlines for the provision of
airport, air navigation, or aviation security facilities or services including
related services and facilities.
Article 2
Grant of Rights
1 - Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following
rights for the conduct of international air transportation by the airlines of the
other Contracting Party:
a -the right to fly across its territory without landing;

b -the right to make stops in its territory for non-traffic purposes; and
c -the rights otherwise specified in this Agreement.
2 - Nothing in this Article shall be deemed to confer on the airline or airlines
of one Contracting Party the rights to take on board, in the territory of the
other Contracting Party, passengers, their baggage, cargo, or mail carried for
compensation and destined for another point in the territory of that other
Contracting Party.
Article 3
Designation and Authorization
1 - Each Contracting Party shall have the right to designate as many airlines as
it wishes to conduct international air transportation in accordance with this
Agreement and to withdraw or alter such designations. Such designations
shall be transmitted to the other Contracting Party in writing through
diplomatic channels, and shall identify whether the airline is authorized to
conduct the type of air transportation specified in Annex (I) or in Annex (II)
or both.
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2 - On receipt of such a designation, and of applications from the designated
airline, in the form and manner prescribed for operating authorizations and
technical permissions, the other Contracting Party shall grant appropriate
authorizations and permissions with minimum procedural delay, provided:
a -substantial ownership and effective control of that airline are vested in the
Contracting Party designating the airline, nationals of that Contracting
Party, or both;
b - the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed
under the laws and regulations normally applied to the operation of
international air transportation by the Contracting Party considering
the application or applications; and
c - the Contracting Party designating the airline is maintaining and
administering the standards set forth in Article (6) (Safety) and Article

(7)(Aviation Security).

Article 4
Revocation of Authorization
1 - Either Contracting Party may revoke, suspend or limit the operating
authorizations or technical permissions of an airline designated by the other
Contracting Party where:
a - substantial ownership and effective control of that airline are not vested in
the other Contracting Party, the Contracting Party’s nationals, or both;
b - that airline has failed to comply with the laws and regulations referred to
in Article (5) (Application of Laws) of this Agreement; or
c - the other Contracting Party is not maintaining and administering the
standards as set forth in Article (6) (Safety).
2 - Unless immediate action is essential to prevent further noncompliance with
subparagraphs (1 b) or (1 c) of this Article, the rights established by this Article
shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.
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3 - This Article does not limit the rights of either Contracting Party to withhold,
revoke, limit or impose conditions on the operating authorization or
technical permission of an airline or airlines of the other Contracting Party
in accordance with the provisions of Article (7) (Aviation Security).
Article 5
Application of Laws
1 -While entering, within, or leaving the territory of one Contracting Party, its
laws and regulations relating to the operation and navigation of aircraft shall
be complied with by the other Contracting Party’s airlines.
2 -While entering, within, or leaving the territory of one Contracting Party, its
laws and regulations relating to the admission to or departure from its territory
of passengers, crew or cargo on aircraft (including regulations relating to
entry, clearance, aviation security, immigration, passports, customs and
quarantine or, in the case of mail, postal regulations) shall be complied with
by, or on behalf of, such passengers, crew or cargo of the other Contracting
Party’s airlines.
Article 6
Safety
1 - Each Contracting Party shall recognize as valid, for the purpose of operating
the air transportation provided for in this Agreement, certificates of
airworthiness, certificates of competency, and licenses issued or validated by
the other Contracting Party and still in force, provided that the requirements
for such certificates or licenses at least equal the minimum standards that
may be established pursuant to the Convention. Each Contracting Party may,
however, refuse to recognize as valid for the purpose of flight above its own
territory, certificates of competency and licenses granted to or validated for
its own nationals by the other Contracting Party.
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2 - Either Contracting Party may request consultations concerning the safety
standards maintained by the other Contracting Party relating to aeronautical
facilities, aircrews, aircraft, and operation of the designated airlines. If,
following such consultations, one Contracting Party finds that the other
Contracting Party does not effectively maintain and administer safety
standards and requirements in these areas that at least equal the minimum
standards that may be established pursuant to the Convention, the other
Contracting Party shall be notified of such findings and the steps considered
necessary to conform with these minimum standards, and the other
Contracting Party shall take appropriate corrective action. Each Contracting
Party reserves the right to withhold, revoke, or limit the operating
authorization or technical permission of an airline or airlines designated by
the other Contracting Party in the event the other Contracting Party does not
take such appropriate corrective action within a reasonable time.
Article 7
Aviation Security
1 - In accordance with their rights and obligations under international law, the
Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect
the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an
integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their
rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall
act in conformity with all international agreements on aviation security
ratified by both Contracting Parties and shall in particular act in conformity
with the provisions of the Convention on Offenses and Certain Other Acts
Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on September 14, 1963, the
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at
The Hague on December 16, 1970, the Convention for the Suppression of
Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on
September 23, 1971, and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts
of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary
to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of
Civil Aviation, done at Montreal on February 24, 1988.

-673-

2 - The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance
to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other
unlawful acts against the safety of such aircraft, of their passengers and crew,
and of airports and air navigation facilities, and to address any other threat
to the security of civil air navigation.
3 - The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity
with the aviation security standards and appropriate recommended practices
established by the International Civil Aviation Organization and designated
as Annexes to the Convention; they shall require that operators of aircraft of
their registry, operators of aircraft who have their principal place of business
or permanent residence in their territory, and the operators of airports in
their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4 - Each Contracting Party agrees to observe the security provisions required
by the other Contracting Party for entry into, for departure from, and while
within the territory of that other Contracting Party and to take adequate
measures to protect aircraft and to inspect passengers, crew, and their
baggage and carry-on items, as well as cargo and aircraft stores, prior to and
during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give positive
consideration to any request from the other Contracting Party for special
security measures to meet a particular threat.
5 - When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or
other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports or
air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other
by facilitating communications and other appropriate measures intended to
terminate rapidly and safely such incident or threat.
6 - When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other
Contracting Party has departed from the aviation security provisions of this
Article, the aeronautical authorities of that Contracting Party may request
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immediate consultations with the aeronautical authorities of the other
Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within (15) days
from the date of such request shall constitute grounds to withhold, revoke,
limit, or impose conditions on the operating authorization and technical
permissions of an airline or airlines of that Contracting Party. When required
by an emergency, a Contracting Party may take interim action prior to the
expiry of (15) days.
Article 8
Commercial Opportunities
1 -The airlines of each Contracting Party shall have the right to establish offices
in the territory of the other Contracting Party for the promotion and sale of
air transportation.
2 - The designated airlines of each Contracting Party shall be entitled, in
accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party
relating to entry, residence, and employment, to bring in and maintain in
the territory of the other Contracting Party managerial, sales, technical,
operational, and other specialist staff required for the provision of air
transportation.
3 - Each designated airline shall have the right to perform its own groundhandling in the territory of the other Contracting Party (“self-handling”) or,
at its option, select among competing agents for such services in whole or in
part. The rights shall be subject only to physical constraints resulting from
considerations of airport safety. Where such considerations preclude selfhandling, ground services shall be available on an equal basis to all airlines;
charges shall be based on the costs of services provided; and such services
shall be comparable to the kind and quality of services as if self-handling were
possible.
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4 - Any airline of each Contracting Party may engage in the sale of air
transportation in the territory of the other Contracting Party directly and,
at the airline’s discretion, through its agents, except as may be specifically
provided by the charter regulations of the country in which the charter
originates that relate to the protection of passenger funds, and passenger
cancellation and refund rights. Each airline shall have the right to sell such
transportation, and any person shall be free to purchase such transportation,
in the currency of that territory or in freely convertible currencies.
5 - Each airline shall have the right to convert and remit to its country, on
demand, local revenues in excess of sums locally disbursed. Conversion and
remittance shall be permitted promptly without restrictions or taxation in
respect thereof at the rate of exchange applicable to current transactions and
remittance on the date the carrier makes the initial application for remittance.
6 - The airlines of each Contracting Party shall be permitted to pay for local
expenses, including purchases of fuel, in the territory of the other
Contracting Party in local currency. At their discretion, the airlines of each
Contracting Party may pay for such expenses in the territory of the other
Contracting Party in freely convertible currencies according to local currency
regulation.
7 - In operating or holding out the authorized services on the agreed routes,
any designated airline of one Contracting Party may enter into cooperative
marketing arrangements such as blocked-space, code-sharing or leasing
arrangements, with
a - an airline or airlines of either Contracting Party; and
b - an airline or airlines of a third country, provided that such third country
authorizes or allows comparable arrangements between the airlines of
the other Contracting Party and other airlines on services to, from and
via such third country;
provided that all airlines in such arrangements:
i - hold the appropriate authority and
ii - meet the requirements normally applied to such arrangements.
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8 - Notwithstanding any other provision of this Agreement, airlines and indirect
providers of cargo transportation of both Contracting Parties shall be
permitted, without restriction, to employ in connection with international
air transportation any surface transportation for cargo to or from any points
in the territories of the Contracting Parties or in third countries, including
transport to and from all airports with customs facilities, and including,
where applicable, the right to transport cargo in bond under applicable
laws and regulations. Such cargo, whether moving by surface or by air,
shall have access to airport customs processing and facilities. Airlines may
elect to perform their own surface transportation or to provide it through
arrangements with other surface carriers, including surface transportation
operated by other airlines and indirect providers of cargo air transportation.
Such intermodal cargo services may be offered at a single, through price for
the air and surface transportation combined, provided that shippers are not
misled as to the facts concerning such transportation.
Article 9
Customs Duties and Charges
1 - On arriving in the territory of one Contracting Party, aircraft operated in
international air transportation by the designated airlines of the other
Contracting Party, their regular equipment, ground equipment, fuel,
lubricants, consumable technical supplies, spare parts (including engines),
aircraft stores (including but not limited to such items of food, beverages and
liquor, tobacco and other products destined for sale to or use by passengers
in limited quantities during flight), and other items intended for or used
solely in connection with the operation or servicing of aircraft engaged in
international air transportation shall be exempt, on the basis of reciprocity,
from all import restrictions, property taxes and capital levies, customs duties,
excise taxes, and similar fees and charges that are:
i - imposed by the national authorities, and
ii - not based on the cost of services provided, provided that such equipment
and supplies remain on board the aircraft.
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2 - There shall also be exempt, on the basis of reciprocity, from the taxes, levies,
duties, fees and charges referred to in paragraph (1) of this Article, with the
exception of charges based on the cost of the service provided:
a - aircraft stores introduced into or supplied in the territory of a Contracting
Party and taken on board, within reasonable limits, for use on outbound
aircraft of an airline of the other Contracting Party engaged in international
air transportation, even when these stores are to be used on a part of the
journey performed over the territory of the Contracting Party in which
they are taken on board;
b - ground equipment and spare parts (including engines) introduced into the
territory of a Contracting Party for the servicing, maintenance, or repair of
aircraft of an airline of the other Contracting Party used in international
air transportation;
c - fuel, lubricants and consumable technical supplies introduced into or
supplied in the territory of a Contracting Party for use in an aircraft of
an airline of the other Contracting Party engaged in international air
transportation, even when these supplies are to be used on a part of the
journey performed over the territory of the Contracting Party in which
they are taken on board; and
d - promotional and advertising materials introduced into or supplied in the
territory of one Contracting Party and taken on board, within reasonable
limits, for use on outbound aircraft of an airline of the other Contracting
Party engaged in international air transportation, even when these stores
are to be used on a part of the journey performed over the territory of the
Contracting Party in which they are taken on board.
3 - Equipment and supplies referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article
may be required to be kept under the supervision or control of the appropriate
authorities.
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4 - The exemptions provided by this Article shall also be available where the
designated airlines of one Contracting Party have contracted with another
airline, which similarly enjoys such exemptions from the other Contracting
Party, for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party
of the items specified in paragraphs (1) and (2) of this Article.
Article 10
User Charges
1 - User charges that may be imposed by the competent charging authorities
or bodies of each Contracting Party on the airlines of the other Contracting
Party shall be just, reasonable, not unjustly discriminatory, and equitably
apportioned among categories of users. In any event, any such user charges
shall be assessed on the airlines of the other Contracting Party on terms not
less favorable than the most favorable terms available to any other airline at
the time the charges are assessed.
2 - User charges imposed on the airlines of the other Contracting Party may
reflect, but shall not exceed, the full cost to the competent charging authorities
or bodies of providing the appropriate airport, airport environmental, air
navigation, and aviation security facilities and services at the airport or
within the airport system. Such charges may include a reasonable return on
assets, after depreciation. Facilities and services for which charges are made
shall be provided on an efficient and economic basis.
3 - Each Contracting Party shall encourage consultations between the competent
charging authorities or bodies in its territory and the airlines using the services
and facilities, and shall encourage the competent charging authorities or
bodies and the airlines to exchange such information as may be necessary to
permit an accurate review of the reasonableness of the charges in accordance
with the principles of paragraphs (1) and (2) of this Article. Each Contracting
Party shall encourage the competent charging authorities to provide users
with reasonable notice of any proposal for changes in user charges to enable
users to express their views before changes are made.
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4 - Neither Contracting Party shall be held, in dispute resolution procedures
pursuant to Article (14), to be in breach of a provision of this Article, unless :
i - it fails to undertake a review of the charge or practice that is the subject of
complaint by the other Contracting Party within a reasonable amount of
time; or
ii - following such a review it fails to take all steps within its power to remedy
any charge or practice that is inconsistent with this Article.
Article 11
Fair Competition
1 - Each Contracting Party shall allow a fair and equal opportunity for the
designated airlines of both Contracting Parties to compete in providing the
international air transportation governed by this Agreement.
2 - Each Contracting Party shall allow each designated airline to determine the
frequency and capacity of the international air transportation it offers based
upon commercial considerations in the marketplace. Consistent with this
right, neither Contracting Party shall unilaterally limit the volume of traffic,
frequency or regularity of service, or the aircraft type or types operated
by the designated airlines of the other Contracting Party, except as may be
required for customs, technical, operational, or environmental reasons under
uniform conditions consistent with Article (15) of the Convention.
3 - Neither Contracting Party shall impose on the other Contracting Party’s
designated airlines a first-refusal requirement, uplift ratio, no-objection fee,
or any other requirement with respect to capacity, frequency or traffic that
would be inconsistent with the purposes of this Agreement.
4 - Neither Contracting Party shall require the filing of schedules, programs
for charter flights, or operational plans by airlines of the other Contracting
Party for approval, except as may be required on a non-discriminatory
basis to enforce the uniform conditions foreseen by paragraph (2) of this
Article or as may be specifically authorized in an Annex to this Agreement.
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If a Contracting Party requires filings for information purposes, it shall
minimize the administrative burdens of filing requirements and procedures
on air transportation intermediaries and on designated airlines of the other
Contracting Party.
Article 12
Pricing
1 - Each Contracting Party shall allow prices for air transportation to be
established by each designated airline based upon commercial considerations
in the marketplace. Intervention by the Contracting Parties shall be limited
to:
a - prevention of unreasonably discriminatory prices or practices;
b - protection of consumers from prices that are unreasonably high or
restrictive due to the abuse of a dominant position; and
c - protection of airlines from prices that are artificially low due to direct or
indirect governmental subsidy or support.
2 - Each Contracting Party may require notification to or filing with its
aeronautical authorities of prices to be charged to or from its territory by
airlines of the other Contracting Party. Notification or filing by the airlines of
both Contracting Parties may be required no more than (30) days before the

proposed date of effectiveness. In individual cases, notification or filing may
be permitted on shorter notice than normally required. Neither Contracting
Party shall require the notification or filing by airlines of the other Contracting
Party of prices charged by charterers to the public, except as may be required
on a non-discriminatory basis for information purposes.
3 - Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the inauguration
or continuation of a price proposed to be charged or charged by:
i - an airline of either Contracting Party for international air transportation
between the territories of the Contracting Parties, or
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ii - an airline of one Contracting Party for international air transportation
between the territory of the other Contracting Party and any other
country, including in both cases transportation on an interline or intraline
basis.
If either Contracting Party believes that any such price is inconsistent with
the considerations set forth in paragraph (1) of this Article, it shall request
consultations and notify the other Contracting Party of the reasons for its
dissatisfaction as soon as possible. These consultations shall be held not later
than (30) days after receipt of the request, and the Contracting Parties shall
cooperate in securing information necessary for reasoned resolution of the
issue. If the Contracting Parties reach agreement with respect to a price for
which a notice of dissatisfaction has been given, each Contracting Party shall
use its best efforts to put that agreement into effect. Without such mutual
agreement, the price shall go into effect or continue in effect.
Article 13
Consultations
Either Contracting Party may, at any time, request consultations relating to
this Agreement. Such consultations shall begin at the earliest possible date, but
not later than (60) days from the date the other Contracting Party receives the

request unless otherwise agreed.

Article l4
Settlement of Disputes
1 - Any dispute arising under this Agreement, except those that may arise
under Article (12) (Pricing), that is not resolved by a first round of formal

consultations may be referred by agreement of the Contracting Parties for
decision to some person or body. If the Contracting Parties do not so agree,
the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be submitted to
arbitration in accordance with the procedures set forth below.
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2 - Arbitration shall be by a tribunal of three arbitrators to be constituted as
follows:
a - Within (30) days after the receipt of a request for arbitration, each
Contracting Party shall name one arbitrator. Within (60) days after these
two arbitrators have been named, they shall by agreement appoint a third
arbitrator, who shall act as President of the arbitral tribunal;
b - If either Contracting Party fails to name an arbitrator, or if the third
arbitrator is not appointed in accordance with subparagraph (a) of this
paragraph, either Contracting Party may request the President of the
Council of the International Civil Aviation Organization to appoint the
necessary arbitrator or arbitrators within (30) days. If the President of the
Council is of the same nationality as one of the Contracting Parties, the
most senior Vice President who is not disqualified on that ground shall
make the appointment.
3 - Except as otherwise agreed, the arbitral tribunal shall determine the limits of
its jurisdiction in accordance with this Agreement and shall establish its own
procedural rules. The tribunal, once formed, may recommend interim relief
measures pending its final determination. At the direction of the tribunal or at
the request of either of the Contracting Parties, a conference to determine the
precise issues to be arbitrated and the specific procedures to be followed shall
be held not later than (15) days after the tribunal is fully constituted.
4 - Except as otherwise agreed or as directed by the tribunal, each Contracting
Party shall submit a memorandum within (45) days of the time the tribunal
is fully constituted. Replies shall be due (60) days later. The tribunal shall hold
a hearing at the request of either Contracting Party or on its own initiative
within (15) days after replies are due.
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5 - The tribunal shall attempt to render a written decision within (30) days after
completion of the hearing or, if no hearing is held, after the date both replies
are submitted. The decision of the majority of the tribunal shall prevail.
6 - The Contracting Parties may submit requests for clarification of the decision
within (15) days after it is rendered and any clarification given shall be issued
within (15) days of such request.
7 - Each Contracting Party shall, to the degree consistent with its national law,
give full effect to any decision or award of the arbitral tribunal.
8 - The expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the
arbitrators, shall be shared equally by the Contracting Parties. Any expenses
incurred by the President of the Council of the International Civil Aviation
Organization in connection with the procedures of paragraph (2.b.) of this
Article shall be considered to be part of the expenses of the arbitral tribunal.
Article l5
Termination
Either Contracting Party may, at any time, give notice in writing to the other
Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall
be sent simultaneously to the International Civil Aviation Organization. This
Agreement shall terminate at midnight (at the place of receipt of the notice to
the other Contracting Party) immediately before the first anniversary of the
date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice is
withdrawn by agreement of the Contracting Parties before the end of this period.
Article 16
Registration with ICAO
This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the
International Civil Aviation Organization.
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Article 17
Entry into Force
This Agreement shall be provisionally applied upon signature and shall enter into
force upon an exchange of diplomatic notes confirming that each Contracting
Party has completed all of its necessary legal procedures.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their
respective Governments, have signed this Agreement.
DONE at Muscat, this 19th day of December 2013, in duplicate, in the English
and Arabic languages. English shall be the authentic language text.

FOR THE GOVERNMENT

FOR THE GOVERNMENT

OF

OF

THE SULTANATE OF OMAN

THE UNITED STATES OF AMERICA

H.E. Eng. Salim Bin Nasser Said Al-Oufi

Honorable Greta C. Holtz

Chief Executive Officer of the

Ambassador of the United States

Public Authority for Civil Aviation

to the Sultanate of Oman
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ANNEX I
Scheduled Air Transportation
Section 1
Routes
Airlines of each Contracting Party designated under this Annex shall, in
accordance with the terms of their designation, be entitled to perform scheduled
international air transportation between points on the following routes:
A - Routes for the airline or airlines designated by the Government of Oman:
1 - From points behind Oman via Oman and intermediate points to a point
or points in the United States and beyond.
2 - For all-cargo service or services, between the United States and any point
or points.
B - Routes for the airline or airlines designated by the Government of the United
States:
1 - From points behind the United States via the United States and
intermediate points to a point or points in Oman and beyond.
2 - For all-cargo service or services, between Oman and any point or points.
Section 2
Operational Flexibility
Each designated airline may, on any or all flights and at its option:
1 - operate flights in either or both directions;
2 - combine different flight numbers within one aircraft operation;
3 - serve behind, intermediate, and beyond points and points in the territories
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of the Contracting Parties on the routes in any combination and in any
order;
4 - omit stops at any point or points;
5 - transfer traffic from any of its aircraft to any of its other aircraft at any
point on the routes; and
6 - Serve points behind any point in its territory with or without change of
aircraft or flight number and may hold out and advertise such services
to the public as through services; without directional or geographic
limitation and without loss of any right to carry traffic otherwise
permissible under this Agreement; provided that, with the exception
of all-cargo services, the service serves a point in the territory of the
Contracting Party designating the airline.
Section 3
Change of Gauge
On any segment or segments of the routes above, any designated airline may
perform international air transportation without any limitation as to change, at
any point on the route, in type or number of aircraft operated; provided that, with
the exception of all-cargo services, in the outbound direction, the transportation
beyond such point is a continuation of the transportation from the territory of the
Contracting Party that has designated the airline and, in the inbound direction,
the transportation to the territory of the Contracting Party that has designated
the airline is a continuation of the transportation from beyond such point.
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ANNEX II
Charter Air Transportation
Section 1
A - Airlines of each Contracting Party designated under this Annex shall,
in accordance with the terms of their designation, have the right to carry
international charter traffic of passengers (and their accompanying baggage)
and/or cargo (including, but not limited to, freight forwarder, split, and
combination (passenger/cargo) charters):
1 - Between any point or points in the territory of the Contracting Party that
has designated the airline and any point or points in the territory of the
other Contracting Party; and
2 - Between any point or points in the territory of the other Contracting
Party and any point or points in a third country or countries, provided
that, except with respect to cargo charters, such service constitutes part of
a continuous operation, with or without a change of aircraft, that includes
service to the homeland for the purpose of carrying local traffic between
the homeland and the territory of the other Contracting Party.
B - In the performance of services covered by this Annex, airlines of each
Contracting Party designated under this Annex shall also have the right:
1 - to make stopovers at any points whether within or outside of the territory
of either Contracting Party;
2 - to carry transit traffic through the other Contracting Party’s territory;
3 - to combine on the same aircraft traffic originating in one Contracting
Party’s territory, traffic originating in the other Contracting Party’s
territory, and traffic originating in third countries; and
4 - to perform international air transportation without any limitation as to
change, at any point on the route, in type or number of aircraft operated;
provided that, except with respect to cargo charters, in the outbound
direction, the transportation beyond such point is a continuation of
the transportation from the territory of the Contracting Party that has
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designated the airline and in the inbound direction, the transportation to
the territory of the Contracting Party that has designated the airline is a
continuation of the transportation from beyond such point.
C - Each Contracting Party shall extend favorable consideration to applications
by airlines of the other Contracting Party to carry traffic not covered by this
Annex on the basis of comity and reciprocity.
Section 2
A - Any airline designated by either Contracting Party performing international
charter air transportation originating in the territory of either Contracting
Party, whether on a one-way or round-trip basis, shall have the option of
complying with the charter laws, regulations, and rules either of its homeland
or of the other Contracting Party. If a Contracting Party applies different
rules, regulations, terms, conditions, or limitations to one or more of its
airlines, or to airlines of different countries, each designated airline shall be
subject to the least restrictive of such criteria.
B - However, nothing contained in the above paragraph shall limit the rights of
either Contracting Party to require airlines designated under this Annex by
either Contracting Party to adhere to requirements relating to the protection
of passenger funds and passenger cancellation and refund rights.
Section 3
Except with respect to the consumer protection rules referred to in the preceding
paragraph above, neither Contracting Party shall require an airline designated
under this Annex by the other Contracting Party, in respect of the carriage of
traffic from the territory of that other Contracting Party or of a third country on
a one-way or round-trip basis, to submit more than a declaration of conformity
with the applicable laws, regulations and rules referred to under section (2)
of this Annex or of a waiver of these laws, regulations, or rules granted by the
applicable aeronautical authorities.
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/70
باملوافقـة علـى ان�ضمـام �سلطنـة عمـان
�إلـى ع�ضويـة منظمـة وقايـة النباتـات فـي ال�شـرق الأدنـى
		
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�سوم ال�سلطاين رقــم  88/88باملوافقـة علـى ان�ضمـام �سلطنـة عمــان �إلــى االتفاقيــة
الدولية لوقاية النباتات ،
وعلى اتفاقية �إن�شاء منظمة وقاية النباتات فـي ال�شرق الأدنى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل ع�ضوية منظمة وقاية النباتات فـي ال�شرق الأدنى ،
وفقا التفاقية �إن�شاء املنظمة ب�صيغتها املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص اتخاذ �إجراءات االن�ضمام �إىل منظمة وقاية النباتات فـي ال�شرق
الأدنى  ،وفقا لأحكام االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  7 :من ربيــع الأول �سنة 1436هـ
املـوافــــق  29 :من دي�سمبـــــــر �سنة 2014م

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

اتفاقيــــة
�إن�شـاء منظمـة وقايـة النباتـات فـي ال�شـرق الأدنـى
الديباجــة
�إن الأطراف المتعاقدة � ،إذ تدرك فائدة التعاون الدولي فـي مكافحة الآفات التي ت�صيب
النباتات والمنتجـات النباتيــة ومنــع انت�شارهــا وال �سيم ــا دخوله ــا عبـ ــر الح ــدود الوطني ــة ،
و�إذ ترغب فـي �ضمان التن�سيق الدقيق للتدابير الكفـيلة بتحقيق هذا الغر�ض ،
و�إذ ترى �أن من الممكن تعزيز وتي�سير هذا التعاون ونجاحه بدرجة كبيرة ب�إن�شاء �أجهزة
�إقليمية مثل تلك التي �أن�شئت فـي معظم �أقاليم العالم ،
و�إذ ترى �أن التعاون فـي �إقليم ال�شرق الأدنى يمكن تحقيقه على خير وجه ب�إن�شاء منظمة
�إقليمية لوقاية النباتات ت�ؤدي �أعمالها بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات والأجهزة
الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفـير الدعم المالي �أو الفني لها ،
و�إذ تالح ـ ــظ �أن المــادة الثامنــة مــن االتفاقيــة الدولي ــة لوقايــة النباتــات التي وافــق عليهــا
لمــم المتحــدة ف ــي دورتــه ال�ساد�س ــة التــي
الم�ؤتم ــر الع ــام لمنظم ــة الأغذي ــة والزراعــة ل أ
عقدت ف ــي  6دي�سمب ــر/كان ـ ــون الأول 1951م وكذل ــك الم ــادة الثامن ــة مــن النــ�ص المعــدل
لالتفاقي ــة المذك ـ ــورة ال ــذي واف ـ ــق عليـ ــه الم�ؤتمـ ــر العـ ــام لهـ ــذه المنظمـ ــة فـ ــي دورتـ ــه
الع�شريــن فـي نوفم ــبر/ت�شريــن الثانــي 1979م  .تن�ص على �أن تتعهــد الحكومات المتعاقدة
فـي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون فـيما بينها لإن�شاء منظمات �إقليمية لوقاية
النباتات فـي المناطق المنا�سبة ،
قد اتفقت على ما يلي :
املــادة ( ) 1
الإن�شــــاء
تن�شـئ الأطراف المتعاقدة  ،بموجب هذه االتفاقية  ،منظمة وقاية النباتات في ال�شرق الأدنى
التي ي�شار �إليها فـيما بعد بـ"المنظمة" وترد �أهدافها ووظائفها فـي المادتين ( )3و (� ) 4أدناه .
-691-

املــادة ( ) 2
التعاريـــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،ووفقا لما جاء فـي المادة ( )2من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات :
"النباتات" ت�شمل النباتات الحية و�أجزاءها بما فـي ذلك البذور .
"المنتجات النباتية" ت�شمل المواد غير الم�صنعة التي هي من �أ�صل نباتي (بما فـي ذلك
البذور �إن لم تكن مدرجة تحــت م�صطل ــح "النبات ــات") والمنتجــات الم�صنعــة  ،التــي قــد
تنطــوي  ،بحك ــم طبيعته ــا �أو طبيعة ت�صنيعها  ،على مخاطر انت�شار الآفات .
يق�ص ــد بكلمــة " �آفـ ــة" �أي �شكـ ــل م ــن �أ�شك ــال الحي ــاة النباتيـ ــة �أو الحيوانيـ ـ ــة �أو �أي كائ ـ ــن
من الكائنات الم�سببة للأمرا�ض  ،ي�ضر � ،أو يحتمل �أن ي�ضر النباتات �أو المنتجات النباتية .
املــادة ( ) 3
الأهـــداف
تتمثل �أهداف المنظمة � ،أ�سا�سا  ،فـي ت�شجيع التعاون الدولي لتدعيم �أعمال وقاية النباتات
وتعزيز القدرات الالزمة لذلك من �أجل :
أ�  -مكافحة �آفات النباتات واملنتجات النباتية بطريقة �سلمية .
ب  -منع انت�شار الآفات املهمة من الناحية االقت�صادية التـي ت�صيــب النباتات واملنتجـات
النباتية وال �سيما انت�شارها عرب احلدود الوطنية .
ج  -التقليــل إ�لـى �أدنـى حـد ممكـن مـن التدخـل فــي التجـارة الدوليـة نتيجـة لتدابيـر
ال�صحة النباتية .
املــادة ( ) 4
الوظائــف
للمنظمة  ،فـي �سبيل تحقيق �أهدافها � ،أن تقوم بما يلي :
أ�  -الترويج لتنفـيذ �أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع توجيه اهتمام خا�ص
للتدابير الخا�صة بمكافحة الآفات  ،وتقديم الم�شورة للحكومات ب�ش�أن التدابير
الفنية والإدارية والت�شريعية الالزمة لمنع دخول وانت�شار الآفات التي ت�صيب
النباتات والمنتجات النباتية .
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ب  -الترويــج لتنف ـيــذ �أحكام مدونــة ال�سلوك الدوليــة لتوزيع المبيدات وا�ستعمالهــا
التــي وافـ ــق عليهـ ــا الم�ؤتم ــر الع ــام لمنظم ــة الأغذيـ ــة والزراعـ ــة �أثنـ ــاء دورت ــه
الثالثة والع�شرين فـي نوفمبر/ت�شريـن الثانــي عــام 1985م وبال�صيغــة التي عدلــها
هذا الم�ؤتمر فـي دورته الخام�سة والع�شرين فـي نوفمبر/ت�شرين الثاني عام 1989م .
ج  -م�ساعدة الحكومات  ،حيثما يكون ذلك منا�سبا فـي تطبيق التدابير التي تتخذ
فـيما يتعلق بالوظائف الواردة فـي (�أ) و (ب) .
د -تن�سيــق الحمــالت الدوليــة �ضــد الآفــات التي ت�صــيب النباتات والمنتجات النباتية
وت�شجيع مثل هذه الحمالت حيثما يكون ذلك مالئما .
هـ  -الح�صول على معلومات من الحكومات  ،ومن �أي م�صادر �أخرى  ،عن مـدى وجــود
الآفات التي ت�صيب النباتات والمنتجات النباتية والإ�صابة بها وانت�شــارها  ،و�إبــالغ
هذه المعلومات للدول الأع�ضاء والمنظمات المعنية .
و -الترتيب لتبادل المعلومات بين البلدان ب�ش�أن ت�شريعات ال�صحة النباتية �أو غير
ذلك من التدابير التي ت�ؤثر على حرية انتقال النباتات والمنتجات النباتية .
ز  -الترويج لتن�سيـق تدابيـر الحجــر الزراعــي وال �سيمــا فـيمــا يتعلــق بمب ــادئ ال�صح ــة
النباتي ــة والإج ــراءات المت�صل ــة بهــا وتقييــم مخاطــر الآفــات لتالف ــي ا�ستخــدام
ا�شتراطات ال�صحة النباتية فـي تقييد التبادل التجاري دون مبرر .
ح  -تي�سي ــر التع ــاون ف ــي مجـ ــال البحــوث الخا�صــة بالآفـ ــات التــي ت�صيـ ــب النباتــات
والمنتجات النباتية وطرق مكافحتها  ،وفـي مجال تبادل المعلومات العلمية ذات
ال�صلة .
ط  -ن�ش ـ ــر المـ ــواد بال�شك ـ ــل المالئ ــم  ،لأغـ ــرا�ض الإع ـ ــالم �أو لالرتقـ ــاء بالمعـ ــارف
الفنية �أو العملية على النحو الذي تراه المنظمة .
ي � -إعداد التو�صيات للحكومات فـيما يتعلق ب�أي م�س�ألة من الم�سائل التي �أ�شير �إليها
فـي هذه المادة .
ك  -اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة والمالئمة لتحقيق �أهداف المنظمة .
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املــادة ( ) 5
املقــــر
يكون مقر المنظمة فـي الرباط ( المملكة المغربية )  ،غير �أنه فـي حالة عدم �إيداع المغــرب
وثيقــة الت�صديــق �أو القبــول فـيما يتعلق بهذه االتفاقيــة  ،فـي تاريخ دخولها حيــز التنفـيذ ،
يحدد مجل�س الإدارة ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه مقر المنظمة .
املــادة ( ) 6
الع�ضويـــة
الدول الأع�ضاء فـي المنظمة هي :
أ�  -ال ــدول ال ــواردة �أ�سما�ؤهـ ــا فـي الملح ــق الأول بهــذه االتفاقية والتي ت�صدق عليها
�أو تن�ضم �إليها طبقا للمادة (� - 19أ) .
ب  -الدول التي لم ترد �أ�سما�ؤها فـي الملحق الأول والتي تقبل �أع�ضاء فـي المنظمة
طبقا للمادة (. )5 - 19
املــادة ( ) 7
اللجـان القطريـة لوقاية النباتـات
 - 1تن�شئ كــل دولــة ت�صب ــح ع�ض ــوا فــي المنظم ــة لجن ــة لوقاي ــة النبات ــات تك ــون م�س�ؤول ــة
عن تن�سيق �أن�شطة وقاية النباتات .
 - 2تت�ألف لجنة وقاية النباتات على وجه الخ�صو�ص  ،من ممثلين عن :
 - 1خدمات وقاية النباتات القطرية .
 - 2م�ؤ�س�سات البحوث القطرية المعنية بوقاية النباتات .
 - 3الم�ؤ�س�سات الأكاديمية القطرية المعنية بوقاية النباتات .
املــادة () 8
حقـوق الـدول الأع�ضـاء والتزاماتهـا
 - 1للدول الأع�ضاء الحق  ،بمقت�ضى هذه االتفاقية  ،فـيما يلي :
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أ�  -الح�صول  ،عند الطلب  ،على ما يهمها من المعلومات المتاحة لدى المنظمة ب�ش�أن
الم�سائل المتعلقة ب�أهداف المنظمة ووظائفها  ،بما فـي ذلك الخطوط التوجيهية
الخا�صــة بالح�صــول علــى الم�ساعــدات الفنيــة والتعــاون ف ــي درا�س ــة الم�شك ــالت
التــي تواجههــا .
ب  -تحدي ــد الهيئــة القطري ــة المنا�سبــة التــي تنــاط بهــا مهمة االت�صال فـيما بين
الحكومة والمنظمة .
ج  -الح�صول  ،بدون مقابل  ،على المطبوعات وغير ذلك من المعلومات التي توزعهــا
المنظمة .
 - 2وعالوة على االلتزامات المن�صو�ص عليها فـي مواد �أخرى من هذه االتفاقية  ،تتحمل
الدول الأع�ضاء االلتزامات التاليــة :
أ� � -أن تتعاون فـي اتخاذ القرارات المتعلقة بالن�شاطات الفنية للمنظمة .
ب � -أن تــزود المنظمــة  ،فـي �أ�ســرع وقــت ممكــن  ،بالمعلومــات التي تطلبــها ب�صورة
معقولة  ،على �أال يتعار�ض ذلك مع القوانين واللوائح بالدولة الع�ضو .
ج � -أن تمن ــح المنظم ــة والــدول الأعـ�ضاء فـيهــا الت�سهيــالت التــي قــد تكــون الزمــة
لنجاح �أعمال المنظمة  ،على �أن يكون ذلك فـي حدود ما يمكن �أن يقدم بمقت�ضى
الإجراءات الد�ستورية المعمول بها فـي الدول المعنية .
د � -أن تتعاون  ،ب�صفة عامة  ،فـي تحقيق �أهداف ووظائف المنظمة .
املــادة ( ) 9
جملــ�س الإدارة
 - 1يكــون للمنظمــة مجلــ�س �إدارة يت�ألـف من جميع الدول الأع�ضاء  ،ويكون هذا المجل�س
هو �أعلى هيئة فـي المنظمة .
 - 2ي�ضع المجل�س الئحته الداخلية .
 - 3يعقد المجل�س دورة عادية كل �سنتين فـي الموعد والمكان اللذين يحددهما .
 - 4لرئي�س المجل�س �أن يدعو �إلى عقد دورات خا�صة للمجل�س بناء على طلب ثلث الدول
الأع�ضاء .
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 - 5ينتخــب المجل ــ�س  ،ف ــي كــل دورة عاديــة  ،رئي�ســه و�أع�ضــاء هيئة مكتبه  ،ويعمل رئي�س
المجل ــ�س ال ــذي يبق ــى فــي من�صب ــه �إلى حيــن انعقــاد الدورة العاديــة التاليــة  ،بهذه
ال�صفة فـي كل من مجل�س الإدارة واللجنة التنفـيذية .
 -6لكل دولة ع�ضو �صوت واحد  ،وتتخذ جميع قرارات مجل�س الإدارة بالأغلبية الب�سيطة
للأ�صوات المعطاة  ،ما لم ين�ص على غير ذلك فـي هذه االتفاقية  ،ويت�ألف الن�صاب
القانوني من الأغلبية الب�سيطة للدول الأع�ضاء .
 - 7لمجل�س الإدارة �أن ي�ضع �أجزاء  ،فـي الئحته الداخلية  ،يتيح لرئي�س المجل�س الح�صول
علــى �أ�صــوات الدول الأع�ضاء فـي مجل�س الإدارة ب�ش�أن بع�ض الم�سائل دون �أن يدعو
�إلى اجتماع للمجل�س .
املــادة ( ) 10
وظائــف جملــ�س الإدارة
 - 1تكون وظائف مجل�س الإدارة كما يلي :
�أ  -ا�ستعرا�ض التقريــر والتو�صــيات المحــالة �إليــه مــن اللجنــة التنفـيذيــة  ،عــن عمــل
المنظمة منذ انعقاد دورته العادية ال�سابقة .
ب  -ر�سم �سيا�سات المنظمة والموافقة على برنامج العمل والميزانية الخا�ص بها .
ج  -تحديد ا�شتراكات الدول الأع�ضاء على النحو الوارد فـي المادة (. )3 - 16
د  -و�ضع معايير من�سقة وخطوط توجيهية وتو�صيات ب�ش�أن وقاية النباتات .
هـ  -و�ضع المبادئ العامة لإدارة المنظمة وتطوير �أعمالها .
و  -ا�ستع ــرا�ض التقري ــر الخ ــا�ص بعمــل المنظم ــة والح�سابــات المراجعــة الم�شــار
�إليها فـي المادة (� - 3 - 15أ) .
ز  -الموافقة على الالئحة المالية والقواعد الإدارية للمنظمة وتعيين المراجعين .
ح  -انتخاب �أع�ضاء اللجنة التنفـيذية الم�شار �إليها فـي المادة (. )1 -13
ط  -تعيين المدير التنفـيذي وفقا للمادة (. )1 - 15
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ي  -قبول الدول فـي ع�ضوية المنظمة طبقا للمادة (. )5 - 19
ك � -إقرار التعديالت على هذه االتفاقية وفقا للمادة (. )20
ل � -إقرار القواعد التي تنظم عملية التحكيم فـي المنازعات .
م  -الموافق ـ ــة علــى الترتيبات الر�سمية مع المنظمات �أو الم�ؤ�س�سات الأخرى الم�شار
�إليها فـي المادة ( )18ومع الحكومات  ،بما فـي ذلك اتفاقية المقر الرئي�سي التي
�ستعقــد بيــن المنظمــة والدولــة التــي ت�ست�ضيــف مقرها ( الم�شار �إليها فـيما بعد
بالدولة الم�ضيفة ) .
ن  -اتخــاذ القــرارات ب�ش ـ�أن �إقامــة �أي �أجهــزة فرعيــة قــد تكون الزمة �أو مفـيدة لأداء
وظائف المنظمة  ،وحل هذه الأجهزة عندما يكون ذلك منا�سبا .
�س  -و�ضع الئحة الموظفـين التي تحدد �شروط وظروف ا�ستخدام الموظفـين .
ع � -أداء جميـ ــع المهـ ــام الأخرى التــي توكــل �إليــه بموجــب هــذه االتفاقيــة �أو تكــون
الزمة �أو مفـيدة للقيام بن�شاطات المنظمة .
 - 2لمجلـ�س الإدارة  ،ف ــي الحدود التــي يقررهــا  ،تفويــ�ض اللجن ــة التنفـيذيــة ب�أي م�سائــل
تدخــل فـي نط ــاق وظائف ــه با�ستثن ــاء الوظائ ــف المذك ــورة ف ــي الفق ــرات الفرعي ــة (�أ)
و(ب) و(ج) و(د) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك)  ،من الفقرة ( )1ال�سابقة .
املــادة ( ) 11
تنفـيذ املعايري املن�سقة واخلطوط التوجيهية
والتو�صيــــات املتعلقـــــة بوقايــــة النباتــــات
يوافــق علــى المعايير المن�سقــة والخطــوط التوجيهية والتو�صيات التي قــد يقرها مجلــ�س
الإدارة بمقت�ضــى المــادة ( - 1 - 10د) ب�أغلبيــة ثلثــي الأ�صــوات المعطــاة  ،وتبلــغ �إلــى الــدول
الأع�ضاء لقبولها .
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املــادة ( ) 12
املراقبــون
للمدير التنفـيذي �أن يدعو  ،ب�شرط موافقة جمل�س الإدارة الدول غري الأع�ضاء واملنظمات
وامل�ؤ�س�سات القادرة على تقدمي م�ساهمات ملمو�سة فـي ن�شاطات املنظمة � ،إىلح�ضور دورات
جمل�س الإدارة ب�صفة مراقب .
املــادة ( ) 13
اللجنــة التنفـيذيــة
 - 1يكون للمنظمة لجنة تنفـيذية تت�ألف من الرئي�س  ،الذي ينتخب على النحو المن�صو�ص
عليه فـي المادة ( ، )5 - 9ومن ممثلي �ست من الدول الأع�ضاء ينتخبها مجل�س الإدارة .
 - 2تنتخــب الــدول الأع�ضــاء ال�ست الم�شار �إليها فـي الفقرة ( ، )1خالل الدورة العاديــة
لمجل�س الإدارة  ،لمدة �سنتين  ،مع توجيه االهتمام الواجب بتنوع الظروف المناخية
الزراعية فـي الإقليم ومبد أ� التناوب بين الدول الأع�ضاء  ،غير �أنه فـي �أول دورة عادية
للمـجلــ�س  ،تنتـخ ـ ــب ث ـ ــالث مــن ال ـ ــدول ال�س ـ ــت لـمـ ــدة ث ــالث �سـنـ ــوات  ،وف ــي كـ ــل
دورة من الدورات العادية التالية  ،يحدد المجل�س بداية ال�سنتين لكل دولة ع�ضو
من الدول ال�ست التي انتخبت �أثناء الدورة المعنية  ،و�أي مكان يخلو خالل الفترة
بين عمليتي انتخاب ت�شغله دولة ع�ض ــو �أخ ــرى يختارهـ ــا باقـ ــي �أع�ض ــاء اللجن ــة ،
وبموافقت ـهـ ــا  ،وتبقــى ه ــذه الدول ــة فـي ع�ضوية اللجنـة حتـى نهايــة مــدة ع�ضويــة
الدولة التي تحل محلها .
 - 3تجتمع اللجنة التنفـيذية مرة كل �سنة على الأقل فـي الوقت الذي تحدده  ،ويجوز
عقــد دورات خا�صــة للجنة بنــاء على طلـب رئي�سهـا �أو �أغلبية �أع�ضائها  ،وتعقد دورات
اللجنة عادة  ،فـي مقر المنظمة .
 - 4با�ستثناء الرئيـ�س  ،ال ــذي ينتخب ــه مجل ــ�س الإدارة علـى النح ــو الـوارد فــي الفقــرة ()5
من المـادة ( ، )9تنتخب اللجنة � ،أثنــاء الـدورة ال�سنوية التي تعقدهـا وفقــا للفقـرة ()2
مــن هــذه المــادة  ،هيئة مكتبهــا من بيــن �أع�ضائها  ،ويبقــى ه ـ�ؤالء ف ــي منا�صبهــم
حتى الدورة ال�سنوية التالية  ،وللجنة �أن تقر الئحتها الداخلية  ،وتتخذ كل القرارات
ب�أغلبية ب�سيط ــة مــن الأ�صوات المعطاة  ،ويكتمل الن�صاب القانوني بح�ضور �أغلبية
ب�سيطة من الأع�ضاء .
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 - 5لمجلــ�س الإدارة �أن ي�ضـع القواعــد التـي يمكــن على �أ�سا�ســها للرئيــ�س �أن يت�شـاور مع
�أع�ضاء اللجنــة التنفـيذيــة بالمرا�سلــة �أو ب ـ�أي و�سيلة ات�صــال �سريعــة � ،إذا نـ�ش ـ�أت  ،بيــن
دورتين من دوراتها  ،م�سائل ذات طابع ا�ستثنائي ملح تتطلب �إجراء من جانب اللجنة .
 - 6تقوم اللجنة التنفـيذية بما يلي :
�أ  -ا�ستعرا�ض �أوجه ن�شاط املنظمة .
ب  -تقدي ــم تو�صي ــات �إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن �أي م�س�ألة من امل�سائل املت�صلة ب�أعمال
املجل�س .
ج � -إ�ص ــدار التوجيه ــات للمدي ــر التنفـي ــذي للمنظم ــة بخ�صـ ــو�ص تنفـيذ ال�سيا�سات
والقرارات التي يتخذها جمل�س الإدارة .
د  -اال�ضطالع ب�أي وظائف �أخرى تخولها لها هذه االتفاقية �أو يفو�ضها لها جمل�س
الإدارة عمال بالفقرة ( )2من املادة (. )10
هـ � -إن�شـ ــاء جمموع ــات عمــل متخ�ص�صــة ملواجهــة �أو�ضــاع معينة  ،حيثما يكون ذلك
�ضروريا .
 - 7توافق اللجنة التنفـيذية  ،فـي كل دورة  ،على تقرير يرفع �إلى مجل�س الإدارة .
املــادة ( ) 14
الأجهــزة الفرعيــة
ملجل�س الإدارة وفقــا لأحكــام الـمادة ( - 1 -10ن ) � ،أن ين�شـ ــئ �أي �أجهـ ــزة دائمـ ــة �أو خم�ص�صـ ــة ،
ح�سب اقت�ضاء احلال  ،تت�ألف من �شخ�صيــات يختارهــا بنـ ــاء علــى خربتهــا بوقايــة النبات ــات ،
لتقديـم امل�شــورة للجن ــة التنفـيذي ــة ب�ش ـ ـ�أن م�سائ ــل فنيـ ــة معين ــة  ،وللجنـ ــة التنفـيذي ـ ــة  ،وف ــقا
لأحكــام املادة (  - 6 - 13هـ) � ،أن ت�شكل جمموعات عمل متخ�ص�صة ملواجهة �أو�ضاع معينة .
املــادة ( ) 15
املديــر التنفـيــذي واملوظفــون
 - 1يكون للمنظمة مدير تنفـيذي يعينه جمل�س الإدارة  ،وفقا لل�شروط التي يحددها .
 - 2المدي ــر التنفـي ــذي ه ــو الممث ــل القانون ــي للمنظمـ ــة  ،ويوجـ ــه عمـ ــل المنظم ــة وفق ــا
لل�سيا�سات والقرارات التي يتخذها مجل�س الإدارة وبتوجيهات من اللجنة التنفـيذية .
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 - 3يقدم المدير التنفـيذي  ،من خالل اللجنة التنفـيذية � ،إلى مجل�س الإدارة فـي كل دورة
من دوراته العادية ما يلي :
أ�  -تقريرا عن عمل املنظمة واحل�سابات املراجعة .
ب  -م�شروع برنامج عمل املنظمة وم�شروع ميزانية الفرتة املالية التالية .
 - 4يتوىل املدير التنفـيذي ما يلي :
أ�  -الإعداد لدورات جمل�س الإدارة واللجنة التنفـيذية وجميع االجتماعات الأخرى
للمنظمة وتنظيمها  ،ويوفر خدمات الأمانة لهذه االجتماعات .
ب � -ضمان التن�سيق فـيما بني الدول الأع�ضاء فـي املنظمة .
ج  -تنظيـم امل�ؤمترات والـندوات الدرا�سيــة وبرامـج التدريــب الإقليميــة  ،وغي ــر ذلــك
من االجتماعات  ،وفقا لربنامج العمل املعتمد .
د  -و�ضــع املقرتحــات اخلا�صـ ــة بربامــج العمــل امل�شرتكــة مــع الأجه ــزة الإقليميــة
والأجهــزة الدولية الأخرى .
هـ  -م�س�ؤولية �إدارة املنظمة .
و � -ضمان ن�شر نتائج البحوث وكتيبات التدريب واملطبوعات الإعالمية  ،وغري ذلك
من املواد ح�سبما يكون �ضروريا .
ز  -اتخاذ التدابري ب�ش�أن امل�سائل الأخرى التي تتفق و�أهداف املنظمة .
ح  -القيام ب�أي وظائف �أخرى يحددها جمل�س الإدارة .
 - 5يعــاون المدير التنفـيذي نائب للمدير التنفـيذي يعينه بعد موافقة اللجنة التنفـيذية .
 - 6يتولــى المديــر التنفـيــذي تعييــن نائــب المديــر التنفـيــذي و�سائــر موظفــي المنظمــة
وفـقــا لل�سيا�س ـ ــات والمبـ ــادئ الت ــي ي�ضعه ــا مجلـ ــ�س الإدارة ووفقـ ــا لالئحــة �ش ـ ـ�ؤون
الموظفـين  ،وي�صدر المدير التنفيذي الئحة �ش�ؤون الموظفين  ،على النحو الالزم ،
من �أجل تنفـيذ النقاط ال�سابقة .
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املــادة ( ) 16
مـــوارد املنظمـــة
 - 1ت�شمل موارد املنظمة ما يلي :
أ�  -اال�شرتاكات ال�سنوية التي تدفعها الدول الأع�ضاء فـي املنظمة .
ب  -العائدات التي تتحقق من تقدمي اخلدمات مقابل �سداد تكاليفها .
ج  -املن ــح والو�صاي ــا والهب ــات و�أي �شك ـ ــل �آخر مــن �أ�شكــال التربعــات مــن �أي م�صــدر
والتــي توافــق عليهــا اللجنة التنفـيذية ب�شــرط �أن يتفق قبول هذه التربعات مع
�أهداف املنظمة .
د  -عائدات ا�ستثمار الأ�صول ال�سائلة �أو جزء منها .
هـ � -أي موارد �أخرى توافق عليها اللجنة التنفـيذية وتتفق و�أهداف املنظمة .
 - 2تتعهد الدول الأع�ضاء ب�أن تدفع ا�شتراكات �سنوية لميزانية المنظمة العادية بعمالت
قابلة للتحويل .
 - 3يحـ ــدد مجل ـ ــ�س الإدارة  ،ف ـ ــي كـ ـ ــل دورة عادي ـ ـ ــة  ،ب�أغلبيـ ـ ـ ــة ثلثـ ـ ــي الأ�ص ـ ـ ــوات المعطـ ـ ـ ــاة
�أو باتف ــاق الآراء  ،عندما يكون ذلك ممكنا  ،مجموع مبلغ اال�شتراكات المقررة للفترة
المالية التالية  ،ويق�سم مجل�س الإدارة هـذا المبلــغ بيـن الدول الأعــ�ضاء وفقــا لن�ســب
ا�شتراكاتها المقررة في جدول اال�شتراكات المعمول به في الأمم المتحدة في ذلك الوقت .
 - 4لتحديد اال�شتـراك ال�سنـوي لكل دولـة من الدول الأع�ضـاء  ،يق�سـم المبلـغ الم�ستحــق
منها على ق�سطين مت�ساويين  ،ي�ستحق �أحدهما عند بداية ال�سنة الأولى من الفترة
المالية  ،والآخر عند بداية ال�سنة الثانية .
 - 5لي�س للدولة الع�ضو المتخلفة عن دفع ا�شتراكاتها للمنظمة �أن تتمتع بحق الت�صويت
فـي مجل ــ�س الإدارة وف ــي اللجن ـ ــة التنفـيذيـ ــة � ،إذا بل ــغ مق ــدار مت�أخراته ـ ــا م ـ ــا يع ــادل
�أو يزيد على مقدار اال�شتراكات الم�ستحقة عليها عن ال�سنتين التقويميتين ال�سابقتين ،
ومع ذلك  ،يجوز لمجل�س الإدارة �أن ي�سمح لهذه الدولة الع�ضو بالت�صويت فـي مجل�س
الإدارة وفـي اللجنة التنفـيذية �إذا اقتنع ب�أن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة
عن �إرادتها .
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املــادة ( ) 17
الو�ضــع القانونــي واملزايــا والـح�صانــات
 - 1المنظم ــة هيئـ ــة حكومي ــة دوليـ ــة م�ستقلـ ــة  ،تتمتــع بال�شخ�صيــة االعتباريــة وال�صفـ ــة
القانونية اللتين ت�ؤهالها لتحقيق �أهدافها وممار�سة وظائفها .
 - 2للمنظمة �سلطة �إبرام العقود وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والت�صرف
فـيها و�أن تكون طرفا فـي �أي �إجراءات قانونية .
 - 3تمنح كل دولة ع�ضو للمنظمة ما يلي :
أ�  -للمنظم ــة وممتلكاته ــا و�أ�صوله ــا املزايــا واحل�صان ــات والت�سهيــالت املنا�سبــة التــي
متكنها من القيام بن�شاطاتها .
ب  -ملمثلـي �أي دولـة �أو منظمــة حكوميـة دوليـة الذين يقومـون مبهــام ر�سميــة تتعلــق
بعمــل املنظمــة وللمديــر التنفـيــذي وموظفـيــه املزايــا واحل�صانــات والت�سهي ــالت
املنا�سبة التي متكنهم من �أداء واجباتهم الر�سمية .
 - 4تتعهــد كــل دولــة ع�ضــو ب�أن تمنــح الأو�ضاع والمزايــا والح�صانــات الم�شار �إليها �أعاله ،
وذلك بـ ـ�أن تطب ــق  ،بعد إ�جــراء التغيي ــرات الالزم ــة  ،المزايا والح�صانــات المن�صــو�ص
عليها فـي اتفاقية منح المزايا والح�صانات للوكاالت المتخ�ص�صة التي وافقت عليها
الجمعية العامة للأمم المتحدة فـي 1947/11/21م  ،على المنظمة وممثلي الدول
والمنظمات الحكومية الدولية والمدير التنفـيذي وموظفـي المنظمة .
 - 5تتعهـ ـ ــد ال ــدولــة الم�ضيفـ ــة  ،دون �إخـ ــالل بالفقرتي ـ ــن ( )3و ( ، )4ب ـ ـ�أن تمن ــح المزايـ ــا
والح�صانات والت�سهيالت الواردة فـي الملحق الثاني بهذه االتفاقية .
 - 6للمنظمة �أن تبرم اتفاقيات مع الدول التي قـد توجـد بهــا مكاتـب للمنظمــة لتحديــد
المزاي ــا والح�صان ــات والت�سهي ــالت التــي تتمتــع بهــا المنظمــة لتمكين ـهــا مــن تحقي ــق
�أهدافهــا والقيــام بوظائفهــا .
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املــادة ( ) 18
العالقـات مـع املنظمـات وامل�ؤ�س�سـات الأخـرى
للمنظمــة �أن تتعــاون مع المنظمــات �أو الم�ؤ�س�ســات الحكومية الدولية  ،وتحقيقا لهذه
الغايــة  ،يجــوز للمدير التنفـيــذي  ،تحت �إ�شراف مجلــ�س الإدارة � ،أن ين�شــئ عالقــات عمـ ــل
مــع هـ ــذه المنظمــات �أو الم�ؤ�س�ســات  ،و�أن ي�ضع الترتيبــات ال�ضروريـة ل�ضمــان التعـاون
الفعال وتخ�ضـع �أي ترتيبات ر�سميــة تعقــد مع هــذه المنظمــات والم�ؤ�س�ســات لموافقة
مجل�س الإدارة .
املــادة ( ) 19
التوقيـع والت�صديـق واالن�ضمـام و�سريـان االتفاقيـة وقبـول الأع�ضـاء
 - 1للدول املذكورة فـي امللحق الأول �أن ت�صبح �أطرافا فـي هذه االتفاقية عند :
أ�  -التوقيع على هذه االتفاقية ثم �إيداع وثيقة الت�صديق � ،أو
ب � -إيداع وثيقة االن�ضمام .
 - 2تعر�ض هذه االتفاقية للتوقيع من جانب الدول المذكورة فـي الملحق الأول فـي مدينة
الرباط فـي  18فبراير�/شباط 1993م  ،ثم بعد ذلك فـي مقر منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة فـي مدينة روما .
 - 3تودع وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي
يعتبر جهة الإيداع لهذه االتفاقية .
 - 4ت�صب ــح ه ــذه االتفاقي ــة �ساري ــة المفع ــول  ،بالن�سب ــة لكل ال ــدول الت ــي �صدق ــت عليه ــا
�أو ان�ضمت �إليها  ،من تاريخ �إيداع وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام من جانب حكومات
ع�شـ ــر دول علــى الأق ــل مــن حكوم ــات الـ ــدول المذك ـ ــورة فــي الملحـ ــق الأول  ،وت�صب ــح
�أي دولـة �أخرى مذكــورة فـي الملحـق الأول طرفــا من هذه االتفاقية من تاريخ �إيداعها
وثيقة ت�صديقها �أو ان�ضمامها .
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 - 5يج ــوز لأي دول ــة لي�ســت مذك ــورة فـي الملحــق الأول �أن تبلــغ المدير العــام لمنظمـة
الأغذية والزراعة  ،فـي �أي وقت بعد �سريان مفعــول هذه االتفاقيــة برغبتهــا فـي �أن ت�صبح
ع�ضوا فـي المنظمة  ،ويكون التبليغ م�صحوبا بوثيقة ان�ضمام توافق الدولة بموجبهــا
علــى االلتــزام ب�أحكــام هــذه االتفاقي ــة مــن تاريــخ قبــول ع�ضويته ــا  ،وير�س ــل المدير
العام للمنظمة ن�سخا من التبليغ والوثيقة الم�شار �إليها �إلى مجل�س الإدارة  ،عن طريق
المديــر التنفـيــذي  ،و�إذا قــرر المجلــ�س  ،ب�أغلبيــة ثلثي الأ�صوات المعطاة  ،الموافقــة
على قبول الدولة  ،ف�إن ان�ضمام هذه الدولة ي�صبح نافذا من تاريخ هذا القرار الذي
يجب �إبالغه فورا للمدير العام للمنظمة .
 - 6ال يخ�ضع الت�صديق على هذه االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها لأي تحفظات .
املــادة ( ) 20
تعديــل االتفاقيــة
 - 1مع مراعاة الفقرة ( )4التالية  ،يجوز لمجل�س الإدارة تعديل هذه االتفاقية ب�أغلبية
ثلث ــي الأ�صــوات المعطـ ــاة  ،ب�شــرط �أن تكــون هــذه الأغلبيــة �أكثر من ن�صــف الــدول
الأع�ضاء  ،وت�صبح التعديالت �سارية المفعول  ،بالن�سبة لجميع الأطراف المتعاقدة
بعد انق�ضاء (� )60ستين يوما من �إقرار مجل�س الإدارة لها .
 - 2يج ــوز تقدي ــم اقتراحــات تعدي ــل هذه االتفاقي ــة من اللجنة التنفـيذيــة �أو مــن دولة
ع ــ�ضو فـي ر�سالة �إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة  ،الذي يقوم فـي الحال
ب�إبالغ االقتراحات لجميع الدول الأع�ضاء وللمدير التنفـيذي للمنظمة .
 - 3ال ينظر مجل�س الإدارة في اقتراح بالتعديل ما لم يبلغه المدير العام لمنظمة الأغذية
والزراعــة �إلى الأع�ضــاء قبــل (� )60ستين يوما على الأقل من يوم افتتاح الــدورة التــي
�سينظـر فـيهـا االقتـراح  ،وعنـد إ�قــرار �أي تعديـل يجـب �إبالغـه للمديــر العــام لمنظمــة
الأغذيــة والزراعة فورا .
 - 4ال يجوز تعديل الملحق الثاني بهذه االتفاقية �إال بالطريقة الواردة فـيه .
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املــادة ( ) 21
االن�سحــاب مـن االتفاقيــة و�إنها�ؤهــا
 - 1لأي دولــة ع�ضــو تقديــم �إخطار بان�سحابهــا من المنظمــة �إلى المديــر العــام لمنظمــة
الأغذية والزراعة بعـد انق�ضاء (� )4أربع �سنــوات مـن التاريــخ الذي �أ�صبحــت فـيــه طرفــا
ف ــي ه ــذه االتفاقيـ ــة  ،وي�صبـ ـ ــح االن�سح ـ ــاب �ساري ــا بعـ ــد انق�ض ــاء �سنــة مــن تقديـ ــم
الإخطـ ــار �أو فـي �أي تاريخ الحق يحدده الإخطار  ،وت�شمل االلتزامات المالية للدولة
الع�ضو كامل ال�سنة التي ي�سري فـيها االن�سحاب .
� - 2إذا �أدى ان�سحاب دولة ع�ضو �إلى خف�ض عدد الدول الأع�ضاء �إلى �أقل من ع�شر دول ،
يبد�أ مجل�س الإدارة فـي ت�صفـية المنظمة ويبلغ جهة الإيداع بذلك .
 - 3وتحقيقا لهذه الت�صفـية  ،ي�أمر مجل�س الإدارة ب�أن يعاد �إلى الدولة الم�ضيفة ما تكون
قد قدمته من �أر�ض وما عليها من مبان ومن�ش�آت  ،كما ي�أمر ب�إعادة الأموال التي
لم ت�ستخــدم �إلى الجهــات المتبرعة التي قدمتها  ،وبيع �أي موجودات �أخرى تتبقى
بعد ذلك  ،وعقــب الوفــاء بكــل االلتزامــات  ،بمــا فـي ذلك م�صاريــف الت�صفـيــة  ،توزع
الأم ــوال الناتجــة عــن البيــع و�أموال المنظمة الأخرى بين الدول التي كانت �أع�ضاء
فـي المنظمة عــند تاريــخ الإخطــار باالن�سحــاب الم�شــار �إليــه ف ــي الفقــرة ( ، )2وذلك
بن�ســب اال�شتراكات التي دفعتها طبقا للفقرة ( )2من المادة ( ، )16عن ال�سنة التي
قدم فـيها هذا الإخطار .
املــادة ( ) 22
تف�سيـر االتفاقيـة وت�سويـة النزاعـات
�أي ن ــزاع يتعل ــق بتف�سي ــر هـ ــذه االتفاقيـ ــة �أو تطبيق ــها ال ميكن ت�سويته بطريق التفاو�ض
�أو التوفـيق �أو �أي طريق �آخر  ،يجوز �إحالته من قبل �أي طرف من النزاع �إىل جمل�س الإدارة
التخاذ قرار فـيه  ،ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكل الأطراف .
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املــادة ( ) 23
جهــة الإيــداع
 - 1يك ــون المدي ــر الع ــام لمنظم ــة الأغذي ــة والزراعــة هو جهــة �إيــداع هــذه االتفاقيـة وفقا
لما جاء فـي الفقرة ( )3من المادة ( ، )19ويقوم بالآتي :
أ� � -إر�سـ ــال ن�سـ ــخ معتم ــدة م ــن ه ــذه االتفاقيـ ــة �إلــى حكوم ــات الـ ــدول املذكـ ــورة
فـي امللحق الأول �أو �أي حكومة �أخرى تطلب ذلك .
ب  -ت�سجيــل ه ــذه االتفاقيـة  ،عنـد �سريــان مفعولهــا  ،لـدى �أمانـ ــة الأم ــم املتحدة
طبقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة .
ج  -إ�بـالغ الــدول الــواردة �أ�سما ؤ�هــا فـي امللحـق الأول �أو �أي دولـة قبلـت ع�ضويتهـا
فـي املنظمة عن :
 - 1توقيــع هــذه االتفاقيــة و إ�يــداع وثائــق الت�صدي ــق �أو االن�ضم ـ ــام طبقـ ـ ــا
للفقـرة ( )1من الـمــادة (. )19
 - 2تاريخ �سريان مفعــول هـذه االتفاقية طبقـا للفقرة ( )4من الـمادة (. )19
 - 3إ�ع ــالن �أي ال ــدول ع ــن رغبتهـ ــا ف ــي االن�ضمـ ــام لع�ضويـ ــة املنظمـ ــة ،
وقب ــول ع�ضويتها  ،طبقا للفقرة ( )5من الـمادة (. )19
� - 4أي اقرتاحات بخ�صـو�ص تعديــل هــذه االتفاقيــة و�إق ــرار التعديــالت طبقــا
للمادة (. )20
� - 5إخطارات االن�سحاب من املنظمة طبقا للفقرة ( )1من الـمادة (. )21
� - 6أي �إخطار ي�صل طبقا للفقرة ( )2من الـمادة (. )21
 - 2تودع الن�سخة الأ�صلية لهذه االتفاقية فـي �سجالت منظمة الأغذية والزراعة .
املــادة ( ) 24
املالحـــــق
يعتبــر امللحق ــان الأول والثاين جزءا �أ�سا�سيــا من هــذه االتفاقيــة .
حــررت هــذه االتفاقيــة فـي الرباط  ،باملغرب  ،فـي الثامن ع�شر من فرباير�/شباط 1993م
من ن�سخة واحدة باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية وجميعها مت�ساوية فـي احلجية .
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امللحــق الأول باالتفاقيــة
قائمـة بالـدول امل�شـار �إليهـا فـي الفقـرة (�أ) من الـمادة ()6
 -الأردن

� -سورية

� -أفغان�ستان

 -ال�صومال

 -الإمارات العربية املتحدة

 -العراق

 -باك�ست ـ ـ ــان

 -عمان

 -البحريـ ــن

 -قرب�ص

 -تركي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

 -قطر

 -تونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س

 -الكويت

 -اجلماهريية العربية الليبية

 -لبنان

 -اجلزائـ ـ ـ ــر

 -مالطة

 -جمهورية �إيران الإ�سالمية

 -م�صر

 -اجلمهورية اليمنية

 -املغرب

 -جيبوتـ ـ ـ ــي

 -اململكة العربية ال�سعودية

 -ال�سـ ـ ـ ــودان

 -موريتانيا
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امللحــق الثانــي باالتفاقيــة
تعهــدات الدولــة امل�ضيفـــة
مقدمــة
بن ــاء علــى الفقــرة ( )5مــن الـمــادة ( )17مــن هــذه االتفاقيـة  ،يخت�ص هذا امللحق باحلقوق
وااللتزام ــات الإ�ضافي ــة للدولــة امل�ضي ـفــة  .وتنطب ــق االتفاقي ــة علــى الدولــة امل�ش ــار �إليه ــا
فـي اجلزء (ب) التايل ما دامت هي الدولة امل�ضيفة .
اجلــزء (�أ)
�أحكــام عامـــة
الق�سم  : 1املزايا واحل�صانات والت�سهيالت التي متنح للمنظمة :
 - 1دون �إخــالل بالفــقرة (� /3أ) مـن الـمادة ( )17مـن هــذه االتفاقيــة  ،تتعهـد
الدول ــة امل�ضيفــة مبن ــح املزاي ــا واحل�صان ــات والت�سهي ــالت الآتي ــة للمنظم ــة
وممتلكاتهــا و�أموالهــا وموجوداتها �أينما كانت فـي تلك الدولة :
أ�  -احل�صانـة من �أي �شكــل من �أ�شكال الإجراءات القانونية � ،إال فـي احلاالت
املعينة التي تتنازل فيها املنظمة �صراحة عن هذه احل�صانات .
ب  -احل�صانة مـن التفتيـ�ش واال�ستيـالء وامل�صادرة ونـزع امللكيـة �أو �أي �شك ــل
م ــن �أ�شكــال التدخــل .
ج  -حرية االحتفاظ بالأموال �أو العمالت من �أي نوع  ،وفتح ح�سابات ب�أي
عملة  ،وحتويــل الأمـوال �أو العم ــالت الأجنبيــة فـي داخــل الدولــة
امل�ضيفــة �أو �إلـى خارجهـا  ،وحتويل �أي عمالت �أجنبية �إىل �أي عمالت �أخرى .
د  -عدم اخل�ضوع للرقابة على املرا�سالت الر�سمية والر�سائل الر�سمية
الأخرى  ،مــع عــدم الإخ ــالل باحتياط ــات الأمــن املنا�سبــة التــي تتحــدد
باتف ــاق الدول ــة امل�ضيفة واملنظمة .
هـ  -الإعفاء من جميع ال�ضرائب املبا�شرة �أو غري املبا�شرة على املمتلكات
والدخل واملعامالت الر�سمية للمنظمة  ،ما عدا الر�سوم التي تدفع
مقابل احل�صول على خدمات معينة .
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و  -الإعفــاء مـن ال�ضرائـب اجلمركيــة �أو منـع وتقييــد الــواردات والــ�صادرات
بالن�سبـ ــة للمــواد التــي ت�ستوردهـ ــا املنظمـ ــة �أو ت�صدرهـ ــا �أو املطبوع ــات
التي تن�شرها للأغرا�ض الر�سمية .
 - 2تب ــذل الدولــة امل�ضيفــة اجلهــد الكاف ــي للت�أكــد مــن توافــر الأمــن والهدوء
ملقر املنظمة  ،مع توفري حماية من ال�شرطة له عند ال�ضرورة  ،بناء على طلب
املدير التنفيذي للمنظمة .
 - 3تتمتــع املنظمــة فــي ات�صاالته ــا الر�سميـ ــة مبعاملـ ــة ال تقـ ــل ع ــن تـ ــلك
املمنوح ــة لأي منظم ــة �أو حكوم ــة  ،بــما ف ــي ذلــك البعث ــة الدبلوما�سيــة
ملث ــل ه ــذه احلكومــة  ،ف ــي الدولــة امل�ضيفــة  ،وذلــك فيمــا يتعلــق بالأ�سبقيــات
و�أ�سعــار خدم ــات الربيــد والبــرق والهاتف وو�سائل االت�صال الأخرى .
الق�سم  : 2املزاي ـ ــا واحل�صان ــات والت�سهــيالت التــي متن ــح للممثلي ــن الر�سميي ــن وللمدي ــر
التنفيذي وموظفي املنظمة والأ�شخا�ص الآخرين :
 - 1تتعهـد الدولـة امل�ضيفـة  ،دون �إخالل ب�أحكـام الفقرة (/3ب) من الـمادة ()17
من االتفاقية  ،مبنح املزايا واحل�صانات والت�سهيالت التالية :
�أ � -إىل ممثلي �أي دولة �أو منظمة حكومية دولية فيما يتعلق ب�أداء واجباتهم
الر�سمية املت�صلة بعمل املنظمة :
 - 1احل�صان ــة مــن �إج ــراءات القب ــ�ض �أو االعتق ــال � ،إال فـي حـاالت اجلرم
امل�شه ــود  ،وم ــن م�ص ــادرة �أمتعته ــم ال�شخ�صي ــة  ،ومــن امل�ساءلة عم ــا
يقولون ــه �أو يكتبون ــه �أو يقومــون بــه مــن عمـ ــل ب�صفته ــم الر�سمي ــة
واحل�صانة من �أي �إجراء قانوين من �أي نوع .
 - 2عدم انتهاك حرمة الأوراق والوثائق .
� - 3إعف ــا�ؤهم وزوجاته ــم�/أزواجهن من قيود الهجرة �أو ت�سجيل الأجانب
�أو اخلدمة الوطنية الإجبارية .
 - 4نف ــ�س الت�سهي ــالت التـ ــي متن ــح ملمثلـ ــي احلكوم ــات الأجنبيـ ــة الذي ــن
يقوم ــون مبه ــام ر�سميـ ــة م�ؤقتـ ــة  ،وذلـ ــك فيم ــا يتعلـ ــق بقيـ ــود النــقد
�أو التحويل .
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ب  -للمدير التنفيذي وموظفي املنظمة :
 - 1احل�صانة من الإجراءات القانونية عما يقولونه �أو يكتبونه �أو يقومون
به من عمل ب�صفتهم الر�سمية .
 - 2الإعفاء من ال�ضرائب على املرتبات واملكاف�آت التي تدفعها املنظمة لهم .
� - 3إعفا�ؤه ــم وزوجاته ــم�/أزواجهــن وم ــن يعولون ــه م ــن قيـ ــود الهج ــرة
�أو ت�سجيــل الأجانــب .
 - 4ت�سهيالت الإعادة �إىل الوطن لهم ولزوجاتهم�/أزواجهن وملن يعولونه
فـي �أوقات الأزمات  ،على �أن تتماثل مع الت�سهيالت التي متنح لأع�ضاء
البعثات الدبلوما�سية امل�ساوين لهم فـي الرتبة .
 - 5احل ــق لغيــر رعايــا البلــد امل�ضيــف فـي ا�ستيــراد مـا يلزمهم من �أثاث
وحاجيــات دون دفــع ر�ســوم  ،مبــا فـي ذلك �سـي ــارة واحــدة عند بداية
العمل لأول مرة فـي املنظمة  .وكذلك عند ا�ستبدال هذا الأثاث وهــذه
احلاجيات مبا فـي ذلك �سيارة واحدة بعد انق�ضاء الفرتات التي تتفق
عليها املنظمة مع الدولة امل�ضيفة .
 - 2وبالإ�ضافة �إىل املزايا واحل�صانات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1ال�سابقة تكون
للمدير التنفيذي وموظفي املنظمة نف�س ت�سهيالت تغيري العملة املمنوحة
للموظفيــن امل�ساويــن لهــم فــي الرتبــة مــن �أع�ضــاء البعثــات الدبلوما�سيــة ،
ب�شرط �أال يكونوا من مواطني الدولة امل�ضيفة .
 - 3وهنا بتطبيق تدابري احلفاظ على ال�صحة العامة والأمن التي يتفق عليها
بيــن الــدول امل�ضيفــة واملنظمــة  ،ال تف ــر�ض الدول ــة امل�ضيف ــة �أي عائ ــق علـى
الدخــول �إىل �أرا�ضيهــا �أو الإقامــة فيهــا �أو مغادرتهــا بالن�سبـة ملمثلـي الــدول
�أو املنظمات احلكومية الدولية امل�شار �إليها فـي الفقرة (�/1أ) وزوجاتهم/
�أزواجهــن � ،أو املديــر التنفي ــذي وموظف ــي املنظ ـ ـمـة وزوجاتهـ ــم�/أزواجه ــن
ومن يعولونه و�أي زائر للمنظمة فـي غر�ض يتعلق بعمل املنظمة .
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 - 4متن ــح الت�أ�شيـ ــرات املطلوبة لأي �شخ�ص من امل�شار �إليهم فـي الفقرة ()3
ومتدد فـي احلال وبدون �أي ر�سوم .
الق�سم  : 3تنفيذ قوانني الدولة امل�ضيفة :
تتع ــاون املنظم ــة مــع ال�سلط ــات املخت�صـ ــة فــي الدول ــة امل�ضيف ــة لت�سهيــل �سيــر
العدالة واحرتام نظم ال�شرطة  ،ومنع �أي �إ�ساءة ا�ستخدام للمزايا واحل�صانات
والت�سهيالت املمنوحة مبوجب املادة ( )17من هذه االتفاقية �أو مبوجب هذا
امللحق  ،وتنظر املنظمة فـي احلال فـي طلبات التنازل عن احل�صانة فـي الظروف
التي تعرقل فيها احل�صانة املمنوحة لأحد الأ�شخا�ص مبوجب هذا امللحق �سري
العدالة  ،وعندما يت�سنى رفع هذه احل�صانة دون الإ�ضرار مب�صالح املنظمة .
الق�سم  : 4تعديل هذا اجلزء :
 - 1م ــع مراعـ ــاة الفقـ ــرة التالي ــة يج ــوز تعديـ ــل اجل ــزء (�أ) مــن ه ـ ــذا امللحـ ــق
بالطريقــة الـواردة فـي الفقرات من (� )1إلـى ( )3من الــمادة ( )20مـن هــذه
االتفاقيــة .
 - 2وب�صــرف النظر عــن �أي نــ�ص فــي هــذه االتفاقيــة  ،مبا فـي ذلك هــذا امللحــق ،
وخــالل الوقــت الــذي تكــون فيــه اتفاقيــة املقــر �ساريــة بيــن ال ــدول امل�ضيف ــة
واملنظم ــة  ،ال يجوز �إقرار �أي تعديل لهذا اجلزء ما مل تعرب الدولة امل�ضيفة
عن موافقتها ال�صريحة على ذلك .
اجلزء (ب)
�أحكــام حمــددة تتعلــق باململكــة املغربيــة
الق�سم  : 1مقر املنظمة والت�سهيالت املتعلقة به :
 - 1يكون مقر املنظمة فـي الرباط .
 - 2تتعهد اململكة املغربية برتتيب ما يلي :
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الو�صــف
الق�سم  : 2املزايا واحل�صانات والت�سهيالت :
 - 1ت�شم ــل ال�ضرائ ــب امل�شـ ــار �إليه ــا ف ــي الق�سـ ــم (/1هـ) مــن اجلـ ــزء (�أ) جميــع
ال�ضرائب والر�سوم مهما كان نوعها  ،مبا فيها ر�سوم اجلمارك وامل�ستحقات
على ال�سيارات والأثاث واملعدات الأخرى  ،وتعفى التربعات من هذه ال�ضرائب
والر�سوم  ،مبا فـي ذلك كل املواد التي تعترب �ضرورية لأي �سبب يتعلق ب�إن�شاء
املنظمة وحتقيق �أهدافها .
 - 2تعفــى �أي �أم ــوال �أو �أم ــالك حتوله ــا املنظمــة لأغـ ــرا�ض تعليميـ ــة �أو علميـ ــة
لأي �شخـ�ص �أو منظمـة ال ت�سعـى �إىل الربـح  ،مـن دف ــع ال�ضرائــب مــن جــانـب
هــذا ال�شخ�ص �أو املنظمة .
 - 3يحق ملوظفي املنظمة  ،مبا فـي ذلك املدير التنفيذي � ،إذا مل يكونوا من رعايا
املغرب  ،االحتفاظ مبوجودات خارج اململكة املغربية  ،والإعفاء من ال�ضرائب
على الدخول امل�ستمدة من م�صادر خارج املغرب �أو على ممتلكات خارج املغرب ،
كما يعفون من �أداء اخلدمة الوطنية .
 - 4ت�صدر اململكة املغربية �أي ت�شريعات �ضرورية ملنح الأهلية القانونية للمنظمة
وتقري ــر املزاي ــا واحل�صان ــات والت�سهيــالت امل�شــار �إليهــا فـي هــذه االتفاقيــة ،
مبا فـي ذلك هذا امللحق .
الق�سم  : 3تعديل هذا اجلزء :
 - 1مع مراعاة الفقرة ( ، )2ميكن تعديل اجلزء (ب) من هذا امللحق بالطريقة
الواردة فـي الفقرات من (� )1إىل ( )2من املادة ( )20من هذه االتفاقية .
 - 2وب�صرف النظر عن �أي �أحكام �أخرى فـي االتفاقية  ،مبا فـي ذلك هذا امللحق ،
ال يجوز تعديل هذا اجلزء ما مل توافق اململكة املغربية على ذلك �صراحة .
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AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT
OF THE NEAR EAST PLANT PROTECTION ORGANIZATION
PREAMBLE
The Contracting Parties,
Recognizing the usefulness of international cooperation in controlling pests of
plants and plant products and in preventing their spread, and especially their
introduction across national boundaries, and desiring to ensure close coordination
of measures directed to these ends;
Considering that the implementation and success of such cooperation can be
greatly enhanced and facilitated through regional bodies such as those already
established in most regions of the world;
Considering that the cooperation in the Near East Region can best be achieved
through the establishment of a Regional Plant Protection Organization carrying
out its activities in collaboration with all countries and all governmental and
nongovernmental organizations and agencies that may be able to provide
financial and/or technical support;
Noting that Article (VIII) of the International Plant Protection Convention
approved by the Conference of the Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) at its Sixth Session, on 6 December l95l and revised by
the Twentieth Session of the (FAO) Conference in November l979, provides
that the contracting parties to the International Plant Protection Convention
undertake to cooperate with one another in establishing regional plant protection
organizations in appropriate areas;
Have agreed as follows:
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ARTICLE I
Establishment
The Contracting Parties hereby establish the Near East Plant Protection
Organization (NEPPO), hereinafter referred to as “the Organization”, with the
objectives and functions set out in Articles (III) and (IV) below.
ARTICLE II
Definitions
For the purpose of this Agreement and in accordance with the provisions of
Article (II) of the International Plant Protection Convention:
“plants” comprise living plants and parts thereof, including seeds;
“plant products” comprise unmanufactured material of plant origin (including
seeds insofar as they are not included in the term “plants”) and those manufactured
products which, by their nature or that of their processing, may create a risk for
the spread of pests;
“pests” means any form of plant or animal life or any pathogenic agent, injurious
or potentially injurious to plants or plant products.
ARTICLE III
Objectives
The objectives of the Organization shall be primarily to promote international
cooperation in the Region in strengthening plant protection activities and
capabilities with the aim of:
a - controlling pests of plants and plant products in an appropriate manner;
b - preventing the spread of economically important pests of plants and plant
products and especially their introduction across national boundaries;
c - minimizing interference with international trade resulting from
phytosanitary measures.
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ARTICLE IV
Functions
In order to achieve its objectives, the Organization shall:
a - promote the implementation of the provisions of the International Plant
Protection Convention with particular attention to measures for the
control of pests, and advise Governments on the technical, administrative
and legislative measures necessary to prevent the introduction and spread
of pests of plants and plant products;
b - promote the implementation of the provisions of the International Code
of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides adopted by the
(FAO) Conference at its Twenty third Session in November l985 and
amended at its Twenty fifth Session in November l989;
c - assist Governments where necessary in carrying out measures to be taken
in relation to the functions set out in (a) and (b);
d - coordinate and stimulate where practicable international campaigns
against pests of plants and plant products;
e - obtain information from Governments, and any other source, on the
existence, outbreak or spread of pests of plants and plant products and
convey such information to Member States and organizations concerned;
f - provide for the exchange of information on national phytosanitary
legislation, or other measures affecting the free movement of plants and
plant products;
g - promote the harmonization of quarantine measures particularly
phytosanitary principles, procedures and pest risks assessment in order
that phytosanitary conditions are not used as unjustifiable trading
restrictions;
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h - facilitate cooperation in research on pests of plants and plant products
and methods for their control and in the exchange of relevant scientific
information;
i - publish in an appropriate form material for publicity purposes or for
technical or scientific advancement as may be determined by the
Organization;
j - make recommendations to Governments on any of the matters referred
to in this Article;
k - take all necessary and appropriate action to achieve the objectives of the
Organization.
ARTICLE V
Seat
The seat of the Organization shall be in Rabat (Kingdom of Morocco). However,
if on the date on which this Agreement enters into force Morocco has not
deposited an instrument of ratification or accession in respect of this Agreement,
the seat of the Organization shall be determined by the Governing Council by
a twothirds majority of its members.
ARTICLE VI
Membership
The Members of the Organization shall be:
a - those States specified in Annex (I) to this Agreement which ratify or
accede to this Agreement in accordance with Article (XIX.l);
b - those States not specified in Annex (I) which are admitted to membership
in accordance with Article (XIX.5).
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ARTICLE VII
National Plant Protection Committees
l - Each State which becomes a Member of the Organization shall establish
a Plant Protection Committee responsible for plant protection activities.
2 - The Plant Protection Committee shall be composed, in particular, of
representatives from:
i - the national plant protection services;
ii - the national plant protection research institutions; and
iii - the national plant protection academic institutions.
ARTICLE VIII
Rights and Obligations of the Member States
l - Member States shall, in accordance with this Agreement, have the right:
a - to obtain on request information available within the Organization on
such matters relating to the objectives and functions of the Organization
as may be of concern to them, including guidelines for obtaining technical
assistance, and collaboration in the study of their problems;
b - to designate the appropriate national authority which will ensure liaison
between the Government and the Organization; and
c - to receive free of charge publications and other information that may be
distributed by the Organization.
2 - In addition to obligations provided for elsewhere in this Agreement, Member
States shall have the following obligations:
a - to collaborate in deciding upon the technical activities of the Organization;
b - to provide, as soon as possible, information reasonably requested by
the Organization, to the extent that this is not contrary to any laws or
regulations of the Member State;
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c - to accord to the Organization and its Member States, insofar as it may
be possible under the constitutional procedures of the respective States,
such facilities as may be required for the successful functioning of the
Organization; and
d - to collaborate, in general, in the fulfillment of the objectives and functions
of the Organization.
ARTICLE IX
The Governing Council
l - The Organization shall have a Governing Council consisting of all Member
States. The Governing Council shall be the supreme body of the Organization.
2 - The Governing Council shall adopt its own Rules of Procedure.
3 - The Governing Council shall hold a regular session once every two years at
such time and place as it shall determine.
4 - Special sessions of the Governing Council may be convened by its Chairman
at the request of one third of the Member States.
5 - At each regular session, the Governing Council shall elect its Chairman and
other officers. The Chairman, who shall remain in office until the next regular
session of the Governing Council, shall serve in the same capacity both in the
Governing Council and the Executive Committee.
6 - Each Member State shall have one vote. Unless otherwise provided in this
Agreement, all decisions of the Governing Council shall be taken by a simple
majority of the votes cast. A simple majority of the Member States shall
constitute a quorum.
7 - The Governing Council may, in its Rules of Procedure, establish a procedure
whereby the Chairman may obtain a vote of the Members of the Governing
Council on a specific question without convening a meeting of the Council.
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ARTICLE X
Functions of the Governing Council
l - The functions of the Governing Council shall be to:
a - review the report and the recommendations submitted to it by the
Executive Committee on the work of the Organization since its preceding
regular session;
b - determine the policy of the Organization and approve its programme of
work and budget;
c - determine the contributions of Member States as provided in Article
(XVI.3);
d - adopt harmonized standards, guidelines and recommendations regarding
plant protection;
e - lay down general principles for the management and development of the
Organization;
f - review the report on the work of the Organization and the audited accounts
referred to in Article (XV.3)(a);
g - adopt the Financial Regulations and the Administrative Regulations of
the Organization, and appoint auditors;
h - elect the members of the Executive Committee referred to in Article
(XIII.l);
i - appoint the Executive Director of the Organization in accordance with
Article (XV.l);
j - admit States to membership in accordance with Article (XIX.5);
k - adopt amendments to this Agreement in accordance with Article (XX);
l - adopt rules governing the arbitration of disputes;
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m - approve formal arrangements with other organizations or institutions
referred to in Article (XVIII) and with governments, including
any headquarters agreement concluded between the Organization and
the State in which the seat of the Organization is situated (hereinafter
referred to as “the host State”);
n - decide on the creation of any subsidiary body which may be necessary
or useful for the carrying out of the functions of the Organization and
their dissolution when appropriate;
o - adopt Staff Regulations determining the general terms and conditions of
employment of the staff; and
p - perform all other functions that have been entrusted to it by this Agreement
,
or that are necessary or useful to carry out the Organization s activities.
2- The Governing Council may, within the limits determined by it, delegate any
matter coming within its functions to the Executive Committee, with the
exception, however, of the functions specified in subparagraphs (a), (b), (c),
(d), (h), (i), (j) and (k) of paragraph (l).
ARTICLE XI
Adoption of Harmonized Standards, Guidelines and Recommendations
Regarding Plant Protection
Any harmonized standards, guidelines and recommendations adopted by the
Governing Council under Article (X.1)(d) shall be adopted by a two thirds
majority of members present and voting and shall be transmitted to the Member
States for their acceptance.
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ARTICLE XII
Observers
The Executive Director may invite, subject to the approval of the Governing
Council, non-member States, organizations and institutions that are able to make
a significant contribution to the activities of the Organization to be represented
at sessions of the Governing Council as observers.
ARTICLE XIII
The Executive Committee
l - The Organization shall have an Executive Committee composed of the
Chairman, elected as provided for in Article (IX.5), and of designated
representatives of six Member States elected by the Governing Council.
2 - The six Member States referred to in paragraph (1) shall be elected with
due regard to the agro-climatic diversity of the Region and the principle
of rotation among Member States at each regular session of the Governing
Council, for terms of two years. However, at the first regular session of the
Governing Council, three of the six Member States shall be elected for terms
of three years. At subsequent regular sessions, the Governing Council shall
specify the commencement of the two year term to be served by each of
the six Member States elected at the session concerned. Any vacancy in the
Committee occurring in the period between elections shall be filled by another
Member State coopted, with its concurrence, by the remaining members. The
State coopted shall be a member of the Executive Committee until the end of
the term of the State that it is replacing.
3 - The Executive Committee shall meet at least once a year at such time as it shall
determine. Special sessions of the Executive Committee may be convened at
the request of the Chairman or of a majority of its members. Sessions of the
Executive Committee shall normally be held at the seat of the Organization.
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4 - With the exception of the Chairman, who is elected by the Governing Council,
as provided for in paragraph (5) of Article (IX), the Executive Committee
shall, at the annual session provided for in paragraph (3) of this Article, elect
its officers from among its members. The officers shall hold office until the
next annual session. The Executive Committee shall adopt its own rules of
procedure. All decisions shall be taken by a simple majority of the votes cast.
A simple majority of the members shall constitute a quorum.
5 - The Governing Council may establish rules whereby the Chairman may
consult the members of the Executive Committee by correspondence or
other rapid means of communication, should matters of exceptional urgency
,
requiring action by the Committee arise between two of the Committee s
sessions.
6 - The Executive Committee shall:
a - review the activities of the Organization;
b - make recommendations to the Governing Council on any matters relevant
,
to the Council s functions;
c - give guidance to the Executive Director of the Organization on the
implementation of the policy and decisions adopted by the Governing
Council;
d - carry out any other functions entrusted to it by this Agreement or delegated
to it by the Governing Council pursuant to Article (X.2); and
e - establish specialized working groups in order to meet particular situations,
when required.
7 - At each session the Executive Committee shall adopt a report which shall be
submitted to the Governing Council.
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ARTICLE XIV
Subsidiary Bodies
As provided for in Article (X.l)(n), the Governing Council may establish, as
required, ad hoc or permanent bodies constituted by individuals chosen on the
basis of their expertise in plant protection to advise the Executive Committee on
specific technical matters. As provided for in Article (XIII.6)(e), the Executive
Committee may establish specialized working groups in order to meet particular
situations.
ARTICLE XV
The Executive Director and Staff
l - The Organization shall have an Executive Director appointed by the Governing
Council on such conditions as it may determine.
2 - The Executive Director shall be the legal representative of the Organization.
He shall direct the work of the Organization in accordance with the policy
and decisions adopted by the Governing Council and under the guidance of
the Executive Committee.
3 - The Executive Director shall, through the Executive Committee, submit to
the Governing Council at each regular session:
a - a report on the work of the Organization, as well as the audited accounts;
and
b - a draft programme of work of the Organization and a draft budget for the
following financial period.
4 - The Executive Director shall:
a - prepare and organize the sessions of the Governing Council and the
Executive Committee and all other meetings of the Organization and
shall provide the Secretariat therefor;
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b - ensure coordination among Members of the Organization;
c - organize conferences, symposia, regional training programmes and other
meetings in accordance with the approved programme of work;
d - initiate proposals for joint action programmes with regional and other
international bodies;
e - be responsible for the management of the Organization;
f - ensure the publication of research findings, training manuals, information
printouts and other materials as required;
g - take action on other matters consistent with the objectives of the
Organization; and
h - perform any other function as may be specified by the Governing Council.
5 - The Executive Director shall be assisted by a Deputy Executive Director,
appointed by him with the approval of the Executive Committee.
6 - The Deputy Executive Director and the other staff members of the
Organization shall be appointed by the Executive Director of the Organization
in accordance with the policy and principles laid down by the Governing
Council and in accordance with the Staff Regulations. The Executive Director
shall promulgate Staff Rules, as required, to implement the foregoing.
ARTICLE XVI
Resources of the Organization
l - The resources of the Organization shall include:
a - the annual contributions of the Member States of the Organization;
b - revenue obtained from the provision of services against payment;
c - gifts, legacies, grants and any other form of donation, from any source,
approved by the Executive Committee, provided that acceptance of such
donation is compatible with the objectives of the Organization;

-724-

d - the proceeds from the investment of liquid assets or part thereof;
e - such other resources as are approved by the Executive Committee and
compatible with the objectives of the Organization.
2 - The Member States of the Organization undertake to pay annual contributions
in freely convertible currencies to the regular budget of the Organization.
3 - At each regular session the Governing Council of the Organization shall by
a twothirds majority of the votes cast, or by consensus when it is possible,
determine the aggregate amount of contributions for the following biennium.
The Governing Council shall apportion that amount on the basis of the rates
at which the Member States contribute under the United Nations scale of
assessments in force at the time.
4 - To determine the annual contribution of each Member State, the amount
apportioned to it shall be divided into two equal instalments, one of which
shall be payable at the beginning of the first year of the biennium and the
other at the beginning of the second year.
5 - A Member State which is in arrears in the payment of its contribution to
the Organization shall have no vote in the Governing Council and in the
Executive Committee if the amount of its arrears equals or exceeds the amount
of the contributions due from it for the two preceding calendar years. The
Governing Council may, nevertheless, permit such a Member to vote in the
Governing Council and in the Executive Committee if it is satisfied that the
failure to pay was due to conditions beyond the control of the Member State.
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ARTICLE XVII
Legal Status, Privileges and Immunities
l - The Organization shall be an autonomous intergovernmental organization. It
shall have juridical personality and such legal capacity as may be necessary
for the fulfillment of its objectives and for the exercise of its functions.
2 - The Organization shall have the capacity to contract, to acquire and dispose
of immovable and movable property, and to be a party to legal proceedings.
3 - Each Member State of the Organization shall grant:
a - to the Organization and its property, funds and assets, such privileges,
immunities and facilities as may be appropriate to enable the Organization to
carry out its activities; and
b - to the representatives of any State or intergovernmental organization
performing official duties in connection with the work of the Organization
and to the Executive Director and staff of the Organization, such
privileges, immunities and facilities as may be appropriate to enable
them to perform their official duties.
4 - Each Member State shall accord the status, privileges and immunities referred to
above by applying, mutatis mutandis, to the Organization, the representatives
of States and intergovernmental organizations and to the Executive Director
and staff of the Organization, the privileges and immunities provided for in
the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
adopted by the General Assembly of the United Nations on 2l November
l947.
5 - Without prejudice to paragraphs (3) and (4), the host State undertakes to
accord the privileges, immunities and facilities set out in Annex (II) to this
Agreement.
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6 - The Organization may conclude agreements with States in which offices of
the Organization may be located, specifying the privileges, immunities and
facilities to be enjoyed by the Organization to enable it to fulfill its objectives
and to perform its functions.
ARTICLE XVIII
Relations with other Organizations and Institutions
The Organization may cooperate with other intergovernmental organizations
or institutions. To this end, the Executive Director, acting under the authority
of the Governing Council may establish working relationships with such
organizations or institutions, and make any arrangements that may be necessary
to ensure effective cooperation. Any formal arrangements entered into with such
organizations and institutions shall be subject to the approval of the Governing
Council.
ARTICLE XIX
Signature, Ratification, Accession,
Entry into Force and Admission
l - The States specified in Annex (I) may become parties to this Agreement by:
a - signature of this Agreement followed by the deposit of an instrument of
ratification; or
b - deposit of an instrument of accession.
2 - This Agreement shall be open for signature by the States specified in Annex
th

(I) in Rabat, on the 18 of February 1993 and thereafter at the Headquarters
of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in
Rome.
3 - Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director
General of (FAO) who shall be the Depositary of this Agreement.

-727-

4 - This Agreement shall enter into force, with respect to all States that have
ratified it or acceded to it, on the date when instruments of ratification or
accession have been deposited by the Governments of at least ten of the
States specified in Annex (I). Any other State specified in Annex (I) shall
become a party to this Agreement on the date of the deposit of its instrument
of ratification or accession.
5 - At any time after the entry into force of this Agreement, any State which is
not specified in Annex (I) may notify the Director General of (FAO) of its
desire to become a Member of the Organization. The notification shall be
accompanied by an instrument of accession, whereby the State consents to be
bound by the provisions of this Agreement as from the date of its admission.
The Director General of (FAO) shall transmit copies of the said notification
and instrument to the Governing Council, through the Executive Director of
the Near East Plant Protection Organization. If, by a two thirds majority of
,
the votes cast, the Governing Council decides to admit the State, the latter s
accession shall take effect on the date of that decision, which shall promptly
be notified to the Director General of (FAO).
6 - Ratification of this Agreement, or accession thereto, may not be made subject
to any reservation.
ARTICLE XX
Amendments
l - Subject to paragraph (4), the Governing Council may amend this Agreement
by a two thirds majority of the votes cast, provided that such majority is
more than one half of the Member States. Amendments shall take effect, with
respect to all contracting parties, on the sixtieth day after their adoption by
the Governing Council.
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2 - Proposals for the amendment of this Agreement may be made either by
the Executive Committee or by a Member State in a communication to the
Director General of (FAO), who shall promptly notify the proposal to all
Member States and to the Executive Director of the Organization.
3 - No proposal for amendment shall be considered by the Governing Council
unless it is notified by the Director General of (FAO) to the Member States
at least sixty days before the opening day of the session at which it is to be
considered. The adoption of any amendment shall promptly be notified to the
Director General of (FAO).
4 - Annex (II) to this Agreement may be amended only in the manner provided
for therein.
ARTICLE XXI
Withdrawal and Termination
l - At any time after the expiration of four years from the date when it became a
party to this Agreement any Member State may give notice of its withdrawal
from the Organization to the Director General of (FAO). Such withdrawal
shall take effect one year after the date when notice thereof was given or at
any later date specified in the notice. The financial obligations of the Member
State shall include the entire year in which the withdrawal takes effect.
2 - Where withdrawal by a Member State results in there being less than ten
Member States, the Governing Council shall proceed to the liquidation of the
Organization and notify the Depositary accordingly.
3 - For the purpose of the aforesaid liquidation, the Governing Council shall
order the transfer to the host State of the land that it might have provided and
of buildings and fixtures thereon, the return to the respective donors of any
unused balance of donated funds, and the sale of any remaining assets.
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The proceeds of the sale and any other funds of the Organization shall, after
all obligations, including liquidation costs, have been met, be distributed
among the States that were members of the Organization at the time when
notice was given of the withdrawal referred to in paragraph (2), in proportion
to the contributions that they had made, in accordance with Article (XVI.2)
for the year during which the said notice was given.
ARTICLE XXII
Interpretation and Settlement of Disputes
Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement which
cannot be settled by negotiation, conciliation or similar means may be referred
by any party to the dispute to the Governing Council for its decision, which shall
be final and binding upon the parties.
ARTICLE XXIII
Depositary
l - As provided for in Article (XIX), paragraph (3), the Director General of (FAO)
shall be the Depositary of this Agreement. The Depositary shall:
a - send certified copies of this Agreement to the Governments of the States
specified in Annex (I), and to any other government which so requests;
b - arrange for the registration of this Agreement, upon its entry into force,
with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article
(l02) of the Charter of the United Nations; and
c - inform the States specified in Annex (I) and any State that has been
admitted to membership of the Organization of:
i - the signature of this Agreement and the deposit of instruments of
ratification or accession in accordance with Article (XIX.l);
ii - the date of entry into force of this Agreement in accordance with
Article (XIX.4;)
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iii - notification of the desire of a State to be admitted to membership
of the Organization, and admissions, in accordance with Article
(XIX.5);
iv - proposals for the amendment of this Agreement, and the adoption
of amendments, in accordance with Article (XX);
v - notices of withdrawal from the Organization in accordance with
Article (XXI.l); and
vi - any notification received in accordance with Article (XXI.2).
2 - The original of this Agreement shall be deposited in the archives of (FAO).
ARTICLE XXIV
Annexes
Annexes (I) and (II) shall constitute an integral part of this Agreement.
th

Done at Rabat, Morocco, on the 18 of February 1993, in a single copy in Arabic,
English and French languages, each version being equally authoritative.
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ANNEX (I) TO THE AGREEMENT
LIST OF STATES REFERRED TO IN ARTICLE VI(a)
Afghanistan
Algeria
Bahrain
Cyprus
Djibouti
Egypt
Islamic Republic of Iran
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libyan Arab Jamahiriya
Malta
Mauritania
Morocco
Oman
Pakistan
Qatar
kingdom of Saudi Arabia
Somalia
Sudan
Syria
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
Republic of Yemen
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ANNEX (II) TO THE AGREEMENT
UNDERTAKINGS BY THE HOST STATE
INTRODUCTION
Pursuant to Article (XVII.5) of this Agreement, the present Annex relates to
the additional rights and obligations of the host State. It shall apply to the State
referred to in Part (B) for as long as that State is the host State.
PART (A) GENERAL PROVISIONS
Section (l): Privileges, immunities and facilities accorded to the
Organization
l - Without prejudice to Article (XVII.3)(a) of this Agreement, the host State
undertakes to accord the following privileges, immunities and facilities to
the Organization and to its property, funds and assets, wherever located in
that State:
a - immunity from every form of legal process, except insofar as in any
particular case the Organization has expressly waived immunity;
b - immunity from search, requisition, confiscation, expropriation and any
other form of interference;
c - freedom to hold funds or currency of any kind, to operate accounts in
any currency, to transfer funds or foreign currency within the host State
or abroad, and to convert any foreign currency into any other currency;
d - freedom, without prejudice to any appropriate security precautions
determined by agreement between the host State and the Organization from
censorship of official correspondence and other official communications;
e - exemption from all direct and indirect taxes on the property, income and
official transactions of the Organization, except taxes that are no more
than charges for services rendered;
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f - exemption from customs duties and prohibitions and restrictions on
imports and exports in respect of articles imported or exported by the
Organization or on publications issued by the Organization, for official
purposes.
2 - The host State shall exercise due diligence to ensure that the security and
tranquillity of the premises of the Organization are not in any way impaired
and shall, at the request of the Executive Director of the Organization provide
adequate police protection where necessary.
3 - The Organization shall enjoy for its official communications treatment not
less favourable than that accorded to any other organization or government,
including the diplomatic mission of such other government, in the host State,
in the matter of priorities and rates for mail, cables, telephone and other
communications.
Section (2): Privileges, immunities and facilities accorded to official
representatives, the Executive Director and staff of the Organization
and other persons
l - Without prejudice to Article (XVII.3)(b) of this Agreement, the host State
undertakes to accord the following privileges, immunities and facilities:
a - to the representatives of any State and of any intergovernmental
organization with respect to the performance of their official duties in
connection with the work of the Organization:
i - immunity from personal arrest or detention except in the case of
flagrancy, and from seizure of their personal baggage and, in
respect of words spoken or written and all acts done by them in
their official capacity, immunity from legal process of any kind;
ii - inviolability for all papers and documents;
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iii - exemption in respect of themselves and their spouses from
immigration restrictions, alien registration or national service
obligations;
iv - the same facilities in respect of currency or exchange restrictions
as are accorded to representatives of foreign governments on
temporary official missions;
b - to the Executive Director and staff of the Organization:
i - immunity from legal process in respect of words spoken or written
and all acts done by them in their official capacity;
ii - exemption from taxation on the salaries and emoluments paid to
them by the Organization;
iii - immunity, together with their spouses and dependants, from
immigration restrictions and alien registration;
iv - together with their spouses and dependants, the same repatriation
facilities in time of crisis as officials of comparable rank of
diplomatic missions;
v - provided that they are not nationals of the host State, the right to
import free of duty their furniture and effects, including one car,
at the time of first taking up their post in the Organization, as well
as replacements of such furniture and effects, including a car, at
such intervals as may be agreed upon by the Organization and the
Government of the host State.
2 - In addition to the privileges and immunities referred to in paragraph (l), the
Executive Director and staff of the Organization, provided that they are not
nationals of the host State, shall be granted the same privileges in respect
of exchange facilities as are accorded to officials of comparable rank of
diplomatic missions.
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3 - Subject to the application of measures for the maintenance of public health and
security, agreed upon between the host State and the Organization, the host
State shall impose no impediment on the entry into, sojourn in and departure
from its territory of the representatives of States or intergovernmental
organizations referred to in paragraph (l)(a) , and their spouses, or of the
Executive Director and staff of the Organization, and their spouses and
dependants, or of any person visiting the Organization in connection with its
work.
4 - Any visa required for any person referred to in paragraph (3) shall be granted
or extended promptly and without charge.
Section (3): Enforcement of the law of the host State
The Organization shall cooperate with the appropriate authorities of the host State
to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police
regulations, and prevent the occurrence of any abuses in connection with the
privileges, immunities and facilities conferred pursuant to Article (XVII) of this
Agreement or to the present Annex. The Organization shall promptly examine
requests for a waiver of immunity in any case where an immunity conferred
upon a person pursuant to this Annex would impede the course of justice and
could be waived without prejudice to the interests of the Organization.
Section (4): Amendment of this Part
l - Subject to paragraph( 2), the present Part (A) of this Annex may be amended
in the manner set out in Article (XX.l) to (3) of this Agrement.
2 - Notwithstanding any other provision of this Agreement, including the present
Annex, during such time as a headquarters agreement is in force between the
host State and the Organization, no amendment to this Part may be adopted
unless the host State has expressly consented thereto.
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PART (B) SPECIFIC PROVISIONS CONCERNING THE KINGDOM
OF MOROCCO
Section (l): Premises of the Organization and related facilities
l - The seat of the Organization shall be located in Rabat.
2 - The Kingdom of Morocco undertakes to arrange for the following:
,
a - placing at the Organization s disposal, for its exclusive use, furnished
premises equipped with telephones, a photocopying machine, telex and
fax and including three executive offices and one office for the secretariat
as well as a big auditorium for holding meetings and international
gatherings;
b - bearing the costs for maintenance, electricity, heating and water;
,
c - placing at the Organization s disposal, on a full time basis, a senior
secretary, a typist, a messenger and a driver.
3 - The premises mentioned in paragraph (2) above shall remain at the disposal
of the Organization as long as Morocco remains the Host Country. Should the
Headquarters of the Organization be transferred, the Kingdom of Morocco
shall remit to the Organization as compensation for the loss of use of the
premises and equipment founded wholly or partially by the Organization,
equitable amount under the circumstances.
4 - On the request of the Organization, Morocco shall undertake, at its own
expense, any necessary maintenance and repair to the premises referred to in
paragraph (2).
5 - In carrying out their functions, staff members of the Organization may use all
means of public transport at the same rates and in the same conditions, as the
staff of diplomatic missions.
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Section (2): Privileges, immunities and facilities
l - The taxes referred to in Section (l), paragraph(l) (e) of Part (A) shall include
customs duties and dues on motor vehicles, furniture and equipment. Likewise,
donations, including anything considered necessary by the Organization for
its establishment or for attaining its objectives, shall also be exempt from
such taxes and dues.
2 - Any funds or property transferred by the Organization for educational or
scientific purposes, to any natural person or to any nonprofit organization
shall be exempt from the payment of taxes by such person or organization.
3 - Staff members of the Organization, including the Executive Director, shall,
provided that they are not nationals of Morocco, be permitted to maintain
assets outside the Kingdom of Morocco and be exempt from any form of
taxation on income derived from sources outside Morocco or on property
outside Morocco. They shall furthermore be exempt from national service
obligations.
4 -The Kingdom of Morocco shall adopt any legislation necessary to give effect
to the legal capacity of the Organization and to the privileges, immunities and
facilities referred to in this Agreement, including the present Annex.
Section (3): Amendment of this Part
l - Subject to paragraph (2), the present Part (B) of this Annex may be amended
in the manner set out in Article (XX.l) to (3) of this Agreement.
2 - Notwithstanding any other provision of this Agreement, including the present
Annex, no amendment to this Part may be adopted unless the Kingdom of
Morocco has expressly consented thereto.
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/71
بتعييــن �سفيــر غيــر مقيــم
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيـن ال�سفري ال�شيـخ حمـد بـن �سيـف بن عبـدالعزيــز الرواحـي �سفرينا لدى جمهورية الهند ،
ليكـ ــون �سفي ــرا لنــا فــوق العــادة  ،ومفو�ضــا غيــر مقي ــم ل ــدى كــل مــن جمهوري ــة النيبــال ،
وجــزر املالديــف .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  7 :من ربيــع الأول �سنة 1436هـ
املـوافــــق  29 :من دي�سمبـــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1085
ال�صادرة فـي 2015/1/5م
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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/72
ب�إجـازة االتفاقيـة النفطيـة بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان
و�شركة ميدكو اريبيا ال تي دي و�شركة �إنتاج ال ال �سي للمنطقة رقم ()56
		
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 االتفاقيــة النفطيــة بني حكومــة �سلطنــة عمــان  ،و�شركــة ميدكــو اريبيــا ال تي دي ،
و�شركــة �إنتاج ال ال �سي للمنطقة رقم ( )56املوقعة بتاريخ  20نوفمرب 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجــازة االتفاقيــة النفطيــة امل�شــار �إليهــا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  7 :من ربيــع الأول �سنة 1436هـ
املـوافــــق  29 :من دي�سمبـــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريـدة الر�سمية رقم ()1085
ال�صادرة فـي 2015/1/5م
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�ســـلطــان عـمـــان

�أوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة
مبنــــــــــــح �أو�سمـــــــــــــــة

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

مبن ــح و�ســام عمـان املدن ــي من الدرجة الثانية لدولة �شينـزو �آبي  -رئيـ�س وزراء اليابـان
وذلك تقدي ــرا ل ــدوره فـي تدعي ـ ــم �أوا�صــر ال�صداقة والتع ــاون ب ــني ال�سلطن ــة والياب ــان ،
وقـ ــد �صدر أ�مـ ــر املن ـ ــح بتاريــخ  7مـ ــن ربي ــع الأول 1435هـ املوافـ ـ ــق  9مـن ينايــر 2014م .

ن�شـر هـذا الأمـ ــر فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1043
ال�صادرة فـي 2014/1/19م
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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�ســام عمـ ــان الع�سكري مــن الدرجـ ــة الثاني ـ ــة ملعال ـ ــي الفريـ ــق الرك ــن  /عي ــد بـن
عــوا�ض بن عيد ال�شلــوي  -قائـ ــد القوات الربيــة امللكيــة ال�سعوديـة وذلك تقديــرا لـجهوده
فـي توثيق �أوا�صر التعـاون الع�سكــري بني ال�سلطنة واململكــة العربية ال�سعودية  ،وقــد �صدر
أ�مـر املنح بتاريــخ  10مـ ــن ربي ــع الأول 1435هـ املوافـ ـ ــق  12مـن ينايــر 2014م .

ن�شـر هـذا الأمـ ــر فـي اجلريـدة الر�سميـة رقـم ()1044
ال�صادرة فـي 2014/1/26م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�ســام التكرمي لكل من :
 - 1الفنان � /أبوبكر �سامل بلفقيه
 - 2الفنان  /حمم ـ ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده
وذلك تقدي ـ ـ ــرا لـدورهم ـ ـ ــا فــي جمـ ـ ـ ــال املو�سيقـ ـ ــى والغنـ ـ ــاء  ،وقـ ـ ــد �صـ ـ ـ ــدر �أمـ ـ ـ ــر املنـ ـ ـ ــح
بتاريــخ  21مـ ــن جمــادى الآخــرة 1435هـ املوافـ ـ ــق  21مـن ابري ــل 2014م .

ن�شر هذا الأمــر فـي اجلريــدة الر�سميــة رقــم ()1056
ال�صادرة فـي 2014/4/27م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�ســام النعمـ ــان مــن الدرج ـ ــة الأول ــى ل�سع ــادة عبــدالعزي ــز بــن �سليم ــان الرتك ــي -
�سفيـ ــر اململكـ ــة العربي ــة ال�سعودي ـ ــة املنتهي ــة مهمت ــه بال�سلطنـ ــة  ،وقــد �صــدر �أمـر املنــح
بتاريــخ  6مـ ــن �شعبـ ــان 1435هـ املوافـ ـ ــق  4مـن يونيـ ــو 2014م .

ن�شـر هـذا الأمــر فـي اجلريــدة الر�سميــة رقـم ()1060
ال�صادرة فـي 2014/6/8م
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�أمــر منــح و�ســام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�سـ ــام النعم ــان مـ ــن الدرجـ ـ ــة الأول ــى ل�سع ــادة  /متع ــب و�صي ــو�ص الزب ــن � -سفي ــر
اململكـ ـ ــة الأردنيـ ـ ــة الها�شمي ـ ـ ــة املنتهي ـ ـ ــة مهمتـ ـ ــه بال�سلطنـ ـ ــة  ،وقـ ـ ــد �ص ـ ـ ــدر �أمـ ـ ـ ــر املنـ ـ ــح
بتاري ـ ــخ  28مـ ــن �ش ـ ــوال 1435هـ املواف ـ ــق  25مـن �أغ�سط ـ ــ�س 2014م .

ن�شـر هـذا الأمــر فـي اجلريـدة الر�سميــة رقــم ()1069
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