املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــم �ســلــطانيـــــــة
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/1بالت�صدي ـ ـ ــق عل ــى امليزانيـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ــة للدول ـ ـ ــة
لل�سن ــة املالي ـ ــة 2020م .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/2بتعديل امللحق رقم ( )3املرفق بقانون علم الدولة
و�شعارها ون�شيدها الوطني .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/3بتجديـ ــد ترخيـ ــ�ص م ــن الفئ ــة الأولى لل�شركة
العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) لتقدمي
خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/4ب�إ�صـدار قانـون جهـاز الأمـن الداخلـي .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/5ب�إجراء بع�ض التعديـالت على قانون الدفاع املدين .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/6فــي �شـ�أن اللجنـة العليـا لالحتفــاالت بالعيــد الوطنــي .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/7بتعيـني مبعـوث خــا�ص جلاللــة ال�سلطــان .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/8بتعييـن م�ست�شـار خـا�ص جلاللـة ال�سلطـان .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/9بتعيني وزيــر للتــراث والثقافــة .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/10مبن ــح مرتب ــة وزي ــر .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/11بتعيني وكي ــل لوزارة �شـ ـ�ؤون الفن ــون .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/12بتعيني م�ست�شار فـي ديوان البالط ال�سلطاين .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/13بتعيــني م�ست�شــار فـي وزارة التــراث والثقافــة .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/14بتعييـن نائـب لرئيـ�س الـوزراء ل�شـ�ؤون الدفـاع .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/15بتعدي ــل بعـ ـ ــ�ض �أحك ـ ــام املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  2013/62ب�إن�ش ــاء املتح ــف الوطنـي والنظ ــام
املرفــق بــه .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/16بتعييــن �أميــن عــام للمتحــف الوطنــي .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/17ب�إجراء تنقالت وتعيينات فـي ال�سلك الدبلوما�سي .
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رقم
ال�صفحة
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/18

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/19
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/20
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/21
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/22
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/23
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/24

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/25

بالت�صديـ ــق عل ــى اتفاقي ــة التعـ ــاون القانونــي
والق�ضائ ــي فـ ـ ــي امل�سائـ ـ ــل املدنيـ ـ ـ ــة والتجاري ـ ــة
بـ ــني حكوم ــة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية
الهند .
بالت�صديق على بروتوكول بتعديل بع�ض �أحكام
اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة �سلطنة عمان
وحكومة دولة قطر .
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
فيينا ب�ش�أن حركة املـرور على الطرق لعام 1968م .
بالت�ص ــديق على اتف ــاقيـة النق ــل اجل ــوي بني
حك ــوم ــة �سلطن ــة عم ــان وحكومة اجلمهورية
الت�شيكية .
باملـوافقة علــى ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى املجلــ�س
الدويل للتمور .
بالت�صـديق على بروتوكويل مونرتيال اخلـا�صني
بتعديل املـادتــني رقمـي (�-50أ) و( )56من معاهدة
الطريان املدين الدويل املوقعة فـي �شيكاغو 1944م .
بالت�صديــق علــى اتفاقيـة بيـ ــن حكوم ــة �سلطن ــة
عمان وحكوم ــة جمهوري ـ ــة كازاخ�ستـ ـ ــان حـ ـ ــول
الإعف ـ ـ ــاء املتـ ـبـ ــادل مـ ــن متطلبـ ــات الت�أ�شي ــرة
حلاملــي ج ــوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة
واخلدمة .
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية
الدوليـ ــة ب�ش ـ ـ�أن امل�س�ؤولي ــة املدنيــة عــن �أ�ضرار
التلوث بوقود ال�سفن الزيتي لعام . 2001
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مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/26

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/27

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/28
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/29

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/30
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/31

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/32
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/33

بالت�صديــق علــى اتفاقيــة خدمــات النقل اجلوي
بني حكومــة �سلطنــة عم ــان وحكوم ــة جمهوريــة
�أوزبك�ستان والربوتوكول امللحق بها .
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاق
التعاون ــي للـ ــدول العربيـ ــة الواقعـ ــة ف ـ ــي �آ�سي ــا
للبح ــث والتنميـ ــة والتدري ــب ف ــي جم ــال العل ــم
والتكنولوجيا النوويني (عرا�سيا . )ARASIA
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
نريوبي الدولية لإزالة احلطام لعام . 2007
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
اليون�سك ـ ـ ــو ب�ش ـ ـ�أن حماي ـ ـ ــة التـ ـ ــراث الثقافـ ـ ــي
املغمــور بامليـ ــاه .
بالت�صدي ــق عل ــى ميثـ ــاق رابطـ ــة الـ ــدول املط ــلة
على املحيط الهندي .
بالت�صدي ــق عل ــى اتفاقي ــة بــني حكومــة �سلطنة
عمان وحكومة جمهورية الهند فــي جمال النقل
البحري .
بتعديل بع�ض �أحكام قانون مكافحة الأمرا�ض
املعدية .
بتعدي ـ ـ ــل بع ـ ـ ــ�ض الأحك ـ ـ ــام اخلا�ص ـ ـ ــة ب�إج ـ ــراء
التعـ ــداد الإلكرتون ــي لل�سك ــان وامل�ساكن واملن�ش�آت
لع ـ ـ ـ ــام  2020املرفق ـ ـ ـ ــة باملر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رق ــم . 2015/15
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ال�صفحة
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/34
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/35

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/36

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/37

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/38

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/39

بالت�صديق على اتفاقية امل�ساعدة الإدارية املتبادلة
فـي امل�سائل ال�ضريبية .
ب�إج ــازة تن ــازل �شرك ــة بيـ ــاق خلدمــات حقـ ــول
النفط �ش.م.م عن  %20من حقوقها والتزاماتها
فـ ـ ــي االتفاقيـ ـ ــة النفطيـ ـ ـ ــة املوقعـ ـ ـ ــة بتاريـ ـ ـ ــخ
 20م ــن نوفمب ـ ـ ــر 2014م للمنطقـ ـ ــة رقـ ـ ــم ()56
�إلى �شركة تيثيز �أويل عمان الربية املحدودة ،
وتنازل �شركة �إنتاج �ش.م.م عن  %20من حقوقها
والتزاماتها فـي هذه االتفاقية �إلى �شركة بياق
خلدمات حقول النفط �ش.م.م .
ب�إج ـ ـ ــازة االتفاقي ـ ـ ــة النفطيـ ـ ــة بـ ــني حكومـ ـ ــة
�سلطنة عمان و�شركة �إيني عمان بي.فـي و�شركة
بي بي �إك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد للمنطقة
رقم (. )77
ب�إجـ ـ ــازة االتفاقيـ ـ ــة النفطيـ ـ ــة ب ـ ــني حكوم ـ ـ ـ ــة
�سلطنــة عم ــان وك ــل مــن �شركــة مزون برتوغاز
(بي فـي �آي) ليمتد و�شركة مزون للنفط والغ ــاز
�ش.م.ع.م للمنطق ــة رق ــم (. )5
ب�إج ـ ــازة االتفاقية النفطيـ ــة املوقعــة بني حكومة
�سلطنة عمان و�شركة �إيني عمان بي.فـي .و�شركة
النف ــط العمانيـ ــة لال�ستك�شـ ــاف والإنتاج �ش.م.م
للمنطقة رقم (. )47
ب�إجـ ــازة االتفاقي ـ ـ ــة النفطيـ ـ ــة بـ ـ ــني حكوم ـ ـ ــة
�سلطنة عمان و�شرك ــة �شــل �إي بــي عمـان بــي فــي
للمنطقــة رقــم (. )55
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مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/40

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/41
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/42
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/43

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/44

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/45

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/46

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/47

ب�إجـ ـ ــازة االتفاقي ـ ـ ـ ــة النفطيـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــني حكومـ ـ ــة
�سلطنة عمان  ،و�شرك ــة توتال �إي �آند بي عمان
بلوك  12بي .فـي .و�شركة بي تي تي �إي بي مينا
ليمتد للمنطقة رقم (. )12
بتعديل بع�ض �أحكام قـانون الرتاث الثقافـي .
ب�إ�صـدار نظـام جهـاز ال�ضرائـب واعتمـاد هيكلـه
التنظيمـي .
بالت�صدي ــق على االتفاقي ــة املتعــددة الأطــراف
ب�شـ ـ ـ�أن تنفيـ ـ ــذ التدابي ـ ــر املت�صلـ ـ ــة باملعاه ـ ــدات
ال�ضريبية والرامي ــة �إل ــى من ــع ت�آكـ ــل الوعـ ــاء
ال�ضريبي ونقل الأرباح .
باملوافق ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى ان�ضمـ ـ ـ ــام �سلطنـ ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ـ ــان
�إلى االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص
من االختفاء الق�سري .
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
مناه�ضة التعذيـب وغريه من �ضــروب املعامل ـ ــة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .
باملوافقـ ـ ـ ــة علـ ـ ــى ان�ضم ـ ـ ـ ــام �سلطن ـ ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ـ ــان
�إلى العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية .
بالت�صديـ ــق على اتفاقي ــة بني حكومـ ــة �سلطنـ ــة
عمــان وحكومــة جمهوريــة الهنــد ح ــول الإعفـ ــاء
املتبــادل من الت�أ�شي ــرة حلاملــي جــوازات ال�سف ــر
الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة والر�سمية .
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مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/48

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/49
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/50
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/51
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/52
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/53
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/54
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/55
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/56
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/57

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/58
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/59
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/60
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/61
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/62

بتعديـ ـ ــل بعـ ــ�ض �أحك ـ ــام املر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ـ ــي
رقم  2019 /29بتعيني �أع�ضاء اللجنة العمانية
حلقوق الإن�سان .
بتعيني قا�ضيني فـي املحكمة العليا .
مبنــح اجلن�سيــة العمانيــة .
مبنــح اجلن�سيــة العمانيــة .
ب ــرد اجلن�سي ــة العماني ــة .
ب ــرد اجلن�سي ــة العماني ــة .
بتعيني نائب لرئي�س جهاز ال�ضرائب .
بتعي ــني وكيـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ــوزارة اخلارجي ـ ـ ــة لل�ش ـ ـ ـ�ؤون
الإداريـ ــة واملالي ــة .
بتحديد �أيام الإجازات الر�سمية .
باملوافق ــة عل ــى ان�ضمـ ــام �سلطنـ ــة عم ــان �إلــى
بروتوكول ناغويــا ب�ش ـ�أن احل�ص ــول عل ــى املـ ــوارد
اجلينيــة والتقا�ســم الع ــادل واملن�ص ــف للمناف ــع
النا�شئــة عن ا�ستخدامها  ،امللحق باتفاقية التنوع
البيولوجي .
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقيــة
مينامات ــا ب�ش ـ ـ�أن الزئب ــق .
ب�إن�ش ــاء املكتــب اخلــا�ص .
بتعييــن رئيــ�س للمكتــب اخلــا�ص .
ب�إن�شــاء جه ــاز اال�ستثم ــار العمان ــي .
بتعييـن رئيـ�س جلهـاز اال�ستثمـار العمانـي .

رقم
ال�صفحة
555
556
558
560
562
563
567
568
569

570
599
630
633
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مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/63

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/64
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/65
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/66
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/67
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/68
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/69
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/70
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/71
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/72

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/73

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/74

بالت�صديـ ــق علـى اتفــاقي ــة بيـن �سلطن ــة عم ــان ،
وجمهوريـة �سلوفاكيـا لتجنـب االزدواج ال�ضريبـي
ومنـع التهـرب ال�ضريبـي بالن�سبـة لل�ضرائـب
علـى الدخـل .
ب�إن�شـاء مركـز الدفـاع الإلكرتونـي و�إ�صـدار نظامـه .
بتعييـن وزيـر للزراعـة والثـروة ال�سمكيـة .
بالتعييــن فـي بعــ�ض املنا�صــب .
بتعييــن رئيــ�س جلامعــة ال�سلطــان قابــو�س .
بنقـ ــل �أع�ض ــاء مـ ــن االدع ــاء العــام �إلى وظائف
الق�ضاة فـي املحكمة العليا .
بتعييـن رئيــ�س للمحكمــة العليــا .
بتعييــن رئي�س ملحكمة الق�ضاء الإداري .
بتعييــن وكيــل لــوزارة املاليــة .
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاق
الإط ـ ــاري لإن�ش ـ ــاء التحال ـ ــف الدولـ ــي للطاقـ ــة
ال�شم�سية .
ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة
عمان و�شركة تيثيز �أويل قتبيت ليمتد للمنطقة
رقم (. )58
ب�إج ــازة تن ــازل �شركـ ـ ــة توتال �أي اند بي عمان
عن كامـ ــل حقوقهـ ــا  ،والتــزاماتها فـ ــي اتفاقية
اقت�سـ ــام �إنتـ ـ ــاج حقـ ـ ــل خميزنـ ـ ــة املوقعـ ـ ــة بني
�أطرافهـ ــا بتاريـ ـ ــخ  ٢١من يونيو � ٢٠٠٥إلى �شركة
�أوك�سيدنتـال خميزنة �ش.م.م .
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637
689
696
697
698
699
700
701
702

703

711

712

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/75
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/76
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/77
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/78
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/79
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/80
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/81
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/82
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/83
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/84
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/85
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/86
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/87
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/88

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/89
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/90

رقم
ال�صفحة
فـي �شـ�أن اجلهــاز الإداري للــدولــة .
713
ب�إن�شاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية .
718
فـي �ش ـ�أن الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهلـك 720 .
بتعديـل م�سم ــى هيئ ــة تنظي ــم قطـاع الكهربـاء
واملي ــاه املرتبط ــة بـه �إلـى هيئ ــة تنظيـم اخلدمـات
العامـة و�إ�سنـاد بعـ�ض االخت�صا�صـات �إليهـا .
721
بتحديـد اخت�صا�ص ــات وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي .
723
باعتـمــاد الهيكــل التنظيمــي لــوزارة ال�صحــة 727 .
بالتعيــني فـي بعــ�ض املنا�صــب .
729
ب�إ�ص ــدار نظ ــام الأمـ ــان الوظي ــفي .
731
بتعديل بع�ض �أحكام قانون املناق�صات .
739
فـي �ش�أن الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات .
741
فـي �ش�أن الهيئة العامة للطيـران املدين .
746
ب�إل ـغــاء بـعــ�ض القــوانني .
749
ب�إن�شـاء وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب وحتديد
اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي .
750
بدم ــج وزارة العـ ــدل ووزارة ال�ش�ؤون القانونية
فـي وزارة واحدة ت�سمى وزارة العدل وال�ش�ؤون
القانوني ــة وحتدي ـ ـ ــد اخت�صـا�صاتهـ ــا واعتـم ــاد
هــيكلها التنظيمـي .
756
ب�إن�ش ـ ــاء وزارة العمـ ــل وحتديـ ـ ــد اخت�صا�صاتهــا
واعتماد هيكلها التنظيمي .
762
ب�إنـ�ش ـ ـ ــاء وزارة النق ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ــاالت وتقني ـ ــة
املعلوم ـ ـ ــات وحتديـ ــد اخت�صا�صاتهـ ــا واعتم ـ ــاد
هيكله ــا التنظيم ــي .
768

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/91

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/92

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/93

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/94
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/95
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/96

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/97

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/98

مر�ســوم �سـلطاين رق ــم 2020/99

بتعدي ـ ـ ــل م�سمـ ـ ـ ـ ــى وزارة التـ ـ ـ ـ ــراث والثقافـ ـ ـ ــة
�إلى وزارة التـراث وال�سياحة وحتديد اخت�صا�صاتها
واعتماد هيكلها التنظيمي .
بتعديــل م�سمــى وزارة الزراعــة والثـروة ال�سمكيــة
�إلــى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد
املياه وحتديـد اخت�صا�صاتهــا واعتمـاد هيكلهـا
التنظيمـي .
بتعديـ ــل م�س ـمـ ــى وزارة الإ�سكـ ــان �إل ـ ــى وزارة
الإ�سك ـ ــان والتخطي ـ ــط العمران ـ ــي وحتدي ـ ـ ــد
اخت�صا�صاتهــا واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي .
بـ�إن�شــاء وزارة االقت�صـاد وحتديـد اخت�صا�صاتهـا
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي .
بتحديد اختـ�صا�صـ ــات وزارة الإع ــالم واعتم ــاد
هـيكلها التنظـيمي .
بتعدي ــل م�سمــى وزارة النف ــط والغ ــاز �إلى وزارة
الطاقة واملعادن وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد
هيكلها التنظيمي .
بتعدي ـ ـ ــل م�سم ـ ـ ــى وزارة التج ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ــة
�إلى وزارة التجـارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمـار
وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي .
بتعدي ـ ــل م�س ـ ـمـ ـ ــى وزارة التعلي ـ ــم العال ـ ــي �إلى
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
وحتدي ــد اخت ــ�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي .
بتعديل بع�ض امل�سميات الوزارية .

رقم
ال�صفحة
774

779

785
790
793

799

804

809
814

مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/100ب�إن�شاء وحدة متابعة تنفــيذ ر�ؤي ــة عم ــان 2040
وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/101ب�إ�صدار نظـام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/102بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة الداخليــة واعتم ــاد
هيكلها التنظيمي .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/103بتعدي ــل بعــ�ض �أحكــام املر�سوميــن ال�سلطانييــن
ب�إن�ش ـ ــاء جهـ ـ ــاز ال�ضرائ ـ ــب و�إ�صـ ـ ــدار نظامـ ــه
واعتمـاد هيكلــه التنظيمـي .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/104بتعديـل بعـ�ض �أحكـام املر�سومـني ال�سلطانيـني
ب�إن�شــاء املركــز الوطـنـي للإح�صـاء واملعلــومـات
و�إ�صـدار نظامـه .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/105ب�إن�شـ ــاء الهيئ ــة العام ــة للمناطــق االقت�صادي ــة
اخلا�صة واملناطق احلرة وحتديد اخت�صا�صاتها .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/106ب�إن�شـ ــاء هيئ ـ ــة البيئـ ــة وحتديــد اخت�صا�صاتــها
واعتماد هيكلها التنظيمي .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/107ب�إن�شـ ـ ــاء هيئـ ـ ــة تنميـ ـ ــة امل�ؤ�س�سـ ـ ــات ال�صغي ـ ــرة
واملتو�سط ــة وحتدي ـ ــد اخت�ص ــا�صاتهـ ــا واعتم ــاد
هيــكلهـ ــا التنظيمــي .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/108ب�إلغاء بع�ض املجال�س املتخ�ص�صة .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/109ب�إلغــاء الهيئــة العامــة لل�صناعــات احلــرفيــة .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/110ب�إلغاء الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/111بت�شكيــل جملــ�س ال ــوزراء .
مر�ســوم �سـلطاين رق ــم  2020/112بالتعيني فـي بع�ض املنا�صب .
مر�سوم �سـلطاين رقم  2020/113بالتعيني فـي بع�ض املنا�صب .

رقم
ال�صفحة
815
819
835

839

840
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850
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865

مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/114

مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/115
مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/116

مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/117
مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/118
مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/119

مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/120
مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/121
مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/122
مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/123

باملوافقــة علــى ان�ضمــام حكوم ــة �سلطن ــة عم ــان
�إلى اتفاقية عقد النقل الدويل للب�ضائع عرب
الطـ ــرق ( )CMRوالربوتوكـ ــول الإ�ضافـ ــي لهــا
املتعلق مبذكرة ال�شحن الإلكرتونية .
مبن ــح اجلن�سيــة العمانيــة .
بتعديـ ـ ــل بعـ ـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي
رقم  2020/6فـي �ش�أن اللجنـة العليا لالحتفــاالت
بالعيـد الوطنـي .
بت�شكيل جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين .
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام قانــون �ضريبــة الدخــل .
بتعديـ ـ ــل بعـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام املر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقم  2013/62ب�إن�شاء املتحف الوطني و�إ�صدار
نظامه .
بتعــديـ ـ ــل بعـ ـ ـ ــ�ض �أحكـ ـ ــام قان ـ ــون الإج ــراءات
اجلزائي ــة .
ب�إ�صدار قانون �ضريبة القيمة امل�ضافة .
ب�إج ــازة االتفاقي ــات املوقع ــة بني حكومة �سلطنة
عمان و�شركة �أوكيو ل�شبكات الغاز �ش.م .ع.م .
ب�إجازة تنازل �شركة �أي بي �إي �أك�س عمان (بلوك
� )36أي �أن �سي عن كامل حقوقها والتزاماتهـا
ف ـ ـ ــي االتفاقيـ ـ ــة النفطي ـ ـ ــة املوقعـ ـ ـ ــة بتاريـ ـ ـ ــخ
� 10أغ�سطـ ـ ــ�س 2011م للمنطق ـ ـ ــة رقـ ـ ــم ()36
�إلـ ــى �شرك ـ ــة �إي �أو ج ــي ري�سور�سـ ـ ــز م�سق ـ ــط �أ�س
بــي �س ــي .

رقم
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869
898

901
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914
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951
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مر�سوم �سـلطاين رقم 2020/124

مر�سوم �سـلطاين رقــم 2020/125
مر�سوم �سـلطاين رقــم 2020/126
مر�سوم �سـلطاين رقــم 2020/127
مر�سوم �سـلطاين رقــم 2020/128
مر�سوم �سـلطاين رقــم 2020/129
مر�سوم �سـلطاين رقــم 2020/130

ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة
عمــان و�شركــة مهــا �إينريجــي (عم ــان) ليمت ــد
للمنطقة رقم (. )70
ب�إ�صـ ــدار قانـ ــون تب�سيـ ــط �إجـ ــراءات التقا�ض ــي
فــي �ش ـ�أن بعــ�ض املنازعــات .
ب�إ�صــدار قان ــون املجال ــ�س البلدي ــة .
بنقل م�ست�شار من وزارة ال�صحة �إلى املكتب اخلا�ص .
بت�أ�سيــ�س �شركــة م�ساهمــة عمانــية مقفلــة با�ســم
�شركة تنمية طاقة عمان �ش.م.ع.م .
ب�إجـراء تنقـالت وتعيينـات فـي ال�سلـك الدبلوما�سـي .
بتعييــن منــدوب دائــم لل�سلطنــة لدى منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ( اليون�سكو ) .
فـي �شـ�أن قطـاع امليـاه وال�صـرف ال�صحـي .
بتعيني قا�ضيني فـي املحكمة العليا .

مر�سوم �سـلطاين رقــم 2020/131
مر�سوم �سـلطاين رقــم 2020/132
�أوامـــــــــــــــــــر �ســاميـــــــــــــــــة
مبنــــــــــــــــــــح �أو�سمـــــــــــــــــــة
�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 .

رقم
ال�صفحة
953
954
966
977
978
1012
1014
1015
1018

1023

á`````«fÉ£∏``````°ùdG º«``````°SGôŸG

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/1
بالت�صديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة املالية 2020م
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 98/47
وبعد العر�ض على مجل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املالي ــة 2020م ح�سـب اجلداول املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
علــى جمي ــع الــوزارات والوحــدات الحكومي ــة تنفـيــذ �أحكــام هـ ــذا املر�سـ ــوم  ,ك ـ ــل فـي ح ــدود
اخت�صا�ص ــه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية  ،ويعمـل بـه من �أول يناي ــر 2020م .
�صـدر فـي  5 :من جمادى الأولى �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1325
ال�صادرة فـي 2020/1/5م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

جــدول رقـــم ()1
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2020م
(مليون ريال عماين)
تقديرات امليزانية

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

5 500
2 200
جــدول رق ــم (2 450 )2
جــدول رق ــم (150 )3
جــدول رق ــم (400 )3

ثانيا  :الإنفــاق العـــام :
امل�صروفــات اجلاريـــة :
( )6م�صروفات الدفـاع والأمن
( )7م�صروفـ ــات الـوزارات املدنيــة
( )8م�صروفات �إنتاج النفط
( )9م�صروفات �إنتاج الغ ـ ــاز
( )10م�صروفات �شراء الغ ـ ــاز
( )11خدمة الدي ــن الع ــام

3 450
جــدول رق ــم (4 590 )4
360
190
380
860

�إجمـــالـــي الإيرادات

10 700

جملة امل�صروفات اجلارية

9 830

امل�صروفـــات اال�ستثماريــــة :
( )12امل�صروفـات الإمنائيـة
( )13امل�صروفـات اال�ستثمارية لل�شركات احلكومية
( )14م�صروفات �إنتاج النفط
( )15م�صروفـات �إنتـاج الغـاز
جملة امل�صروفات اال�ستثمارية
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1 200
100
800
500

2 600

تابع جــدول رقـــم ()1
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2020م
(مليون ريال عماين)
تقديرات امليزانية

البيـــــــــــــــــان
امل�ساهمــات ونفقــات �أخــرى :
( )16م�ساهمات فـي م�ؤ�س�سات حملية و�إقليمية ودولية
( )17دعم قطاع الكهرباء
( )18الدعم الت�شغيلي لل�شركات احلكومية
( )19دعم فوائد القرو�ض التنموية والإ�سكانية
( )20دعم املنتجات النفطية

15
500
185
30
40
770

جملـة امل�ساهمـات والنفقـات الأخـرى
�إجمايل الإنفــاق العــام

13 200

ثالثا  :العجـــز ( �أوال  -ثانيا )

)(2500

ثالثا  :و�سائــل التمويـــل :

1 500

(� )21صافـي االقرتا�ض اخلارجي :
 -القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

1 970
)(470

 -القرو�ض املتوقع �سدادها

500

(� )22صافـي االقرتا�ض املحلي :
 -القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

1 130
)(630

 القرو�ض املتوقع �سدادها( )23متويل من االحتياطيات

500

جملــة و�سائــل التمويــل

2 500
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جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
ديوان البـالط ال�سلطانـي
10100
مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
15300
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
10200
وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة
10400
وزارة املالي ــة
10500
جهاز ال�ضرائب
10504
وزارة اخلارجيــة
10600
وزارة الداخليــة
10700
وزارة الإع ـ ـ ــالم
10800
وزارة التجارة وال�صناعة
10900
وزارة النفـط والغــاز
11000
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
11100
وزارة العـ ـ ــدل
11200
وزارة ال�صح ـ ــة
11300
وزارة الرتبية والتعليم
11400
وزارة التنمية االجتماعية
11500
وزارة الرتاث والثقافـة
11600
وزارة النق ــل
11700
11900

وزارة الإ�سك ـ ـ ـ ـ ــان

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
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الإيرادات املقدرة

6 440
1
5
1 003
29 052
650 000
8 280
209
558
19 145
13 000
7 962
2 512
52 415
2 208
1 260
48
19 500
76 007
26 520

تابع جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
12200
مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار
12300
حمافظة م�سقط
12400
جملـ ــ�س املناق�ص ــات
12700
جملـ�س ال�شــورى
13000
وزارة اخلدمة املدنية
13100
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي
13700
وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)
14000
موازنات الفائ�ض والدعم
14200
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
15000
معهد الإدارة العامة
15200
وزارة التعليم العايل
15500

الإيرادات املقدرة

2
20 623
7
1 153
6
7
5 340
30
185 476
554
51
2 119
36
400
2
20
7 330
197

15700
15900

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

16000

جمل�س الدولة

16100
16200

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
االدعاء العام

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

16700

وزارة ال�سياحة

13 284

16800

جمل�س البحث العلمي

2
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تابع جــدول رقـــم ()2
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية
والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان
رقم امليزانية
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
16900
وزارة القوى العاملة
17600
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
17700
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
17800
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
18300
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
18400
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
18500
املركز الوطني للت�شغيل
18900
19200
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)
الهيئة العامة للطريان املدين
19400
حمكمة الق�ضاء الإداري
19500
الهيئة العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
19600
الهيئة العامة للتعدين
19700
املتح ــف الوطن ــي
19900
بلدية م�سقط
80500
وزارة الدفـ ـ ــاع
20400
�شرطة عمان ال�سلطانية
20600
�شرطة عمان ال�سلطانية (الإدارة العامة للجمارك)
وزارة املالية (متويل م�ؤ�س�سات �أخرى)
40500
احتياطـ ــي خم�صـ ــ�ص
19000
الإجمالـــــــــــــي
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الإيرادات املقدرة

680
283 000
30
3 440
419
460
408
2
10 240
98 372
214
95
29 500
252
81 847
600
247 677
280 000
210 000
50 000
2 450 000

جــدول رقـــم ()1/2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

( )1قطاع اخلدمات العامة :

15300
10200
10400
10500
10504
10600
12200
12700
13000
14000
16000
16100
17700
18300

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
وزارة املاليـ ـ ــة
جهـاز ال�ضرائب
وزارة اخلارجي ـ ــة
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
جملـ ــ�س املناق�صـ ـ ــات
جملـ�س ال�ش ــورى
وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)
جملــ�س الدول ــة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

1
5
1 003
29 052
650 000
8 280
2
1 153
6
30
2
20
30
419

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

690 003

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
( )2قطــاع الدفــاع :

20400

وزارة الدفـ ـ ــاع

600

جملــة قطـاع الدفـاع

600
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تابع جــدول رقـــم ()1/2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم امليزانية
10700
11200
12400
16200
19200
19500
20600

11300
11400
13700
15200
15500
16800
16900
17600
18500

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

209
2 512
7
7 330
10 240
214
247 677
280 000

548 189

15
2 208
5 340
51
2 119
2
680
3 000
408
13 823

تابع جــدول رقـــم ()1/2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم امليزانية
11300

البيـــــــــــــــــان
( )5قطاع ال�صحة :
وزارة ال�صح ــة
جملـة قطـاع ال�صحـة

11500
13100
17600
18900

( )6قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اخلدمة املدنية
وزارة القوى العاملة (قطاع العمل)
املركز الوطني للت�شغيل

الإيرادات املقدرة

52 400
52 400
1 260
7
280 000
2

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 281 269
10107
11900
من 12101
�إلى 12104
من 12301
�إلى 12306
و 12308
12307
17800
80500

( )7قطاع الإ�سكــان :
ديوان البالط ال�سلطاين (بلدية �صحار)

6 440
76 007

وزارة الإ�س ــكان
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
( قط ـ ــاع البلدي ـ ــات الإقليمي ـ ــة )

26 520

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

9 623

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار (بلدية ظفار) 11 000
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
3 440
بلدية م�سقط
81 847
جملــة قطــاع الإ�سكــان
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214 877

تابع جــدول رقـــم ()1/2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم امليزانية
10800

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

الإيرادات املقدرة

558

11600

وزارة الرتاث والثقافـة

48

15000

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

554

15900

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

400

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

197

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

460

19900

املتحــف الوطن ــي

252

جملـة قطـاع الثقافـة وال�شـ�ؤون الدينيـة

2 469

11000

11100

( )9قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز

13 000

جملـة قطـاع الطاقـة والوقـود

13 000

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

7 962

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية
11700

( )11قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النق ــل
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7 962
19 500

تابع جــدول رقـــم ()1/2
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

14222

هيئة تنظيم االت�صاالت

185 476

19400

الهيئة العامة للطريان املدين

98 372

جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت

303 348

10900

(� )12ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
وزارة التجارة وال�صناعة

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

36

16700

وزارة ال�سياحة

13 284

19600

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

95

19700

الهيئة العامة للتعدين

29 500

جملـة �شـ�ؤون اقت�صاديـة �أخـرى

62 060

19 145

( )13الأخــــــرى :
40500

19000

وزارة املالية (متويل م�ؤ�س�سات)

210 000

جملــة قطــاع الأخـرى

210 000

احتياطـــي خم�صــــــ�ص

50 000

الإجـمـــــالـــــــــــي

2 450 000
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جــدول رقـــم ()2/2
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنة املالية 2020م (ح�ســب البنــود)
(�ألف ريال عماين)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب
21
10
11
11
41
51
52
53
54
55
56
62
11

101
101
103
104
104
105
105
105
105
105
105
105
106

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

13
14
16
17

108
108
108
108

1
1
1
1

البيـــــــــــــــــان

الإيرادات املقدرة

�أ � -إيرادات ال�ضرائب والر�سوم :
�ضريبة الدخل (على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات)
�ضرائب ور�سوم حملية
ر�سـوم الرتخي�ص با�ستقدام العمال غري العمانيني
ر�سوم البلدية على الإيجارات
ر�سـوم املعامالت العقاري ــة
رخ�ص ممار�سة الأعمال التجارية
رخـ�ص و�سائـ ــل النق ـ ـ ــل
ر�سوم فنادق ومرافق �أخرى
ر�ســوم امتياز مرافق
ر�سوم حملية خمتلفة
ر�سوم تراخي�ص خدمات االت�صاالت
ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة
�ضريبة جمركيـ ـ ــة
جملة �إيرادات ال�ضرائب والر�سوم

550 000
100 000
280 000
49 800
62 000
17 000
65 000
33 000
33 000
28 000
75 000
200
280 000
1 573 000

ب � -إيرادات غري �ضريبية :
�إيرادات بيـع امليــاه
�إيرادات ميـاه خمتلفـة
�إيرادات املطـ ــارات
�إيرادات املوانـ ــئ

12 000
215
80 000
1 050
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تابع جــدول رقـــم ()2/2
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنة املالية 2020م (ح�ســب البنــود)
(�ألف ريال عماين)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب
1 108 18
21

108

1

31

108

1

41

108

1

42

108

1

11

109

1

12

109

1

11

110

1

11

112

1

21

112

1

22

112

1

24

112

1

26

112

1

12

100

1

البيـــــــــــــــــان

الإيرادات املقدرة

�إيرادات خدمات مرفق االت�صاالت
80 000
فائ�ض الهيئات العامة
16 000
�إيرادات ت�أجري عقارات حكومية
22 000
�أربـاح اال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�ص�ص ر�أ�س املال 200 000
فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة
44 700
ر�ســوم الهجرة واجلــوازات
63 000
ر�سوم و�أتعاب �إداريـة خمتلفـة
63 000
تعوي�ضات وغرامات وجزاءات
117 500
�إيرادات تعدي ـ ــن
18 000
مبيعات مواد غذائيــة
200
�إيرادات زراعية خمتلفة
335
�إيرادات طبيـ ـ ــة
45 000
�إيرادات متنوعـة
56 000
�إيرادات نفطية �أخرى
8 000
جملــة الإيــرادات غيــر ال�ضريبيــة

827 000

ج  -احتياطـي خم�صـ�ص ( �إيـراد غيـر مـوزع ) 50 000
الإجمالـــــــــي ( أ�  +ب  +ج )
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2 450 000

جــدول رقـــم ()3
تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية واال�سرتدادات الر�أ�س مالية
ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية للوزارات املدنية لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
البيـــــــــــــــــان

رقم امليزانية

الإيرادات املقدرة

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

125 000

وزارة املاليـ ـ ـ ـ ــة
جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

125 000

قطـــاع الإ�سكــان :
10107

ديوان البالط ال�سلطاين (بلدي ــة �صحــار)

11900

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

700
24 300
25 000
150 000

ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
الأخـــرى :
40500

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

400 000

جملــة قطـــاع الأخـــرى

400 000

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

400 000
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جــدول رقـــم ()1/3
تقديــرات الإيــرادات الــر�أ�س ماليـــة
واال�سرتدادات الر�أ�س مالية لل�سنة املالية 2020م (ح�ســب البنــود)
(�ألف ريال عماين)
رقم احل�ساب
بند ف�صل باب
11
11
11

213
215
217

1
1
1

11

430

1

11

431

1

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

الإيرادات املقدرة

4 500
25 500
120 000

�إجمايل تقديرات الإيرادات الر�أ�س مالية 150 000
ا�سرتدادات ر�أ�س مالية :
ا�سرتدادات قرو�ض من هيئات وم�ؤ�س�سات عامة
وغريها
بيع ا�ستثمارات فـي هيئات وم�ؤ�س�سات عامة

20 000
380 000

�إجمايل تقديرات اال�سرتدادات الر�أ�س مالية 400 000
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جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

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

البيـــــــــــــــــان

10100

دي ــوان الب ــالط ال�سلطانـ ــي

139 614

425

140 039

16600

�شـ ـ�ؤون البــالط ال�سلطانـ ــي

289 775

942

290 717

10200

الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء
5 168
مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء 1 529
وزارة ال�ش�ؤون القانونيـ ـ ــة
4 334
وزارة املاليـ ـ ـ ــة
14 971
جهاز ال�ضرائب
3 901
وزارة اخلارجيـ ـ ــة
70 444
وزارة الداخليـ ـ ـ ــة
35 721
وزارة الإع ـ ـ ــالم
9 798
وزارة التجــارة وال�صناع ــة
16 193
وزارة النفـ ــط والغ ـ ـ ـ ـ ــاز
4 541
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
53 190
وزارة العـ ـ ـ ـ ــدل
18 269
وزارة ال�صحـ ـ ـ ــة
682 257

48
9
31
57
13
452
52
36
25
1
56
43
2 062

5 216
1 538
4 365
15 028
3 914
70 896
35 773
9 834
16 218
4 542
53 246
18 312
684 319

15300
10400
10500
10504
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400

وزارة الرتبيـة والتعليــم

11500

وزارة التنمية االجتماعيـة

1 890 1 170 025
143 951
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150

1 171 915
144 101

تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
رقم
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات
امليزانية
11600

وزارة الرتاث والثقاف ــة

10 559

3

10 562

11700

وزارة النق ـ ـ ـ ــل

14 780

74

14 854

11900

وزارة الإ�سكـ ـ ــان

41 459

15

41 474

12100

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

98 564

12200

اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني 679

98 564
679

12300

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظف ــار

96 067

94

96 161

12400

حمافظة م�سـقط

4 106

7

4 113

12700

جمل ـ ـ ــ�س املناق�صـ ــات

2 714

11

2 725

13000

جمل ـ ـ ــ�س ال�ش ـ ـ ــورى

7 389

4

7 393

13100

وزارة اخلدم ـ ــة املدنيـ ـ ــة

6 517

5

6 522

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفى اجلامعي 217 653

1 480

219 133

200

18 902

14000

وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)

18 702

14200

موازنات الفائ�ض والدعم

119 192

15000

وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـة

29 893

15200

معهـ ـ ــد الإدارة العامـ ــة

1 127
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119 192
25

29 918
1 127

تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

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

البيـــــــــــــــــان

15500

وزارة التعليم العايل

15600

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي احلكومة العمانيني 243 622

59 240

331

59 571
243 622

15700

املجل�س الأعلى للتخطيط

10 890

10 890

15800

منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة

13 958

13 958

15900

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

85 466

172

85 638

16000

جمل ـ ـ ــ�س الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

9 255

20

9 275

16100

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

18 944

18 944

16200

االدعـ ـ ــاء العـ ـ ـ ــام

20 587

11

20 598

16500

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

10 613

55

10 668

16700

وزارة ال�سياحة

12 037

18

12 055

16800

جمل�س البحث العلمي

5 874

43

5 917

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

8 957

163

9 120

17600

وزارة الق ـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة

157 176

344

157 520

17700

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 140

31

5 171

17800

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

14 762

10

14 772
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تابع جــدول رقـــم ()4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
رقم
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات
امليزانية
18300
18400
18500
18600
18900
19200

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
12 816
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
40 719
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
1 058
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 10 586
املركز الوطني للت�شغيل
4 137

جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
(املحاكم والأمانة العامة للمجل�س)
 19300م�شروع جامعة عمان (امل�صروفات الت�أ�سي�سية)
 19400الهيئة العامة للطريان املدين
 19500حمكمة الق�ضاء الإداري
 19600الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
 19700الهيئة العامة للتعدين
 19900املتحف الوطني
 80100الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار
وتنمية ال�صادرات
 80500بلدية م�سقط
 80600مركز حماية املناف�سة ومنع االحتكار
80800

وزارة التقنية واالت�صاالت

 19000احتياطــــي خم�صــــــــــ�ص
الإجمالــــــــــــــي
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46 082
1 657
22 533
4 294
3 051
2 891
1 580
4 174
85 517
469
19 078

15
79
1
16
95
6
11
12
40

932
27

12 831
40 798
1 059
10 586
4 153
46 177
1 663
22 544
4 306
3 091
2 891
1 580
4 174
86 449
469
19 105

309 113

309 113

10 642 4 579 358

4 590 000

جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

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

البيـــــــــــــــــان
( )1قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

10100
16600
10200

103 391
279 144
5 168
مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل ــ�س الوزراء 1 529
وزارة ال�ش�ؤون القانونية
4 334
وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
14 971
ج ـهــاز ال�ض ــرائـب
3 901
وزارة اخلارجي ـ ــة
70 313
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيـد الوطني 679

12700
13000
14000
16000

جملــ�س املناق�ص ــات

15300
10400
10500
10504
10600
12200

306
883
48
9
31
57
13
450

103 697
280 027
5 216
1 538
4 365
15 028
3 914
70 763
679

11
4
200
20

2 725
7 393
18 902
7 294
18 944
5 171

جمل ـ ــ�س الدول ـ ـ ــة
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة

2 714
7 389
18 702
7 274
18 944

17700

هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

5 140

31

18300

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

12 816

15

12 831

جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

556 409

2 078

558 487

16100

جمل ــ�س ال�شـ ــورى
وزارة املالية (خم�ص�صات �أخرى)
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تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

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

البيـــــــــــــــــان
( )2قطاع الأمن والنظام العام :
حمكمة الق�ضاء الإداري

4 294

12

4 306

10700

وزارة الداخلية

35 721

52

35 773

11200

وزارة الع ـ ــدل

16 994

42

17 036

12400

حمافظة م�سقط

4 106

7

4 113

16200

االدع ـ ـ ــاء العـ ــام

20 587

11

20 598

19200

19500

10119

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

46 082

95

46 177

جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

127 784

219

128 003

( )3قطـــاع التعليـــــم :
ديوان البالط ال�سلطاين (جملـ�س التعليم) 3 002

2

3 004

10690

وزارة اخلارجية (املعهد الدبلوما�سي)

131

2

133

11205

وزارة العدل (املعهد العايل للق�ضاء)

1 275

1

1 276

11300

وزارة ال�صحـة
(املعاهد ال�صحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب) 17 609

11400

وزارة الرتبية والتعليم

13700

جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�شفـى اجلامعي 217 653

1 166 817
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59

17 668

1 890

1 168 707

1 480

219 133

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

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

البيـــــــــــــــــان

15200

معهد الإدارة العامــة

1 127

15500

وزارة التعليم العالــي

59 240

15902

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

4 266

16502

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية
( مراكز تدريب ال�صناعات احلرفـية ) 995

1 127
331
12

59 571
4 278

14

1 009

16800

جمل�س البحث العلمي

5 874

43

5 917

16900

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

8 957

163

9 120

17600

وزارة القوى العاملة
( قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ) 117 216

18500

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

19300

1 058

176

117 392

1

1 059

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

1 657

جملــة قطـــاع التعليــم

4 180 1 606 877

6

1 663
1 611 057

( )4قطـــاع ال�صحـــة :
11300

وزارة ال�صحـ ـ ــة

664 648

2 003

666 651

جملــة قطــاع ال�صحــة

664 648

2 003

666 651
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تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
11500
13100

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

البيـــــــــــــــــان

( )5قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية :
وزارة التنمية االجتماعية
143 951
وزارة اخلدمة املدنية
6 517

15 842

14214

م�ؤ�س�س ـ ــات �أخـ ـ ــرى

15600

ح�صة احلكومة فـي معا�شات موظفـي
احلكومة العمانيني

15800
17600
18900

10100
10105

150
5

144 101
6 522
15 842

243 622
منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة 13 958
وزارة القوى العاملة (قطاع العمل) 39 960
املركز الوطني للت�شغيل
4 137

168
16

243 622
13 958
40 128
4 153

جملة قطاع ال�ضمان والرعاية االجتماعية 467 987

339

468 326

( )6قطـــاع الإ�سكان :
ديوان البالط ال�سلطاين وي�شمل :
 -مكتب حفظ البيئة

5 810
18 481

10107

 -بلدي ــة �صحـ ـ ــار

10111

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

297

11900

وزارة الإ�سكـ ـ ـ ـ ـ ــان

41 459
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29
51

5 839
18 532
297

15

41 474

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية
من 12101
�إلى 12104
12107
من 12301
�إلى 12306
و 12308
12307
14225
17800
80500

10115
16604
10800
11403
11600

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

البيـــــــــــــــــان

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
93 700
( قطاع البلديات الإقليمية )
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
4 864
( قطاع موارد املياه )
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
( بلدي ـ ــة ظف ـ ـ ـ ــار )
الهيئة العامة للمياه
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
بلدية م�سقط
جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان
( )7قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين
( مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان
لل�ش�ؤون الثقافـية )
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
وزارة الإعالم
وزارة الرتبي ـ ــة والتعلي ـ ـ ــم
( املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات )
وزارة الرتاث والثقافة
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93 700
4 864

64 620
31 447
95 000
14 762
85 517
455 957

64 620
94
10
932
1 131

10 631
9 798

6
59
36

3 208
10 559

3

1 946

31 541
95 000
14 772
86 449
457 088

1 952
10 690
9 834
3 208
10 562

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
رقم
امليزانية

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

البيـــــــــــــــــان

14204

م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن 2 762
وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية
29 893
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
81 200

16003

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

1 981

15000
15901

25
160

2 762
29 918
81 360
1 981

16501

الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية

9 618

41

9 659

18400

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

40 719

79

40 798

19900

املتح ـ ــف الوطن ـ ــي

1 580

11000

1 580

جملة قطاع الثقافة وال�ش�ؤون الدينية 203 895

409

( )8قطاع الطاقة والوقود :
وزارة النفط والغاز

4 541

1

4 542

4 541

1

4 542

جملة قطاع الطاقة والوقود
10118

( )9قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :
ديوان البالط ال�سلطاين
(م�شروع زراعة املليون نخلة)

11100

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

3 286
53 190

جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية 56 476
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204 304

14
56

3 300
53 246

70

56 546

تابع جــدول رقـــم ()1 /4
تقديرات امل�صروفات اجلارية والر�أ�س مالية ح�سب التخ�ص�صات الوظيفـية
للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
(�ألف ريال عماين)
امل�صروفـــــات
جملة
رقم
البيـــــــــــــــــان
اجلارية الر�أ�س مالية امل�صروفات
امليزانية
( )10قطاع النقل واالت�صاالت :
وزارة النق ــل
14 854
74
14 780
11700
وزارة التقنية واالت�صاالت
80800
19 105
27
19 078
الهيئة العامة للطريان املدين
19400
22 544
11
22 533
56 503
جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت 112 56 391
(� )11ش�ؤون اقت�صادية �أخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين وي�شمل :
10120
 مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان258
1
257
ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي
 وحدة دعم التنفيذ واملتابعة10121
3 160
16
3 144
وزارة التجارة وال�صناعة
10900
16 218
25
16 193
14202
1 579
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 1 579
املجل�س الأعلى للتخطيط
15700
10 890
10 890
وزارة ال�سياح ـ ـ ــة
16700
12 055
18
12 037
18600
10 586
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 10 586
�صنـ ـ ــدوق الرفـ ـ ـ ـ ــد
14226
4 009
4 009
19600
الهيئ ــة العامــة لتنميـة امل�ؤ�س�سـ ــات
ال�صغرية واملتو�سطة
3 091
40
3 051
الهيئة العامة للتعدين
19700
2 891
2 891
80100
4 174
الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات 4 174
80600
469
مركز حماية املناف�سة ومنع االحتكار 469
69 380
جملـة �شـ�ؤون اقت�صاديـة �أخـرى 100 69 280
احتياطـــي خم�صـــ�ص
19000
309 113
309 113
الإجمالـــــــــي
4 590 000 10 642 4 579 358
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/2
بتعديــــــل الملحـــــق رقـــم ()3
المرفق بقانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطني
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96 /101
وعلى قانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/53
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بالبند " �أوال " من امللحق رقم ( )3املرفق بقانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها
الوطني امل�شار �إليه  ،البند املرفق بهذا املر�سوم .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  26 :من جمادى الثانية �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  20 :من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1330
ال�صادرة فـي 2020/2/23م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

امللحــق رقــم ( ) 3
الن�شيــد الوطنـــي
�أوال  :الن�شيــد

يـ ـ ـ ــا ر َّبنـ ـ ـ ـ ـ ــا احفـ ـ ـ ـ ـ ــظ لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
جاللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال�سلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
وال�شع ـ ـ ـ ـ ـ َـب ف ـ ـ ـ ــي الأوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
بالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّز والأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ْم م ؤ�يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا
عاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ممجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا
ـو�س يفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
بالنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
يا عمان ُ
نحن من عهدِ النبي
�أوفـيـ ـ ـ ــاء من كـ ـ ـ ــرا ِم العـ ـ ـ ــرب
فارتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــام ال�سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
واملئـ ـ ـ ــي الكـ ـ ـ ــو َن ال�ضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
وا�سعـ ـ ــدي وانعمـ ــي بالرخ ـ ــاء
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/3
بتجديد ترخي�ص من الفئة الأولى
لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع)
لتقديم خدمات االت�صاالت العامة المتنقلة الأ�سا�سية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96 /101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2002 /30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يجدد الرتخي ــ�ص م ــن الفئــة الأولى لل�شركة العمانية القطري ــة لالت�ص ــاالت (�ش.م.ع.ع)
لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية  ,وفقا لأحكام الرتخي�ص املرفق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ  19فرباير 2020م .
�صـدر فـي  29 :من جمادى الثانية �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1331
ال�صادرة فـي 2020/3/1م
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ترخي�ص من الفئة الأولى لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع)
لتقديم خدمات االت�صاالت العامة المتنقلة الأ�سا�سية
المحتويـــات
الجــزء الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املـ ـ ــادة ( : )1تعريفات .
امل ـ ــادة ( : )2املج ــال .
امل ـ ــادة ( : )3الربــط .
امل ـ ــادة ( : )4الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .
امل ـ ــادة ( : )5امل ــدة .
املـ ــادة ( : )6التعديل .
املـ ــادة ( : )7الإلغ ـ ــاء .
املـ ــادة ( : )8االنتهاء .
املــادة ( : )9التجديد .
املـادة ( : )10االلتزام .
املادة ( : )11الإخطارات .
الجــزء الثانــي
ال�شــروط والمالحــق
�أوال  :ال�شــروط :
 - 1اخلدمات املرخ�صة .
 - 2التقنيات واخلدمات اجلديدة .
 - 3التزامات التو�سعة .
 - 4خدمات الطوارئ .
 - 5خدمات دليل املعلومات .
 - 6خدمات معاونة عامل اخلدمة .
 - 7متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة .
 - 8اخلدمات الدولية .
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 - 9التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني .
 - 10متطلبات جودة اخلدمة .
 - 11خدمات ال�صيانة .
� - 12إنهاء �أو تعليق اخلدمات املرخ�صة .
� - 13أ�سعار التجزئة .
 - 14خدمات النفاذ والربط البيني .
 - 15التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية .
� - 16إ�صدار الفواتري .
 - 17الرتقيم .
 - 18االت�صاالت الراديوية وتخ�صي�ص الرتددات .
 - 19التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�شغيل والتدريب .
 - 20التزامات حتقيق القيمة امل�ضافة داخل ال�سلطنة .
 - 21التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية .
 - 22حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة .
 - 23متطلبات تقارير احل�سابات املالية .
 - 24االلتزام بتوفـري املعلومات .
� - 25إ�سناد الأعمال �إلى �شركات خارجية .
 - 26الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم .
 - 27ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية .
 - 28حقوق االرتفاق .
 - 29حتويل الرتخي�ص وانتقاله .
 - 30النزاعات .
 - 31الغرامات .
ثانيا  :املالح ــق :
امللحـ ــق (�أ) تو�سعة نظام االت�صاالت وخدمات االت�صاالت العامة .
امللح ــق (ب) التعمني .
امللح ــق (ج) الطيف الرتددي املخ�ص�ص .
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الجــزء الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
تعريفــــات
يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ,م ــا مل يقتــ�ض �سي ــاق الن�ص
معنى �آخر :
 - 1القانــون :
قانون تنظيم االت�صاالت .
 - 2الهيئــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت .
 - 3املرخ�ص له :
ال�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) .
 - 4التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص :
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار هذا الرتخي�ص .
 - 5منطقة الرتخي�ص :
�سلطنــة عم ــان .
 - 6التابــع :
�أي �شخ ــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي واق ــع حت ــت حتك ــم �أو �سيط ــرة �شخ ــ�ص آ�خــر طبيعــي
�أو معنوي  ,ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر � ,سواء من خالل حق امللكية حل�ص�ص �أو �أ�سهم ,
�أو ح ــق الت�صوي ــت � ,أو ملكي ــة �سنــدات �أو �شراك ــة �أو ملكية �أي م�صلحة �أخرى �أيا كان
م�صدر هذه احلقوق .
 - 7امل�شغل املرخ�ص :
كل من يتم منحه ترخي�صا من الفئة الأولى لإن�شاء �أو ت�شغيل البنية الأ�سا�سية لنظام
عام لالت�صاالت �أو لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة عن طريق ا�ستغالل
�سعة �شبكات االت�صاالت العامة وفقا لأحكام القانون .
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 - 8موفر اخلدمة :
كل من يتم منحه ترخي�صا بتقدمي خدمات االت�صاالت العامــة الإ�ضافـي ــة وفق ــا
لأحكام القانون .
 - 9م�شغل ات�صاالت دولية :
�أي م�شغ ــل لن ــظام ات�صــاالت فـي بلد �آخر خمول ت�شغيل نظام ات�صاالت دولية بغر�ض
توفـري خدمات االت�صاالت .
 - 10خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة :
خدمة ات�صاالت عامة ميكن للمنتفعني ا�ستخدامها فـي �أثناء حتركهم  ,ويتم تقدميها
عن طريق بث  ,و�إر�سال �أو ا�ستقبال النب�ضات الإلكرتونية الراديوية فـي عر�ض نطاق
ترددي حمدد لهذه الغاية  ,وذلك بوا�سطة االت�صاالت الراديوية من خالل نظام
ات�صاالت معد لهذه الغاية .
 - 11اتفاقات املرا�سل الدولية :
�أي اتفاق مكتوب  ,بني املرخ�ص له  ,وبني م�شغل ات�صاالت دولية �آخر لتقدمي خدمات
االت�صاالت الدولية .
� - 12إجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له :
ت�شمل  ,فـيما عدا بيع وت�أجري الأجهزة الطرفـية  ,جميع الإيرادات التي يحققها
املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع �أو ت�أجري اخلدمات املرخ�صة  ,وي�شمل ذلك جميع
الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�صة �أو الدفعات التي يت�سلمها من امل�شغلني
املرخ�صني الآخرين � ,أو من موفري اخلدمة مقابل الربط البيني �أو خدمات النفاذ ,
وجمـ ــيع الإيـ ــرادات �أو الدفع ــات الت ــي يت�سلمه ــا مــن موفري خدمة �إعادة البيع  ,بعد
خ�صم كلفة الربط البيني التي يدفعها للم�شغلني املرخ�صني الآخرين .
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املــادة ( ) 2
املجــــال
يرخ�ص لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) ب�إن�شاء وت�شغيل �شبكة ات�صاالت
عامة وتقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة وفقا لأحكام القانون والقرارات ال�صادرة
تنفـيذا له  ,و�أحكام هذا الرتخي�ص .
املــادة ( ) 3
الربـــط
يجوز للمرخ�ص له ربط �أنظمته املرخ�صة بـ�أي نظام ات�صاالت مرخ�ص وفقا لأحكام القانون .
املــادة ( ) 4
الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص
 - 1يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة وفقا لأحكام القانون
على �إجمايل �إيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص  ,وحت�سب الإتاوة بناء
على �إجمايل الإيرادات املحققة حتى ( )31من دي�سمرب من ال�سنة  ,وتدفع قبل ()30
من يناير من ال�سنة التالية  ,على �أن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأولى ,
وال�سنة الأخرية لهذا الرتخي�ص .
 - 2يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم التي تقررها الهيئة وفقا لل�شرط ( )27من اجلزء
الثاين من هذا الرتخي�ص .
املــادة ( ) 5
املــــدة
مدة الرتخي�ص ( )15خم�س ع�شرة �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريانه .
املــادة ( ) 6
التعديــــل
 - 1للهيئة واملرخ�ص له االتفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص .
 - 2يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص ب�إرادتها املنفردة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
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املــادة ( ) 7
الإلغــــاء
يجــوز للهيئــة بقــرار م�ســبب �إلغ ــاء الرتخيـ ــ�ص � ,أو �أي م ــن احلق ــوق املمنوح ــة مبوجب ــه
وفقا لأحكام القانون .
املــادة ( ) 8
االنتهــــاء
ينتهي الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1انتهاء مدته .
� - 2إذا انحلـ ــت ال�شخ�صيـ ــة القانونيـ ــة للمرخ ـ ــ�ص ل ــه � ,أو دخــل مرحل ــة الت�صفـيــة ,
�أو الإف ــال�س � ,أو اتخذت �ضده �أي �إجــراءات ق�ضائي ــة ذات �أث ــر مماث ــل � ,أو تن ــازل
عن امللكية مل�صلحة دائنيه .
املــادة ( ) 9
التجديـــد
 - 1يجوز جتديد الرتخي�ص عند انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات
والإر�شادات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 2يكون جتديد الرتخي�ص خا�ضعا للأحكام وال�شروط التي تقررها الهيئة فـي موعد
التجديد .
املــادة ( ) 10
االلتـــزام
 - 1يلتزم املرخ�ص له بالأحكام وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص  ,و�أحكام
القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة ,
كما يلتزم بكل القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ذات ال�صلة .
 - 2يلتزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الدخول �إلى �أي موقع
لتدقيق �أو فح�ص �أو اختبار �أي نظام .
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املــادة ( ) 11
الإخطـــارات
 - 1جميع الإخطارات واملخاطبات التي ت�صدرهــا الهيئــة للمرخ ــ�ص ل ــه تر�ســل بالربيــد
على عنوانه امل�سجل ر�سميا �أو ت�سلم باليد ملن يحدده مع التوقيع باال�ستالم  ,وميكن
تعديل �آلية ت�سليمها طبقا لأي �آلية ت�سليم تتبناها احلكومة بالن�سبة للوثائق الرقمية .
 - 2للهيئــة �إر�س ــال الإخطــارات العاجلــة �إل ــى املرخــ�ص له عــن طريق الربيد الإلكرتوين
على �أن يلي ذلك �إر�سالها مكتوبة  ,وباملحتوى ذاته .
 - 3يحدد املرخ�ص له �أحد مديريه ال تقل درجته عن درجة كبار املديرين فـي الهيئة  ,تكون
مهم ــته االت�ص ــال بالهيئ ــة  ,ومتابعــة تنفـيــذ جميـع قراراتها املتعلقة بهذا الرتخي�ص
و�أي قرارات �أخرى .
اجلـزء الثانـي
ال�شـروط واملالحـق
�أوال  :ال�شــروط :
 - 1اخلدمات املرخ�صة
 - 1 - 1يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة عن طريق
الأنظمة املرخ�صة  ,وخدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية التي تعتمد
على خدمات االت�صاالت املتنقلة على �أ�سا�س غري ح�صري فـي منطقة
الرتخي�ص .
 - 2 - 1يجوز للمرخ�ص له مبوافقة الهيئة امل�سبقة تقدمي اخلدمات املرخ�صة ,
كله ــا �أو بع�ض ــها  ,بوا�سطة تابع �أو فرع منف�صل �أو مقاول من الباطن ,
وفـي �أي من هذه احلاالت ال يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات
بنف�سه .
 - 3 - 1يخول املرخ�ص له بيع �أو ت�أجري �أجهزة االت�صاالت الطرفـية و�صيانتها .
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 - 2التقنيات واخلدمات اجلديدة
 - 1 - 2يتع ــني علـ ــى املرخ ــ�ص له �أن ي�س ــعى إ�ل ــى ا�ستقطــاب التقنيات اجلديدة
لتطوير اخلدمات املقدمــة و�ضمان توافقها مع متطلبات القطاعات املختلفة .
 - 2 - 2يتع ــني عل ــى املرخ ــ�ص له �أن ي�س ــعى �إل ــى ا�ستقطــاب �أح ــدث االبتكارات
واملنتجات واخلدمات مبا ي�ضمن ا�ستفادة املنتفعني منها  ,ومبا يحقق
التوافق الت�شغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه االبتكارات واملنتجات
واخلدمات .
 - 3 - 2يجب �أن تت�ضمن اخلطة ال�سنوية للمرخ�ص له برامج ا�ستثمارية ت�شمل
التو�سعة  ,وحتديث ال�شبكات  ,و�أي �إجراءات الزمة لذلك .
 - 3التزامات التو�سعة
 - 1 - 3يلت ــزم املرخـ ــ�ص له ب�أال تق ــل تغطيت ــه اجلغرافـية خلدم ــات االت�صاالت
العامة املتنقلة فـي منطقة الرتخي�ص عن التغطية املوجودة فـي التاريخ
الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
 - 2 - 3يلتزم املرخ�ص له بتحقيق التزامات تو�سعة نظام االت�صاالت وخدمات
االت�صاالت العامة املن�صو�ص عليها فـي امللحق (�أ) .
 - 4خدمات الطوارئ
 - 1 - 4يلتزم املرخ�ص له بتقدمي النفاذ �إلى خدمات الطوارئ فـي منطقة
الرتخي�ص جمانا للعموم .
 - 2 - 4يتعني على املرخ�ص له الت�أكد من �أن خـدمات الطوارئ  -من خالل
الرقم الذي حتـدده الهيئة لهذا الغـر�ض  -متوفـرة جمانا ب�شكل دائم
وم�ستمـر دون عوائـق .
 - 3 - 4للمرخ�ص له ح�صر خدمات الطوارئ التي يقدمها مبوجب هذا ال�شرط
لأي جهة طوارئ مكلفة بتقدمي خدم ــات الأم ــن الع ــام � ,أو الإطفــاء ,
�أو الإ�سع ــاف � ,أو خدم ــات خف ــر ال�سواحــل  ,فـ ــي احل ــدود الت ــي �أقرته ــا
�أو وافقت عليها اجلهة املعنية  ,وفـي غياب مثل هذا الإقرار �أو املوافقة ,
تكون اخلدمة فـي احلدود التي �أقرتها �أو وافقت عليها الهيئة .
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 - 5خدمات دليل املعلومات
مع عدم الإخالل بطلب املنتفع عدم الإف�صاح عن املعلومات اخلا�صة به  ,يلتزم
املرخ�ص له بالآتي :
 - 1 - 5تزويد املنتفعني بخدمات دليل املعلومات بناء على طلبهم  ,مقابل تعرفة
معقولة تقرها الهيئة .
 - 2 - 5ال�سم ــاح لأي م�شغــل مرخ�ص �آخر بالنفاذ �إلى دليل معلوماته بال�شكل
الذي يقـرره  ,وب�شروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة  ،مبا فـي ذلك
تعوي�ض املرخ�ص له عن النفقات املبا�شرة التي يتحملها نتيجة النفاذ
�إلى دليل معلوماته � ,شريطة �أن يلتزم امل�شغل املرخ�ص الآخر بالآتي :
أ�  -ا�ستعمال املعلومات لتقدمي خدم ــات دليــل املعلوم ــات �أو لتوجـ ــيه
املكاملات فقط � ,شريطة �أال يزود عمالءه ب�أي معلومات متعلقة
مبنتفع طلب من املرخ�ص له �إبقاء معلوماته �سرية .
ب  -منح املرخ�ص له النفاذ �إلى دليل معلوماته بناء على الأ�س ــ�س ذاته ــا
املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )2 - 5
ج � -أال يكون تقدميه للمعلومات خمالفا للقوانني ال�سارية .
 - 3 - 5بذل كل اجلهود املمكنة لتزويد املنتفعني بناء على طلبهم مبعلومات
تتعلق بخدمات دليل املعلومات املتوفرة فـي �أي بلد �آخر  ,والتي توفر
للمرخ�ص له خدمات االت�صال معه ــا  ,وذلك مقابـ ــل تعرف ــة معقول ــة
تقرها الهيئة .
 - 6خدمات معاونة عامل اخلدمة
يلتزم املرخ�ص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات
الهاتفـية مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه .
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 - 7متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة
 - 1 - 7يلتزم املرخ�ص له �أن يوفر على نفقته اخلا�صة جميع الإمكانيات الفنية
من �أجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة ات�صاالته ,
والتي تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على �شبكته حتقيقا ملتطلبات
الأمن الوطني  ,على �أن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفـري الإمكانيات
الفنية املطلوبة مبراعاة التقدم الفني  ,وذلك وفقا ملا تن�ص عليه
القرارات التي ت�صدر من الهيئة فـي حدود �أحكام القوانني املعمول بها ,
وفـ ــي حالة ت�أثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء �أي
تغيري فـي �أجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�صاالت داخل �شبكة ات�صاالت
املرخ�ص له  ,فعليه �أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية
فـي توفـري الإمكانيات الفنية ال�ضرورية .
 - 2 - 7يجوز لوزير التقنية واالت�صاالت عند حدوث كارثة طبيعية �أو حوادث
ا�ستثنائية عامة طارئة �أن ي�ستدعي لغر�ض مواجه ــة ه ــذه ال ــكوارث
�أو احلوادث جميع خدمات و�شبكات ات�صاالت املرخ�ص له والعاملني
لدي ــه القائم ــني علــى ت�شغيل و�صيانة هذه اخلدمات وال�شبكات  ,وعلى
املرخـ ــ�ص له �أن يق ـ ــوم بتطوي ــر وحتدي ــث خط ــة الط ــوارئ املقدم ــة
�إلى الهيئة من فرتة �إلى �أخرى  ,وبناء على طلب الهيئة .
 - 3 - 7يلت ــزم املرخـ ــ�ص له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة
�إذا كانت احلوادث الطارئة �أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني  ,و�أن ينفذ
خطة الطوارئ  ,ويت�صرف وفق تعليمات الهيئة .
 - 8اخلدمات الدولية
 - 1 - 8يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات االت�صاالت الدولية بوا�سطة الت�سهيالت
واخلدمات التي يزوده بها م�شغل مرخ�ص �آخر يكون خموال بالدخول
فـي اتفاقات مع م�شغلي ات�صاالت دولية  ,وال يجوز للمرخ�ص له الدخول
فـي اتفاقات املرا�سل الدولية �إال وفقا ل�شروط و�أحكام هذا الرتخي�ص .
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 - 2 - 8يلتزم املرخ�ص له بتزويد الهيئة باملعلومات الــتي تطلبه ــا مل�ساعدت ــها
فـي الوفاء بالتزاماتها جتاه �أي هيئة �أو منظمة ات�صاالت دولية .
 - 3 - 8يلتـزم املرخ�ص له بالدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع املرخ�ص لهم بتقدمي
خدمات املنفذ الدويل فـي ال�سلطنة لأغرا�ض نقل حركة االت�صاالت الدولية .
 - 9التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني
 - 1 - 9يلتــزم املرخــ�ص له ب�إن�شاء نظام فعــال خلدمــة املنتفعــني فـيم ــا يتعل ــق
با�ستف�ساراتهم عن اخلدمات املرخ�صة  ,مبا فـي ذلك خدمات دليل املعلومات .
 - 2 - 9يلتزم املرخ�ص له ب�أن مينح فر�صا مت�ساوية لكل املنتفعني فـي منطقة
الرتخي�ص فـي احل�صول على نوع وجودة اخلدمات املرخ ــ�صة ذاتهـ ــا
وبنف�س التعرفة  ,و�أن يحد  ,وبقدر الإمكان  ,من التباين فـي التقنيات
املتاحة �أو املنا�سبة �أو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني .
 - 3 - 9يلت ــزم املرخ ــ�ص له ب�إخط ــار الهيئــة كتابة قبل ( )12اثني ع�شر �شهرا
فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إنهاء خدمة مرخ�صة قائمة .
ب � -أي تغيري فـي خدمة مرخ�صة قد يجعل �أجهزة �أي م�شرتك تالفة ,
�أو يجع ــل تلك اخلدمة غري قابلة لال�ستعمال  ,ويجب �أن يت�ضمن
الإخطار بيان التحول املالئ ــم للخدمـ ــة اجلديـ ــدة  ,و�إجراءات
انتقال امل�شرتك �إليها  ,كما يلتزم ب�أي متطلبات قد تفر�ضها الهيئة
ل�ضمان توفر اخلدمات املرخ�صة .
 - 4 - 9يـ ــجب �أن يكـ ــون لدى املرخـ ــ�ص له منـ ــوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني تت�ضمن �شروط و�أحوال تزويدهم باخلدمات املرخ�صة ,
ويكون للمرخ�ص له تعديلها من وقت لآخر �أو بناء على �أوامر الهيئة ,
ويعترب هذا التعديل �ساري املفعول �إذا مل تعرت�ض الهيئة على منوذج
االتفاقية املعدل خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سليمه لها
�أو من التاريخ الالحق املحدد لتنفـيذه � ,أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على
النموذج خالل تلك الفرتة  ,فعليها �أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب
اعرتا�ضها  ,وعليه خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه
العرتا�ض الهيئة �أن يعدل االتفاقية وفقا لذلك .
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 - 5 - 9يلـ ــتزم املرخـ ــ�ص له ب�إبالغ جميع املنتفعني باتفاقية اخلدمة املوحدة
للمنتفعني وتعديالتها  ,ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�صة
وفقا ملا ورد فـي االتفاقية .
 - 6 - 9يجــب �أن تكون لدى املرخ�ص له الئحة تت�ضمن �إجراءات فعالة لنظر
�شك ــاوى املنتفع ــني فـيم ــا يتعل ــق بتقديــم خدمــات االت�صاالت العامة
املتنقلة  ,وحتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�شر هذه الالئحة �أو االطالع
عليها  ,ويلتزم املرخ�ص له بالبت فـي ال�شكاوى املقدمة من املنتفعني
حال ت�سلمها  ,وفقا لهذه الالئحة ولوائح وقرارات و�أوامر و�إر�شادات
الهيئة .
 - 7 - 9يــجب احل�صول على موافقة الهيئة عند تعديل الالئحة امل�ش ــار �إليها
فـي البند ( , )6-9وي�صبح التعديل �ساريا �إذا مل تعرت�ض الهيئة عليه
خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سليمه لها �أو من التاريخ
الالحق املحدد لتنفـيذه � ,أما �إذا اعرت�ضت الهيئة على الالئحة خالل
تلك الفرتة فعليها �أن تبلغ املرخ�ص له كتابة ب�أ�سباب اعرتا�ضها  ,وعليه
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه العرتا�ض الهيئة
�أن يعدل الالئحة ويقدمها للهيئة .
 - 8 - 9يل ــتزم املرخ ــ�ص له ب ــرد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني �أو غريهم خالل
الأجل الذي حتدده الهيئة  ,وذلك فـي حالة �إلغاء �أو انتهاء الرتخي�ص
�أو التوقف عن توفـري �أي خدمة مرخ�صة .
 - 10متطلبات جودة اخلدمة
 - 1 - 10يلتزم املرخ�ص له بتحقيق متطلبات جودة اخلدمة وفقا للوائح التي
ت�صدرها الهيئة من وقت لآخر .
 - 2 - 10يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ ب�سجالت للمعلومات تثبت التزامه مبتطلبات
جودة اخلدمة  ,وذلك على النحو الذي حتدده الهيئـ ــة  ,كمـ ــا يلت ــزم
بالوفاء مبتطلبات الإف�صاح عن �أي معلومات �إ�ضافـية تطلبها الهيئة ,
وبن�شر م�ؤ�شرات �أداء جودة اخلدمة من خالل و�سائل الإعالم .
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 - 11خدمات ال�صيانة
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات ال�صيانة بناء على طلب معقول من �أي منتفع
يوفر له اخلدمة املرخ�صة  ,وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص  ,و�أجهزة
االت�صاالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له .
� - 12إنهاء �أو تعليق اخلدمات املرخ�صة
 - 1 - 12ال يجوز للمرخ�ص له �إنهاء عمل الأنظمة املرخ�صة � ,أو �أي جزء منها
ب�شكل متعمد  ,كما ال يجوز له �أن يعلق �أي نوع من اخلدمات املرخ�صة
دون �إخطار كتابي م�سبق للهيئة  ,و�إخطار م�سبق للمنتفعني املت�أثرين
ب�إنهاء اخلدمة �أو تعليقها وفق �إطار زمني حتدده الهيئة .
 - 2 - 12ال ينطبق ال�شرط ( )1 - 12فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ � -إذا كان الإنهاء �أو التعليق راجعا حلالة طارئة  ,كحالة القوة القاهرة .
ب � -إذا ك ــان الإنه ــاء �أو التعليق خلدمة مرخ�صة يوفرها املرخ�ص له
ملنتفع ما ي�شكل نظام ات�صاالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�صة .
� - 13أ�سعار التجزئة
يقدم املرخ�ص له ال�شروط والأحكام التي يقرتحها لتقدمي اخلدمات املرخ�صة
ب�أ�سعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات والتوجيهات التي
ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 14خدمات النفاذ والربط البيني
 - 1 - 14يجوز للمرخ�ص له احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا
للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�صادرة من الهيئة .
 - 2 - 14يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخ�ص
له م�ستحق يرغب فـي احل�صول على خدمات النفاذ والربط البيني
وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�شادات ال�صادرة من الهيئة .
 - 3 - 14يجـ ــوز للمرخ ــ�ص له طلــب النفاذ على �أ�س�س جتارية للبنية الأ�سا�سية
التابعة للمرخ�ص لهم الآخرين  ,التي ال تخ�ضع لأحكام الئحة النفاذ
والربط البيني .
-58-

 - 15التوافق الت�شغيلي للأنظمة واملعايري الفنية
 - 1 - 15يلــتزم املرخـ ــ�ص له ب�أي لوائ ــح �أو معايري فنية �أو قواعد �أو �إر�شادات
ت�صدرها الهيئة بغر�ض �ضمان التوافق الت�شغيلي للأنظمة واخلدمات
املرخ�صة مع �أنظمة وخدمات االت�صاالت املقدمة من قبل م�شغلني
مرخ�صني �آخرين ب�شكل مالئم فنيا  ,واقت�صاديا .
 - 2 - 15يلت ــزم املرخـ ــ�ص له بالت�أك ــد من �أن جميع مكونات الأنظمة املرخ�صة ,
والأجهزة املربوطة بها  ,والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�صة ,
مواف ــق علي ــها  ,ومعتمــدة وفقا لأحكام القانون واللوائح �أو �أي معايري
فنية حتددها � ,أو توافق عليها الهيئة .
� - 16إ�صدار الفواتري
م ــع عدم الإخــالل مبا تقرره الهيئة ب�ش�أن الفواتري ال�صادرة عن املرخ�ص له ,
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 - 1 - 16عدم �إ�صدار �أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�صة �إال �إذا كان كل مبلغ مدرج
فـيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .
� - 2 - 16أن تكون لديه الئحة �إجراءات منا�سبة ت�ضمن الدقة فـي �إ�صدار الفواتري
وفقا لل�شرط ( , )1 - 16ويتعني احل�صول على موافقة الهيئة على
هذه الالئحة قبل و�ضعها مو�ضع التطبيق .
 - 3 - 16االحتفاظ بال�سجالت الالزمة للت�أكد من �أن �إجراءات �إ�صدار الفواتري
متوافقة مع اخل�صائ�ص الواردة فـي الالئحة امل�شار �إليها فـي ال�شرط
( , )2 - 16ويتعني االحتفاظ بهذه ال�سجالت ملدة ال تقل عن ()2
�سنتني من تاريخ �إعدادها .
 - 4 - 16تزويد الهيئة من وقت لآخر ب�أي معلومات تطلبها للتحقق من جودة
املعايري املطبقة ب�ش�أن �إ�صدار الفواتري  ,و�أن ي�سمح لأي �شخ�ص تخوله
الهيئة بحرية الدخول �إلى �أي موقع لتدقيق �أو فح�ص �أو اختبار نظام
�إ�صدار الفواتري �أو �أي جزء منه  ,وذلك على نفقته .
 - 5 - 16تقدمي معلومات مف�صلة ومبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على
طلبه  ,فـيما يتعلق ب�أ�سعار �أي خدمات ات�صاالت قدمت له  ،وذلك نظري
تعرفة معقولة تقرها الهيئة .
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 - 17الرتقي ــم
 - 1 - 17يلتزم املرخ�ص له فـي �ش�أن خطة الرتقيم وتخ�صي�ص �أرقام االت�صاالت
ب�أي لوائح �أو قرارات �أو �أوامر �أو �إر�شادات �أو توجيهات �صادرة عن
الهيئة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 2 - 17تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار م�سبقا عن �أي عملية �إعادة تخ�صي�ص
للأرقام �أو تغيري مهم فـي خطة الرتقيم و�إدارتها مع �أحقية الهيئة
فـي تقا�ضي ر�سوم مقابل �إدارتها خطة الرتقيم وفقا لأحكام القانون .
 - 3 - 17يلت ــزم املرخ�ص له بالتعاون مع امل�شغلني املرخ�صني الآخرين ب�ش�أن
تو�صيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل  ,وذلك لتمكني
املنتفعني من االنتقال مـن م�شغل مرخ�ص �إلى �آخر دون احلاجة لتغيري
�أرقامهم .
 - 18االت�صاالت الراديوية وتخ�صي�ص الرتددات
 - 1 - 18تخ ــ�ص�ص الهيئ ــة للمرخ ــ�ص له من وقت لآخر  ,الرتددات الراديوية
�أو حزم الرتددات ال�ضرورية  ,فـي �إطار ترخي ــ�ص رادي ــوي  ,وفقا ملا تن�ص
عليــه اخلطــة الوطنيــة لتوزيع الطيف الرتددي  ,وبناء على توفر
الرتددات املطلوبة  ,وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من ممار�سة
حقوقه و�أداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص � ,شريطة �أن يلتزم بالآتي :
�أ  -التحق ــق مـ ــن �أن �أجهـ ــزة االت�صـ ــاالت الراديوي ــة املكونة ملحطاته
الراديوية م�صممة ومبنية وم�ستخدمة وم�صونة بحيث ال تت�سبب
فـي �أي تداخل �ضار عند ا�ستعمالها  ,و�أنها متوافقة مع جميع
اللوائح ذات ال�صلة ال�صادرة من الهيئة .
ب  -عدم ال�سماح لأي �شخ�ص ب�أن ي�ستخدم �أيا من الأجهزة الراديوية
املكونة ملحطاته الراديوية � ,إال �إذا كان هذا ال�شخ�ص حتت �إ�شراف
املرخ�ص له �أو خموال بذلك .
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ج  -الت�أكد من �أن كل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الأجهزة الراديوية
املكونة ملحطاته الراديوية على وعي ومعرفة تامة ب�شروط هذا
الرتخي�ص  ,وملتزمون بها .
د  -ال�سم ــاح لأي �شخ�ص خمول من الهيئة بحرية الو�صول فـي �أي
وقت �إلى حمطاته الراديوية بغر�ض التفتي�ش �أو الفح�ص  ,وذلك
م ــن أ�ج ــل التح ــقق م ــن ال ــتزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص ,
�أو فح�ص م�صادر التداخل الراديوي .
هـ  -عدم ا�ستعمال حمطاته الراديوية �أو غلقها متاما ووقفها عن العمل
فـ ــورا  ,بـ ــناء عل ــى طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا
لأحكام القانون وللمدة التي يحددها فـي طلبه  ,وذلك فـي حالة
�إخالل املرخ�ص له ب�أي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديوي ,
�أو خمالفة �أحكام القانون .
و  -عدم ت�شغيل �أو ا�ستخدام املحطات الراديوية �أو �أجهزة االت�صاالت
الراديوية فـي �أي غر�ض خالفا للأغرا�ض املحددة فـي الرتخي�ص
الراديوي .
ز  -التقيد بجميع االتفاقيات التي مت التوقيع عليها من قبل ال�سلطنة
مع الدول املجاورة من �أجل ال�سيطرة على التغطية املتجاوزة
للحدود والتداخل ال�ضار  ,مع وجوب ا�ستخدام الرتددات وفقا
للوائ ــح والق ــرارات والتو�صيـ ــات ال�ص ــادرة ع ــن االحتــاد الدولــي
لالت�صاالت عند ا�ستخدام الرتددات املخ�ص�صة له فـي املناطق
احلدودية وال�ساحلية .
 - 2 - 18يجـ ــوز للهيئ ــة بق ــرار م�سبب  ,وبناء على مقت�ضيات امل�صلحة العامة ,
�أن تـ ــعدل الرتخي ــ�ص الرادي ــوي �أو تلغيــه بناء على طلب املرخ�ص له ,
�أو ب�سبب �إخالل املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص .
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 - 3 - 18تبقى ملكية جميع الرتددات التي تخ�ص�صها الهيئة للمرخ ــ�ص ل ــه مبا
فـي ذلك التخ�صي�صات الواردة بامللحق (ج) ملكية عامة  ,وال تنتقل ملكيتها
لأي جهة � ,أو فرد عند تخ�صي�صها له  ,وتكفل هذه التخ�صي�صات
للمرخ�ص له احلق فـي ا�ستخدام هذه الرتددات فقط فـي �أثناء فرتة
الرتاخي�ص املرتبطة بها .
 - 19التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�شغيل والتدريب
 - 1 - 19يلتزم املرخ�ص له ب�أن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب العمانيني ل�شغل
املهن املتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري  ,وفـي كل امل�ستويات ,
كما يلتزم بتحقيق ن�سب التعمني املن�صو�ص عليها فـي امللحق (ب)  ,ويجوز
بقرار من الرئي�س التنفـيذي للهيئة زيادة تلك الن�سب وفقا لتوجه احلكومة
فـي هذا ال�ش�أن  ,وفـي حالة عدم التزام املرخ�ص له بن�سب التعمني  ،توقع
عليه الهيئة غرامة ال تقل عن الغرامة املقررة مبعرفة اجلهة املخت�صة ,
وذلك دون الإخالل بالإجراءات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط ( )31من هذا
الرتخي�ص .
 - 2 - 19يجوز للمرخ�ص له ت�شغيل خرباء غري عمانيني لرتكيب وت�شغيل و�صيانة ,
وا�ستغ ــالل �أنظمـ ــة االت�ص ــاالت وتقدي ــم اخلدمـ ــات املرخ�صــة  ,وذلك وفقا
للقوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة � ,شريطـة تزويد الهيئة بال�سرية
الذاتيـة لكل منهم للموافقة عليها قبل ت�شغيل �أي منهم  ,وعلى املرخ�ص له
خف�ض عدد ه�ؤالء اخلرباء وت�أهيل الكوادر العمانية فـي تلك املجاالت وفقا
لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة .
 - 20التزامات حتقيق القيمة امل�ضافة داخل ال�سلطنة
يلتزم املرخ�ص له بتعزيز م�شرتياته من ال�سلع واخلدمات املحلية �إلى �أق�صى
حد  ,والعمل على حت�سني �إمكانيات وقدرات العمانيني  ,وال�شركات العمانية
بغر�ض حتقيق فوائد جتارية م�ستدامة لل�سلطنة طبقا للتوجيهات احلكومية
التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن .
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 - 21التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�صو�صية وال�سرية
 - 1 - 21يلتزم املرخ�ص له ب�أن يبذل كل جهد ممكن ل�ضمان خ�صو�صية و�سرية
املعلومات و�أ�سرار العمل التي يح�صل عليها �أو يكت�سبها خالل عمله
من �أي �شخ�ص يزوده باخلدمات املرخ�صة  ,وذلك عن طريق و�ضع
الإجـ ــراءات املنا�سبـ ــة وتطبيقه ــا للحف ــاظ على �سرية تلك املعلومات
اخلا�ضعة حلماية القانون .
 - 2 - 21يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ مبعلومات كافـية عن �إجراءاته اخلا�صة
باملحافظة على ال�سرية بالقدر الذي تقبله الهيئة  ,وفاء مبتطلبات
ال�شرط (. )1 - 21
 - 3 - 21يلتزم املرخ�ص له ب�أال ي�ستعمل �أو ي�سمح با�ستعمال �أي جهاز من مكونات
الأنظم ــة املرخ ــ�صة القـ ــادرة علـ ــى الت�سجـ ــيل �أو املراقب ــة ال�صامت ــة �أو
التن�ص ــت علـ ــى مكاملات هاتفـيـ ــة جاريـ ــة �أو بيانـ ــات منق ــولة بوا�سط ــة
ال�شبكة � ,إال �إذا كان ذلك فـي احلاالت التي يبينها القانون  ,وبالإجراءات
املن�ص ــو�ص علي ــها ف ــيه  ,وبعد احل�صول على موافقة اجلهات الأمنية
�أو ال�سلطة الق�ضائية .
 - 22حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة
 - 1 - 22يحظر على املرخ�ص له �أن يدعم ب�شكل غري عادل  ,متبادل �أو من جانب
واحد � ,أعماله �أو �أعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـري اخلدمات املرخ�ص
له تقدميها وفقا لل�شرط ( )1من اجلزء الثاين � ,أو �أي خدمات يتم
توفـريها وفقا لأي ترخي�ص �صادر من الهيئة .
 - 2 - 22يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املادية
بني الأعمال املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط (. )1 - 22
 - 3 - 22تتخذ الهيئة عند خمالفة املرخ�ص له لل�شرط (  )1 - 22الإجراءات
التي تراها الزمة  ,مع مراعاة ما �إذا كان املرخ�ص له قام بالدعم بغر�ض
الوفاء ب�أي التزام مفرو�ض عليه مبقت�ضى هذا الرتخي�ص من عدمه .
 - 4 - 22يلتزم املرخ�ص له بجميع اللوائح ال�سارية فـي �ش�أن املمار�سات املنافـية
للمناف�سة  ,والهيمنة على ال�سوق و�إ�ساءة ا�ستخدام املركز املهيمن  ,وكل
القرارات والأوامر والإر�شادات والتوجيهات ال�صادرة من الهيئة .
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 - 23متطلبات تقارير احل�سابات املالية
 - 1 - 23يلت ــزم املرخـ ــ�ص له خالل ( )5خم�سة �أ�شهر من نهاية ال�سنة املاليــة ,
�أن ي�سلم الهيئة قوائمه املالية املدققة كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة ,
ويتعي ــن �أن تكون م�صحوبة بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني
�أن هذه القوائم متثل املركز املايل للمرخ�ص له فـي ال�سنة امل�شار �إليها ,
و�أنها قد �أعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها  ,واملقبولة فـي ال�سلطنة .
 - 2 - 23يلتزم املرخ�ص له باالحتفاظ بنظام حما�سبي ي�سمح بت�سجيل اال�ستثمارات
والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها
واملقبولة فـي ال�سلطنة  ,ووفقا لطلب الهيئة لغر�ض ح�ساب الإتاوة
ور�سوم الرتخي�ص وغريها من املدفوعات التي ين�ص عليها القانون .
 - 3 - 23يجوز للهيئة �أن تطلب من املرخ�ص له �أن يزودها مبعلومات حما�سبية
�أخرى من �أجل مراقبة تطبيق �شروط الرتخي�ص  ,وفر�ضها ب�شكل
فعال  ,وعلى املرخ�ص له تزويد الهيئة بتلك املعلومات خالل مدة
معقولة حتددها له .
� - 4 - 23إذا ف�شل املرخ�ص له فـي الوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي ال�شرط
(� )2 - 23أو �إذا كان النظام املحا�سبي الذي و�ضعه املرخ�ص له قد ف�شل
فـي حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا ال�شرط  ,جاز للهيئة �أن
تطلب من املرخ�ص له �أن يوفر بع�ض اخلدمات املرخ�صة من خالل
ق�سم �أو �أق�سام منف�صلة � ,أو فرع �أو فروع منف�صلة � ,أو تابع �أو تابعني
منف�صلني .
 - 5 - 23يلتزم املرخ�ص له عند ح�صوله على �أكرث من ترخي�ص  ,بتطبيق ال�شرط
( )1 - 23على كل ترخي�ص ب�شكل منف�صل وبنف�س املتطلبات .
 - 24االلتزام بتوفـري املعلومات
 - 1 - 24يلتـ ــزم املرخ ــ�ص له بحفظ املعلومات التي تطلب منه الهيئة االحتفاظ
بها وفقا للطريقة التي حتددها  ,و�أن يقدمها فـي الوقت الذي حتدده ,
وللهيئة �أن تطلب هذه املعلومات فـي �شكل تقارير و�إح�صائيات دورية ,
و�أي �شكل �آخر .
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 - 2 - 24يتيح املرخ�ص له لأي �شخ�ص تخوله الهيئة الو�صول فـي �أي وقت �إلى كل
�أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفـيذ �شروط
الرتخي�ص .
 - 3 - 24يجوز للهيئة توقيع الغرامة على املرخ�ص له وفقا لل�شرط ( )31من هذا
الرتخي�ص �إذا مل يلتزم بتقدمي املعلومات � ,أو قدمها بخالف ال�شكل
الذي حددته الهيئة � ,أو فـي غري املوعد املحدد .
� - 25إ�سناد الأعمال �إلى �شركات خارجية
 - 1 - 25يجب �أن يكون �إ�سناد املرخ�ص له لأعمال الأن�شطة الت�شغيلية للأنظمة
املرخ�صة �إلى �شركات غري م�سجلة فـي ال�سلطنة بعد موافقة الهيئة
وفقا للأ�س�س التي ي�صدر بها قــرار م ــن الرئي ــ�س التنفـيـ ــذي للهيئـ ــة
فـي هذا ال�ش�أن .
 - 2 - 25يج ــوز للهيئــة فـي �أي وقت �أن تطلب �أي معلومات تتعلق ب�إ�سناد تلك
الأعمال �إلى �شركات خارجية .
 - 26الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم
 - 1 - 26يجب احل�صول على موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية �أي �شخ�ص لأ�سهمه
لدى املرخ�ص له يجعل عدد الأ�سهم الرتاكمي التي ميلكها ذلك
ال�شخ�ص ي�صل �إلى �أو يتجاوز ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من �أ�سهم
املرخ�ص له .
 - 2 - 26يجب �أن يقدم طلب املوافقة امل�شار �إليه فـي ال�شرط ( )1- 26قبل ()30
ثالثني يوم عمل من �سريان هذا التغيري �أو اكت�ساب الأ�سهم .
 - 3 - 26يلتزم املرخ�ص له ب�إبالغ الهيئة �سنويا خالل ( )30ثالثني يوم عمل
من كل �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص با�سم �أي �شخ�ص
طبيعي �أو معنوي ميلك �أكرث من ( )%50خم�سني باملائة من �أ�سـهم
املرخ�ص له املبا�شرة �أو غري املبا�شرة  ,وجمموع الأ�سهم التي ميلكها
فـي تاريخ الإبالغ .
 - 4 - 26يج ــوز للهيئــة �أن تطلب من املرخ�ص له �أي معلومات ذات عالقة ب�أي
اندماج �أو ا�ستحواذ خا�صة به .
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 - 27ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية
 - 1 - 27يلت ــزم املرخ ــ�ص له ب�ســداد مبلغ وقدره ( )75000000خم�سة و�سبعون
مليون ريال عماين �إلى الهيئة كر�سوم الرتخي�ص واحلقوق املرتبطة
به ال�ستخدام الطيف الرتددي املخ�ص�ص وامل�شار �إليه فـي امللحق (ج)
عن فرتة الرتخي�ص .
 - 2 - 27يلت ــزم املرخ ــ�ص له ب�س ــداد الر�ســوم ال�سنويــة التـ ــي حتددهـ ــا الهيئ ــة
مبا ال يجاوز القدر الالزم لتكاليف الت�شغيل والنفقات املتوقعة لكل
�سنة مالية للهيئة وفقا مليزانيتها التقديرية لل�سنة القادمة وطبقا
لأحكام القانون  ,وت�سدد ح�صة ال�سنة الأولى للهيئة خالل ( )30ثالثني
يوما من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ,وفـيما يلي ت�سدد �سنويا
مقدما فـي ميعاد ال يتجاوز �أول يناير من كل عام .
 - 3 - 27يتحمل املرخ�ص له فـي حالة الت�أخر عن دفع الر�سوم امل�شار �إليها فـي
ال�شرط ( )2- 27فـي ميعادها  ,ن�سبة مبقدار الفائدة ال�سنوية على
قرو�ض البنوك التجارية التي يتم ن�شرها من وقت لآخر من قبل
البنك املركزي العماين عن كل يوم ت�أخري .
 - 4 - 27حتت�س ــب ر�س ــوم الرتاخي ــ�ص الراديويــة � ,شاملــة ر�ســم تقديــم الطلب
والت�سجيل والر�سم ال�سنوي  ,وفقا لالئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام
الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد �أ�سعارها ال�صادرة من الهيئة .
 - 28حقوق االرتفاق
يجوز للمرخ�ص له تركيب نظام االت�صاالت املرخ�ص فـي الأرا�ضي والعقارات
فـيما يتعلق بالأعمال ال�ضرورية الالزمة لتقدمي اخلدمات املرخ�صة  ,وذلك
وفقا لأحكام القانون و�أي قوانني �أخرى ذات �صلة .
 - 29حتويل الرتخي�ص
 - 1 - 29ال يجوز للمرخـ ــ�ص له حتوي ــل ه ــذا الرتخيـ ــ�ص �إلى �أي �شخــ�ص �آخر
�إال بعد احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
 - 2 - 29يتعني على كل من يتم حتويل الرتخي�ص �إليه �أن يقدم الوثائق التي
تراها الهيئة منا�سبة ك�شرط الكت�ساب احلقوق التي يرتبها هذا الرتخي�ص .
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 - 30النزاعـ ــات
تتولى الهيئة النظر فـي النزاعات التي تن� أش� بني املرخ�ص له واملرخ�ص لهم
الآخرين �أو املنتفعني والف�صل فـيها وفقا لأحكام القانون واللوائح ال�صادرة من
الهيئة .
 - 31الغرامـ ــات
 - 1 - 31تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة عند �إخالله بااللتزامات املفرو�ضة
عليه مبوجب هذا الرتخي�ص  ,ومينح مهلة معقولة تقدرها الهيئة
مبا ال يقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإ�صالح
الإخالل تت�ضمن املدة الالزمة لتنفـيذها  ,وذلك فـي احلاالت التي
يكون فـيها �إ�صالح الإخالل ممكنا  ,وللهيئة �إقرار اخلطة  ,و�إخطار
املرخ�ص له لتنفـيذها .
 - 2 - 31بالإ�ضاف ــة �إلــى �أي جزاءات من�صو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص � ,أو �أي
جزاءات من�صو�ص عليه ــا فـي القان ــون  ,والقوان ــني الأخــرى �أو اللوائح
�أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ,تفر�ض الهيئة على املرخ�ص له الغرامة
التي تقدرها بن�سبة مئوية من احل�صة التي يدفعها طبقا لل�شرط
( )2 - 27من هذا الرتخي�ص  ,وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا مل يقدم املرخ�ص له خطة �إ�صالح خالل املدة املحددة من
الهيئة � ,أو مل تقر الهيئة هذه اخلطة .
ب � -إذا ف�شـ ــل املرخ ــ�ص ل ــه فـي تنفـيذ خطة الإ�صالح خالل املدة
املحددة له من الهيئة .
ج � -إذا مل يلتزم املرخ�ص له ب�أي من �أحكام و�شروط هذا الرتخي�ص .
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ثانيـــا  :املالحـــق
امللحـــق ( �أ )
تو�سعة نظام االت�صاالت وخدمات االت�صاالت العامة
يلتزم املرخ�ص له ببناء ( )125مائة وخم�س وع�شرين حمطة قاعدية بتقنية اجليل الثالث
على الأقل خالل ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �سريان هذا الرتخي�ص فـي املواقع التي
حتددها الهيئة بالتن�سيق مع املرخ�ص له .
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امللحـــق ( ب )
التعمـــني
 - 1يلتزم املرخ�ص له بتحقيق احلد الأدنى لن�سب التعمني املحددة فـي هذا امللحق .
م�ستويـــات الوظائـــف

ن�سبة التعمني

موظف تنفـيذي

%50

مدير

%50

رئي�س دائرة

%70

رئي�س ق�سم

%87

مهنـ ــي

%91

موظف م�ساندة

%94

�إجمايل موظفـي ال�شركة

%90

 - 2فـي حالة عدم حتقيق �أي من ن�سب التعمني لكل م�ستوى  ,توقع الغرامة التي تقدرها
الهيئة وفقا لل�شرط ( . )1 - 19
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امللحـــق ( ج )
الطيف الرتددي املخ�ص�ص

النطاق الرتددي حدود احليز الرتددي املخ�ص�ص
الرقم
(ميجاهريتز)
(ميجاهريتز)

عر�ض احليز
الرتددي
املخ�ص�ص
(ميجاهريتز)

1

800

862 - 852 / 821 - 811

10 * 2

2

900

959.9 - 947.7 / 914.9 - 902.7

12.2 * 2

3

1800

1845.1 - 1825.1 / 1750.1 - 1730.1

20 * 2

4

2100

2125 - 2110 / 1935 - 1920

15 * 2

5

2600

2640 - 2620 / 2520 - 2500

20 * 2
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/4
ب�إ�صـدار قانـون جهـاز الأمـن الداخلـي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/9باعتماد نظام اخلدمة ملوظفـي جهاز الأمن الداخلي ,
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/22ب�إ�صدار نظام معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفـي جهاز الأمن الداخلي ,
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 بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن جهاز الأمن الداخلي ب�أحكام القانون املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام القانون املرفق ,
و�إلـ ــى �أن ت�ص ــدر ي�ستم ــر العم ــل بالنظ ــم واللوائــح والقرارات القائمة فـيما ال يتعار�ض مع
�أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغى نظام اخلدمة ملوظفـي جهاز الأمن الداخلي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/9
كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والقانون املرفق � ,أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

قانــون جــهاز الأمــن الداخــلي
الفــ�صل الأول
تعريفـات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
اجلهــاز :
جهاز الأمن الداخلي .
الرئيــ�س :
رئي�س اجلهاز .
املنت�سبــون :
ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد و�شاغلو الدرجات فـي اجلهاز .
املــادة ( ) 2
يكون للجهاز ال�شخ�صية االعتبارية  ,ويتمتع باال�ستقالل املايل والإداري  ,ويتبع جاللة
ال�سلطان مبا�شرة .
املــادة ( ) 3
ي�ؤدي اجلهاز وظائفه ويبا�شر اخت�صا�صاته وفقا لأحكام هذا القانون واملرا�سيم ال�سلطانية
والقوانني التي ين�ص �أي منها على ذلك  ,بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات الع�سكرية
والأمنية واملدنية واخلا�صة .
املــادة ( ) 4
يعد التعاون مع اجلهاز فـي �سبيل احلفاظ على �أمن ال�سلطنة و�صيانة منجزاتها واجبا
وطنيا  ,وعلى جميع اجلهات احلكومية واخلا�صة واملواطنني واملقيمني تقدمي امل�ساعدة
املطلوبة والعون الالزم ملنت�سبي اجلهاز فـي �سبيل تنفـيذ اخت�صا�صاتهم .
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املــادة ( ) 5
تعترب املعلومات املتعلقة بتنظيم اجلهاز  ,ومنت�سبيه  ,و�أن�شطته  ,ومقاره  ,ووثائقه  ,وممتلكاته ,
وح�سابات ــه امل�صرفـي ــة  ,م ــن �أ�ســرار الأمن الوطني التي يحظر �إف�شا�ؤها لغري امل�صرح لهم
�إال مبوافقة كتابية من الرئي�س .
املــادة ( ) 6
يتمتع املنت�سبون بدءا من رتبة جندي ب�صفة ال�ضبطية الق�ضائية بالن�سبة �إلى اجلرائم
التي تقع فـي دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم .
الف�صــل الثانــي
�أهداف اجلهاز واخت�صا�صاته و�صالحياته
املــادة ( ) 7
يهدف اجلهاز �إلى ما ي�أتي :
 - 1املحافظة على نظام احلكم فـي ال�سلطنة وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية .
 - 2امل�ساهمة فـي �صون كيان ال�سلطنة وا�ستقاللها واملحافظة على �أمنها و�سالمتها
وحماية وحدتها الوطنية ون�سيجها االجتماعي من �أي �أن�شطة �أو �أعمال تخريبية
�أو هدامة  ,وذلك على �أ�س�س من املهنية وال�شفافـية واحرتام القانون .
 - 3امل�ساهمة فـي حماية مبادئ وقيم ال�سلطنة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافـية والدينية والأمنية .
 - 4مكافحة اجلرائم الواقعة على �أمن الدولة وجرائم الإرهاب  ,و�أي جرائم �أخرى
تن�ص القوانني على اخت�صا�ص اجلهاز بها .
 - 5امل�ساهمة فـي حماية اقت�صاد ال�سلطنة ومواردها املالية ومكافحة الأن�شطة ال�ضارة
باملال العام .
 - 6مكافحة الأن�شطة ال�ضارة ب�أمن ال�سلطنة وا�ستقرارها .
املــادة ( ) 8
يبا�شر اجلهاز جميع االخت�صا�صات الالزمة لتحقيق �أهدافه  ,وله على الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1جمع وحتليل وتقييم املعلومات املتعلقة ب�أمن ال�سلطنة الداخلي .
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 - 2البح ــث والتح ــري الالزم ــني للك�ش ــف عن �أي وقائع �أو �أن�شطة �أو عنا�ص ــر يكـ ــون
من �ش�أنها امل�سا�س ب�أمن ال�سلطنة وا�ستقرارها  ,والعمل على مكافحتها والت�صدي لها .
 - 3مكافحة التج�س�س .
 - 4م�ساندة جمل�س الأمن الوطني فـي ممار�سة مهامه من خالل درا�سة املو�ضوعات
املقرر عر�ضها عليه  ,و�إبداء الر�أي ب�ش�أنها  ,والعمل على تنفـيذ قراراته ذات ال�صلة
باخت�صا�صات اجلهاز .
 - 5تنفـيذ اخلطط املعتمدة املتعلقة بالأمن الداخلي لل�سلطنة .
 - 6تقدمي الإ�سناد و�إجراء التن�سيق الأمني الالزم مع اجلهــات الع�سكريــة والأمني ــة
فـي ال�سلطنة .
 - 7التعاون امل�شرتك وتبادل املعلومات مع �أجهزة الدول الأخرى ملكافحة �أي �أعمال
تهدد الأمن الداخلي لل�سلطنة  ,وذلك طبقا للقواعد والإجراءات املقررة فـي هذا
ال�ش�أن .
 - 8تقدمي الر�أي وامل�شورة لأجهزة الدولة مبا يحقق �أمن و�سالمة ال�سلطنة .
 - 9اقت ــراح ال�سيا�س ــات واخلطـ ــط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات اجلهاز الإداري
للدولة من النواحي واملرتكزات الأمنية املتعلقة بالأمــن احلكومـ ــي �أو ال�شخ ــ�صي
�أو الوقائي و�أمن املعلومات  ,وغري ذلك .
 - 10امل�ساهـ ــمة فـي تقييم �أداء وكفاءة وحدات اجلهاز الإداري للدولة وال�شركات التي
ت�ساهم فـيها .
� - 11إحاطة ر�ؤ�ساء وحدات اجلهاز الإداري للدولــة وكبــار امل�س�ؤول ــني فـيهــا ع ـ ــن أ�ه ــم
املالحظات �أو التجاوزات املر�صودة فـي وحداتهم .
 - 12التعاون والتن�سيق مع الأجهزة الرقابية فـي ال�سلطنة لتحقيق امل�صلحة العامة .
 - 13ر�صد املتغريات والظواهر ال�سلبية التي تطر�أ على املجتمع وتقييمها وحماولة
�إيجاد احللول املنا�سبة للق�ضاء عليها .
 - 14ا�ستثمار �أي فوائ�ض مالية فـي ميزانية اجلهاز �أو الدخول فـي ا�ستثمارات �أو �أن�شطة
ذات طبيعة مالية ل�صالح �أعماله .
� - 15إعداد البحوث والدرا�سات ذات ال�صلة باخت�صا�صات اجلهاز .
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املــادة ( ) 9
مينح اجلهاز الرباءة الأمنية �أو يحجبها وفق ال�سيا�سات املقررة  ,وتكون قراراته فـي هذا
ال�ش�أن واجبة التنفـيذ .
املــادة ( ) 10
للجهاز االطالع على �أي معلومات �أو بيانات من �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �إذا قدر �أنها
ذات �أهمية �أمنية �أو �ضرورية لقيامه مبهامه  ,وال يجوز رف�ض اطالعه عليها �أو االمتناع
عن تقدميها �أو �إخفا�ؤها متى كانت مبوجب طلب من الرئي�س �أو من يفو�ضه .
ويعفى من قدم تلك املعلومات �أو البيانات للجــهاز م ــن �أي م�س�ؤوليـ ــة جزائيـ ــة �أو مدنيـ ــة
�أو �إدارية �أو غريها مرتتبة على تقدميها .
املــادة ( ) 11
للجـ ـهــاز فـي �سبيــل مبا�شـرة اخت�صا�صاته املقــررة مبوجــب هــذا القانــون �سلط ــة الرقابــة
والتحــري بكاف ــة الو�سائـ ــل املتاح ــة  ,وال يج ــوز �إخ�ضاع هذه ال�سلطة لأي رقابة �إال ب�أمر
من جاللة ال�سلطان .
املــادة ( ) 12
تعد �أدلة الإثبات املقدمة من اجلهاز �سرية  ,وال يحق االطالع عليها �إال ب�أمر من املحكمة
املخت�صة وبعد موافقة الرئي�س  ,ويحظر علــى كل م ــن �سم ــح لــه باالطالع عليـ ــها ن�شره ــا
�أو الإف�صاح عنها ب�أي �شكل من الأ�شكال .
املــادة ( ) 13
فـي غي ــر حاالت التلب ــ�س باجلرمية ال يجـ ــوز القب�ض عل ــى املنت�س ــب �أو حب�سـ ــه احتياط ــيا
�أو التحقيق معه �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من الرئي�س �أو من يفو�ضه .
الف�صـــل الثالــــث
�إدارة اجلهــــــاز
املــادة ( ) 14
يكون للجهاز رئي�س ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين  ,ويكون للرئي�س م�ساعد �أو �أكرث
ي�صدر بتعيينهم مر�سوم �سلطاين من بني املنت�سبني بناء على اقرتاح الرئي�س  ,كما يكون
للجهاز عدد كاف من املنت�سبني ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�س .
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املــادة ( ) 15
ي�ؤدي الرئي�س ق�سم الوالء �أمام جاللة ال�سلطان قبل مبا�شرة �أعمال وظيفته ح�سب �صيغة
اليمني الآتية � " :أق�سم باللـه العظيم �أن �أكون خمل�صا ل�سلطاين وبالدي  ,و�أن �أحرتم النظام
الأ�سا�سي للدولة وقوانينها النافذة  ,و�أن �أحافظ حمافظة تامة على كيانها و�سالمة
�أرا�ضيها  ,و�أن �أرعى م�صاحلها وم�صالح مواطنيها رعاية كاملة  ,و�أن �أ�ؤدي واجباتي
بال�صدق والأمانة " .
كما ي�ؤدي كل من يعني فـي اجلهاز قبل مبا�شرة �أعمال وظيفته ق�سم الوالء �أم ــام الرئيـ ــ�س
�أو من يفو�ضه ح�سب �صيغة اليمني الآتية � " :أق�سم باللـه العظيم �أن �أكون خمل�صا ل�سلطاين
وبالدي  ,و�أن أ�ح ــرتم النظــام الأ�سا�ســي للدولة وقوانينها النافذة  ,و�أن �أ�ؤدي واجباتي
الوظيفـية والوطنية ب�شرف و�أمانة و�إخال�ص  ,و�أن �أحافظ على �أ�سرار الوظيفة خالل مدة
اخلدمة وبعدها " .
املــادة ( ) 16
يبا�ش ــر الرئيـ ــ�س كاف ــة ال�صالحيـ ــات املق ــررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية والنظم املعمول بها فـي اجلهاز .
ويتولى الرئي�س الإ�شراف على �ش�ؤون اجلهاز  ,ور�سم �سيا�سته  ,ومتابعة تنفـيذها  ,ويجوز
له تفوي�ض �أحد م�ساعديه �أو من يراه فـي ممار�سة بع�ض اخت�صا�صاته دون التقيد ب�أحكام
قانون التفوي�ض واحللول فـي االخت�صا�صات .
املــادة ( ) 17
يكون للجهاز هيكل تنظيمي ي�صدر بقرار من الرئي�س بعد موافق ــة جالل ــة ال�سلـ ــطان ,
ويكون للرئي�س �إن�شاء �أو تعديل التق�سيمات الإدارية التي تكون مب�ستوى دائرة ف�أدنى .
املــادة ( ) 18
ي�صدر الرئي�س اللوائح والنظم الداخلية املتعلقة بال�ش�ؤون املالية والإدارية للجهاز  ,والئحة
�ش�ؤون املنت�سبني ومعاملتهم املالية .
املــادة ( ) 19
يكون الرئي�س م�س�ؤوال �أمام جاللة ال�سلطان عن مبا�شرة اجلهاز الخت�صا�صاته  ,وعن املحافظة
على �سرية املعلومات والبيانات املتعلقة بعمل اجلهاز  ,وو�سائل احل�صول عليها وم�صادرها .
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املــادة ( ) 20
يرفـ ــع الرئي ــ�س مبـ ــا�شرة إ�ل ــى جالل ــة ال�سلط ــان التقاريــر املتعلقة باخت�صا�صات اجلهاز ,
�أو غريها من امل�سائل ذات الطبيعة الهامة  ,كما يرفع �إلى جاللة ال�سلطان تقريرا �سنويا
ب�أعمال اجلهاز .
املــادة ( ) 21
ميثل الرئي�س اجلهاز فـي �صالته بالغري  ,و�أمام الق�ضاء  ,ويجوز للرئي�س تفوي�ض بع�ض
املنت�سبني لتمثيل اجلهاز .
الف�صـــل الرابـــع
ماليـــة اجلهـــاز
املــادة ( ) 22
تكون للجهاز ميزانية �سنوية م�ستقلة  ,ويقدم الرئي�س تقديراتها �إلى وزارة املالية  ,وتدرج
رقما واحدا دون تف�صيل فـي امليزانية العامة للدولة �ضمن االعتمادات املخ�ص�صة للأمن
والدفاع .
املــادة ( ) 23
تكون للجهاز �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها والت�ص ــرف فـيه ــا  ,وتعتبــر
�أموال اجلهاز �أمواال عامة  ,وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها على �أموال
املدينني  ,وللجهاز حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 24
يحدد الرئي�س قواعد و�إجراءات الإيداع وال�صرف من بنود امليزانية ال�سنويــة  ,وتك ــون
له �صالحية �صرف النفقات ال�سرية بالطريقة التي يقررها  ,وتعتبـر كافة القواعد
والإجراءات �سرية .
املــادة ( ) 25
ال يجوز االطالع �أو الإف�صاح عن �أي معلومات تتعلق بال�ش�ؤون املالية للجهاز �إال مبوافقة
كتابية من الرئي�س .
املــادة ( ) 26
يتولى اجلهاز بذاته الرقابة والتدقيق علــى ح�ساباته و�ش�ؤونه الإدارية واملالية  ،وال يخ�ضع
فـي ذلك لأي رقابة كانت من �أي جهة �أخرى .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/5
ب�إجراء بع�ض التعديالت على قانون الدفاع المدني
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 91/76
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003 /63فـي �ش�أن جمل�س الأمن الوطني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل م�سمى " اللجنة الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة " مب�سمى " اللجنة الوطنية
للدفاع املدين " �أينما ورد فـي قانون الدفاع املدين امل�شار �إليه � ،أو �أي قوانني ومرا�سيم �سلطانية .
املــادة الثانيــــة
جترى التعديالت املرفقة على قانون الدفاع املدين امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

تعديالت على بع�ض �أحكام قانون الدفاع المدني
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )21من قانون الدفاع املدين امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
املــادة ( ) 21
" ت�شكل اللجنة الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة برئا�سة املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك ،
و�أع�ضـ ــاء ي�صـ ــدر بتحديده ــم ق ــرار م ــن نائب رئي�س جمل�س الأمن الوطني  ،بناء على
اقرتاح رئي�س اللجنة  ،وتخ�ضع اللجنة لإ�شراف جمل�س الأمن الوطني فـي مبا�شرة
اخت�صا�صاتها " .
املــادة ( ) 2
ت�ضاف مادة برقم ( 23مكررا) �إلى قانون الدفاع املدين امل�شار �إليه  ،يكون ن�صها كالآتي :
املــادة (  23مكررا )
" ين�ش�أ مركز ي�سمى " املركز الوطني لإدارة احلاالت الطارئة "  ،يتبع املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك رئي�س اللجنة الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة  ،وي�صدر بنظام عمل املركز
واخت�صا�صاته وهيكله التنظيمي وتعيني رئي�سـ ــه قـ ــرار م ــن املف ــت�ش الع ــام لل�شرطـ ــة
واجلمارك  ،بعد موافقة جمل�س الأمن الوطني " .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/6
فـي �ش�أن اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون معا�شات ومكاف ـ�آت مــا بعــد اخلدم ــة ملوظف ــي احلكوم ــة العماني ــني الـ�صــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/26
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/21بتعيني �أمني عام للجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يكون للجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني ال�شخ�صية االعتبارية  ،واال�ستقالل املايل
والإداري  ،وتخ�ضع لإ�شراف وزير ديوان البالط ال�سلطاين .
املــادة الثانيــــة
ت�سري على اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني �أحكام القوانني والأنظمة املالية
والإدارية و�ش�ؤون املوظفـني والتقاعد املعمول بها فـي اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة الثالثــــة
يتولى ت�سيري ال�ش�ؤون الإدارية واملالية للجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني �أمني عام
ي�صدر بتعيينه وحتديد خم�ص�صاته مر�سوم �سلطاين  ،يعاونه عدد كاف من املوظفـني من
خمتلف التخ�ص�صات ذات ال�صلة مبجاالت عمل اللجنة .
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املــادة الرابعــــة
ميثل الأمني العام اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني �أمام الق�ضاء وفـي �صالتها
بالغري  ،وتكون له فـيما يتعلق بال�ش�ؤون الإدارية واملالية للجنة وموظفـيها �صالحيات
رئي�س الوحدة املن�صو�ص عليها فـي القوانني والأنظمة املعمول بها فـي اجلهاز الإداري
للدولة .
املــادة اخلام�ســــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�ساد�ســــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م

-81-

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/7
بتعيـني مبعـوث خــا�ص جلاللــة ال�سلطــان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96 /101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيــن �سمــو ال�سي ــد فات ــك بــن فهــر ب ــن تيم ــور �آل �سعي ــد مبعوث ــا خا�صــا جلالل ــة ال�سلطــان
مبرتبــة وزيــر .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/8
بتعييـن م�ست�شـار خـا�ص جلاللـة ال�سلطـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96 /101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني �سمو ال�سيد من�صور بن ماجد بن تيمور �آل �سعيد م�ست�شارا خا�صا جلاللة ال�سلطان
مبرتبة وزير .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/9
بتعيين وزيــر للتــراث والثقافــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96 /101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني �سامل بن حممد بن �سعيد املحروقي وزيرا للرتاث والثقافة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/10
مبنـــح مرتبـــة وزيـــر
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96 /101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
مينح ال�شيخ �سباع بن حمدان بن �سباع ال�سعدي � -أمني عام اللجنة العليا لالحتفاالت
بالعيد الوطني  -مرتبة وزير .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/11
بتعيني وكيـــل لوزارة �شـــ�ؤون الفنـــون
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96 /101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سيد �سعيد بن �سلطان بن يعرب البو�سعيدي وكيال لوزارة �ش�ؤون الفنون .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/12
بتعيني م�ست�شار فـي ديوان البالط ال�سلطاين
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96 /101
وعلى القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 97/97
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سيد في�صل بن حمود بن ن�صر البو�سعيدي م�ست�شارا فـي ديوان البالط ال�سلطاين
بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م

-87-

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/13
بتعيــني م�ست�شــار فـي وزارة التــراث والثقافــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96 /101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيـ ــن خال ـ ــد بـ ــن �سالـ ــم بـ ــن حممـ ــد الغ�سانـ ــي م�ست�ش ـ ــارا ف ــي وزارة التـ ــراث والثقاف ـ ــة
بالدرج ــة اخلا�ص ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  1 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1332
ال�صادرة فـي 2020/3/8م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/14
بتعييـن نائـب لرئيـ�س الـوزراء ل�شـ�ؤون الدفـاع
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  88/34بتحديد اخت�صا�صات وزارة الدفاع واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/31ب�إعادة ت�شكيل جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني �سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد نائبا لرئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع .
املــادة الثانيــــة
تكون لنائ ــب رئي ــ�س الــوزراء ل�ش ـ�ؤون الدفــاع  -فيما يتعلق بوزارة الدفاع  -اخت�صا�صات
و�صالحيات رئي�س الوحدة املن�صو�ص عليها فـي القوانني والنظم واملرا�سيم ال�سلطانية .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/15
بتعديل بعـ�ض �أحكام املر�سـوم ال�سلطاني رقم 2013/62
ب�إن�شـــاء المتحـــف الوطنـي والنظـــام املرفــق بــه
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/62ب�إن�شاء املتحف الوطني و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/62امل�شار �إليه  ،والنظام املرفق به .
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  14 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

تعديالت على بع�ض �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/62
ب�إن�شــاء املتحــف الوطنـــي والنظــام املرفــق بــه
املــادة ( ) 1
ي�ستبــدل بعبارة " وزارة الرتاث والثقافة " الواردة فـي ن ــ�ص املادة الأول ــى م ــن املر�س ــوم
ال�سلطاين رقم  2013/62امل�شار �إليه عبارة " وزير الرتاث والثقافة " .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�صي املادتني رقمي ( )7و ( )10من نظام املتحف الوطني املرفق باملر�سوم
ال�سلطاين امل�شار �إليه  ،الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 7
" يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو نائبه مرة واحدة فـي ال�سنة  ،وال يكون اجتماعه
�صحيحا �إال بح�ض ــور �أغلبي ــة �أع�ضائـ ــه على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س ،
�أو نائبه  ،ويجوز دعوة املجل�س لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،على �أن توجه الدعوة
لالجتماع قبل انعقاده ب�أ�سبوع على الأقل " .
املــادة ( ) 10
" يكون للمتحف �أمني عام ي�صدر بتعيينه وحتديد خم�ص�صاته مر�سوم �سلطاين " .
كما ي�ستبدل بعبارة " املديــر العــام " �أينما وردت فـي هذا النظام عبارة " الأم ــني الع ــام " .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/16
بتعييــن �أميــن عــام للمتحــف الوطنــي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/62ب�إن�شاء املتحف الوطني و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني جمال بن ح�سن املو�سوي �أمينا عاما للمتحف الوطني بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/17
ب�إجراء تنقالت وتعيينات في ال�سلك الدبلوما�سي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقل ال�سفراء الآتية �أ�سما�ؤهم �إلى ديوان عام وزارة اخلارجية :
 - 1الدكتـ ــور ال�شي ــخ عبداللـ ــه بن �صال ــح بن هالل ال�سعدي �سفرينا لدى جمهورية
ال�صني ال�شعبية .
 - 2حممد بن �سامل بن حمود احلارثي �سفرينا لدى جمهورية كوريا .
 - 3الدكتور ال�شيخ �سليمان بن �سعود بن علي اجلابري �سفرينا لدى جمهورية ال�سودان .
 - 4الدكتور خالد بن �سعيد بن �سامل اجلرادي �سفرينا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة .
� - 5سعود بن علي بن حممد الرقي�شي �سفرينا لدى اجلمهورية التون�سية .
� - 6سعود بن �أحمد بن خالد الربواين �سفرينا لدى اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية .
 - 7الدكتور عدنان بن �أحمد بن عبداللـه الأن�صاري �سفرينا لدى دولة الكويت .
املــادة الثانيــــة
ينقل كل من :
 - 1عبداللـه بن نا�صر بن م�سلم الرحبي مندوب ال�سلطنة الدائم فـي جنيف ويعني
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة .
 - 2الدكتــور �سعيــد بن حممد بن علــي الربعمي �سفيــرنا ل ــدى جمهــورية كازاخ�ستان
ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى اململكة املغربية .
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املــادة الثالثــــة
يعني كل من :
 - 1يحيى بن مو�سى بن عي�سى البكري �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى اجلمهورية
التون�سية .
 - 2نا�صر بن حممد بن خليفة البو�سعيدي �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى
جمهورية ال�صني ال�شعبية .
� - 3إبراهيم بن �أحمد بن حممد املعين ــي �سفي ــرا لن ــا فــوق العادة ومفو�ضا لدى
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية .
 - 4ال�سيد تركي بن حممود بن علي البو�سعيدي �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى
اجلمهورية العربية ال�سورية .
 - 5حامد بن �أحمد بن عقيل عيدرو�س ال�شيخ �أبوبكر �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا
لدى جمهورية العراق .
 - 6عي�س ــى بن عبداللـ ــه بن جاب ــر العل ــوي �سفي ــرا لن ــا فــوق العــادة ومفو�ضــا لدى
مملكة تايلند .
املــادة الرابعــــة
مينح كل من :
 - 1الوزير املفو�ض �إدري�س بن عبدالرحمن بن عي�سى اخلنجري لقب �سفري ويعني
مندوبا دائما لنا لدى هيئة الأمم املتحدة فـي جنيف .
 - 2الوزير املفو�ض �صالح بن حممد بن �أحمد ال�صقري لقب �سفري ويعني �سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية فيتنام اال�شرتاكية .
 - 3الوزير املفو�ض الدكتور ال�شيخ عبداللـه بن �سامل بن حمد احلارثي لقب �سفري
ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى مملكة هولندا .
 - 4الوزير املفو�ض الدكتور �صالح بن عامر بن حارث اخلرو�صي لقب �سفري ويعني
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى دولة الكويت .
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 - 5الوزير املفو�ض علي بن �سليمان بن �سعيد الدرمكي لقب �سفري ويعني �سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية ال�سودان .
 - 6الوزير املفو�ض ال�شيخ زكريا بن حمد بن هالل ال�سعدي لقب �سفري ويعني �سفريا
لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية كوريا .
 - 7امل�ست�شـ ــار حمم ــد بن عبداللــه بــن �صالح البحراين لقب �سفري ويعني �سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية كازاخ�ستان .
 - 8امل�ست�ش ــار يو�س ــف بــن �سعي ــد بن حمم ــد العامــري لقب �سفري ويعني �سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية �أملانيا االحتادية .
املــادة اخلام�ســــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/18
بالت�صديق على اتفاقية التعاون القانوني والق�ضائي
فـي امل�سائل املدنية والتجارية بين حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقيـ ــة التعـ ــاون القانون ــي والق�ضائ ــي فـ ــي امل�سائل املدنية والتجارية بني حكومة
�سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية الهند  ،املوقعة فـي م�سقط بتاريخ  11من فرباير 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  14 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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اتـفاقيــــــــة
التعـاون القانونـي والق�ضائـي
فـــي امل�سائــــل املدنيــــة والتجاريـــة
بـني حكومــة �سلطنـة عمـان وحكومـة جمهوريـة الهنـد
�إن حكومــة �سلطنــة عمــان وحكومة جمهوريــة الهنــد  ،وي�شـار �إليهما فـيما بعد بالدولتني ،
�إدراكا لعالقات ال�صداقة القائمة بني البلدين ،
ورغبة منهما فـي تطوير فاعلية البلدين فـي التعاون فـي جمال امل�سائل املدنية والتجارية ،
قد اتفقتا على ما يلي :
جمـــــال التطبيـــــق
املــادة ( ) 1
 - 1تقدم كــل م ــن الدولتني مبوجب هذه االتفاقية �إلى الدولة الأخرى �أق�صى قدر من امل�ساعدة
القانونية والق�ضائية املتبادلة فـي امل�سائل املدنية والتجارية وفقا لقوانينها .
 - 2ت�شمل امل�ساعدة القانونية والق�ضائية وفقا لأحكام هذه االتفاقية املجاالت الآتية :
أ� � -إعالن الأوامر الق�ضائية والتكليف باحل�ضور وامل�ستندات والإجراءات القانونية
والق�ضائية الأخرى .
ب  -احل�صول على الأدلة عن طريق تقدمي طلب .
ج  -تنفـيذ الأحكام  ،والت�سويات  ،وقرارات التحكيم .
	- 3ال تخـ ــل هذه االتفاقي ــة بحقوق والتزام ــات �أي مـ ــن الدولت ــني النا�شئ ــة ع ــن اتفاقيــات
�أو معاهدات �أو ترتيبات �أخرى .
 - 4ت�سري هذه االتفاقية على �أي طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة متعلق مب�س�ألة مدنية
�أو جتارية �سواء كان مقدما قبل �أو بعد �سريانها .
ال�سلطــات املركزيــة املعنيــة بتوثيــق امل�ستنــدات
املــادة ( ) 2
 - 1تتم �إجراءات طلب امل�ساعدة من خالل ال�سلطات املركزية بالدولتني .
 - 2ف ــي �سلطنــة عم ــان ال�سلطــة املركزي ــة هي وزارة الع ــدل وفـي جمهوريــة الهنــد ال�سلط ـ ــة
املركزية هي وزارة القانون والعدل .
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 - 3جميــع امل�ستنــدات املتعلقــة بامل�ساعــدة يج ــب �أن تك ــون موقعــة ر�سمــيا وخمتومــة بخاتــم
املحكمة وموثقة من ال�سلطة املركزية فـي الدولة الطالبة  ،م ــا لـ ــم ين ــ�ص علــى خ ــالف
ذلك .
 - 4تق ــدم جميــع الطلب ــات وامل�ستنــدات الداعمــة لهــا م ــن ن�سخت ــني م�صحوب ــة برتجم ــة
�إلى �إحدى اللغات الر�سمية للدولة املطلوب �إليها .
�إعـالن الأوامــر الق�ضائيــة والتكليــف
باحل�ضــور وامل�ستنــدات القانونيــة والق�ضائيــة
املــادة ( ) 3
 - 1تعلن �أوامر التكليف باحل�ضور وامل�ستندات الق�ضائية الأخــرى فـي الدولتــني عــن طريق
املحكمة التي يقيم ال�شخ�ص املعني فـي نطاق اخت�صا�صها .
لجــراءات
 - 2يتم �إع ــالن �أم ــر التكلي ــف باحل�ضور وامل�ستنــدات الق�ضائيــة الأخــرى وفقـا ل إ
القانونية املتبعة فـي الدولة املطلوب �إليها � ،أو وفقا لإجراء معني ترغب الدولة الطالبة
فـيه ما مل يكن متعار�ضا مع قوانني الدولة املطلوب �إليها .
 - 3تعتبــر �إعالنـات �أوامـر التكلي ــف باحل�ضــور وامل�ستنــدات الق�ضائيـة الأخــرى ال�صــادرة
وفقا لهذه االتفاقية كما لو كانت �صادرة فـي الدولة الطالبة .
 - 4ال حتــول الأحكــام الــواردة بالبنــد ( )1من هــذه املــادة دون حــق �أي من الدولتــني فــي �أن
تقوم بوا�سطة ممثليها الدبلوما�سيني �أو القن�صليني ب�إعالن �أوامر التكليف باحل�ضور
وامل�ستندات الق�ضائية الأخرى �إلى مواطنيها املقيمني لدى الدولة الأخرى  ،دون �إكراه
وال يرتتب على الدولة اجلاري الإعالن بها فـي هذه احلالة �أي م�س�ؤولية .
 - 5مــع مراعــاة �أحك ــام البنــد ( )2من هذه املــادة  ،يجــوز �إعــالن �أوامر التكليــف باحلــ�ض ــور
وامل�ستنــدات الق�ضائيــة الأخــرى مبا�شــرة عن طريق الربيد �أو ت�سليمها �إلى املعلــن �إليـه
الذي يوافق عليها طواعية ودون ممار�سة �أي �إكراه .
� - 6أي خالف حول ما �إذا كان ال�شخ�ص املعلن �إليه من مواطني الدولة التي يتم الإعالن
فـيها  ،يتم الف�صل فـيه وفقا لقانون تلك الدولة .
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بيانــات ومرفقـــات طلــب �إعــالن امل�ستنــدات
املــادة ( ) 4
يجــب �أن ي�شتمــل طلــب �إعــالن أ�مــر التكليــف باحل�ضور وامل�ستندات الق�ضائية علــى جميــع
البيان ــات املتعلق ــة باملعلــن �إليه خا�صة ا�سمه  ،ولقبه  ،و�إن �أمكــن حمل �إقامته وحمل عمله
مع قائمة بامل�ستندات والأوراق املطلوب �إعالنه بها  ،كما يجب الإ�شارة �إلى �أي طريقة خا�صة
للإعالن � .أما فـيمــا يتعلق بالأ�شخا�ص االعتباريني فـيكتفى ب�أ�سمائهم وعناوينهــم  ،كما
تقدم �أ�سماء و�ألقاب املمثلني القانونيني للأ�شخا�ص املعنيني فـي حال وجودهم .
رفـ�ض تنفـيـذ طلـب �إعــالن امل�ستنــدات
املــادة ( ) 5
	- 1ال يجوز رفـ�ض تنفـيذ طلــب إ�عــالن �أوامــر التكلي ــف باحل�ض ــور وامل�ستن ــدات الق�ضائيــة
�إذا كان يتفق و�أحكام هذه االتفاقية � ،إال �إذا ر�أت الدول ــة املطل ــوب �إليهــا �أن هـذا التنفـيــذ
يتعار�ض مع �سيادتها �أو �أمنها �أو �سيا�ستها العامة .
	- 2ال يجوز رف�ض طلب الإعــالن علــى �أ�ســا�س �أنه ال يت�ضمن الأ�س�س القانونية الكافـية
لتدعيم وقائع الدعوى .
 - 3فـي حالة عدم تنفـيذ الإعالن  ،يجب على الدولة املطلوب �إليها �إخطار الدولة الطالبة
بالأ�سباب .
طـــــرق الإعــــــــالن
املــادة ( ) 6
 - 1تقوم اجلهة املخت�صة بالدولة املطلوب �إليها �إعالن امل�ستندات والأوراق امل�شار �إليها وفقا
للقوانني والأحكام املطبقة فـي هذا ال�صدد  ،وذلك دون حت�صيل �أي ر�سوم �أو م�صاريف
مقابل ذلك .
 - 2يجوز تنفـيذ الإعالن وفقا لطريقة خا�صة حتددها الدولة الطالبة ب�شرط �أال يتعار�ض
مع قوانني الدولة املطلوب �إليها  ،وفـي هذه احلالة تتحمل الدولة الطالبة تكاليف
الإعالن .
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�سلطــة اجلهــة املخت�صــة و�إثبــات الإعــالن
املــادة ( ) 7
 - 1تقت�صـر م�س�ؤوليــة اجلهــة املخت�صــة فـي الدولــة املطلــوب �إليهــا على ت�سليــم امل�ستنــدات
والأوراق الق�ضائية للمعلن �إليه .
 - 2يثبت الت�سليم مبوجــب توقيع املعلن �إليه على �صورة من امل�ستند �أو الورقة الق�ضائية ،
�أو مبوجـب �شهادة �ص ــادرة من اجلهة املخت�صة مبين ــا بها ا�س ــم ال�شخــ�ص املعل ــن �إليه ،
وتاريخ الت�سليم والطريقة التي مت بها  ،وفـي حالة تعذر تنفـيذ الإعالن تبني الأ�سباب
التي حالت دون ذلك .
 - 3تر�ســل �ص ــورة من امل�ستن ــد �أو الورق ــة الق�ضائي ــة املوقع ــة مــن املعلــن �إلي ــه � ،أو ال�شه ــادة
التي تثبت ح�صول الت�سليم �إلى اجلهة الطالبة عن طريق ال�سلطة املركزية .
احل�صــول علـى الأدلــة
املــادة ( ) 8
 - 1يجــوز لل�سلطــات الق�ضائيــة فـي �أي م ــن الدولتــني  ،وفقــا للأحكــام املن�صــو�ص عليهــا
فـي قوانينها � ،أن تطلب احل�صول على �أدلة فـي امل�سائل املدنية �أو التجارية عن طريق
التقدم بر�سالة طلب �إلى ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة لدى الدولة الأخرى .
 - 2لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يدخل فـي احل�صول على الأدلة ما ي�أتي :
�أ  -احل�صول على الإفادات بحلف اليمني �أو بغري ذلك من طرق ال�شهادة .
ب  -حتليف ال�شاهد اليمني بالن�سبة لأي مرافعات .
ج -إ
	�بــراز وفحــ�ص والتعــرف على امل�ستنــدات وال�سجـ ــالت الالزمة للأدلة املطلوبة
واملقدمــة مــن ال�شخــ�ص الذي �أخذت �إفادته وفقا للبندي ــن (�أ) و(ب) ال�سابق ــني
�أعاله .
 - 3يجب �أن يحدد فـي ر�سالة الطلب ما ي�أتي :
أ�  -ال�سلطة الق�ضائية �أو ال�سلطة املخت�صة الأخرى الطالبة للدليل .
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ب  -طبيعة الدعوى املطلوب من �أجلها الدليل  ،وجميع املعلومات ال�ضرورية املتعلقة
بذلك .
ج �	-أ�سماء وعناوين �أطراف الدعوى .
د  -الأدلة املطلوب احل�صول عليها .
هـ �	-أ�سماء وعناوين الأ�شخا�ص املطلوب �سماعهم .
 - 4عن ــد االقت�ض ــاء  ،يجــب �أن يرف ــق بالطلــب قائمــة بالأ�سئل ــة املطل ــوب توجيهها لل�شهود
�أو غريهم من الأ�شخا�ص املعنيني � ،أو بيان باملو�ضوع املطلوب �أخذ الإفادة عنه وامل�ستندات
املتعلقة بذلك .
 - 5يجب �أن يبني فـي الطلب ما �إذا كان الدليل يتطلب حلف اليمني �أو ال�شهادة بدون ق�سم .
تنفـيــذ ر�سالـــة الطلــب
املــادة ( ) 9
 - 1تقوم ال�سلطات املخت�صة فـي الدولة املطلوب �إليها بتنفـيذ طلب الدليل وفقا للأحكام
املن�صــو�ص عليهــا فـي قوانينها وتقوم بتح�صي ــل الدلي ــل املطلــوب با�ستخــدام الو�سائــل
والإجراءات امل�سموح بها فـي هذه القوانني مبا فـي ذلك الو�سائل اجلربية املالئمــة .
 - 2يج ــب �أن تتبع الدولة املطلوب �إليه ــا �أي ط ــرق �أو �إجــراء حمــدد �صراحة ف ــي الطلــب ،
�إلى احلد الذي ال يتعار�ض مع قوانينها وما جرى عليه العمل .
 - 3يجب تنفـيذ الطلب ب�أ�سرع ما ميكن .
 - 4يجب �إخطار الدولة الطالبة � ،إذا رغبت فـي ذلك  ،بوقت ومكان الإجراء حتى يت�سنى
للأطراف املعنية وممثليها � -إن وجدوا  -احل�ضور  ،كما يجب �إخطار الأطراف املعنية
بالإجراء �أو ممثليهم مبا�شرة بهذه املعلومات بناء على طلب من الدولة الطالبة .
 - 5فـي حالة تنفـيذ الطلب يجب �إر�سال امل�ستندات ال�ضرورية التي تثبت ح�صول التنفـيذ
�إلى الدولة الطالبة .
 - 6فـي حال ــة عــدم تنفـيــذ الطلــب كليــا �أو جزئيــا يجب �إخطار الدولة الطالبة فـي احلال
مع بيان الأ�سباب الداعية �إلى ذلك .
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املــادة ( ) 10
 - 1يجوز رف�ض تنفـيذ ر�سالة الطلب فقط فـي احلالتني الآتيتني :
أ� � -إذا مل يكن الطلب داخال فـي جمال الأعمال الق�ضائية .
ب �	-إذا كان فـي تنفـيذ الطلب من وجهة نظر الدولة املطلوب �إليها م�سا�س ب�سيادتها
�أو �أمنها �أو ب�سيا�ستها العامة .
 - 2دون الإخالل بحكم الفقرة ( )1من هذه املــادة  ،ال يجوز رف�ض تنفـيذ ر�سالة الطلب
فق ــط بحج ــة �أن القوانــني الداخلي ــة للدولــة املطل ــوب �إليهــا تعطيه ــا ح�صريــا النظ ــر
فـي مو�ضوع الدعوى �أو �أن قوانينها الداخلية ال ت�سمح برفع دعوى ب�ش�أن ذلك املو�ضوع .
املــادة ( ) 11
ال يرتتب على تنفـيذ الطلب �أو احل�صول على الدليل بوا�سطة الدولة املطلوب �إليها �أي
تعوي�ضات عن ر�سوم �أو م�صاريف �أو تكاليف حتت �أي و�صف فـي حق الدولة الطالبة .
ومع ذلك  ,ف�إن للدولة املطلوب �إليها احلق فـي طلب ا�سرتداد :
أ� �	-أي م�صاريف �أو نفقات لل�شهود �أو اخلرباء �أو املرتجمني .
ب �	-أي نفقات �أو م�صاريف ترتبت على اتباع �إجراء خا�ص بالطلب .
�أخــذ الأدلــة عن طريــق املمثلــني الدبلوما�سيــني والقن�صليــني
املــادة ( ) 12
يجــوز للممثلني الدبلوما�سيني �أو القن�صليــني فـي �أي من الدولتــني احل�صــول عل ــى الأدل ــة
من مواطنــي الدول ــة التــي ميثلونهــا داخل �إقليم الدولة الأخرى بغيــر �إكراه  ،للم�ساعدة
فـي ا�ستكمال �إجراءات ق�ضائية منظورة �أمام حماكم الدولة التي ميثلونها .
تنفـيذ الأحكام وقرارات التحكيم
املــادة ( ) 13
 - 1تلت ــزم كــل مــن الدولتــني  ،وفقا لقوانينها  ،باالعتــراف و�/أو بتنفـيذ الأحكام ال�صادرة
من حماكم الدولة الأخرى فـي امل�سائل املدنية والتجارية مبا فـي ذلك الأحكام ال�صادرة
من املحاكم اجلزائية (اجلنائية) فـي م�سائل مدنية .
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 - 2يق�صد مب�صطلح "احلكم" كما هو م�ستخدم فـي هذه االتفاقية � ،أي قرار ي�صدر حتت
�أي �شكل فـي دعوى ق�ضائية عن حمكمة خمت�صة فـي �أي من الدولتني .
	- 3ال ت�ســري �أحك ــام هذه االتفاقيــة عل ــى الإجــراءات الوقتيــة �أو التحفظيــة با�ستثنــاء تلك
املتعلقة بالنفقات .
املحكمـــة املخت�صـــــة
املــادة ( ) 14
فـي النزاعــات املت�ضمنة النظر فـي �صفة �شخ�ص ما �أو �أهليت ــه ينعقــد االخت�صــا�ص بالنــظر
فـي تلك امل�سائل ملحاكم الدولة التي يحمل ذلك ال�شخ�ص جن�سيتها وقت رفع الدعوى .
املــادة ( ) 15
تخت�ص حماكم الدولة التي تقع فـيها الأموال غري املنقولة بالتقرير فـي احلقوق املت�صلة
بتلك الأموال .
اخت�صــــا�ص املحاكــــم
املــادة ( ) 16
فـيمــا عــدا امل�سائل املتعلقة ب�صفة �شخ�ص ما �أو �أهليتـ ــه �أو بالأم ــوال غيــر املنقول ــة  ,ينعقـ ــد
االخت�صا�ص ملحاكم �إحدى الدولتني فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا ك ــان للمدعــى عليــه حمــل �إقامــة �أو مق ــر داخــل �إقليم تلك الدولــة وقــت رف ــع
الدعوى .
ب �	-إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز �أو فرع ذو ن�شاط جتاري �أو �صناعي
فـي �إقليم تلك الدولة  ،وكانت الدعوى متعلقة بذلك الن�شاط .
ج �	-إذا كانـ ــت االلتزام ــات التعاقدي ــة حم ــل النـ ـ ــزاع  ،وفق ــا التفــاق �صري ــح �أو �ضمنـ ــي
بني املدعي واملدعى عليه  ،نفذت �أو يجب تنفـيذها فـي �إقليم تلك الدولة .
د  -فـي حالة امل�س�ؤولية عن التزامات غري تعاقدية � ،إذا كان الفعل قد وقع فـي �إقليم
تلك الدولة .
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هـ �	-إذا قبــل املدعــى عليــه �صراحــة �أو �ضمنيا باخت�صا�ص ت ــلك الدول ــة وك ــان قانونه ــا
ي�سمح مبثل ذلك القبول .
و -فـي حالة التقدم بطلب التخاذ �إجراءات وقتية �إذا كانت حماكم الدولة خمت�صة
بنظر النزاع الأ�صلي وفقا لأحكام هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 17
مبوجــب �أحكــام هـذه االتفاقي ــة  ،تق ــوم حماك ــم الدولــة التي يطل ــب �إليهــا �إقــرار الأحك ــام
�أو تنفـيذها  ،عند فح�ص الأ�س�س التي بنت عليها حماكم الدولة الأخرى اخت�صا�صها ،
بااللتزام بالوقائع املبينة فـي احلكم والتي انبنى عليها االخت�صا�ص  ،ما مل يكن احلكم
امل�شار �إليه قد �صدر غيابيا .
حــاالت رفــ�ض االعتـــراف باحلكــم
املــادة ( ) 18
يرف�ض االعرتاف باحلكم �أو تنفـيذه فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا كان احلكم خمالفا لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة �أو الد�ستور �أو ملبادئ النظام
العام �أو الآداب فـي الدولة املطلوب منها االعرتاف .
ب � -إذا كانت املحكمـة التي �أ�صدرت احلكــم غري خمت�صة بنظــر الدع ــوى وفقـا لأحكــام
املــادة ( )17من هذه االتفاقية .
ج � -إذا خولفت قواعد قانون الدولة املطلوب منها االعرتاف واخلا�صة بالتمثيل القانوين
للأ�شخا�ص عدميي الأهلية �أو ناق�صيها .
د � -إذا �أ�صدر غيابيا ومل ي�ستـدع الط ــرف املعنــي بطريق ــة مالئمــة متكنــه م ــن الدفــاع
عن نف�سه .
هـ � -إذا كان �أطراف ومو�ضوع النزاع ال�صادر فـي �ش�أنه احلكم املطلوب االعرتاف به حمال
لنزاع �صدر فـيه حكم نهائي من قبل حماكم الدولة املطــلوب �إليهــا �أو مــن قبــل
حماكم دولة �أخرى متى كان معرتفا به فـي الدولة املطلوب منها االعرتاف .
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و � -إذا كان النزاع ال�صادر فـي �ش�أن احلكم املطلوب االعرتاف به منظورا �أمام �إحدى حماكم
الدولة املطلوب �إليهــا بني اخل�صوم �أنف�سهم  ،ويتعلق بذات احلق حمــال و�سببــا وكان ــت
الدعوى قد رفعت �إلى حماكم هذه الدولة الأخرية فـي تاريخ �سابق على عر�ض النزاع
على حمكمة الدولة التي �صدر فـيها احلكم امل�شار �إليه .
ز � -إذا كـ ـ ــان احلكـ ـ ــم غيـ ـ ــر نهائ ــي �أو ل ــم يكـ ـ ــن قاب ـ ـ ــال للتنفـيــذ وفـ ـق ـ ــا لقوان ـ ــني الدول ـ ــة
الت ــي �ص ــدر فـيهـ ــا .
املــادة ( ) 19
تخ�ضع الإجراءات املتعلقة باالعرتاف وتنفـيذ احلكم لقوانني الدولة املطلوب �إليها .
املــادة ( ) 20
 - 1يقت�صر دور ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة فـي الدولة املطلوب �إليها �إقرار �أو تنفـيذ حكم
عل ــى الت أ�ك ــد م ــن مطابق ــة احلكــم للقواع ــد الــواردة بهــذه االتفاقية دون �إع ــادة النظــر
فـي وقائع الدعوى .
 - 2على ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة فـي الدولة املطلوب �إليها � -إذا اقت�ضت ال�ضرورة -
عند تنفـيذ احلكم  ،اتخاذ الالزم لإعالن احلكم وفقا لذات الإجراء الذي يجب اتباعه
كما لو كان �صادرا فـي �إقليمها .
 - 3يجوز �أن ي�صــدر الأمــر بتنفـيــذ احلكم كلي ــا �أو جزئيــا � ،إذا ك ــان اجلــزء املطلوب تنفـيــذه
من ذلك احلكم قابال للتجزئة .
املــادة ( ) 21
علــى ال�سلطــة املركزيــة ف ــي الدول ــة التــي تطلب االعرتاف باحلكم �أو تنفـيذه ل ــدى الدول ــة
الأخرى تقدمي ما ي�أتي :
�أ � -صورة ر�سمية من احلكم .
ب � -شهادة تبني �أن احلكم نهائي وقابل للتنفـيذ  ،ما مل يكن ذلك مبينا فـي احلكم ذاته .
ج  -فـي حالة احلكم الغيابي � ،صورة موثقة من الإعالنات وامل�ستندات الأخرى تبني
�أن املدعى عليه قد مت �إعالنه على النحو ال�صحيح .
د �	-إذا كان الطل ــب مقت�صــرا عــلى تنفـيــذ احلكــم  ،يجــب �أن تكــون ال�صــورة الر�سميــة
للحكم م�شفوعة بال�صيغة التنفـيذية .
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املــادة ( ) 22
تكـ ــون ت�سويـ ــة املطالبات التي يتم �إثباتها �أمام اجلهات الق�ضائيــة املخت�صـة طبقـا لأحكــام
هذه االتفاقية فـي �أي من الدولتني معرتفا بهــا ونافذة فـي الدولة الأخرى  ،بعــد التحقــق
من �أنها قابلة للتنفـيذ فـي الدولة التي عقدت فـيها و�أنها ال ت�شتمل على ن�صو�ص تخالف
�أحكام النظام الأ�سا�سي �أو الد�ستور �أو مبادئ النظام العام �أو الآداب فـي الدولة املطلوب
�إليها االعرتاف �أو التنفـيذ .
ويتعني على الدولة التي تطلب االعرتاف بالت�سوية �أو تنفـيذها �أن تقدم �صورة ر�سمية
منها و�شهادة من اجلهة الق�ضائية التي �أثبتتها تفـيد �أنها حائزة على قوة ال�سند التنفـيذي .
املــادة ( ) 23
 - 1دون الإخالل ب�أحكام املادتني ( )22و( )24من هذه االتفاقية  ،تكون قرارات التحكيم
ال�صــادرة فـي �إقليــم �أي من الدولتــني ناف ــذة ومعرتفا بها فـي �إقلي ــم الدول ــة الأخ ــرى
ب�شرط �أن :
�أ  -يكون قرار املحكمني قد �صدر بناء على اتفاق مكتوب بني طرفـي النزاع  ،يق�ضي ب�أن
يلج�أ �إلى املحكمني للف�صل فـي نزاع معني �أو م�ستقبلي نا�شئ عن العالقة القانونية
بينهما .
ب  -يكون القرار قد �صدر فـي م�سائل قابلــة للتحكيــم وفقــا لقانــون الدولــة املطلــوب
�إليها االعت ــراف بق ــرار التحكي ــم �أو بتنفـيــذه مــا لــم يكــن ثمــة تعــار�ض مع النظ ــام
الأ�سا�س ــي �أو الد�ستور �أو النظام العام �أو الآداب فـي الدولة املطلوب �إليها .
 - 2على الدولة التي تطلب االعرتاف بقرار التحكيم وتنفـيذه تقدمي �صورة من القرار
م�شفوعة ب�شهادة �صادرة عن ال�سلطة الق�ضائية فـي الدولة الطالبة تفـيد �أن القرار
قابل للتنفـيذ .
 - 3يجب �أن يقدم �أي�ضا �صورة موثقة من اتفاق طرفـي النزاع الذي يخول املحكمني �سلطة
الف�صل فـي النزاع .
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دخــول االتفاقيــة حيــز النفـــاذ
املــادة ( ) 24
لجــراءات القانونيــة املعمــول بهــا فـي كل دولة ،
يتم الت�صديــق على هذه االتفاقيــة وفقــا ل إ
وتدخل حيز النفاذ بعد �شهر من تاريخ تبادل وثائق الت�صديق .
التعديـــــالت
املــادة ( ) 25
يجوز تعديل هذه االتفاقية مبوافقة الدولتني عرب الطرق الدبلوما�سية .
الإنهـــــاء
املــادة ( ) 26
لكل من الدولتني �إنهاء هذه االتفاقية فـي �أي وقت ب�إ�شعار تقدمه للدولة الأخرى مع مهلة
وقدرها (� )6ستة �أ�شهر على �أن ت�ستمر الإجراءات التي بد�أتها �أي من الدولتني حتى نهايته .
حررت هذه االتفاقية فـي مدينة م�سقط فـي هذا اليوم الأحد املوافق  11من �شهر فرباير
عام 2018م من ن�سختني �أ�صليتني باللغات العربية والهندية والإجنليزية  ،لكل منها ذات
احلجية  ،وفـي حالة �أي اختالف يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عـــن
حكومة جمهورية الهند

عــن
حكومة �سلطنة عمان

-107-

-108-

-109-

-110-

-111-

-112-

-113-

-114-

-115-

-116-

-117-

-118-

-119-

-120-

-121-

-122-

-123-

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/19
بالت�صديق على بروتوكول بتعديل بع�ض �أحكام
اتفاقية النقل الجوي بين حكومة �سلطنة عمان وحكومة دولة قطر
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/70بالت�صديق على اتفاقية النــقل اجل ــوي بني حكوم ــة
�سلطنة عمان  ،وحكومة دولة قطر ،
وعلى بروتوكول بتعديل بع�ض �أحكام اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة
دولة قطر  ،املوقع فـي مدينة م�سقط بتاريخ  29من رجب 1439هـ  ،املوافق  16من ابريل 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على الربوتوكول امل�شار �إليه  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

بروتوكـول بتعديـل بعـ�ض �أحكـام اتفاقيـة
النقــل اجلــوي بني حكومــة �سلطنــة عمــان وحكومــة دولـة قطـر
�إن حكوم ــة �سلطنــة عمـان  ،وحكومــة دولــة قطــر (وامل�شار �إليهما فـيما بعد بـ " الطرفـني
املتعاقدين ") ،
رغبة منهما فـي �إبرام بروتوكول لتعديل اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة �سلطنة عمان ،
وحكومة دولة قطر  ،املوقعة فـي  23من مايو 2007م (وامل�شار �إليها فـيما بعد بـ "االتفاقية") ،
ووفقـا ملذكـرة التفاهـم املوقع ـ ــة بني �سلطــات الطي ــران لــدى ك ــل من الطرفـ ــني املتعاقديـن
فـي  29من ابريل 2015م ،
فقد اتفقتا على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
يعترب هذا الربوتوكول جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية  ،ويف�سران  ،ويطبقان كوثيقة واحدة .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�ص البند ( )2من املــادة ( )1من االتفاقية الن�ص الآتي :
" � -2سلط ـ ــات الطيـ ـ ــران :
تعنـ ــي بالن�سبـ ــة حلكومـ ــة �سلطن ــة عم ــان  ،جمل ــ�س �إدارة الهيئــة العامة للطريان املدين ،
�أو �أي �شخ�ص �أو هيئة يعهد �إليها ممار�سة ال�صالحيات املنوطة به حاليا �أو �أي �صالحيات
مماثلة .
وبالن�سبة حلكومة دولة قطر  ،وزير املوا�صالت واالت�صاالت �أو �أي �شخ�ص �أو هيئة يعهد
�إليها ممار�سة ال�صالحيات املنوطة به حاليا �أو �أي �صالحيات مماثلة " .
املــادة ( ) 3
ي�ستبدل بن�ص املــادة ( )11من االتفاقية الن�ص الآتي :
"املــادة ( ) 11
التعرفـ ـ ـ ــات
1 -1حتدد كل م�ؤ�س�سة نقل جوي معينة من قبل الطرف املتعاقد تعرفة اخلدمات اجلوية ،
وذلك بناء على االعتبارات التجارية ال�سائدة فـي ال�سوق .
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2 -2مع مراعاة حكم البند ( )4من هذه املــادة  ،ال يجوز لأي من الطرفـني املتعاقدين الآتي :
أ�  -التدخل فـي حتديد تعرفة اخلدمات اجلوية من قبل م�ؤ�س�سة نقل جوي معينة
من قبله .
ب �	-أن يطلب من م�ؤ�س�سة النقل اجلوي املعينة من قبله الت�شاور مع م�ؤ�س�سات
نقل جوي �أخرى ب�ش�أن التعرفات التي يتقا�ضونها � ،أو يقرتح تقا�ضيها مقابل
اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي االتفاقية .
3 -3يجوز لكل طرف متعاقد �أن يطلب �إ�شعارا بالتعرفة التي �سيتم تقا�ضيها من قبل
م�ؤ�س�سة النقل اجلوي املعينة من قبله فقط  .وتظل التعرفات �سارية املفعول ما مل يتم
رف�ضها فـيما بعد مبوجب البند ( )6من هذه املــادة .
4 -4يقت�صر التدخل من قبل الطرفـني املتعاقدين ب�ش�أن حتديد التعرفات على الآتي :
�أ  -حماية امل�ستهلك �ضد التعرفات املفرطة ب�سبب �سوء ا�ستخدام القوة الت�سويقية .
ب  -منع التعرفات التي ينطوي تطبيقها على �سلوك م�ضاد للتناف�س  ،بحيث يق�صد
منه منع �أو قيد �أو ت�شويه املناف�سة �أو �إبعاد مناف�س من الطريق اجلوي .
5 -5يجوز لكل طرف متعاقد ب�صورة �أحادية منع �أي تعرفة تتقا�ضاها م�ؤ�س�سة النقل
اجلوي املعينة من قبله  ،متى تبني ل�سلطات الطريان التابعة لذلك الطرف املتعاقد
ب�أن التعرفة التي يتم تقا�ضيها � ،أو �سيتم تقا�ضيها تقع �ضمن �أي من املعايري الواردة
فـي البند ( )4من هذه املــادة .
6 -6ال يجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ �إجراء �أحادي ملنع بدء �سريان �أو ا�ستمرار تعرفة يتم
تقا�ضيها من قبل م�ؤ�س�سة النقل اجلوي التابعة للطرف املتعاقد الآخر  .و�إذا اعتقد
�أحد الطرفـني املتعاقدين �أن �أي تعرفة يتم تقا�ضيها تتعار�ض مع االعتبارات الواردة
فـي البند ( )4من هذه املــادة  ،جاز له �أن يطلب عقد م�شاورات فـي هذا ال�ش�أن  ،على
�أن تعقد هذه امل�شاورات فـي مدة ال تتعدى (� )14أربعة ع�شر يوما بعد ت�سلم الطلب ،
وذلك من �أجل الو�صول �إلى حتديد تعرفة جديدة باالتفاق امل�شرتك  .وفـي حال عدم
التو�صل �إلى اتفاق م�شرتك تعترب التعرفة �سارية �أو م�ستمرة فـي ال�سريان ".
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املــادة ( ) 4
يتم الت�صديق على هذا الربوتوكول وفقا للإجراءات الد�ستورية  /القانونية املعمول بها
فـي بلد كل من الطرفـني املتعاقدين  ،وي�صبح �ساري املفعول اعتبارا من اليوم الذي تتم
فـيه تبادل املذكرات الدبلوما�سية امل�ؤكدة لإمتام ا�ستيفاء هذه الإجراءات .
و�إثباتا ملـا تقدم  ،قام املوقعان �أدناه مبوجب ال�سلطات املخولة لهما من قبل حكومتيهما
بالتوقيع على هذا الربوتوكول .
حرر فـي مدينة م�سقط  ،بتاريخ  29رجب 1439هـ  ،املوافق  16ابريل 2018م  ،من ن�سختني
�أ�صليتني باللغة العربية  ،لكل منهما ذات احلجية .
عــن

عـــن

حكومــة �سلطنـة عمــان

حكومــة دولــة قطـــر

د  .حممـد بن نا�صـر بن علي الزعابـي

عبداللـه بن نا�صر تركي ال�سبيعي

الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة للطريان املدين

رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/20
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى اتفاقية فيينا ب�ش�أن حركة املـرور على الطرق لعام 1968م
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية فيينا ب�ش�أن حركة املرور على الطرق لعام 1968م  ،املحررة بتاريخ  8من نوفمرب 1968م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان إ�لــى اتفاقيــة فيين ــا ب�شـ ـ�أن حرك ــة امل ــرور عل ــى الط ــرق
لعام 1968م  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تتحفظ ال�سلطنة على املادة ( )52من االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثالـثــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثائق االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها ،
مع مراعاة التحفظ املن�صو�ص عليه فـي املادة الثانية �أعاله .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

PART I
CONVENTION ON ROAD TRAFFIC
DONE AT VIENNA ON 8 NOVEMBER 1968
(Consolidated version*)

* Including the amendments to the Convention which entered into force on 3 September 1993 (marked in the margin
with a single line) and the amendments which entered into force on 28 March 2006 (marked in the margin with a double
line).
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CONVENTION ON ROAD TRAFFIC
The Contracting Parties,
Desiring to facilitate international road traffic and to increase road safety through the
adoption of uniform traffic rules,
Have agreed upon the following provisions:
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 1
Definitions
For the purpose of this Convention the following expressions shall have the meanings
hereby assigned to them:
(a) The “domestic legislation” of a Contracting Party means the entire body of national or
local laws and regulations in force in the territory of that Contracting Party;
(b)

A vehicle is said to be “in international traffic” in the territory of a State if:
(i)

It is owned by a natural or legal person normally resident outside that State;

(ii)

It is not registered in that State; and

(iii)

It is temporarily imported into that State;

provided, however, that a Contracting Party may refuse to regard as being “in international traffic”
a vehicle which has remained in its territory for more than one year without a substantial
interruption, the duration of which may be fixed by that Contracting Party.
A combination of vehicles is said to be “in international traffic” if at least one of the
vehicles in the combination conforms to the above definition;
(c) “Built-up area” means an area with entries and exits specially signposted as such, or
otherwise defined in domestic legislation; 1
(d)

“Road” means the entire surface of any way or street open to public traffic;

(e) “Carriageway” means the part of a road normally used by vehicular traffic; a road
may comprise several carriageways clearly separated from one another by, for example, a dividing
strip or a difference of level;

1

Definition completed in the Annex of the European Agreement (see subparagraph (c), Point 3).
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(f)
On carriageways where one or more side lanes or tracks are reserved for use by
certain vehicles, “edge of the carriageway” means, for other road-users, the edge of the remainder
of the carriageway;
(g) “Lane” means any one of the longitudinal strips into which the carriageway is
divisible, whether or not defined by longitudinal road markings, which is wide enough for one
moving line of motor vehicles other than motorcycles;
(g) bis “Cycle lane” means a part of a carriageway designated for cycles. A cycle lane is
distinguished from the rest of the carriageway by longitudinal road markings;
(g) ter “Cycle track” means an independent road or part of a road designated for cycles,
signposted as such. A cycle track is separated from other roads or other parts of the same road by
structural means;
(h) “Intersection” means any level crossroad, junction or fork, including the open areas
formed by such crossroads, junctions or forks;
(i)
“Level-crossing” means any level intersection between a road and a railway or
tramway track with its own track formation;
(j)
“Motorway” means a road specially designed and built for motor traffic, which does
not serve properties bordering on it, and which:

(k)

(i)

Is provided, except at special points or temporarily, with separate carriageways
for the two directions of traffic, separated from each other either by a dividing
strip not intended for traffic or, exceptionally, by other means;

(ii)

Does not cross at level with any road, railway or tramway track, or footpath;
and

(iii)

Is specially signposted as a motorway;

A vehicle is said to be:
(i)

“Standing” if it is stationary for the time needed to pick up or set down persons
or to load or unload goods; and

(ii)

“Parked” if it is stationary for any reason other than the need to avoid
interference with another road-user or collision with an obstruction or to
comply with traffic regulations, and if the period during which the vehicle is
stationary is not limited to the time needed to pick up or set down persons or
goods;

Nevertheless, it shall be open to Contracting Parties to regard as “standing” any vehicle which is
stationary within the meaning of subparagraph (ii) above for a period not exceeding that fixed by
domestic legislation, and to regard as “parked” any vehicle which is stationary within the meaning
of subparagraph (i) above for a period exceeding that fixed by domestic legislation;
(l)
“Cycle” means any vehicle which has at least two wheels and is propelled solely by
the muscular energy of the persons on that vehicle, in particular by means of pedals or handcranks;
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(m) “Moped” means any two-wheeled or three-wheeled vehicle which is fitted with an
internal combustion engine having a cylinder capacity not exceeding 50 cc and a maximum design
speed not exceeding 50 km (30 miles) per hour. Contracting Parties are free, however, not to
regard as mopeds, under their domestic legislation, vehicles which do not have the characteristics
of a cycle with respect to their use, in particular the characteristic that they can be propelled by
pedals, or whose maximum design speed, whose mass, or certain of whose engine characteristics
exceed certain limits. Nothing in this definition shall be construed as preventing Contracting
Parties from treating mopeds exactly as cycles in applying the provisions of their domestic
legislation regarding road traffic;
(n) “Motorcycle” means any two-wheeled vehicle, with or without a side-car, which is
equipped with a propelling engine. Contracting Parties may also treat as motorcycles in their
domestic legislation three-wheeled vehicles whose unladen mass does not exceed 400 kg. The
term “motorcycle” does not include mopeds, although Contracting Parties may, provided they
make a declaration to this effect in conformity with Article 54, paragraph 2, of this Convention,
treat mopeds as motorcycles for the purposes of the Convention; 2
(o) “Power-driven vehicle” means any self-propelled road vehicle, other than a moped in
the territories of Contracting Parties which do not treat mopeds as motorcycles, and other than a
rail-borne vehicle;
(p) “Motor vehicle” means any power-driven vehicle which is normally used for carrying
persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or
goods. This term embraces trolley-buses, that is to say, vehicles connected to an electric conductor
and not rail-borne. It does not cover vehicles, such as agricultural tractors, which are only
incidentally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used
for the carriage of persons or goods;
(q) “Trailer” means any vehicle designed to be drawn by a power-driven vehicle and
includes semi-trailers;
(r)
“Semi-trailer” means any trailer designed to be coupled to a motor vehicle in such a
way that part of it rests on the motor vehicle and that a substantial part of its mass and of the mass
of its load is borne by the motor vehicle;
kg;

(s)

“Light trailer” means any trailer of a permissible maximum mass not exceeding 750

(t)

“Combination of vehicles” means coupled vehicles which travel on the road as a unit;

(u) “Articulated vehicle” means a combination of vehicles comprising a motor vehicle
and semi-trailer coupled to the motor vehicle;
(v) “Driver” means any person who drives a motor vehicle or other vehicle (including a
cycle), or who guides cattle, singly or in herds, or flocks, or draught, pack or saddle animals on a
road;

2

Definition completed in the Annex of the European Agreement (see subparagraph (n), Point 3).
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(w) “Permissible maximum mass” means the maximum mass of the laden vehicle
declared permissible by the competent authority of the State in which the vehicle is registered;
(x) “Unladen mass” means the mass of the vehicle without crew, passengers or load, but
with a full supply of fuel and with the tools which the vehicle normally carries;
(y) “Laden mass” means the actual mass of the vehicle as loaded, with the crew and
passengers on board;
(z) “Direction of traffic” and “appropriate to the direction of traffic” mean the right-hand
side if, under domestic legislation, the driver of a vehicle must allow an oncoming vehicle to pass
on his left; otherwise these expressions mean the left-hand side;
(aa) The requirement that a driver shall “give way” to other vehicles means that he must
not continue or resume his advance or manoeuvre if by so doing he might compel the drivers of
other vehicles to change the direction or speed of their vehicle abruptly.
3

See footnote.
ARTICLE 2
Annexes to the Convention
The Annexes to this Convention, namely,
Annex 1:

Exceptions to the obligation to admit motor vehicles and trailers in
international traffic;

Annex 2:

Registration number of motor vehicles and trailers in international
traffic;

Annex 3:

Distinguishing sign of motor vehicles and trailers in international traffic;

Annex 4:

Identification marks of motor vehicles and trailers in international traffic;

Annex 5:

Technical conditions concerning motor vehicles and trailers;

Annex 6:

Domestic driving permit; and

Annex 7:

International driving permit;

are integral parts of this Convention.

3

Additional definitions introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 3).
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ARTICLE 3
Obligations of the Contracting Parties
1.
(a) Contracting Parties shall take appropriate measures to ensure that the rules of the road
in force in their territories conform in substance to the provisions of Chapter II of this Convention.
Provided that the said rules are in no way incompatible with the said provisions:
(i)

The said rules need not reproduce any of the said provisions which are
applicable to situations that do not arise in the territories of the Contracting
Parties in question;

(ii)

The said rules may include provisions not contained in the said Chapter II.

(b) The provisions of this paragraph do not require Contracting Parties to provide
penalties for any violation of those provisions of Chapter II which are reproduced in their rules of
the road.
2.
(a) Contracting Parties shall also take appropriate measures to ensure that the rules in
force in their territories concerning the technical requirements to be satisfied by motor vehicles
and trailers conform to the provisions of Annex 5 to this Convention; provided that they are in no
way contrary to the safety principles governing the provisions of Annex 5, the said rules may
contain provisions not contained in Annex 5. Contracting Parties shall also take appropriate
measures to ensure that motor vehicles and trailers registered in their territories conform to the
provisions of Annex 5 to this Convention when entering international traffic.
(b) The provisions of this paragraph do not impose any obligations on the Contracting
Parties with respect to the rules in force in their territories concerning the technical requirements to
be satisfied by power-driven vehicles which are not motor vehicles within the meaning of this
Convention.
3.
Subject to the exceptions provided for in Annex 1 to this Convention, Contracting Parties
shall be bound to admit to their territories in international traffic motor vehicles and trailers which
fulfil the conditions laid down in Chapter III of this Convention and whose drivers fulfil the
conditions laid down in Chapter IV; they shall also be bound to recognize registration certificates
issued in accordance with the provisions of Chapter III as prima facie evidence that the vehicles to
which they refer fulfil the conditions laid down in the said Chapter III.
4.
Measures which the Contracting Parties have taken or may take, either unilaterally or under
bilateral or multilateral agreements, to admit to their territories in international traffic motor
vehicles and trailers that do not satisfy all the conditions stated in Chapter III of this Convention
and to recognize, in cases other than those specified in Chapter IV, the validity in their territories
of driving permits issued in the territory of another Contracting Party shall be deemed to be in
conformity with the object of this Convention. 4
5.
Contracting Parties shall be bound to admit to their territories in international traffic cycles
and mopeds which fulfil the technical conditions laid down in Chapter V of this Convention and
4

See also Point 4 of the Annex of the European Agreement.
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whose drivers have their normal residence in the territory of another Contracting Party. No
Contracting Party shall require the drivers of cycles or mopeds in international traffic to hold a
driving permit; however, Contracting Parties which have declared in conformity with Article 54,
paragraph 2, of this Convention that they treat mopeds as motorcycles may require the drivers of
mopeds in international traffic to hold a driving permit.
5 bis. Contracting Parties will take the necessary measures to ensure that road safety education be
provided on a systematic and continuous basis, particularly in schools at all levels.
5 ter. Whenever driving instruction for learner drivers is provided by professional driving
establishments, domestic legislation shall lay down minimum requirements concerning the
curriculum and the qualifications of the personnel responsible for providing such instruction.
6.
Contracting Parties undertake to communicate to any Contracting Party, which may so
request, the information necessary to ascertain the identity of the person in whose name a powerdriven vehicle, or a trailer coupled to such a vehicle, is registered in their territories if the request
submitted shows that the vehicle has been involved in an accident or the driver of this vehicle has
seriously infringed road traffic rules and is thereby liable to important penalties or disqualification
from driving in the territory of the Contracting Party submitting the request.
7.
Measures which the Contracting Parties have taken or may take either unilaterally or under
bilateral or multilateral agreements to facilitate international road traffic by simplifying Customs,
police, health and other similar formalities or to ensure that Customs offices and posts at a given
frontier point have the same competence and are kept open during the same hours shall be deemed
to be in conformity with the object of this Convention.
8.
Nothing in paragraphs 3, 5 and 7 of this Article shall affect the right of a Contracting Party
to make the admission to its territory in international traffic of motor vehicles, trailers, mopeds and
cycles, and of their drivers and occupants, subject to its regulations concerning the commercial
carriage of passengers and goods, to its regulations concerning insurance of drivers against thirdparty risks, to its Customs regulations and, in general, to its regulations on matters other than road
traffic.
ARTICLE 4
Signs and signals
Contracting Parties to this Convention which are not Contracting Parties to the Convention
on Road Signs and Signals opened for signature at Vienna on the same day as this Convention
undertake that:
(a) All road signs, traffic light signals and road markings installed in their territory shall
form a coherent system and shall be designed and placed in such a way as to be easily
recognizable;
(b) The number of types of sign shall be limited and signs shall be placed only at points
where they are deemed useful;
(c) Danger warning signs shall be installed at a sufficient distance from obstructions to
give drivers adequate warning;
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(d)

It shall be prohibited:
(i)

To affix to a sign, to its support or to any other traffic control device anything
not related to the purpose of such sign or device; if, however, Contracting
Parties or subdivisions thereof authorize a non-profit making association to
install informative signs, they may permit the emblem of that association to
appear on the sign or on its support provided this does not make it less easy to
understand the sign;

(ii)

To install any board, notice, marking or device which might be confused with
signs or other traffic control devices, might render them less visible or
effective, or might dazzle road-users or distract their attention in a way
prejudicial to traffic safety;

(iii)

To install on pavements and verges devices or equipment which might
unnecessarily obstruct the movement of pedestrians, particularly elderly or

disabled persons.

Chapter II
RULES OF THE ROAD
ARTICLE 5
Status of signs and signals
1.
Road-users shall comply with the instructions conveyed by road signs, traffic light signals
and road markings even if the said instructions appear to contradict other traffic regulations.
2.
Instructions conveyed by traffic light signals shall take precedence over those conveyed by
road signs regulating priority.
ARTICLE 6
Instructions given by authorized officials
1.
When they are directing traffic, authorized officials shall be easily identifiable at a distance,
at night as well as by day.
2.
Road-users shall promptly obey all instructions given by authorized officials directing
traffic.
3.
It is recommended: 5 that domestic legislation should provide that directions given by
authorized officials directing traffic shall include the following:
(a) Arm raised upright; this gesture shall mean “attention, stop” for all road-users except
drivers who are no longer able to stop with sufficient safety; further, if made at an intersection, this
gesture shall not require drivers already on the intersection to stop;
5

See also Point 5 of the Annex of the European Agreement.
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(b) Arm or arms outstretched horizontally; this gesture shall constitute a stop signal for
all road-users approaching from any direction which would cut across that indicated by the
outstretched arm or arms; after making this gesture, the authorized official directing traffic may
lower his arm or arms; this gesture shall likewise constitute a stop signal for drivers in front of or
behind the official;
(c) Swinging red light; this gesture shall constitute a stop signal for road-users towards
whom the light is directed.
4.
The instructions given by authorized officials directing traffic shall take precedence over
those conveyed by road signs, traffic light signals and road markings, and over traffic regulations.
ARTICLE 7
General rules
1.
Road-users shall avoid any behaviour likely to endanger or obstruct traffic, to endanger
persons, or to cause damage to public or private property.
2.
It is recommended that domestic legislation should provide that road-users shall not obstruct
traffic or risk making it dangerous by throwing, depositing or leaving any object or substance on
the road or by creating any other obstruction on the road. If road-users have been unable to avoid
creating an obstruction or danger in that way, they shall take the necessary steps to remove it as
soon as possible and, if they cannot remove it immediately, to warn other road-users of its
presence. 6
3.
Drivers shall show extra care in relation to the most vulnerable road-users, such as
pedestrians and cyclists and in particular children, elderly persons and the disabled.
4.
Drivers shall take care that their vehicles do not inconvenience road-users or the occupants
of properties bordering on the road, for example, by causing noise or raising dust or smoke where
they can avoid doing so.
5.
The wearing of safety belts is compulsory for drivers and passengers of motor vehicles,
occupying seats equipped with such belts, save where exceptions are granted by domestic
legislation.
7

See footnote.
ARTICLE 8
Drivers

1.

Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a driver.

2.
It is recommended that domestic legislation should provide that pack, draught or saddle
animals, and, except in such special areas as may be marked at the entry, cattle, singly or in herds,
or flocks, shall have a driver. 8
6
7
8

See also Point 6 of the Annex of the European Agreement.
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3.
Every driver shall possess the necessary physical and mental ability and be in a fit physical
and mental condition to drive.
4.
Every driver of a power-driven vehicle shall possess the knowledge and skill necessary for
driving the vehicle; however, this requirement shall not be a bar to driving practice by learnerdrivers in conformity with domestic legislation.
5.
10

Every driver shall at all times be able to control his vehicle or to guide his animals. 9
See footnote.

6.
A driver of a vehicle shall at all times minimize any activity other than driving. Domestic
legislation should lay down rules on the use of phones by drivers of vehicles. In any case,
legislation shall prohibit the use by a driver of a motor vehicle or moped of a hand-held phone
while the vehicle is in motion.
ARTICLE 9
Flocks and herds
It is recommended that domestic legislation should provide that, save where exceptions are
granted to facilitate their mass movement, flocks and herds should be divided into sections of
moderate length spaced sufficiently far apart for the convenience of traffic. 11
ARTICLE 10
Position on the carriageway 12
1.
The direction of traffic shall be the same on all roads in a State except, where appropriate,
on the roads used solely or principally by through traffic between two other States.
13

See footnote.

2.
Animals moving along the carriageway shall be kept as close as possible to the edge of the
carriageway appropriate to the direction of traffic.
3.
Without prejudice to the provisions to the contrary of Article 7, paragraph 1, Article 11,
paragraph 6, and to other provisions of this Convention to the contrary, every driver of a vehicle
shall, to the extent permitted by circumstances, keep his vehicle near the edge of the carriageway
appropriate to the direction of traffic. However, Contracting Parties or subdivisions thereof may
lay down more precise rules concerning the position of goods vehicles on the carriageway.
4.
Where a road comprises two or three carriageways, no driver shall take the carriageway
situated on the side opposite to that appropriate to the direction of traffic.

9
10
11
12
13
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5.
(a) On two-way carriageways having four or more lanes, no driver shall take the lanes
situated entirely on the half of the carriageway opposite to the side appropriate to the direction of
traffic.
(b) On two-way carriageways having three lanes, no driver shall take the lane situated at
the edge of the carriageway opposite to that appropriate to the direction of traffic.
6.
Without prejudice to the provisions of Article 11 and when an additional lane is indicated by
a sign, drivers of vehicles moving slowly shall use that lane.
ARTICLE 11
Overtaking and movement of traffic in lines
1.
(a)
of traffic.

Drivers overtaking shall do so on the side opposite to that appropriate to the direction

(b) However drivers shall overtake on the side appropriate to the direction of traffic if the
driver to be overtaken has signalled his intention to turn to the side of the carriageway opposite to
that appropriate to the direction of traffic and has moved his vehicle or animals over towards that
side in order to turn to that side for the purpose of taking another road, to enter a property
bordering on the road, or to stop on that side.
(c) Domestic legislation may authorize cyclists and moped riders to pass stationary
vehicles or vehicles moving at a low speed other than cycles or mopeds on the side which
corresponds to the direction of traffic provided that sufficient space is available.
2.
Before overtaking, every driver shall, without prejudice to the provisions of Article 7,
paragraph 1, or to those of Article 14, of this Convention, make sure:
(a)

That no driver who is following him has begun to overtake him;

(b) That the driver ahead of him in the same lane has not given warning of his intention
to overtake another;
(c) That he can do it without endangering or interfering with the oncoming traffic making
sure in particular that the lane which he will enter is free over a sufficient distance and that the
relative speed of the two vehicles allows overtaking within a sufficiently short time; and
(d) That, except when using a lane closed to oncoming traffic, he will be able, without
inconvenience to the road-user or road-users overtaken, to resume the position prescribed in
Article 10, paragraph 3, of this Convention.
3.
In pursuance of the provisions of paragraph 2 of this Article, overtaking on two-way
carriageways is in particular prohibited when approaching the crest of a hill and, if visibility is
inadequate, on bends, unless there are at these points lanes defined by longitudinal road markings
and overtaking is carried out without leaving the lanes marked as closed to oncoming traffic.
4.
When overtaking, a driver shall give the road-user or road-users overtaken a sufficiently
wide berth.
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5.
(a) On carriageways with at least two lanes reserved for traffic moving in the direction in
which he is proceeding, a driver who should be obliged, immediately or shortly after moving back
to the position prescribed by Article 10, paragraph 3, of this Convention, to overtake again may, in
order to perform that manoeuvre, and provided he makes sure he can do so without undue
inconvenience to the drivers of faster vehicles approaching from behind, remain in the lane he has
occupied for the first overtaking manoeuvre.
(b) However, Contracting Parties or subdivisions thereof shall be free not to apply the
provisions of this paragraph to the drivers of cycles, mopeds, motorcycles and vehicles which are
not motor vehicles within the meaning of this Convention, or to the drivers of motor vehicles
whose permissible maximum mass exceeds 3,500 kg or whose maximum speed, by design, cannot
exceed 40 km (25 miles) per hour. 14
6.
Where the provisions of subparagraph 5 (a) of this Article are applicable and the density of
traffic is such that vehicles not only occupy the entire width of the carriageway reserved for traffic
taking the direction in which they are moving but also are moving only at a speed which is
governed by that of the vehicle preceding them in the line:
(a) Without prejudice to the provisions of paragraph 9 of this Article, the movement of
the vehicles in one line at a higher speed than that of those in another shall not be deemed to
constitute overtaking within the meaning of this Article;
(b) A driver not in the lane nearest to the edge of the carriageway appropriate to the
direction of traffic may change lanes only in order to prepare to turn right or left or to park;
however, this requirement shall not apply to changes of lane effected by drivers in accordance with
domestic legislation resulting from the application of the provisions of paragraph 5 (b) of this
Article. 15
7.
When moving in lines as described in paragraphs 5 and 6 of this Article, drivers are
forbidden, if the lanes are indicated on the carriageway by longitudinal markings, to straddle these
markings.
8.
Without prejudice to the provisions of paragraph 2 of this Article and to other restrictions
which Contracting Parties or subdivisions thereof may lay down concerning overtaking at
intersections and at level-crossings, no driver of a vehicle shall overtake a vehicle other than a
two-wheeled cycle, a two-wheeled moped or a two-wheeled motorcycle without side-car:
(a)

14
15

Immediately before or on an intersection other than a roundabout, except:
(i)

In the case provided for in paragraph 1 (b) of this Article;

(ii)

Where the road on which overtaking takes place has priority at the intersection;

(iii)

Where traffic is directed at the intersection by an authorized official or by
traffic light signals;

See also Point 10 of the Annex of the European Agreement.
See also Point 10 of the Annex of the European Agreement.
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(b) Immediately before or on a level-crossing not equipped with gates or half-gates,
provided however that Contracting Parties or subdivisions thereof shall be free to permit such
overtaking at a level-crossing where road traffic is regulated by traffic light signals incorporating a
positive signal authorizing vehicles to proceed. 16
9.
A vehicle shall not overtake another vehicle which is approaching a pedestrian crossing
marked on the carriageway or signposted as such, or which is stopped immediately before the
crossing, otherwise than at a speed low enough to enable it to stop immediately if a pedestrian is
on the crossing. Nothing in this paragraph shall be construed as preventing Contracting Parties or
subdivisions thereof from prohibiting overtaking within a prescribed distance from a pedestrian
crossing, or from imposing stricter requirements on a driver of a vehicle proposing to overtake
another vehicle stopped immediately before such a crossing.
10. A driver who perceives that a driver following him wishes to overtake him shall, except in
the case provided for in Article 16, paragraph 1 (b) of this Convention, keep close to the edge of
the carriageway appropriate to the direction of traffic and refrain from accelerating. If, owing to
the narrowness, profile or condition of the carriageway, taken in conjunction with the density of
oncoming traffic, a vehicle which is slow or bulky or is required to observe a speed limit cannot be
easily and safely overtaken, the driver of such vehicle shall slow down and if necessary pull in to
the side as soon as possible in order to allow vehicles following him to overtake.
11. 17 (a) Contracting Parties or subdivisions thereof may, on one-way carriageways and on
two-way carriageways where at least two lanes in built-up areas and three lanes outside built-up
areas are reserved for traffic in the same direction and are indicated by longitudinal markings:
(i)

Allow vehicles in one lane to overtake on the side appropriate to the direction
of traffic vehicles in another lane; and

(ii)

Make inapplicable the provisions of Article 10, paragraph 3, of this
Convention;

provided that there are adequate restrictions on the possibility of changing lanes;
(b) In the case referred to in subparagraph (a) of this paragraph, without prejudice to the
provisions of paragraph 9 of this Article, the manner of driving provided for shall not be deemed
to constitute overtaking within the meaning of this Convention.
ARTICLE 12
Passing of oncoming traffic
1.
When passing oncoming traffic, a driver shall leave sufficient lateral space and, if necessary,
move close to the edge of the carriageway appropriate to the direction of traffic. If in so doing he
finds his progress impeded by an obstruction or by the presence of other road-users, he shall slow
down and if necessary stop to allow the oncoming road-user or road-users to pass.
2.
On mountain roads and steep roads with characteristics similar to those of mountain roads,
where the passing of oncoming traffic is impossible or difficult, it is the driver of the vehicle
16
17
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travelling downhill who should pull in to the side of the road in order to allow any vehicle
proceeding uphill to pass, except where the arrangement of lay-bys to enable vehicles to pull in to
the side of the road is such that, having regard to the speed and position of the vehicles, the vehicle
proceeding uphill has a lay-by ahead of it and the need for one of the vehicles to reverse could be
avoided if the vehicle proceeding uphill pulled in to that lay-by. Where one of the two vehicles
which are about to pass is obliged to reverse in order to make passing possible, this manoeuvre
shall be performed by the driver of the vehicle proceeding downhill unless it can manifestly be
more easily performed by the driver of the vehicle proceeding uphill. However, Contracting
Parties or subdivisions thereof may prescribe for certain vehicles or certain roads or sections of
roads special rules differing from those laid down in this paragraph. 18
ARTICLE 13
Speed and distance between vehicles
1.
Every driver of a vehicle shall in all circumstances have his vehicle under control so as to be
able to exercise due and proper care and to be at all times in a position to perform all manoeuvres
required of him. He shall, when adjusting the speed of his vehicle, pay constant regard to the
circumstances, in particular the lie of the land, the state of the road, the condition and load of his
vehicle, the weather conditions and the density of traffic, so as to be able to stop his vehicle within
his range of forward vision and short of any foreseeable obstruction. He shall slow down and if
necessary stop whenever circumstances so require, and particularly when visibility is not good. 19
2.
Domestic legislation shall establish maximum speed limits for all roads. Domestic
legislation shall also determine special speed limits applicable to certain categories of vehicles
presenting a special danger, in particular by reason of their mass or their load. They may establish
similar provisions for certain categories of drivers, in particular for new drivers.
3.
The provisions set out in the first sentence of paragraph 2 may not apply to drivers of
priority vehicles referred to in article 34, paragraph 2, or vehicles treated as such in domestic
legislation.
4.
No driver shall impede the normal progress of other vehicles by travelling abnormally
slowly without proper cause.
The driver of a vehicle moving behind another vehicle shall keep at a sufficient distance
5.
from that other vehicle to avoid collision if the vehicle in front should suddenly slow down or stop.
[ex paragraph 5 deleted]
6. 20 Outside built-up areas, in order to facilitate overtaking, drivers of vehicles or combinations
of vehicles of more than 3,500 kg permissible maximum mass, or of more than 10 m overall
length, shall, except when they are overtaking or preparing to overtake, keep at such distance from
power-driven vehicles ahead of them that other vehicles overtaking them can without danger move
into the space in front of the overtaken vehicle. However, this provision shall not apply in very
dense traffic or in circumstances where overtaking is prohibited. In addition:
18
19
20
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(a) The competent authorities may exempt certain conveys of vehicles from this
provision, or may similarly make it inapplicable on roads where two lanes are allotted to traffic in
the direction concerned;
(b) Contracting Parties and subdivisions thereof may prescribe different figures from
those given in this paragraph with respect to the vehicle characteristics concerned.
ARTICLE 14
General requirements governing manoeuvres
1.
Any driver wishing to perform a manoeuvre such as pulling out of or into a line of parked
vehicles, moving over to the right or to the left on the carriageway, or turning left or right into
another road or into a property bordering on the road, shall first make sure that he can do so
without risk of endangering other road-users travelling behind or ahead of him or about to pass
him, having regard to their position, direction and speed. 21
2.
Any driver wishing to make a U-turn or to reverse shall first make sure that he can do so
without endangering or impeding other road-users.
3.
Before turning or before a manoeuvre which involves moving laterally, the driver shall give
clear and sufficient warning of his intention by means of the direction-indicator or directionindicators on his vehicle, or, failing this, by giving if possible an appropriate signal with his arm.
The warning given by the direction-indicator or direction-indicators shall continue to be given
throughout the manoeuvre and shall cease as soon as the manoeuvre is completed.
ARTICLE 15
Special regulations relating to regular public-transport service vehicles
It is recommended 22 that domestic legislation should provide that in built-up areas, in order
to facilitate the movement of regular public-transport service vehicles, the drivers of other vehicles
shall, subject to the provisions of Article 17, paragraph 1, of this Convention, slow down and if
necessary stop in order to allow the public-transport vehicles to perform the manoeuvre required
for moving off from stops marked as such. The provisions thus laid down by Contracting Parties
or subdivisions thereof shall in no way affect the duty incumbent on drivers of public-transport
vehicles to take, after having given warning by means of their direction-indicators of their
intention to move off, the precautions necessary to avoid any risk of accident.
ARTICLE 16
Change of direction
1.
Before turning right or left for the purpose of entering another road or entering a property
bordering on the road, a driver shall, without prejudice to the provisions of Article 7, paragraph 1,
and of Article 14, of this Convention:
21
22
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(a) If he wishes to turn off on the side appropriate to the direction of traffic, keep as close
as possible to the edge of the carriageway appropriate to that direction and make as tight a turn as
possible;
(b) If he wishes to turn off on the other side, and subject to such other provisions as
Contracting Parties or subdivisions thereof may enact for cycles and mopeds enabling them to
change direction, for instance by crossing the intersection in two separate stages, move as closely
as possible to the centreline of the carriageway if it is a two-way carriageway or to the edge
opposite to the side appropriate to the direction of traffic if it is a one-way carriageway and, if he
wishes to enter another two-way road, make his turn so as to enter the carriageway of such other
road on the side appropriate to the direction of traffic.
2.
While changing direction, the driver shall, without prejudice to the provisions of Article 21
of this Convention regarding pedestrians, allow road users to pass on the carriageway, or on other
parts of the same road he is preparing to leave.
ARTICLE 17
Slowing down
1.

No driver of a vehicle shall brake abruptly unless it is necessary to do so for safety reasons.

2.
Every driver intending to slow down to an appreciable extent shall, except where his
slowing down is in response to an imminent danger, first make sure that he can do so without
danger or undue inconvenience to other drivers. He shall also, unless he has made sure that there is
no vehicle following him or that any following vehicle is a long way behind, give clear and timely
warning of his intention by making an appropriate signal with his arm. However, this provision
shall not apply if warning of slowing down is given by the vehicle’s stop lights, referred to in
Annex 5, paragraph 31, of this Convention.
ARTICLE 18
Intersections and obligation to give way
1.
Every driver approaching an intersection shall exercise such extra care as may be
appropriate to local conditions. Drivers of vehicles shall, in particular, drive at such a speed as to
be able to stop to allow vehicles having the right of way to pass.
2.
Every driver emerging from a path or an earth-track (dirt road) on to a road other than a path
or an earth-track shall give way to vehicles travelling on that road. For the purposes of this Article
the terms “path” and “earth-track” (dirt road) may be defined in domestic legislation.
3.
Every driver emerging on to a road from a property bordering thereon shall give way to
vehicles travelling on that road. 23

23
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4.

Subject to the provisions of paragraph 7 of this Article:

(a) In States where traffic keeps to the right the driver of a vehicle shall give way, at
intersections other than those specified in paragraph 2 of this Article and in Article 25, paragraphs
2 and 4 of this Convention, to vehicles approaching from his right;
(b) Contracting Parties or subdivisions thereof in whose territories traffic keeps to the left
shall be free to regulate the right of way at intersections as they see fit. 24
5.
Even if traffic light signals authorize him to do so, a driver shall not enter an intersection if
the density of traffic is such that he will probably be obliged to stop on the intersection, thereby
obstructing or preventing the passage of cross traffic.
6.
A driver who has entered an intersection where traffic is regulated by traffic light signals
may clear the intersection without waiting for the way to be opened in the direction in which he
wishes to proceed, provided that this does not impede the progress of other road-users moving in
the open direction.
7.
[Words deleted] Drivers of vehicles not moving on rails shall give way to rail-borne
vehicles.
25

See footnote.
ARTICLE 19
Level-crossings

Road-users shall exercise extra care in approaching and traversing level-crossings. In
particular:
(a)

Every driver of a vehicle shall drive at a moderate speed;

(b) Without prejudice to the obligation to obey an instruction to stop given by a light
signal or a sound signal, no road-user shall enter a level-crossing at which the gates or half-gates
are across the road or in process of being placed across the road, or at which the half-gates are in
process of being raised;
(c) If a level-crossing is not equipped with gates, half-gates or light signals, no road-user
shall enter it without making sure that no rail-borne vehicle is approaching;
(d) No driver shall enter a level-crossing without first ascertaining that he may not be
obliged to stop on it;
(e) No road-user shall linger while traversing a level crossing; if a vehicle is compelled to
stop, its driver shall endeavour to move it off the track, and, if he is unable to do so, immediately
do everything he can to ensure that the drivers of rail-borne vehicles are warned of the danger in
time.
24
25
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ARTICLE 20
Rules applicable to pedestrians
1.
Contracting Parties or subdivisions thereof shall be free not to enforce the provisions of this
Article except in cases where pedestrian traffic on the carriageway would be dangerous or would
obstruct vehicular traffic. 26
2.
If, at the side of the carriageway, there are pavements (sidewalks) or suitable verges for
pedestrians, pedestrians shall use them. Nevertheless, if they take the necessary precautions:
(a) Pedestrians pushing or carrying bulky objects may use the carriageway if they would
seriously inconvenience other pedestrians by walking on the pavement (sidewalk) or verge;
(b) Groups of pedestrians led by a person in charge or forming a procession may walk on
the carriageway.
27

See footnote.

3.
If it is not possible to use pavements (sidewalks) or verges, or if none is provided,
pedestrians may walk on the carriageway; where there is a cycle track and the density of traffic so
permits, they may walk on the cycle track, but shall not obstruct cycle and moped traffic in doing
so.
4.
Pedestrians walking on the carriageway in accordance with paragraphs 2 and 3 of this
Article shall keep as close as possible to the edge of the carriageway. 28
5.
It is recommended that domestic legislation should provide as follows: pedestrians walking
on the carriageway shall keep to the side opposite to that appropriate to the direction of traffic
except where to do so places them in danger. However, persons pushing a cycle, a moped or a
motorcycle, and groups of pedestrians led by a person in charge or forming a procession shall in
all cases keep to the side of the carriageway appropriate to the direction of traffic. Unless they
form a procession, pedestrians walking on the carriageway shall, by night or when visibility is
poor and, by day, if the density of vehicular traffic so requires, walk in single file wherever
possible. 29
6.
(a) Pedestrians wishing to cross a carriageway shall not step on to it without exercising
care; they shall use a pedestrian crossing whenever there is one nearby;
(b) In order to cross the carriageway at a pedestrian crossing signposted as such or
indicated by markings on the carriageway:
(i)

26
27
28
29

If the crossing is equipped with light signals for pedestrians, the latter shall
obey the instructions given by such lights;
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(ii)

If the crossing is not equipped with such lights, but vehicular traffic is
regulated by traffic light signals or by an authorized official, pedestrians shall
not step onto the carriageway while the traffic light signal or the signal given
by the authorized official indicates that vehicles may proceed along it;

(iii)

At other pedestrian crossings, pedestrians shall not step on to the carriageway
without taking the distance and speed of approaching vehicles into account.

(c) In order to cross the carriageway elsewhere than at a pedestrian crossing signposted
as such or indicated by markings on the carriageway, pedestrians shall not step on to the
carriageway without first making sure that they can do so without impeding vehicular traffic. 30
(d) Once they have started to cross a carriageway, pedestrians shall not take an
unnecessarily long route, and shall not linger or stop on the carriageway unnecessarily.
7.
However, Contracting Parties or subdivisions thereof may impose stricter requirements on
pedestrians crossing the carriageway.
ARTICLE 21
Behaviour of drivers towards pedestrians
1.

Every driver shall avoid behaviour likely to endanger pedestrians.

2.
Without prejudice to the provisions of Article 7, paragraph 1, Article 11, paragraph 9, and
Article 13, paragraph 1, of this Convention, where there is on the carriageway a pedestrian
crossing signposted as such or indicated by markings on the carriageway:
(a) If vehicular traffic is regulated at that crossing by traffic light signals or by an
authorized official, drivers forbidden to proceed shall stop short of the crossing or the transverse
markings preceding it and, when they are permitted to proceed, shall not prevent or obstruct the
passage of pedestrians who have stepped on to it; drivers turning into another road at the entrance
to which there is a pedestrian crossing shall do so slowly and give way, if necessary stopping for
this purpose, to pedestrians already using, or about to use, the crossing;
(b) If vehicular traffic is not regulated at that crossing by traffic light signals or by an
authorized official, drivers shall approach the crossing only at a speed low enough not to endanger
pedestrians using, or about to use, it; if necessary, they shall stop to allow such pedestrians to
cross.
3.
No provision of this Article shall be construed as preventing Contracting Parties or
subdivisions thereof from: 31

30
31
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Requiring drivers of vehicles to stop in all cases when pedestrians are using, or about to use,
a pedestrian crossing signposted as such or indicated by markings on the carriageway in the
conditions laid down in Article 20 of this Convention, or
Prohibiting them from preventing or obstructing the passage of pedestrians who are crossing
the carriageway at or very near an intersection even if there is at that point no pedestrian
crossing signposted as such or indicated by markings on the carriageway.
4.
Drivers intending to overtake, on the side appropriate to the direction of traffic, a public
transport vehicle at a stop marked as such shall slow down and if necessary stop to allow
passengers to board or alight from that vehicle.
32

See footnote.
ARTICLE 22
Islands on the carriageway

Without prejudice to the provisions of Article 10 of this Convention, a driver may pass to
the left or to the right of islands, posts and other devices set up on the carriageway on which he is
travelling, except in the following cases:
sign;

(a)

Where the side on which the island, post or device shall be passed is indicated by a

(b) Where the island, post or device is on the centre-line of a two-way carriageway; in
this case the driver shall keep to the side of the island, post or device corresponding to the
direction of traffic.
ARTICLE 23
Standing and parking
1.
Outside built-up areas, standing or parked vehicles and halted animals shall so far as
possible be stationed elsewhere than on the carriageway. Both in and outside built-up areas they
shall not be stationed on cycle tracks, cycle lanes, bus lanes, tracks for horseback riders, footpaths,
pavements or on verges specially provided for pedestrian traffic, save where applicable domestic
legislation so permits.
2.
(a) Animals halted and vehicles standing or parked on the carriageway shall be kept as
close as possible to the edge of the carriageway. A driver shall not stand or park his vehicle on a
carriageway save on the side appropriate, for him, to the direction of traffic; nevertheless, standing
or parking on the other side shall be permitted where standing or parking on the side appropriate to
the direction of traffic is prevented by the presence of rail tracks. Moreover, Contracting Parties or
subdivisions thereof may:

32
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(i)

Refrain from prohibiting standing and parking on one side or the other in
certain conditions, for instance where standing on the side appropriate to the
direction of traffic is prohibited by road signs;

(ii)

On one-way carriageways, authorize standing and parking on the other side as
well as or instead of on the side appropriate to the direction of traffic;

(iii)

Authorize standing and parking in the middle of the carriageway at places
specially marked;

(b) Save where domestic legislation provides otherwise, vehicles other than two-wheeled
cycles, two-wheeled mopeds and two-wheeled motorcycles without side-car shall not stand or be
parked two abreast on the carriageway. Standing or parked vehicles shall, unless the layout of the
area permits otherwise, be placed parallel to the edge of the carriageway. 33
3.

35

(a)

The standing or parking of a vehicle on the carriageway shall be prohibited: 34
(i)

On pedestrian crossings, on crossings for cyclists, and on level-crossings;

(ii)

On tramway or railway tracks on a road or so close to such tracks that the
movement of trams or trains might be impeded, and also, subject to the
possibility for Contracting Parties or subdivisions thereof to provide otherwise,
on pavements and cycle tracks;

See footnote.

(b) The standing or parking of a vehicle at any point where it would constitute a danger
shall be prohibited, more particularly:

33
34
35

(i)

Save in such spaces as may be specially marked, under flyovers and in tunnels;

(ii)

On the carriageway, close to the crests of hills, and on bends where visibility is
not sufficient for the vehicle to be overtaken in complete safety, having regard
to the speed of vehicles on the section of the road in question;

(iii)

On a carriageway beside a longitudinal road marking, where subparagraph (b)
(ii) of this paragraph does not apply but the width of the carriageway between
the marking and the vehicle is less than 3 m and the marking is such that
vehicles approaching it on the same side are forbidden to cross it;

(iv)

At any place where the vehicle would conceal road signs or traffic light signals
from the view of road-users;

(v)

On an additional lane indicated by a sign for slowly moving vehicles;

See also Point 18 of the Annex of the European Agreement.
See also Point 18 of the Annex of the European Agreement.
Additional text introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 18).
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(c)

The parking of a vehicle on the carriageway shall be prohibited:
(i)

On approaches to level-crossings, to intersections and to bus, trolley-bus or rail
vehicle stops; within the distances prescribed by domestic legislation; 36

(ii)

In front of vehicle entries to properties;

(iii)

At any point where the parked vehicle would prevent access to another vehicle
properly parked or prevent such other vehicle from moving out;

(iv)

On the central carriageway of three-carriageway roads and, outside built-up
areas, on the carriageways of roads marked as priority roads by appropriate
signs.

(v)

[deleted]

4.
A driver shall not leave his vehicle or his animals without having taken all suitable
precautions to avoid any accident and, in the case of a motor vehicle, to prevent its unauthorized
use.
5. 37 It is recommended that domestic legislation should provide as follows: every power-driven
vehicle other than a two-wheeled moped or a two-wheeled motorcycle without side-car, and every
trailer coupled or uncoupled shall when stationary on the carriageway outside a built-up area be
signalled to approaching drivers at a sufficient distance by means of at least one appropriate device
placed at the most suitable point to give them adequate advance warning:
(a) If the vehicle is stationary at night on the carriageway in circumstances such that
approaching drivers cannot be aware of the obstacle which the vehicle constitutes;
(b) If the driver, in other cases, has been compelled to halt his vehicle at a place where
standing is prohibited.
6.
Nothing in this Article shall be construed as preventing Contracting Parties or subdivisions
thereof from introducing other provisions on parking and standing or from making individual
provisions for the standing and parking of cycles and mopeds.
38

See footnote.
ARTICLE 24
Opening of doors

It shall be prohibited to open the door of a vehicle, to leave it open, or to alight from the
vehicle without having made sure that to do so cannot endanger other road-users.

36
37
38

See also Point 18 of the Annex of the European Agreement.
See also Point 18 of the Annex of the European Agreement.
Additional paragraph introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 18).
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ARTICLE 25
Motorways and similar roads
1. 39 On motorways and, if so provided in domestic legislation, on special approach roads to and
exit roads from motorways:
(a) The use of the road shall be prohibited to pedestrians, animals, cycles, mopeds unless
they are treated as motorcycles, and all vehicles other than motor vehicles and their trailers, and to
motor vehicles or motor-vehicle trailers which are incapable, by virtue of their design, of attaining
on a flat road a speed specified by domestic legislation;
(b)

40

Drivers shall be forbidden:
(i)

To have their vehicles standing or parked elsewhere than at marked parking
sites; if a vehicle is compelled to stop, its driver shall endeavour to move it off
the carriageway and also off the flush verge and, if he is unable to do so,
immediately signal the presence of the vehicle at a distance so as to warn
approaching drivers in time;

(ii)

To make U-turns, to travel in reverse, and to drive on to the central dividing
strip, including the crossovers linking the two carriageways.

See footnote.

2.
Drivers emerging on to a motorway shall give way to vehicles travelling on it. If there is an
acceleration lane, they shall use it.
3.
A driver leaving a motorway shall move into the traffic lane appropriate to the motorway
exit in good time and enter the deceleration lane, if there is one, as soon as he can.
41

See footnote.

4.
For the purpose of the application of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, other roads
reserved for motor vehicle traffic, duly signposted as such and not affording access to or from
properties alongside, shall be treated as motorways. 42
ARTICLE 25 bis
Special regulations for tunnels indicated by special road signs
In tunnels indicated by the special road signs, the following rules shall apply:
1.

39
40
41
42

All drivers are forbidden:

See also Point 19 of the Annex of the European Agreement.
Additional paragraph introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 19).
Additional paragraph introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 19).
See also Point 19 of the Annex of the European Agreement.
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2.

(a)

to reverse;

(b)

to make a U-turn;

(c)

[deleted]

Even if the tunnel is lit, all drivers must switch on the driving or passing lamps.

3.
Drivers are permitted to stop or park a vehicle only in case of emergency or danger. In doing
so, they must, where possible, use the places specially indicated.
4.

In case of a prolonged stoppage the driver must switch off the engine.
ARTICLE 26
Special rules applicable to processions and
handicapped persons

1.
It shall be prohibited for road-users to cut across troop columns, files of schoolchildren
accompanied by a person in charge, and other processions.
2.
Handicapped persons travelling in invalid chairs propelled by themselves or moving at a
walking pace may use pavements (sidewalks) and suitable verges.
ARTICLE 27
Special rules applicable to cyclists, moped drivers
and motorcyclists
1.
Notwithstanding the provisions of Article 10, paragraph 3, of this Convention, Contracting
Parties or subdivisions thereof shall be free not to prohibit cyclists from travelling two or more
abreast.
2.
It shall be prohibited for cyclists to ride without holding the handlebars with at least one
hand, to allow themselves to be towed by another vehicle, or to carry, tow or push objects which
hamper their cycling or endanger other road-users. The same provisions shall apply to moped
drivers and motorcyclists; in addition, however, moped drivers and motorcyclists shall hold the
handlebars with both hands except when signalling the manoeuvre described in Article 14,
paragraph 3, of this Convention. 43
3.
It shall be prohibited for cyclists and moped drivers to carry passengers on their vehicle;
however, Contracting Parties or subdivisions thereof may authorize exceptions to this provision
and, in particular, authorize the transport of passengers on such additional saddle or saddles as may
be fitted on the vehicle. Motorcyclists shall not be permitted to carry passengers except in the sidecar, if there is one, and on the additional saddle (pillion), if any, fitted behind the driver.
4.
Where cycle lanes or cycle tracks exist, Contracting Parties or subdivisions thereof may
forbid cyclists to use the rest of the carriageway. In the same circumstances, they may authorize
moped drivers to use the cycle lane or cycle track and, if they consider it advisable, prohibit them
43

See also Point 20 of the Annex of the European Agreement.
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from using the rest of the carriageway. Domestic legislation shall specify under what conditions
other road users may use the cycle lane or cycle track or cross them, maintaining cyclists’ safety at
all times. 44
45

See footnote.

46

See footnote.
ARTICLE 28
Audible and luminous warnings

1.

Audible warning devices may be used only:
(a)

To give due warning with a view to avoiding an accident;

(b) Outside built-up areas when it is desirable to warn a driver that he is about to be
overtaken.
The sounds emitted by audible warning devices shall not be prolonged more than necessary.
2.
Motor-vehicle drivers may give the luminous warnings specified in Article 32, paragraph 3,
of this Convention, instead of audible warnings, between nightfall and dawn. They may also do so
in daylight hours for the purpose indicated in paragraph 1 (b) of this Article, if to do so is more
appropriate in the prevailing circumstances.
3.
Contracting Parties or subdivisions thereof may authorize the use of luminous warnings in
built-up areas also for the purpose referred to in paragraph 1 (b) of this Article.
ARTICLE 29
Rail-borne vehicles
1.
Where a railway uses a carriageway, every road-user shall, on the approach of a tram or
other rail-borne vehicle clear the track as soon as possible to allow the rail-borne vehicle to pass.
2.
Contracting Parties or subdivisions thereof may adopt special rules, differing from those laid
down in this Chapter, for the movement of rail-borne vehicles on the road and for passing or
overtaking such vehicles. However, Contracting Parties or subdivisions thereof may not adopt
provisions which conflict with those of Article 18, paragraph 7, of this Convention. 47
48

See footnote.

44

See also Point 20 of the Annex of the European Agreement.
Additional paragraph introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 20).
46
Additional articles (Articles 27 bis to 27 quarter) introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 20
bis).
47
See also Point 21 of the Annex of the European Agreement.
48
Additional paragraph introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 21).
45
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ARTICLE 30
Loading of vehicles
1.
If a permissible maximum mass is laid down for a vehicle, the laden mass of the vehicle
shall never exceed the permissible maximum mass.
2.

Every load on a vehicle shall be so arranged and, if necessary, stowed as to prevent it from:

(a) Endangering persons or causing damage to public or private property, more
particularly by trailing on or falling on to the road;
(b)

Obstructing the driver’s view or impairing the stability or driving of the vehicle;

(c)

Causing noise, raising dust, or creating any other nuisance which can be avoided;

(d) Masking lights, including stop lights and direction-indicators, reflex reflectors,
registration numbers and the distinguishing sign of the State of registration with which, under this
Convention or under domestic legislation, the vehicle is required to be equipped, or masking
signals given by arm in accordance with Article 14, paragraph 3, or Article 17, paragraph 2, of this
Convention.
3.
All accessories, such as cables, chains and sheets, used to secure or protect the load shall be
drawn tight around the load and be firmly fastened. All accessories used to protect the load shall
satisfy the requirements laid down for the load in paragraph 2 of this Article.
4. 49 Loads projecting beyond the front, rear or sides of the vehicle shall be clearly marked in all
cases where their projection might not be noticed by the drivers of other vehicles; at night, a white
light and a white reflecting device shall be used for such marking at the front and a red light and a
red reflecting device at the rear. More particularly, on power-driven vehicles:
(a) Loads projecting more than 1 m beyond the front or rear of the vehicle shall always
be marked;
(b) Loads projecting laterally beyond the outer edge of the vehicle in such a way that
their lateral outer edge is more than 0.40 m from the outer edge of the vehicle’s front position
(side) light shall be marked at the front at night, and loads projecting in such a way that their
lateral outer edge is more than 0.40 m from the outer edge of the vehicle’s red rear position (side)
light shall be similarly marked at the rear at night.
5.
Nothing in paragraph 4 of this Article shall be construed as preventing Contracting Parties
or subdivisions thereof from prohibiting, restricting, or subjecting to special authorization, load
projections as referred to in the aforesaid paragraph 4.

49

See also Point 22 of the Annex of the European Agreement.
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ARTICLE 30 bis
Carriage of passengers
Passengers shall not be carried in such numbers or in such a way as to interfere with driving
or obstruct the driver’s view.
ARTICLE 31
Behaviour in case of accident
1.
Without prejudice to the provisions of domestic legislation concerning the obligation to
assist the injured, every driver or other road-user involved in a traffic accident shall:
(a)

Stop as soon as he can do so without causing an additional danger to traffic;

(b) Endeavour to ensure traffic safety at the site of the accident and, if a person has been
killed or seriously injured in the accident, to prevent, insofar as such action does not affect traffic
safety, any change in conditions at the site, including the disappearance of traces which might be
useful for determining responsibilities;
(c)

If so requested by other persons involved in the accident, identify himself to them;

(d) If a person has been injured or killed in the accident, notify the police and remain on
the scene of the accident or return to it and wait there until the arrival of the police, unless he has
been authorized by the police to leave or has to assist the injured or to receive attention himself.
50

See footnote.

2.
Contracting Parties or subdivisions thereof may, under their domestic legislation, refrain
from imposing the provision of paragraph 1 (d) of this Article in cases where no serious injury has
been caused and none of the persons involved requests that the police should be notified.
ARTICLE 32
Rules of the use of lamps
1.
Between nightfall and dawn and in any other circumstances when visibility is inadequate on
account, for example, of fog, snowfall or heavy rain, the following lamps shall be lit on a moving
vehicle:
(a) On power-driven vehicles and mopeds the driving lamp(s) or passing lamp(s) and the
rear position lamp(s), according to the equipment prescribed by the present Convention for the
vehicle of each category;
(b) On trailers, front position lamps, if such lamps are required according to Annex 5,
paragraph 30, of this Convention, and not less than two rear position lamps.

50

Additional subparagraph introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 24).
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2.

Driving lamps shall be switched off and replaced by passing lamps:

(a)
In built-up areas where the road is adequately lighted and outside built-up areas where
the carriageway is continuously lighted and the lighting is sufficient to enable the driver to see
clearly for an adequate distance and to enable other road-users to see the vehicle far enough away;
(b) When a driver is about to pass another vehicle, so as to prevent dazzle far enough
away to enable the driver of the other vehicle to proceed easily and without danger;
(c)
In any other circumstances in which it is necessary to avoid dazzling other road-users
or the users of a waterway or railway running alongside the road.
3.
When, however, a vehicle is following closely behind another vehicle, driving lamps may be
used to give a luminous warning as referred to in Article 28, paragraph 2, of the intention to
overtake.
4.
Fog lamps may be lit only in thick fog, falling snow, heavy rain or similar conditions and, as
regards front fog maps, as a substitute for passing lamps. Domestic legislation may authorize the
simultaneous use of front fog lamps and passing lamps and the use of front fog lamps on narrow,
winding roads.
5.
On vehicles equipped with front position lamps, such lamps shall be used together with the
driving lamps, the passing lamps or the front fog lamps.
6.
During the day, a motorcycle moving on the road shall display at least one passing lamp to
the front and a red lamp to the rear. Domestic legislation may permit the use of daytime running
lamps instead of passing lamps.
7.
Domestic legislation may make it compulsory for drivers of motor vehicles to use during the
day either passing lamps or daytime running lamps. Rear position lamps shall in this case be used
together with the front lamps.
8.
Between nightfall and dawn and in any other circumstances when visibility is inadequate,
the presence of power-driven vehicles and their trailers standing or parked on a road shall be
indicated by front and rear position lamps. In thick fog, falling snow, heavy rain or similar
conditions passing lamps or front fog lamps may be used. Rear fog lamps may in these conditions
be used as a supplement to the rear position lamps.
9.
Notwithstanding the provisions of paragraph 8 of this Article, within a built-up area the
front and rear position lamps may be replaced by parking lamps, provided that:
(a)

The vehicle does not exceed 6 m in length and 2 m in width;

(b)

No trailer is coupled to the vehicle;

(c)
The parking lamps are placed on that side of the vehicle which is furthest from the
carriageway edge alongside which the vehicle is standing or parked.
10. Notwithstanding the provisions of paragraphs 8 and 9 of this Article, a vehicle may be
standing or parked without any lamps lit:
(a)

On a road lit in such a way that the vehicle is clearly visible at an adequate distance;
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(b)

Away from the carriageway and hard shoulder;

(c)
In the case of mopeds and two-wheeled motorcycles without a side-car which are not
equipped with batteries, at the extreme edge of a carriageway in a built-up area.
11. Domestic legislation may grant exemptions from the provisions of paragraphs 8 and 9 of
this Article for vehicles standing or parked in streets in built-up areas where there is very little
traffic.
12.

Reversing lamps may be used only when the vehicle is reversing or about to reverse.

13.

Hazard warning signal may be used only to warn other road-users of a particular danger:

(a)
When a vehicle which has broken down or has been involved in an accident cannot be
moved immediately, so that it constitutes an obstacle to other road-users;
(b)
14.

When indicating to other road-users the risk of an imminent danger.

Special warning lamps:

(a)
Displaying a blue light may be used only on priority vehicles when carrying out an
urgent mission or when in other cases it is necessary to give warning to other road-users of the
presence of the vehicle;
(b) Displaying an amber light may be used only when the vehicles genuinely assigned to
the specific tasks for which they were equipped with the special warning lamp or when the
presence of such vehicles on the road constitutes a danger or inconvenience to other road-users.
The use of warning lamps displaying other colours may be authorized by domestic legislation.
15. In no circumstances shall a vehicle display a red light to the front or white light to the rear,
subject to the exemptions mentioned in Annex 5, paragraph 61. A vehicle shall not be modified or
lamps added to it in a way which could conflict with this requirement.
ARTICLE 33
Rules of lighting of other vehicles than mentioned
in Article 32 and of certain road users
1.
Every vehicle or combination of vehicles to which the provisions of Article 32 of this
Convention do not apply shall, when on a road between nightfall and dawn, show at least one
white or selective-yellow light to the front and at least one red light to the rear. Where there is only
one lamp at the front or only one lamp at the rear, the lamp shall be placed on the centre-line of the
vehicle or on the side opposite to that corresponding to the direction of traffic.
(a)
Handcarts, i.e., carts drawn or pushed by hand, shall show at least one white or
selective-yellow light to the front and at least one red light to the rear. These two lights may be
emitted by a single lamp placed on the side opposite to that corresponding to the direction of
traffic. Lights shall not be required on handcarts not exceeding 1 m in width.
(b) Animal-drawn vehicles shall show two white or selective-yellow lights to the front,
and two red lights to the rear. Domestic legislation may, however, make it permissible for such
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vehicles to show only one white or selective-yellow light to the front and only one red light to the
rear. The lamps shall in both cases be placed on the side opposite to that corresponding to the
direction of traffic. If the lamps described above cannot be attached to the vehicle, they may be
carried by an escort walking immediately alongside the vehicle, on the opposite side to that
corresponding to the direction of traffic. Furthermore, animal-drawn vehicles shall be fitted with
two red reflex-reflectors to the rear, as close as possible to the outer edges of the vehicle. Lights
shall not be required on animal-drawn vehicles not exceeding 1 m in width. However, a single
reflex-reflector shall in this case be placed at the rear on the side opposite to that corresponding to
the direction of traffic, or centrally.

2.

(a)

When moving along the carriageway by night:
(i)

Groups of pedestrians led by a person in charge or forming a procession, must
display, on the side opposite to that appropriate to the direction of traffic, at
least one white or selective-yellow light to the front and a red light to the rear,
or an amber light in both directions;

(ii)

Drivers of draught, pack or saddle animals, or of cattle, must display, on the
side opposite to that appropriate to the direction of traffic, at least one white or
selective--yellow light to the front and a red light to the rear, or an amber light
in both directions. These lights may be displayed by a single device.

(b) The lights referred to in subparagraph (a) of this paragraph are, however, not required
within an appropriately lit built-up area.
ARTICLE 34
Exemptions
1.
When warned of the approach of a priority vehicle by its special luminous and audible
warning devices every road-user shall leave room clear for it to pass on the carriageway and shall,
if necessary, stop.
2.
Domestic legislation may provide that drivers of priority vehicles shall not be bound, when
warning of their movement is given by the vehicle’s special warning devices, and provided that
they do not endanger other road-users, to comply with all or any of the provisions of this Chapter
II other than those of Article 6, paragraph 2. 51
3.
Domestic legislation may determine to what extent persons working on the construction,
repair or maintenance of the road, including the drivers of equipment used for such work, shall not
be bound, provided they take the necessary precautions, to observe the provisions of this Chapter
II during their work.
4.
For the purpose of overtaking or passing the equipment referred to in paragraph 3 of this
Article while it is engaged in work on the road, the drivers of other vehicles may, to the extent
necessary and on conditions that they take all due precautions, disregard the requirements of
Articles 11 and 12 of this Convention.
51

See also Point 26 of the Annex of the European Agreement.
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Chapter III
CONDITIONS FOR THE ADMISSION OF MOTOR VEHICLES
AND TRAILERS TO INTERNATIONAL TRAFFIC
ARTICLE 35
Registration
1.
(a) In order to be entitled to the benefits of this Convention, every motor vehicle in
international traffic, and every trailer, other than a light trailer, coupled to a motor vehicle shall be
registered by a Contracting Party or a subdivision thereof, and the driver of the motor vehicle shall
carry a valid certificate of such registration issued either by a competent authority of such
Contracting Party or subdivision thereof or on behalf and by authorization of such Contracting
Party or subdivision thereof by an association duly empowered thereto by that Contracting Party or
subdivision thereof. This certificate, to be known as the registration certificate, shall bear the
following particulars at least:
A serial number, to be known as the registration number, composed in the manner indicated
in Annex 2 to this Convention;
The date of first registration of the vehicle;
The full name and home address of the holder of the certificate;
The name or the trademark of the maker of the vehicle;
The serial number of the chassis (the maker’s production or serial number);
In the case of a vehicle intended for the carriage of goods, the permissible maximum mass;
In the case of a vehicle intended for the carriage of goods, the unladen mass;
The period of validity, if not unlimited.
The particulars entered in the certificate shall either be in Latin characters or so-called
English cursive script only, or be repeated in that form.
(b) Contracting Parties or subdivisions thereof may, however, decide that the year of
manufacture, instead of the date of first registration, shall be entered on certificates issued in their
territories.
(c) In the case of motor vehicles of categories A and B as defined in Annexes 6 and 7 to
this Convention and, if possible, for other motor vehicles:

(i)

The certificate shall be headed with the distinguishing sign of the State of
registration as defined in Annex 3 to this Convention;

(ii)

The letters A, B, C, D, E, F, G and H respectively shall be placed before or
after the eight items of information which are required under subparagraph (a)
of this paragraph, to be shown on all registration certificates;
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(iii)

The words Certificat d’immatriculation in French may be placed either before
or after the title of the certificate in the national language (or languages) of the
country of registration.

(d) For trailers, including semi-trailers, imported temporarily into a country by a mode of
transport other than road transport, a photocopy of the registration certificate, certified as a true
copy by the authority which issued the certificate, shall be considered sufficient.
2.
Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, an articulated vehicle which is
not disassembled while in international traffic shall be entitled to the benefits of the provisions of
this Convention even if it has only a single registration and a single certificate for the drawing
vehicle and semi-trailer composing it.
3.
Nothing in this Convention shall be construed as limiting the right of Contracting Parties or
subdivisions thereof to require, in the case of a vehicle in international traffic which is not
registered in the name of a person travelling in it, proof of the driver’s right to be in possession of
the vehicle.
4.
It is recommended that Contracting Parties should set up, if they have not already done so, a
service responsible for keeping, at the national or regional level, a record of motor vehicles
brought into use and a centralized record, for each vehicle, of the particulars entered in each
certificate of registration.
ARTICLE 36
Registration number
1.
Every motor vehicle in international traffic shall display its registration number at the front
and at the rear; motorcycles, however, shall only be required to display this number at the rear.
2.
Every registered trailer in international traffic shall display its registration number at the
rear. Where a motor vehicle draws one or more trailers, the sole trailer or the last trailer, if not
registered, shall display the registration number of the drawing vehicle.
3.
The composition of the registration number referred to in this Article, and the manner of
displaying it, shall conform to the provisions of Annex 2 to this Convention.
ARTICLE 37
Distinguishing sign of the State of registration
1.
(a) Every motor vehicle in international traffic shall display at the rear, in addition to its
registration number, the distinguishing sign of the State in which it is registered.
(b) This sign may either be placed separately from the registration plate or may be
incorporated into the registration plate.
(c) When the distinguishing sign is incorporated into the registration plate, it must also
appear on the front registration plate of the vehicle if such is obligatory.
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2.
Every trailer coupled to a motor vehicle and required under Article 36 of this Convention to
display a registration number at the rear shall also display at the rear, either separately from its
registration plate or incorporated into it, the distinguishing sign of the State where the registration
number was assigned.
The provisions of this paragraph shall be applicable even if the trailer is registered in a State
other than the State of registration of the motor vehicle to which it is coupled; if the trailer is not
registered, it shall display at the rear the distinguishing sign of the State of registration of the
drawing vehicle except when it is travelling in that State.
3.
The composition of the distinguishing sign, and the manner of displaying it or its
incorporation into the registration plate, shall conform to the conditions laid down in Annexes 2
and 3 to this Convention.

ARTICLE 38
Identification marks
Every motor vehicle and every trailer in international traffic shall bear the identification
marks specified in Annex 4 to this Convention.
ARTICLE 39
Technical requirements and inspection of vehicles
1.
Every motor vehicle, every trailer and every combination of vehicles in international traffic
shall satisfy the provisions of Annex 5 to this Convention. It shall also be in good working order.
2.

Domestic legislation shall require periodic technical inspections of:

(a) Motor vehicles used for the carriage of persons and having more than eight seats in
addition to the driver’s seat;
(b) Motor vehicles used for the carriage of goods whose permissible maximum mass
exceeds 3,500 kg and trailers designed to be coupled to such vehicles.
3.
Domestic legislation shall, as far as possible, extend the provision of paragraph 2 to the
other categories of vehicles.
52

See footnote.
ARTICLE 40
Transitional provision

For a period of 10 years from the entry into force of this Convention in accordance with
1.
Article 47, paragraph 1, trailers in international traffic, whatever their permissible maximum mass,
shall be entitled to the benefits of the provisions of this Convention even if they are not registered.
52

Additional paragraphs introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 26 bis).
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2.
The registration certificate shall conform with the provisions of the amendment to Article
35, paragraph 1 within five years from the date of its entry into force. Certificates issued during
that period shall be mutually recognized until the expiry date inscribed therein.
53

See footnote.
Chapter IV
DRIVERS OF MOTOR VEHICLES
ARTICLE 41
Driving permits
(The present text is applicable until 28 March 2011 at the latest (see new article 43),
the new text is reproduced in dark blue following the present Article)

1.

(a)

Every driver of a motor vehicle must hold a driving permit;

(b) Contracting Parties undertake to ensure that driving permits are issued only after
verification by the competent authorities that the driver possesses the required knowledge and
skill;
(c)

Domestic legislation must lay down requirements for obtaining a driving permit;

(d) Nothing in this Convention shall be construed as preventing Contracting Parties or
subdivisions thereof from requiring driving permits for other power-driven vehicles and mopeds.
2.

Contracting Parties shall recognize:

(a) Any domestic permit drawn up in their national language or in one of their national
languages, or, if not drawn up in such a language, accompanied by a certified translation;
and

(b)

Any domestic permit conforming to the provisions of Annex 6 to this Convention;

(c)

Any international permit conforming to the provisions of Annex 7 to this Convention;

as valid for driving in their territories a vehicle coming within the categories covered by the
permit, provided that the permit is still valid and that it was issued by another Contracting Party or
subdivision thereof or by an association duly empowered thereto by such other Contracting Party.
The provisions of this paragraph shall not apply to learner-driver permits.
[ex paragraph 3 deleted]
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Additional paragraph introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 26 ter).
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3.

Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph:

(a) Where the validity of the driving permit is made subject by special endorsement to
the condition that the holder shall wear certain devices or that the vehicle shall be equipped in a
certain way to take account of the driver’s disability, the permit shall not be recognized as valid
unless those conditions are observed;
(b) Contracting Parties may refuse to recognize the validity in their territories of driving
permits held by persons under eighteen years of age;
(c) Contracting Parties may refuse to recognize the validity in their territories, for the
driving of motor vehicles or combinations of vehicles in categories C, D and E referred to in
Annexes 6 and 7 to this Convention, of driving permits held by persons under twenty-one years of
age.
4.
Contracting Parties may introduce in their domestic legislation a subdivision of the
categories of vehicles referred to in Annexes 6 and 7 of this Convention. If the driving permit is
restricted to certain vehicles within a category, a numeral shall be added to the letter of the
category and the nature of the restriction shall be indicated in the driving permit.
5.

For the purpose of the application of paragraph 2 and subparagraph 3 (c) of this Article:

(a) A motor vehicle of the category B referred to in Annexes 6 and 7 to this Convention
may be coupled to a light trailer; it may also be coupled to a trailer whose permissible maximum
mass exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the motor vehicle if the combined
permissible maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 3,500 kg;
(b) A motor vehicle of the category C, or of the category D referred to in Annexes 6 and
7 to this Convention may be coupled to a light trailer without the resultant combination ceasing to
belong to category C or category D.
6.
An international permit shall be issued only to the holder of a domestic permit for the issue
of which the minimum conditions laid down in this Convention have been fulfilled. It shall not be
valid after the expiry of the corresponding domestic permit, the number of which shall be entered
in the international permit.
7.

The provisions of this Article shall not require Contracting Parties:

(a) To recognize the validity of domestic or international permits issued in the territory of
another Contracting Party to persons who had their normal residence in their territories at the time
of such issue or whose normal residence has been transferred to their territories since such issue;
or
(b) To recognize the validity of permits as aforesaid issued to drivers whose normal
residence at the time of such issue was not in the territory in which the permit was issued or who
since such issue have transferred their residence to another territory.
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ARTICLE 41
Driving permits
(Provisions applicable from 29 March 2011 (see new article 43))
1.

(a)

Every driver of a motor vehicle must hold a driving permit;

(b) Contracting Parties undertake to ensure that driving permits are issued only after
verification by the competent authorities that the driver possesses the required knowledge and
skills; the persons authorized to check if drivers have the necessary knowledge and skills must
have appropriate qualifications; the contents and procedure of both theoretical and practical exams
are regulated by national legislation;
(c) Domestic legislation must lay down requirements for obtaining a driving permit. In
particular, it shall specify the minimum ages for holding a permit, the medical conditions to be
fulfilled and the conditions for passing the theoretical and practical exams;
(d) Nothing in this Convention shall be construed as preventing Contracting Parties or
subdivisions thereof from requiring driving permits for other power-driven vehicles and mopeds.
2.

(a)

Contracting Parties shall recognize:
(i)

Any domestic permit conforming to the provisions of Annex 6 to this
Convention;

(ii)

Any international permit conforming to the provisions of Annex 7 to this
Convention, on condition that it is presented with the corresponding domestic
driving permit,

as valid for driving in their territories a vehicle coming within the categories covered by the
permits, provided that the permits are still valid and that they were issued by another Contracting
Party or subdivision thereof or by an association duly empowered thereto by such other
Contracting Party or one of its subdivisions;
(b) Driving permits issued by a Contracting Party shall be recognized in the territory of
another Contracting Party until this territory becomes the place of normal residence of their holder;
(c)

The provisions of this paragraph shall not apply to learner-driver permits.

3.
Domestic legislation may limit the period of validity of a domestic driving permit. The
period of validity of an international permit shall be either no more than three years after the date
of issue or until the date of expiry of the domestic driving permit, whichever is earlier.
4.

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2:

(a) Where the validity of the driving permit is made subject by special endorsement to
the condition that the holder shall wear certain devices or that the vehicle shall be equipped in a
certain way to take account of the driver’s disability, the permit shall not be recognized as valid
unless those conditions are observed;
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(b) Contracting Parties may refuse to recognize the validity in their territories of driving
permits held by persons under eighteen years of age;
(c) Contracting Parties may refuse to recognize the validity in their territories, for the
driving of motor vehicles or combinations of vehicles in categories C, D, CE and DE referred to in
Annexes 6 and 7 to this Convention, of driving permits held by persons under twenty-one years of
age.
5.
An international permit shall be issued only to the holder of a domestic permit for the issue
of which the minimum conditions laid down in this Convention have been fulfilled. An
international driving permit shall only be issued by the Contracting Party in whose territory the
holder has his normal residence and which issued the domestic driving permit or which recognized
the driving permit issued by another Contracting Party; it shall not be valid for use in that territory.
6.

The provisions of this Article shall not require Contracting Parties:

(a) To recognize the validity of domestic permits issued in the territory of another
Contracting Party to persons who had their normal residence in their territories at the time of such
issue or whose normal residence has been transferred to their territories since such issue;
(b) To recognize the validity of domestic permits issued to drivers whose normal
residence at the time of such issue was not in the territory in which the permit was issued or who
since such issue have transferred their residence to another territory.
ARTICLE 42
Suspension of the validity of driving permits
1.
Contracting Parties or subdivisions thereof may withdraw from a driver the right to use his
domestic or international driving permit in their territories if he commits in their territories a
breach of their regulations rendering him liable under their legislations to the forfeiture of his
permit. In such a case the competent authority of the Contracting Party or subdivision thereof
withdrawing the right to use the permit may:
(a) Withdraw and retain the permit until the period of the withdrawal of use expires or
until the holder leaves its territory, whichever is the earlier;
(b) Notify the withdrawal of the right to use the permit to the authority by or on behalf of
which the permit was issued;
(c) In the case of an international permit, enter in the space provided for the purpose an
endorsement to the effect that the permit is no longer valid in its territories;
(d) Where it has not applied the procedure for which provision is made in subparagraph
(a) of this paragraph, supplement the communication referred to in subparagraph (b) by requesting
the authority which issued the permit, or on behalf of which the permit was issued, to notify the
person concerned of the decision taken with regard to him.
2.
Contracting Parties shall endeavour to notify the persons concerned of the decisions
communicated to them in accordance with the procedure laid down in paragraph 1 (d) of this
Article.
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3.
Nothing in this Convention shall be construed as prohibiting Contracting Parties or
subdivisions thereof from preventing a driver holding a domestic or international driving permit
from driving if it is evident or proved that his condition is such that he is unable to drive safely or
if the right to drive has been withdrawn from him in the State in which he has his normal
residence.
ARTICLE 43
Transitional provisions
1.
Contracting Parties shall issue domestic driving permits in accordance with the new
provisions of Annex 6 at the latest five years after their entry into force. Domestic driving permits
issued in accordance with the earlier provisions of Article 41, Article 43 and Annex 6 to this
Convention prior to the expiry of this period shall be recognized as long as they are valid.
2.
Contracting Parties shall issue international driving permits in accordance with the new
provisions of Annex 7 at the latest five years after their entry into force. International driving
permits issued in accordance with the earlier provisions of Article 41, Article 43 and Annex 7 to
this Convention prior to the expiry of this period shall be valid according to the conditions defined
in Article 41, paragraph 3.
Chapter V
CONDITIONS FOR THE ADMISSION OF CYCLES AND
MOPEDS TO INTERNATIONAL TRAFFIC
ARTICLE 44
1.

Cycles without an engine in international traffic shall:
(a)

Have an efficient brake;

(b) Be equipped with a bell capable of being heard at a sufficient distance, and carry no
other audible warning device;
(c) Be equipped with a red reflecting device at the rear and with devices such that the
cycle can show a white or selective-yellow light to the front and a red light to the rear.
54

See footnote.

2.
In the territory of Contracting Parties which have not, in accordance with Article 54,
paragraph 2, of this Convention, made a statement to the effect that they treat mopeds as
motorcycles, mopeds in international traffic shall:
(a)

Have two independent brakes;

(b) Be equipped with a bell or some other audible warning device capable of being heard
at a sufficient distance;
54

Additional subparagraph introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 27).
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(c)

Be equipped with an effective exhaust silencer;

(d) Be so equipped that they can show a white or selective-yellow light to the front and a
red light and a red reflex-reflector to the rear; 55
(e)
56

Display the identification mark specified in Annex 4 to this Convention.

See footnote.

3.
In the territories of Contracting Parties which have, in accordance with Article 54,
paragraph 2, of this Convention, declared that they treat mopeds as motorcycles, the conditions to
be fulfilled by mopeds in order to be admitted to international traffic shall be those laid down for
motorcycles in Annex 5 to this Convention.
Chapter VI
FINAL PROVISIONS
ARTICLE 45
1.
This Convention shall be open at United Nations Headquarters, New York, until 31
December 1969 for signature by all States Members of the United Nations or of any of the
specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or Parties to the Statute of the
International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the
United Nations to become a Party to the Convention.
2.
This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the United Nations.
3.
This Convention shall remain open for accession by any of the States referred to in
paragraph 1 of this Article. The instruments of accession shall be deposited with the SecretaryGeneral.
4.
On signing this Convention or on depositing its instrument of ratification or accession, each
State shall notify the Secretary-General of the distinguishing sign it has selected for display in
international traffic on vehicles registered by it, in accordance with Annex 3 to this Convention.
By a further notification addressed to the Secretary-General, any State may change a
distinguishing sign it has previously selected.
ARTICLE 46
1.
Any State may, at the time of signing or ratifying this Convention, or of acceding thereto, or
at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General that the
Convention shall become applicable to all or any of the territories for the international relations of
which it is responsible. The Convention shall become applicable to the territory or territories

55
56

See also Point 27 of the Annex of the European Agreement.
Additional subparagraph introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 27).
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named in the notification thirty days after the receipt of the notification by the Secretary-General
or on the date of entry into force of the Convention for the State making the notification,
whichever is the later.
2.
Any State which has made a declaration under paragraph 1 of this Article may at any time
thereafter declare by notification addressed to the Secretary-General that the Convention shall
cease to be applicable to the territory named in the notification and the Convention shall cease to
be applicable to such territory one year from the date of receipt by the Secretary-General of the
notification.
3.
A State making a notification under paragraph 1 of this Article shall notify the SecretaryGeneral of the distinguishing sign or signs it has selected for display in international traffic on
vehicles registered in the territory or territories concerned, in accordance with Annex 3 to this
Convention. By a further notification addressed to the Secretary-General, any State may change a
distinguishing sign it has previously selected.
ARTICLE 47
1.
This Convention shall enter into force twelve months after the date of deposit of the
fifteenth instrument of ratification or accession.
2.
For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the fifteenth
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force twelve months after
the date of deposit by such State of its instrument of ratification or accession.
ARTICLE 48
Upon its entry into force, this Convention shall terminate and replace, in relations between
the Contracting Parties, the International Convention relative to Motor Traffic and the
International Convention relative to Road Traffic, both signed at Paris on 24 April 1926, the
Convention on the Regulation of Inter-American Automotive Traffic, opened for signature at
Washington on 15 December 1943, and the Convention on Road Traffic, opened for signature at
Geneva on 19 September 1949.
ARTICLE 49
1.
After this Convention has been in force for one year, any Contracting Party may propose
one or more amendments to the Convention. The text of any proposed amendment, accompanied
by an explanatory memorandum, shall be transmitted to the Secretary-General, who shall
communicate it to all Contracting Parties. The Contracting Parties shall have the opportunity of
informing him within a period of twelve months following the date of its circulation whether they
(a) accept the amendment; or (b) reject the amendment; or (c) wish that a conference be convened
to consider the amendment. The Secretary-General shall also transmit the text of the proposed
amendment to all other States referred to in Article 45, paragraph 1 of this Convention.
2.
(a) Any proposed amendment communicated in accordance with the preceding paragraph
shall be deemed to be accepted if within the period of twelve months referred to in the preceding
paragraph less than one third of the Contracting Parties inform the Secretary-General that they
either reject the amendment or wish that a conference be convened to consider it. The SecretaryGeneral shall notify all Contracting Parties of each acceptance or rejection of any proposed
amendment and of requests that a conference be convened. If the total number of such rejections
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and requests received during the specified period of twelve months is less than one third of the
total number of Contracting Parties, the Secretary-General shall notify all Contracting Parties that
the amendment will enter into force six months after the expiry of the period of twelve months
referred to in the preceding paragraph for all Contracting Parties except those which, during the
period specified, have rejected the amendment or requested the convening of a conference to
consider it.
(b) Any Contracting Party which, during the said period of twelve months, has rejected a
proposed amendment or requested the convening of a conference to consider it may at any time
after the end of such period notify the Secretary-General that it accepts the amendment, and the
Secretary-General shall communicate such notification to all the other Contracting Parties. The
amendment shall enter into force, with respect to the Contracting Parties which have notified their
acceptance, six months after receipt by the Secretary-General of their notification.
3.
If a proposed amendment has not been accepted in accordance with paragraph 2 of this
Article and if within the period of twelve months specified in paragraph 1 of this Article less than
half of the total number of the Contracting Parties inform the Secretary-General that they reject the
proposed amendment and if at least one third of the total number of Contracting Parties, but not
less than ten, inform him that they accept it or wish a conference to be convened to consider it, the
Secretary-General shall convene a conference for the purpose of considering the proposed
amendment or any other proposal which may be submitted to him in accordance with paragraph 4
of this Article.
4.
If a conference is convened in accordance with paragraph 3 of this Article, the SecretaryGeneral shall invite to it all States referred to in Article 45, paragraph 1 of this Convention. He
shall request all States invited to the conference to submit to him, at least six months before its
opening date, any proposals which they may wish the conference to consider in addition to the
proposed amendment and shall communicate such proposals, at least three months before the
opening date of the conference, to all States invited to the conference.
5.
(a) Any amendment to this Convention shall be deemed to be accepted if it has been
adopted by a two thirds majority of the States represented at the conference, provided that such
majority comprises at least two thirds of Contracting Parties represented at the conference. The
Secretary-General shall notify all Contracting Parties of the adoption of the amendment, and the
amendment shall enter into force twelve months after the date of his notification for all
Contracting Parties except those which during that period have notified the Secretary-General that
they reject the amendment.
(b) A Contracting Party which has rejected an amendment during the said period of
twelve months may at any time notify the Secretary-General that it accepts the amendment, and
the Secretary-General shall communicate such notification to all the other Contracting Parties. The
amendment shall enter into force, with respect to the Contracting Party which has notified its
acceptance, six months after receipt by the Secretary-General of the notification or at the end of
the said period of twelve months, whichever is later.
6.
If the proposed amendment is not deemed to be accepted pursuant to paragraph 2 of this
Article and if the conditions prescribed by paragraph 3 of this Article for convening a conference
are not fulfilled, the proposed amendment shall be deemed to be rejected.
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ARTICLE 50
Any Contracting Party may denounce this Convention by written notification addressed to
the Secretary-General. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt by the
Secretary-General of such notification.
ARTICLE 51
This Convention shall cease to be in force if the number of Contracting Parties is less than
five for any period of 12 consecutive months.
ARTICLE 52
Any dispute between two or more Contracting Parties which relates to the interpretation or
application of this Convention and which the Parties are unable to settle by negotiation or other
means of settlement may be referred, at the request of any of the Contracting Parties concerned, to
the International Court of Justice for decision.
ARTICLE 53
Nothing in this Convention shall be construed as preventing a Contracting Party from taking
such action, compatible with the provisions of the Charter of the United Nations and limited to the
exigencies of the situation, as it considers necessary to its external or internal security.
ARTICLE 54
1.
Any State may, at the time of signing this Convention or of depositing its instrument of
ratification or accession, declare that it does not consider itself bound by Article 52 of this
Convention. Other Contracting Parties shall not be bound by Article 52 with respect to any
Contracting Party which has made such a declaration.
2.
At the time of depositing its instrument of ratification or accession, any State may, by
notification addressed to the Secretary-General, declare that for the purposes of the application of
the Convention it treats mopeds as motorcycles (Article 1 (n)).
By notification addressed to the Secretary-General, any State may subsequently at any time
withdraw its declaration.
3.
The declarations provided for in paragraph 2 of this Article shall become effective six
months after the date of receipt by the Secretary-General of notification of them or on the date on
which the Convention enters into force for the State making the declaration, whichever is the later.
4.
Any modification of a previously selected distinguishing sign notified in conformity with
Article 45, paragraph 4, or Article 46, paragraph 3 of this Convention, shall take effect three
months after the date on which the Secretary-General receives notification thereof.
5.
Reservations to this Convention and its annexes, other than the reservation provided for in
paragraph 1 of this Article, shall be permitted on condition that they are formulated in writing and,
if formulated before the deposit of the instrument of ratification or accession, are confirmed in that
instrument. The Secretary-General shall communicate such reservations to all States referred to in
Article 45, paragraph 1, of this Convention.
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6.
Any Contracting Party which has formulated a reservation or made a declaration under
paragraphs 1 or 4 of this Article may withdraw it at any time by notification addressed to the
Secretary-General.
7.

A reservation made in accordance with paragraph 5 of this Article:

(a) Modifies for the Contracting Party which made the reservation the provisions of the
Convention to which the reservation relates, to the extent of the reservation;
(b) Modifies those provisions to the same extent for the other Contracting Parties in their
relations with the Contracting Party which entered the reservation.
ARTICLE 55
In addition to the declarations, notifications and communications provided for in Articles 49
and 54 of this Convention, the Secretary-General shall notify all the States referred to in Article
45, paragraph 1, of the following:
(a)

Signatures, ratifications and accessions under Article 45;

(b)

Notifications and declarations under Article 45, paragraph 4, and Article 46;

(c)

The dates of entry into force of this Convention in accordance with Article 47;

(d) The date of entry into force of amendments to this Convention in accordance with
Article 49, paragraphs 2 and 5;
(e)

Denunciations under Article 50;

(f)

The determination of this Convention under Article 51.
ARTICLE 56

The original of this Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts done in a single copy are equally authentic, shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall send certified true copies thereof to all the States referred
to in Article 45, paragraph 1, of this Convention.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries,* being duly authorized by
their respective Governments, have signed this Convention.
DONE at Vienna this eighth day of November, one thousand nine hundred and sixty-eight.

* See document E/CONF.56/16/Rev.1.
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Annex 1
EXCEPTIONS TO THE OBLIGATION TO ADMIT MOTOR VEHICLES
AND TRAILERS IN INTERNATIONAL TRAFFIC
1.
Contracting Parties may refuse to admit to their territories in international traffic motor
vehicles, trailers or combinations of vehicles whose overall mass or mass per axle or dimensions
exceed the limits fixed by their domestic legislations for vehicles registered in their territories.
Contracting Parties in whose territories there is international heavy vehicle traffic shall endeavour
to conclude regional agreements under which roads in the region, with the exception of minor
roads, will be open, in international traffic, to vehicles or combinations of vehicles whose mass
and dimensions do not exceed the figures specified in these agreements.
2.
For the purposes of paragraph 1 of this Annex, the lateral projection of the following shall
not be regarded as projection beyond the permissible maximum width:
(a) Tyres, near their point of contact with the ground and connections of tyre-pressure
indicators;
(b)

Anti-skid devices mounted on the wheels;

(c) Driving mirrors so designed as to yield both forwards and backwards under moderate
pressure so that they no longer project beyond the permissible maximum width;
(d) Side direction-indicators and marker lights, provided that such projection does not
exceed a few centimetres;
seals.

(e)

Customs seals affixed to the load, and devices for the securing and protection of such

3.
Contracting Parties may refuse to admit to their territories in international traffic the
following combinations of vehicles insofar as the use of such combinations is prohibited by their
domestic legislations:
(a)

Motorcycles with trailers;

(b)

Combinations of vehicles consisting of a motor vehicle and several trailers;

(c)

Articulated vehicles used for passenger transport.

4.
Contracting Parties may refuse to admit to their territories in international traffic the motor
vehicles and trailers to which the exceptions specified in paragraph 60 of Annex 5 to this
Convention are applicable.
5.
Contracting Parties may refuse to admit to their territories in international traffic mopeds
and motorcycles whose drivers and passengers, if any, are not equipped with protective helmets.
6.
Contracting Parties may make it a condition for the admission to their territories in
international traffic of any motor vehicle other than a two-wheeled moped or a two-wheeled
motorcycle without side-car, that the motor vehicle shall carry a device referred to in paragraph 56
of Annex 5 to this Convention, to give warning of the danger constituted by the vehicle’s presence
when it is stationary on the carriageway.
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7.
Contracting Parties may make it a condition for the admission to certain difficult roads or to
certain areas of difficult terrain in their territories in international traffic of motor vehicles with a
permissible maximum mass exceeding 3,500 kg, that such vehicles shall comply with the special
requirements laid down in their domestic legislations concerning the admission to such roads or
areas of vehicles of the same permissible maximum mass registered by them.
57

See footnote

8.
Contracting Parties may refuse to admit to their territories in international traffic any motor
vehicle equipped with passing lamps with asymmetric beams if such beams have not been adapted
to suit the direction of traffic in their territories.
9.
Contracting Parties may refuse to admit to their territories in international traffic any motor
vehicle, or any trailer coupled to a motor vehicle, which displays a distinguishing sign other than
one of those prescribed in Article 37 of this Convention. Contracting Parties may not refuse
admission to a vehicle which has a distinguishing sign placed separately from the registration plate
in conformity with the provisions of this Convention substituting a distinguishing sign which is
incorporated into the registration plate and which is not in conformity with the provisions of this
Convention.

________________________
57

Additional paragraph introduced in the Annex of the European Agreement (see Point 28).

-173-

Annex 2
REGISTRATION NUMBER AND PLATE OF MOTOR VEHICLES AND
TRAILERS IN INTERNATIONAL TRAFFIC
1.
The registration number referred to in Articles 35 and 36 of this Convention shall be
composed either of numerals or of numerals and letters. The numerals shall be Arabic numerals
and the letters shall be in capital Latin characters. Other numerals or characters may, however, be
used, but if so the registration number shall be repeated in Arabic numerals and in capital Latin
characters.
2.
The registration number shall be so composed and displayed as to be legible in normal
daylight at a distance of at least 40 m by an observer placed on the axis of the vehicle, the vehicle
being stationary; Contracting Parties may, however, in respect of the vehicles they register, reduce
this minimum legibility distance for motorcycles and for special categories of motor vehicle on
which it would be difficult to fit registration numbers of sufficient size to be legible at 40 m.
3.
When the registration number is displayed on a plate, this plate shall be flat and fixed in a
vertical or nearly vertical position and at right angles to the vehicle’s median longitudinal plane.
When the number is displayed or painted on the vehicle, the surface on which it is displayed
or painted shall be flat and vertical, or nearly flat and vertical, and at right angles to the vehicle’s
median longitudinal plane.
4.
Without prejudice to the provisions of Annex 5, paragraph 61 (g) of this Convention, the
background of the registration plate on which the registration number and, where applicable, the
distinguishing sign of the State in which the vehicle is registered, possibly completed by the flag
or emblem according to the conditions defined in Annex 3, is displayed, may be of a retroreflective material.
5.
The background of the part of the registration plate on which the distinguishing sign is
incorporated shall be of the same material as that used for the background of the part on which the
registration number is marked.
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Annex 3
DISTINGUISHING SIGN OF MOTOR VEHICLES AND TRAILERS
IN INTERNATIONAL TRAFFIC
1.
The distinguishing sign referred to in Article 37 of this Convention shall consist of one to
three letters in capital Latin characters.
2.
When the distinguishing sign is displayed separately from the registration plate, it must
conform to the following conditions:
(a) The letters shall have a height of at least 0.08 m and their strokes a width of at least
0.01 m. The letters shall be in black on a white background having the shape of an ellipse with the
major axis horizontal. The white background may be of a retro-reflective material;
(b) When the distinguishing sign consists of only one letter, the major axis of the ellipse
may be vertical;
(c) The distinguishing sign shall not be affixed in such a way that it could be confused
with the registration number or impair its legibility;
(d) On motorcycles and their trailers, the dimensions of the axes of the ellipse shall be at
least 0.175 m and 0.115 m. On other motor vehicles and their trailers, the dimensions of the axes
of the ellipse shall be at least:
(i)

0.24 m and 0.145 m if the distinguishing sign comprises three letters;

(ii)

0.175 m and 0.115 m if the distinguishing sign comprises less than three letters.

3.
When the distinguishing sign is incorporated into the registration plate(s), the following
conditions shall apply:
(a) The letters shall have a height of at least 0.02 m, taking as a reference a registration
plate of 0.11 m.;
(b)

(i)

The distinguishing sign of the State of registration, which may be
supplemented where applicable by the flag or emblem of the State or the
emblem of the regional economic integration organization to which the country
belongs, shall be displayed on the far left or right of the rear registration plate,
but preferably on the left or the far upper left on plates where the number takes
up two lines;

(ii)

When, in addition to the distinguishing sign, a non-numerical symbol and/or a
flag and/or a regional or local emblem is displayed on the registration plate, the
distinguishing sign of the State of registration shall obligatorily be placed on
the far left of the plate;

(c) The flag or emblem supplementing where applicable the distinguishing sign of the
State of registration shall be positioned so that it cannot impair the legibility of the distinguishing
sign and shall preferably be placed above it;
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(d) The distinguishing sign of the State of registration shall be positioned so as to be
easily identifiable and so that it cannot be confused with the registration number or impair its
legibility. The distinguishing sign shall therefore be at least of a different colour from the
registration number, or have a different background colour to that reserved for the registration
number, or be clearly separated, preferably by a line, from the registration number;
(e) For the registration plates of motorcycles and their trailers and/or for registration
plates taking up two lines, the size of the letters of the distinguishing sign as well as, where
applicable, the size of the national flag or emblem of the State of registration or the symbol of the
regional economic integration organization which the country belongs to may be appropriately
modified;
(f) The provisions of this paragraph shall apply according to the same principles to the
front registration plate of the vehicle when this plate is obligatory.
4.

The relevant provisions of Annex 2, paragraph 3, shall apply to the distinguishing sign.
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Annex 4
IDENTIFICATION MARKS OF MOTOR VEHICLES AND TRAILERS
IN INTERNATIONAL TRAFFIC
1.

The identification marks shall comprise:
(a)

In the case of a motor vehicle:
(i)

The name or the trade mark of the maker of the vehicle;

(ii)

On the chassis or, in the absence of a chassis, on the body, the maker’s
production or serial number;

(iii)

On the engine, the engine number if such a number is placed on it by the
maker;

(b)

In the case of a trailer, the information referred to in subparagraphs (i) and (ii) above;

(c)

In the case of a moped, the cylinder capacity and the mark “CM”.

2.
The marks mentioned in paragraph 1 of this Annex shall be placed in accessible positions
and shall be easily legible; in addition, they shall be such that they cannot be easily altered or
removed. The letters and figures included in the marks shall be either in Latin characters or in
English cursive script and in Arabic numerals only, or be repeated in that form.
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Annex 5
TECHNICAL CONDITIONS CONCERNING MOTOR VEHICLES AND TRAILERS
1.
Without prejudice to the provisions of Article 3, paragraph 2 (a) and Article 39, paragraph 1
of this Convention any Contracting Party may, with respect to motor vehicles which it registers
and to trailers which it allows on the road under its domestic legislation, lay down rules which
supplement, or are stricter than, the provisions of this Annex. All vehicles in international traffic
must meet the technical requirements in force in their country of registration when they first
entered into service.
2.
For the purposes of this Annex, the term “trailer” applies only to a trailer designed to be
coupled to a motor vehicle.
Contracting Parties which, in conformity with Article 1, subparagraph (n), of this
3.
Convention, have declared that they wish to treat as motorcycles three-wheeled vehicles the
unladen mass of which does not exceed 400 kg, shall make such vehicles subject to the rules laid
down in this Annex either for motorcycles or for other motor vehicles.
CHAPTER I
Braking
4.

For the purposes of this chapter:

(a) The term “wheels of one axle” means wheels which are arranged symmetrically, or
largely symmetrically, in relation to the vehicle’s median longitudinal plane, even if they are not
placed on the same axle (a tandem axle is counted as two axles);
(b)
vehicle;

The term “service brake” means the device normally used to slow down and stop the

(c) The term “parking brake” means the device used to hold the vehicle stationary in the
driver’s absence, or, in the case of trailers, when the trailer is uncoupled;
(d) The term “secondary (emergency) brake” means the device designed to slow down
and stop the vehicle in the event of failure of the service brake.
A.

Braking of motor vehicles other than motorcycles

5.
Every motor vehicle other than a motorcycle shall have brakes which can be easily operated
by the driver when in his driving position. These brakes shall be capable of performing the
following three braking functions:
(a) A service brake capable of slowing down the vehicle and of stopping it safely, rapidly
and effectively, whatever its conditions of loading and whatever the upward or downward gradient
of the road on which it is moving;
(b) A parking brake capable of holding the vehicle stationary, whatever its conditions of
loading, on a noticeable upward or downward gradient, the operative surfaces of the brake being
held in the braking position by a device whose action is purely mechanical;
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(c) A secondary (emergency) brake capable of slowing down and stopping the vehicle,
whatever its conditions of loading, within a reasonable distance, even in the event of failure of the
service brake.
6.
Subject to the provisions of paragraph 5 of this Annex, the devices providing the three
braking functions (service brake, secondary brake and parking brake) may have parts in common;
combination of the controls shall be permitted only on condition that at least two separate controls
remain.
7.

The service brake shall act on all the wheels of the vehicle.

8.
The secondary (emergency) brake shall be capable of acting on at least one wheel on each
side of the vehicle’s median longitudinal plane; the same provision shall apply to the parking
brake.
9.
The service brake and the parking brake shall act on braking surfaces permanently
connected to the wheels through components of adequate strength.
10. No braking surface shall be capable of being disconnected from the wheels. Nevertheless,
such disconnection shall be permitted in the case of some of the braking surfaces, on condition:
(a)

That it is only momentary, as for example, during a change of gear;

(b) That so far as concerns the parking brake, it can be effected only by the action of the
driver; and
(c) That so far as concerns the service or secondary (emergency) brake, braking remains
possible with the efficiency prescribed in paragraph 5 of this Annex.
10 bis. All vehicle equipment contributing to braking shall be so designed and constructed that the
efficacy of the service brake is ensured after prolonged and repeated use.
10 ter. The service braking action shall be properly distributed and synchronized among the
various axles of the vehicle.
10 quater. If the control of the service brake is assisted, partially or totally, by an energy source
other than the muscular energy of the driver, it shall be possible to stop the vehicle within a
reasonable distance even in the event of the failure of the energy source.
B.

Braking of trailers

11. Without prejudice to the provisions of paragraph 17 (c) of this Annex, every trailer, with the
exception of a light trailer, shall have brakes as follows:
(a) A service brake capable of slowing down the vehicle and of stopping it safely, rapidly
and effectively, whatever its conditions of loading and whatever the upward or downward gradient
of the road on which it is moving;
(b) A parking brake capable of holding the vehicle stationary, whatever its conditions of
loading, on a noticeable upward or downward gradient, the operative surfaces of the brake being
held in the braking position by a device whose action is purely mechanical. This provision shall
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not apply to trailers which cannot be uncoupled from the drawing vehicle without the use of tools,
provided that the requirements for parking brakes are satisfied for the combination of vehicles.
12. The devices providing the two braking functions (service and parking) may have parts in
common.
13. The service brake shall act on all the wheels of the trailer. The braking action shall be
properly distributed and synchronized among the various axles of the trailer.
14. The service brake shall be capable of being brought into action by the service brake control
of the drawing vehicle; if, however, the permissible maximum mass of the trailer does not exceed
3,500 kg, the brakes may be such as to be brought into action, while the trailer is in motion, only
by the trailer moving up on the drawing vehicle (overrun braking).
15. The service brake and the parking brake shall act on braking surfaces permanently
connected to the wheels through components of adequate strength.
16. The braking devices shall be such that the trailer is stopped automatically if the coupling
device breaks while the trailer is in motion. This requirement shall not apply, however, to trailers
with only one axle or with two axles less than 1 m apart, provided that their permissible maximum
mass does not exceed 1,500 kg and, except for semi-trailers, that they are fitted, in addition to the
coupling device, with a secondary attachment.
C.

Braking of combinations of vehicles

17. In addition to the provisions of parts A and B of this Chapter relating to separate vehicles
(motor vehicles and trailers), the following provisions shall apply to combinations of such
vehicles:
(a)

The braking devices on each of the component vehicles shall be compatible;

(b) The service braking action shall be properly distributed and synchronized between the
various axles of the combination;
(c) The permissible maximum mass of a trailer without a service brake shall not exceed
half of the sum of the unladen mass of the drawing vehicle and the mass of the driver.
D.

Braking of motorcycles

18. (a) Every motorcycle shall be equipped with two brakes, one of which acts at least on the
rear wheel or wheels and the other at least on the front wheel or wheels; if a side-car is attached to
a motorcycle, braking of the side-car wheel shall not be required. These braking devices shall be
capable of slowing down the motorcycle and of stopping it safely, rapidly and effectively,
whatever its conditions of loading and whatever the upward or downward gradient of the road on
which it is moving;
(b) In addition to the provisions of subparagraph (a) of this paragraph, motorcycles
having three wheels symmetrically arranged in relation to the vehicle’s median longitudinal plane
shall be equipped with a parking brake that fulfils the conditions stated in paragraph 5 (b) of this
Annex.
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CHAPTER II
Vehicle lighting and light-signalling devices
19.

For the purposes of this chapter, the term:
“Driving lamp” means the lamp used to illuminate the road over a long distance ahead of the
vehicle;
“Passing lamp” means the lamp used to illuminate the road ahead of the vehicle without
causing undue dazzle or inconvenience to oncoming drivers and other road-users;
“Front position lamp” means the lamp used to indicate the presence and the width of the
vehicle when viewed from the front;
“Rear position lamp” means the lamp used to indicate the presence and the width of the
vehicle when viewed from the rear;
“Stop lamp” means the lamp used to indicate to other road-users to the rear of the vehicle
that the driver is applying the service brake;
“Front fog lamp” means the lamp used to improve the illumination of the road in case of
thick fog, falling snow, heavy rain or similar conditions;
“Rear fog lamp” means the lamp used to make the vehicle more visible from the rear in case
of thick fog, falling snow, heavy rain or similar conditions;
“Reversing lamp” means the lamp used to illuminate the road to the rear of the vehicle and
provide a warning signal to other road-users that the vehicle is reversing or about to reverse;
“Direction-indicator lamp” means the lamp used to indicate to other road-users that the
driver intends to change direction to the right or to the left;
“Parking lamp” means the lamp used to indicate the presence of a parked vehicle; it may
replace the front and rear position lamps;
“Marker lamp” means the lamp positioned near the outer edge of the overall width and as
near as possible to the top of the vehicle for the purpose of clearly indicating the overall
width. This signal complements the position lamps for some motor vehicles and trailers by
drawing particular attention to their size;
“Hazard warning signal” means the signal given by the simultaneous functioning of all the
direction-indicator lamps;
“Side lamp” means the lamp installed on the side of the vehicle so as to indicate its presence
when viewed from the side;
“Special warning lamp” means the lamp intended to indicate either priority vehicles or a
vehicle or a group of vehicles whose presence on the road requires other road-users to take
special precautions, in particular, convoys of vehicles, vehicles of exceptional size and road
construction or maintenance vehicles or equipment;
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“Rear registration plate illuminating device” means the device ensuring the illumination of
the rear registration plate; it may be made up of several optical elements;
“Daytime (running) lamp” means a lamp intended to improve the daytime conspicuity and
visibility of the front of a vehicle in running use;
“Reflex-reflector” means a device used to indicate the presence of a vehicle by reflection of
light emanating from a light source unconnected with that vehicle;
“Illuminating surface” means the orthogonal projection, in a transverse vertical plane, of the
effective surface from which the light is emitted. For a reflex-reflector, the effective surface
is the visible surface of the reflex-reflecting optical unit.
20. The colours of lights mentioned in this chapter should, as far as possible, be in accordance
with the definitions given in the appendix to this Annex.
21. With the exception of motorcycles, every motor vehicle capable of exceeding 40 km (25
miles) per hour on level road shall be equipped in front with an even number of white or selectiveyellow driving lamps capable of adequately illuminating the road at night in clear weather [words
deleted]. The outer edges of the illuminating surfaces of the driving lamps shall in no case be
closer to the extreme outer edge of the vehicle than the outer edges of the illuminating surfaces of
the passing lamps.
22. With the exception of motorcycles, every motor vehicle capable of exceeding 10 km (6
miles) per hour on level road shall be equipped in front with an even number of white or selectiveyellow passing lamps capable of adequately illuminating the road at night in clear weather. A
motor vehicle shall be equipped with a device such that no more than two passing lamps may be lit
simultaneously. Passing lamps shall be so adjusted as to comply with the definition in paragraph
19 of this Annex.
23. Every motor vehicle other than a two-wheeled motorcycle without side-car shall be
equipped in front with two white front position lamps; however, selective yellow shall be
permitted for front position lamps incorporated in driving lamps or passing lamps which emit a
selective-yellow beam. These front position lamps, when they are the only lamps switched on at
the front of the vehicle, shall be visible at night in clear weather without causing undue dazzle or
inconvenience to other road-users.
24. (a) Every motor vehicle other than a two-wheeled motorcycle without side-car shall be
equipped at the rear with an even number of red rear position lamps visible at night in clear
weather without causing undue dazzle or inconvenience to other road-users;
(b) Every trailer shall be equipped at the rear with an even number of red rear position
lamps visible at night in clear weather without causing undue dazzle or inconvenience to other
road-users. It shall, however, be permissible for a trailer whose overall width does not exceed 0.80
m to be equipped with only one such lamp if the trailer is coupled to a two-wheeled motorcycle
without side-car.
25. Every motor vehicle or trailer displaying a registration number at the rear shall be equipped
with a lighting device such that the number is legible at night in clear weather.
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26. The electrical connections on all motor vehicles (including motorcycles) and on all
combinations consisting of a motor vehicle and one or more trailers shall be such that the driving
lamps, passing lamps, front fog lamps and front position lamps of the motor vehicle and the
lighting device referred to in paragraph 25 above cannot be switched on unless the rearmost rear
position lamps of the motor vehicle or combination of vehicles are switched on as well.
Rear fog lamps shall be able to be switched on only if the driving lamps, the passing lamps
or the front fog lamps are switched on.
However, this provision shall not apply to driving lamps or passing lamps when they are
used to give the luminous warning referred to in Article 32, paragraph 3, of this Convention. In
addition, the electrical connections shall be such that the front position lamps of the motor vehicle
are always switched on when the passing lamps, driving lamps or fog lamps are on.
27. Every motor vehicle other than two-wheeled motorcycles without side-car shall be equipped
at the rear with at least two red reflex-reflectors of other than triangular form. When illuminated by
the driving, passing or fog lamps of another vehicle, the reflex-reflectors shall be visible to the
driver of that vehicle at night in clear weather.
28. Every trailer shall be equipped at the rear with at least two red reflex-reflectors. These
reflex-reflectors shall have the shape of an equilateral triangle with one vertex uppermost and one
side horizontal. No signal lamp shall be placed inside the triangle. These reflex-reflectors shall
meet the requirements for visibility laid down in paragraph 27 above. However, trailers with an
overall width not exceeding 0.80 m may be equipped with only one reflex-reflector if they are
coupled to a two-wheeled motorcycle without side-car.
29. Every trailer shall be equipped at the front with two white reflex-reflectors of other than
triangular form. These reflex-reflectors shall meet the [words deleted] visibility requirements laid
down in paragraph 27 above.
30. A trailer shall be equipped at the front with two white front position lamps if its width
exceeds 1.60 m. The front position lamps thus prescribed shall be fitted as near as possible to the
extreme outer edge of the trailer.
31. With the exception of two-wheeled motorcycles with or without side-car, every motor
vehicle capable of exceeding 25 km (15 miles) per hour on a level road shall be equipped at the
rear with at least two red stop lamps, the luminous intensity of which is markedly higher than that
of the rear position lamps. The same provision shall apply to every trailer which is the last vehicle
in a combination of vehicles.
32. Subject to the possibility that exemption from all or some of these obligations may be
granted in respect of mopeds by Contracting Parties which, in conformity with Article 54,
paragraph 2, of the Convention, have declared that they treat mopeds as motorcycles:
(a) Every two-wheeled motorcycle with or without side-car shall be equipped with one or
two passing lamps satisfying the conditions regarding colour and visibility laid down in paragraph
22 above;
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(b) Every two-wheeled motorcycle with or without side-car capable of exceeding 40 km
(25 miles) per hour on a level road shall be equipped, in addition to the passing lamp, with at least
one driving lamp satisfying the conditions regarding colour and visibility laid down in paragraph
21 above. If such a motorcycle has more than one driving lamp, these lamps shall be situated as
close together as possible.
(c)

[deleted]

33. Every two-wheeled motorcycle without side-car may be equipped at the front with one or
two front position (side) lamps satisfying the conditions regarding colour and visibility laid down
in paragraph 23 above. If such a motorcycle has two front position (side) lamps, these lamps shall
be situated as close together as possible.
34. Every two-wheeled motorcycle without side-car shall be equipped at the rear with one rear
position side lamp satisfying the conditions regarding colour and visibility laid down in paragraph
24 (a) above.
35. Every two-wheeled motorcycle without side-car shall be equipped at the rear with a
non-triangular reflex-reflector satisfying the conditions regarding colour and visibility laid down
in paragraph 27 above.
36. Subject to the possibility for Contracting Parties which, in conformity with Article 54,
paragraph 2, have declared that they treat mopeds as motorcycles, to exempt two-wheeled mopeds
with or without side-cars from this obligation, every two-wheeled motorcycle with or without sidecar shall be equipped with a stop lamp conforming to the provisions of paragraph 31 above.
37. Without prejudice to the provisions concerning lamps and devices prescribed for twowheeled motorcycles without side-car, any side-car attached to a two-wheeled motorcycle shall be
equipped at the front with a front position (side) lamp satisfying the conditions regarding colour
and visibility laid down in paragraph 23 above, and at the rear with a rear position (side) lamp
satisfying the conditions regarding colour and visibility laid down in paragraph 24 (a) above and
with a reflex-reflector satisfying the conditions regarding colour and visibility laid down in
paragraph 27 above. The electrical connections shall be such that the front position (side) lamp and
rear position (side) lamp of the side-car are switched on at the same time as the rear position (side)
lamp of the motorcycle. [Last sentence deleted]
38. Motor vehicles with three wheels placed symmetrically in relation to the vehicle’s median
longitudinal plane, which are treated as motorcycles pursuant to Article 1, subparagraph (n), of the
Convention, shall be equipped with the devices prescribed in paragraphs 21, 22, 23, 24 (a), 27 and
31 above. However, on an electric vehicle the width of which does not exceed 1.30 m and the
speed of which does not exceed 40 km (25 miles) per hour a single driving lamp and a single
passing lamp are sufficient.
39. Every motor vehicle, except a moped, and every trailer shall be equipped with fixed
direction-indicators with flashing amber lights, fitted on the vehicle in even numbers and visible
by day and by night to road-users affected by the vehicle’s movements.
40. If front fog lamps are fitted on a motor vehicle they shall emit white or selective-yellow
light, be two or, in the case of a motorcycle, one in number and be placed in such a way that no
point on their illuminating surface is above the highest point on the illuminating surface of the
passing lamps.
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41. No reversing lamp shall cause undue dazzle or inconvenience to other road-users. If
reversing lamps are fitted on a motor vehicle they shall emit white or selective-yellow light. These
lamps shall be lit only when the reverse gear is engaged.
42. No lamps, other than direction-indicator lamps and special warning lamps, shall emit a
winking or flashing light. Side lamps may wink at the same time as direction-indicator lamps.
42 bis. Special warning lamps shall emit a winking or flashing light. Colours of these lights
should conform to the provisions of Article 32, paragraph 14.
42 ter. Every motor vehicle except motorcycles and every trailer shall be so equipped that they
can emit a hazard warning signal.
42 quater. If rear fog lamps are fitted on a motor vehicle or a trailer they shall be red.
42 quinquies. Every motor vehicle and every trailer more than 6 m long shall be fitted with amber
side reflex-reflectors.
42 sexties. Every motor vehicle and trailer more than 1.80 m wide may be fitted with marker
lamps. Such lamps shall be mandatory if the width of a motor vehicle or trailer exceeds 2.10 m. If
these lamps are used, there shall be at least two of them and they shall emit white or amber light
towards the front and red light towards the rear.
42 septies. Every motor vehicle and trailer may be fitted with side lamps. If such lamps are fitted
they shall emit amber light.
43.

For the purposes of the provisions of this Annex:

(a) Any combination of two or more lamps, whether identical or not, but having the same
function and the same colour of light, shall be deemed to be a single lamp;
(b) A single illuminating surface in the shape of a band shall be deemed to be two or an
even number of lamps if it is placed symmetrically to the median longitudinal plane of the vehicle.
The illumination of such a surface shall be provided by at least two light sources placed as close as
possible to its ends.
44. Lamps on a given vehicle having the same function and facing in the same direction, shall
be of the same colour. Lamps and reflex-reflectors which are of even number shall be placed
symmetrically in relation to the vehicle’s median longitudinal plane, except on vehicles with an
asymmetrical external shape. The intensity of the lamps in each pair shall be substantially the
same.
45. Lamps of different kinds, and, subject to the provisions of other paragraphs of this Chapter,
lamps and reflex-reflectors, may be grouped or incorporated in the same device, provided that each
of these lamps and reflectors complies with the applicable provisions of this Annex.
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CHAPTER III
Other requirements
Steering mechanism
46. Every motor vehicle shall be equipped with a strong steering mechanism which will allow
the driver to change the direction of the vehicle, easily, quickly and surely.
Driving (rear-view) mirror
47. Every motor vehicle shall be equipped with one or more driving (rear-view) mirrors; the
number, dimensions and arrangement of these mirrors shall be such as to enable the driver to see
the traffic to the rear of his vehicle.
Audible warning device
48. Every motor vehicle shall be equipped with at least one audible warning device of sufficient
power. The sound emitted by the warning device shall be continuous and uniform, but not strident.
Priority vehicles and public passenger-transport vehicles may have additional audible warning
devices which are not subject to these requirements.
Windscreen-wiper
49. Every motor vehicle having a windscreen of such dimensions and shape that the driver
cannot normally see the road ahead from his driving position except through the transparent part of
the windscreen, shall be equipped with at least one efficient and strongly built windscreen-wiper in
an appropriate position, the functioning of which does not require constant action by the driver.
Windscreen-washer
50. Every motor vehicle required to be equipped with at least one windscreen-wiper shall also
be equipped with a windscreen-washer.
Windscreen and windows
51.

On all motor vehicles and on all trailers:

(a) Transparent substances forming part of the vehicle’s bodywork, including the
windscreen and any interior partition, shall be such that in case of breakage, the risk of physical
injury will be minimized;
(b) The transparent parts of the windscreen shall be made of a substance whose
transparency does not deteriorate; they shall be such that they do not cause any appreciable
distortion of objects seen through the windscreen, and that, in case of breakage, the driver still has
a sufficiently clear view of the road.
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Reversing device
52. Every motor vehicle shall be equipped with a reversing device controlled from the driving
position. This device shall not, however, be compulsory on motorcycles or on motor vehicles
having three wheels arranged symmetrically in relation to the vehicle’s median longitudinal plane
unless their permissible maximum mass exceeds 400 kg.
Exhaust silencer
53. Every internal combustion engine used for propelling a motor vehicle shall be equipped
with an efficient exhaust silencer.
Tyres
54. The wheels of motor vehicles and of their trailers shall be fitted with pneumatic tyres
ensuring a good adhesion, even on a wet road. This provision shall not, however, prevent
Contracting Parties from authorizing the use of devices producing results at least equivalent to
those obtained with pneumatic tyres.
Speedometer
55. Every motor vehicle capable of exceeding 40 km (25 miles) per hour on a level road shall be
equipped with a speedometer; Contracting Parties may, however, exempt certain categories of
motorcycles and other light vehicles from this requirement.
Warning device to be carried on motor vehicles
56. The device referred to in Article 23, paragraph 5, of this Convention, and in paragraph 6 of
Annex 1 thereto shall be either:
(a) A signplate consisting of an equilateral triangle with a red border and with its interior
part either hollow or of a light colour; the red border shall be fitted with a reflectorized strip. It
may also have a red fluorescent area and/or be illuminated by transparency; the signplate shall be
such that it can be stood firmly in a vertical position; or
(b) Some other equally effective device, prescribed by the legislation of the country in
which the vehicle is registered.
Anti-theft device
57. Every motor vehicle shall be fitted with an anti-theft device by means of which one of its
essential components can be put out of action or blocked when the vehicle is parked.
Restraining devices
58. Wherever technically practicable all forward-facing seats of vehicles of category B as
referred to in Annexes 6 and 7 of this Convention, with the exception of vehicles constructed or
used for special purposes as defined by domestic legislation, shall be equipped with approved
safety belts or similarly effective approved devices.
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General provisions
59. (a) The mechanical parts and equipment of a motor vehicle shall not, so far as this can
possibly be avoided, give rise to any danger of fire or explosion; nor shall they cause excessive
emission of noxious gases, opaque fumes, smells or noise.
(b) So far as possible, the high-tension ignition device of a motor vehicle shall not cause
excessive radio interference.
(c) Every motor vehicle shall be so constructed that the driver’s field of vision ahead, and
to both right and left, is sufficient to enable him to drive safely.
(d) Motor vehicles and trailers shall, as far as possible, be so constructed and equipped as
to reduce the danger to their occupants and to other road-users in case of accident. In particular,
they shall have no ornaments or other objects, inside or outside, with unnecessary projections or
ridges which may be dangerous to the occupants or other road-users.
(e) Vehicles of which the maximum permitted mass exceeds 3.5 t shall be equipped, as
far as possible, with side and rear-under run devices.
CHAPTER IV
Exemptions
60. For domestic purposes, Contracting Parties may grant exemptions from the provisions of
this Annex in respect of:
(a) Motor vehicles and trailers which, by virtue of their design, cannot exceed a speed of
30 km (19 miles) per hour on a level road of whose speed is limited by domestic legislation to 30
km per hour;
(b) Invalid carriages, i.e. small motor vehicles specially designed and constructed - and
not merely adapted - for use by a person suffering from some physical defect or disability and
normally used by that person only;
(c) Vehicles used for experiments whose purpose is to keep up with technical progress
and improve road safety;
(d) Vehicles of a special form or type, or which are used for particular purposes under
special conditions;
(e)

Vehicles adapted for use by handicapped persons.

61. Contracting Parties may also grant exemptions from the provisions of this Annex in respect
of vehicles which they register and which may enter international traffic:
(a) By authorizing the use of the colour amber for the front position lamps of motor
vehicles and trailers;
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(b) As regards the position of lamps on special-purpose vehicles whose external shape is
such that the said provisions could not be observed without the use of mounting devices which
could easily be damaged or torn off;
(c) As regards trailers, carrying long loads (tree trunks, pipes, etc.), which are not
coupled to the drawing vehicle when in movement, but merely attached to it by the load;
(d) By authorizing the emission towards the rear of white light and towards the front of
red light for the following equipment:
–

Revolving of flashing lamps of priority vehicles;

–

Fixed lamps for exceptional loads;

–

Side lamps and reflex-reflectors;

–

Professional lighted signs on the roof;

(e) By authorizing the emission of blue light towards the front and towards the rear for
revolving or flashing lamps;
(f) By authorizing on any side of a vehicle of a special shape or kind or used for special
purposes and in special conditions, alternating red retro-reflective or fluorescent and white retroreflective strips;
(g) By authorizing the emission towards the rear of white or coloured light reflected by
figures or letters or by the background of rear registration plates, by distinctive signs or by other
distinctive marks required by domestic legislation;
(h)
lamps.

By authorizing the use of the colour red for rearmost lateral reflex-reflectors and side

CHAPTER V
Transitional provisions
62. Motor vehicles first registered and trailers put into service in the territories of a Contracting
Party before the entry into force of this Convention or within the two years following such entry
into force shall not be subject to the provisions of this Annex, provided that they satisfy the
requirements of parts I, II and III of Annex 6 of the 1949 Convention on Road Traffic.
62 bis. Motor vehicles first registered and trailers put into service in the territory of a Contracting
Party before the entry into force of the amendments to this Convention or within the two years
following such entry into force should not be subject to the provisions of this Annex, provided that
they satisfy the provisions of Annex 5 of the 1968 Convention on Road Traffic in the wording
prior to these amendments or other provisions referred to in Chapter V of the said Annex.
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Appendix
DEFINITION OF COLOUR FILTERS FOR OBTAINING THE COLOURS REFERRED
TO IN THIS ANNEX (TRICHROMATIC COORDINATES)
Red ...................................... limit towards yellow .................................
limit towards purple 1 ................................

y  0.335
z  0.008

White ................................... limit towards blue .....................................
limit towards yellow .................................
limit towards green ...................................
limit towards green ...................................
limit towards purple .................................
limit towards red ......................................

x  0.310
x  0.500
y  0.150 + 0.640x
y  0.440
y  0.050 + 0.750x
y  0.382

Amber 2 . ............................... limit towards yellow1 ...............................
limit towards red1 .....................................
limit towards white1 ..................................

y  0.429
y  0.398
z  0.007

Selective yellow 3 ................. limit towards red1 .....................................
limit towards green1 .................................
limit towards white1 .................................
limit towards spectral value1 ....................

y  0.138 + 0.580x
y  1.29x - 0.100
y  -x + 0.966
y  -x + 0.992

Blue ..................................... limit towards green ...................................
limit towards white ...................................
limit towards purple .................................

y = 0.065 + 0.805x
y = 0.400 -x
x = 0.133 + 0.600y

For verifying the colorimetric characteristics of these filters, a source of white light at a
colour temperature of 2,854°K (corresponding to illuminant A of the International Commission on
Illumination [CIE]) shall be used.

1

In these cases, different limits have been adopted from those recommended by the CIE, since the supply voltages at
the terminals of the lamps with which the lights are fitted vary very considerably.

2

Applies to the colour of motor vehicle signs hitherto commonly called “orange” or orange-yellow. Corresponds to a
specific part of the “yellow” zone of the triangle of CIE colours.
3

Applies only to passing and driving lights. In the particular case of fog-lights, the selectivity of the colour shall be
considered satisfactory if the purity factor is not less than 0.820, the limit towards white y  -x + 0.966, being in that
case y  -x + 0.940 and y = 0.440.
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Annex 6
DOMESTIC DRIVING PERMIT
(NOTE: The present Annex is applicable until 28 March 2011 at the latest (see new article 43).
The new text of the Annex applicable from 29 March 2011 is reproduced in dark blue following
the present Annex)
1.

The domestic driving permit shall take the form of a document.

2.
The permit shall be printed in the language or languages prescribed by the authority issuing
it or empowered to issue it; it shall, however, bear the title “permis de conduire” in French, with or
without the same title in other languages, and the name and/or distinctive sign of the country in
which the permit is issued.
3.
Entries made on the permit shall either be in Latin characters or English cursive script only,
or be repeated in that form.
4.
The following particulars appear on the driving permit; they shall be preceded or followed
by the numbers 1 to 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Surname
First names 1
Date and place of birth 2
Address 3
Authority issuing the permit
Date and place of issue of the permit
Date of expiry of the validity of the permit 4
Number of the permit
Signature and/or stamp or seal of the authority issuing the permit
Holder’s signature 5
Category or categories of vehicle and any sub-categories for which the permit is valid
with indication of the date of issue of the permit and the dates of expiry of the validity
for each of those categories.

In addition, the holder’s photograph shall be affixed to the driving permit. It shall be a
matter for domestic legislation to determine any additional particulars to be included in the driving
permit as well as the format and the material on which the driving permit is printed.

1

Father’s or husband’s name may be inserted here.

2

If date of birth is unknown, state approximate age on date of issue of permit. If place of birth is unknown, leave blank.
Place of birth may be replaced by other particulars determined by domestic legislation.

3

The address is optional.

4

This is optional if the validity of the permit is unlimited.

5

Or thumbprint.
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5.

The categories of vehicles for which the driving permit may be valid are the following:
A.

Motorcycles;

B.

Motor vehicles, other than those in category A, having a permissible maximum mass
not exceeding 3,500 kg and not more than eight seats in addition to the driver’s seat;

C.

Motor vehicles, other than those in category D, whose permissible maximum mass
exceeds 3,500 kg;

D.

Motor vehicles used for the carriage of passengers and having more than eight seats
in addition to the driver’s seat;

E.

Combination of vehicles of which the driving vehicle is in a category or categories for
which the driver is licensed (B, and/or C and/or D), but which are not themselves in
that category or those categories.

6. Domestic legislations may introduce additional categories of vehicles not belonging to the
above-mentioned categories A to E, subcategories within categories and combination of
categories, which shall be clearly identified in the driving permit.
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Annex 6
DOMESTIC DRIVING PERMIT
(New Annex is applicable from 29 March 2011, (see new Article 43))
1.

A domestic driving permit shall take the form of a document.

2.
The permit may be made of plastic or paper. The preferred format for the plastic permit
shall be 54 x 86 mm in size. The preferred colour of the permit shall be pink; the print and spaces
for the entries to be made shall be defined by domestic legislation subject to the provisions of
paragraphs 6 and 7.
3.
On the front side of the permit is the title “Driving Permit” in the domestic language
(domestic languages) of the country issuing the permit, as well as the name and/or the
distinguishing sign of the country which issued the permit.
4.

It is compulsory to indicate in the permit the data listed under the numbers given below:
1.
2.
3.
4.(a)
4.(b)
4.(c)
5.
6.
7.
9.
12.

Family name;
Given name, other names;
Date and place of birth; 1
Date of issue;
Expiry date;
Name or stamp of the authority which issued the permit;
Number of the permit;
Photograph of the holder;
Signature of the holder;
Categories (subcategories) of vehicles for which the permit is valid;
Additional information or limitations for each category (subcategory) of vehicles in
coded form.

5.
If additional information is required by domestic legislation, it shall be entered on the
driving permit under the numbers given below:
4.(d) Identification number for the purposes of registration, other than the number under 5
of paragraph 4;
8.
Place of normal residence;
10. Date of issue for each category (subcategory) of vehicles;
11. Expiry date for each category (subcategory) of vehicles;
13. Information for purposes of registration in the case of a change in country of normal
residence;
14. Information for purposes of registration or other information related to road traffic
safety.
6.
All the entries on the permit shall be made only in Latin characters. If other characters are
used, the entries shall also be transliterated into the Latin alphabet.

1

The place of birth may be replaced by other particulars defined by domestic legislation.
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7.
The information under numbers 1-7 in paragraphs 4 and 5 should preferably be on the same
side of the permit. The spaces for other data under numbers 8-14 in paragraphs 4 and 5 should be
set by domestic legislation. Domestic legislation may also allocate a space on the permit for the
inclusion of electronically stored information.
8.

The categories of vehicles for which the driving permit may be valid are the following:
A.

Motorcycles;

B.

Motor vehicles, other than those in category A, having a permissible maximum mass
not exceeding 3,500 kg and not more than eight seats in addition to the driver’s seat;
or motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum mass of
which does not exceed 750 kg; or motor vehicles of category B coupled to a trailer
the permissible maximum mass of which exceeds 750 kg but does not exceed the
unladen mass of the motor vehicle, where the combined permissible maximum mass
of the vehicles so coupled does not exceed 3,500 kg;

C.

Motor vehicles, other than those in category D, having a permissible maximum mass
exceeding 3,500 kg; or motor vehicles of category C coupled to a trailer the
permissible maximum mass of which does not exceed 750 kg;

D.

Motor vehicles used for the carriage of passengers and having more than eight seats
in addition to the driver’s seat; or motor vehicles of category D coupled to a trailer the
permissible maximum mass of which does not exceed 750 kg;

BE.

Motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum mass of
which exceeds 750 kg and exceeds the unladen mass of the motor vehicle; or motor
vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum mass of which
exceeds 750 kg, where the combined permissible maximum mass of the vehicles so
coupled exceeds 3,500 kg;

CE.

Motor vehicles of category C coupled to a trailer whose permissible maximum mass
exceeds 750 kg;

DE. Motor vehicles of category D coupled to a trailer whose permissible maximum mass
exceeds 750 kg.
9.
Under categories A, B, C, CE, D and DE, domestic legislation may introduce the following
subcategories of vehicles for which the driving permit may be valid:
A1.

Motorcycles with a cubic capacity not exceeding 125 cm3 and a power not exceeding
11 kW (light motorcycles);

B1.

Motor tricycles and quadricycles;

C1.

Motor vehicles, with the exception of those in category D, the permissible maximum
mass of which exceeds 3,500 kg but does not exceed 7,500 kg; or motor vehicles of
subcategory C1 coupled to a trailer, the permissible maximum mass of which does
not exceed 750 kg;
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D1.

Motor vehicles used for the carriage of passengers and having more than 8 seats in
addition to the driver’s seat but not more than 16 seats in addition to the driver’s seat;
or motor vehicles of subcategory D1 coupled to a trailer, the permissible maximum
mass of which does not exceed 750 kg;

C1E. Motor vehicles of subcategory C1 coupled to a trailer the permissible maximum mass
of which exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the motor vehicle,
where the combined permissible maximum mass of the vehicles so coupled does not
exceed 12,000 kg;
D1E. Motor vehicles of subcategory D1 coupled to a trailer, not used for the carriage of
persons, the permissible maximum mass of which exceeds 750 kg but does not
exceed the unladen mass of the motor vehicle, where the combined permissible
maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 12,000 kg.
10. Domestic legislation may introduce categories and subcategories of vehicle other than those
listed above. The designations of such categories and subcategories should not resemble the
symbols used in the Convention to designate categories and subcategories of vehicles; another
type of print should also be used.
11. The categories (subcategories) of vehicles for which the permit is valid shall be represented
by the pictograms in the table below.

Category code/Pictogram

A
B
C
D
BE
CE
DE

Subcategory code/Pictogram

A1
B1
C1
D1
C1E
D1E
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Annex 7
INTERNATIONAL DRIVING PERMIT
1. The permit shall be a booklet in format A 6 (148 x 105 mm). The cover shall be grey and
the inside pages white.
2. The outside and inside of the front cover shall conform, respectively, to model pages Nos. 1
and 2 below; they shall be printed in the national language, or in at least one of the national
languages, of the issuing State. The last two inside pages shall be facing pages conforming to
model No. 3 below; they shall be printed in French. The inside pages preceding these two pages
shall repeat the first of them in several languages, which must include English, Russian and
Spanish.
3. Handwritten or typed entries made on the permit shall be in Latin characters or in English
cursive script.
4. Contracting Parties issuing or authorizing the issuance of international driving permits of
which the cover is printed in a language other than English, French, Russian or Spanish shall
communicate to the Secretary-General of the United Nations the translation into that language of
the text of model page No. 3 below.

-196-

MODEL PAGE No. 1
(Outside of front cover)

...................................................................................................................................................... 1
International Motor Traffic
INTERNATIONAL DRIVING PERMIT
No. ............................
Convention on Road Traffic of 8 November 1968
Valid until .................................................................................................................................... 2
Issued by ......................................................................................................................................
At .................................................................................................................................................
Date ..............................................................................................................................................
Number of domestic driving permit

4

........................................................................................ 3

1

Name of the issuing State and its distinguishing sign as defined in Annex 3.

2

Either no more than three years after the date of issue or the date of expiry of the domestic driving permit, whichever
is earlier.
3

Signature of the authority or association issuing the permit.

4

Seal or stamp of the authority or association issuing the permit.
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MODEL PAGE No. 2
(Inside of front cover)
(The present Model page No. 2 is applicable until 28 March 2011 at the latest (see new article
43)). The new one applicable from 29 March 2011 is reproduced in dark blue thereafter.

This permit is not valid for the territory of: ........................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 1
It is valid for the territories of all the other Contracting Parties. The categories
of vehicles for the driving of which it is valid are stated at the end of the booklet.
2

This permit shall in no way affect the obligation of the holder to conform to
the laws and regulations relating to residence and to the exercise of a profession in
each State through which he travels. In particular, it shall cease to be valid in a State
if its holder establishes his normal residence there.

(New Model page No. 2 applicable from 29 March 2011, (see new Article 43))
This permit is not valid for the territory of: ........................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 1
It is valid for the territories of all the other Contracting Parties on condition
that it is presented with the corresponding domestic driving permit. The categories of
vehicles for which the permit is valid are stated at the end of the booklet.
2

This permit shall cease to be valid in the territory of another Contracting
Party if its holder establishes his normal residence there.

1

Enter here the name of the Contracting Party in which the holder is normally resident.

2

Space reserved for a list of the States which are Contracting Parties (optional).
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MODEL 3
Left hand page
(The present Model 3 (Left hand page) is applicable until 28 March 2011 at the latest (see new
article 43). The new one applicable from 29 March 2011 is reproduced in dark blue following
this page.)
PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER
Surname ..................................................................................................................................
Other names1 ...........................................................................................................................
Place of birth2 ..........................................................................................................................
Date of birth3 ...........................................................................................................................

1.
2.
3.
4.

Home address .............................................................................................................. 5.
CATEGORIES OF VEHICLES FOR WHICH THE PERMIT IS VALID
Motor cycles

A

Motor vehicles, other than those in category A, having a permissible maximum
mass not exceeding 3,500 kg and not more than eight seats in addition to the
driver’s seat.

B

Motor vehicles used for the carriage of goods and whose permissible maximum
mass exceeds 3,500 kg.

C

Motor vehicles used for the carriage of passengers and having more than eight seats
in addition to the driver’s seat.

D

Combinations of vehicles of which the drawing vehicle is in a category or
categories for which the driver is licensed (B and/or C and/or D), but which are not
themselves in that category or categories.

E

RESTRICTIVE CONDITIONS OF USE5

1

Father’s or husband’s name may be inserted here.
If the place of birth is unknown, leave blank.
3
If date of birth is unknown, state approximate age on date of issue of permit.
4
Seal or stamp of the authority or association issuing the permit. This seal or stamp shall be affixed against categories,
A, B, C, D and E only if the holder is licensed to drive vehicles in the category in question.
5
For example, “Must wear corrective lenses”, “Valid only for driving vehicle No. ...”, “Vehicle must be equipped to be
driven by a one-legged person”.
2
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MODEL 3
Right hand page
(The present Model 3 (Right hand page) is applicable until 28 March 2011 at the latest (see new
article 43). The new one applicable from 29 March 2011 is reproduced in dark blue following
this page.)
1.
2.
3.
4.
5.

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

A4

B4

Photograph

C4

D4

E4

4

Signature of holder6 ..........................................................

DISQUALIFICATIONS:
The holder is deprived of the right to drive in the
territory of ............................................................
At .........................................................................
The holder is deprived of the right to drive in the
territory of ............................................................
At .........................................................................

7

until ...............................
on ..................................

8

8

7

until ...............................
on ..................................

8

8

6

Or thumbprint.
Name of State.
8
Signature and seal or stamp of the authority which has invalidated the permit in its territory. If the spaces provided for
disqualifications on this page have already been used, any further disqualifications should be entered overleaf.
7
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MODEL 3
Left hand page
(New Model 3 (Left hand page) applicable from 29 March 2011, (see new Article 43))
PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER
Family name: ...........................................................................................................................
Given name, other names: .......................................................................................................
Place of birth:1 .........................................................................................................................
Date of birth: ...........................................................................................................................
Place of normal residence:2 .....................................................................................................
CATEGORIES AND SUBCATEGORIES OF VEHICLES, WITH THE
CORRESPONDING CODES, FOR WHICH THE PERMIT IS VALID
Category code/Pictogram
Subcategory code/Pictogram

A
B
C
D
BE
CE
DE

1.
2.
3.
4.
5.

A1
B1
C1
D1

C1E
D1E

RESTRICTIVE CONDITIONS OF USE3

1

The place of birth may be replaced by other particulars defined by domestic legislation.
To be completed when required by domestic legislation.
3
For example: “Must wear corrective lenses”, “Valid only for driving vehicle No. .…”, “Vehicle must be equipped
to be driven by a one-legged person”.
2
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MODEL 3
Right hand page
(New Model 3 (Right hand page) applicable from 29 March 2011, (see new Article 43))
1.
2.
3.
4.
5.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
STAMP4

A
B
C
D
BE
CE
DE

STAMP4

A1
B1
C1
D1

photograph

4

C1E
D1E

Signature of the holder .............................

DISQUALIFICATIONS:
The holder is deprived of the right to drive in
the territory of ....................................................... 5 until ..........................................
6
At ..........................................................................
on ............................................. 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The holder is deprived of the right to drive in
the territory of ...................................................... 5 until ..........................................
6
At ..........................................................................
on ............................................. 6
4

Seal or stamp of the authority or association issuing the permit. This seal or stamp shall be affixed against the
designation of the categories or subcategories only if the holder is licensed to drive the appropriate vehicles.
5
Name of State.
6
Signature and seal or stamp of the authority which has invalidated the permit in its territory. If the spaces provided
for disqualifications on this page have already been used, any further disqualifications should be entered overleaf.
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/21
بالت�صديق على اتفاقية النقل الجوي
بين حكومة �سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الت�شيكية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�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 اجلمهورية الت�شيكي ــة ،
املوقعــة فـي م�سقط بتاريخ  18رجب  1440هـ  ،املوافق  25مار�س 2019م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  14 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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اتفاقيــة النقــل اجلــوي
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اجلمهورية الت�شيكية
�إن حكومة �سلطنة عمان  ,وحكومة اجلمهورية الت�شيكية  ,امل�شار �إليهما فـيما بعد بالطرفـني
املتعاقدين ,
باعتبارهما طرفـني فـي معاهدة الطريان املدين الدويل  ,التي فتح ب ــاب التوقي ــع علي ــها
فـي �شيكاغو فـي اليوم ال�سابع من دي�سمرب 1944م ,
ورغبة منهما فـي �إبرام اتفاقية بغر�ض تطوير اخلدمات اجلوية بني �إقليميهما وفـيما وراءهما ,
قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
التعاريــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية  ,وما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك :
أ�  -يق�صد مب�صطلح " املعاهدة " معاهدة الطريان املدين الدويل املربمة فـي �شيكاغو
فـي اليوم ال�سابع من دي�سمرب 1944م  ,وت�شمل �أي ملحق معتمد مبوجب املادة
( )90من تلك املعاهدة  ,و�أي تعديل للمالحق �أو املعاهدة مبوجب املادتني ()90
( , )94ما دامت هذه املالحق والتعديالت قد مت اعتمادها من قبل كال الطرفـني
املتعاقدين .
ب  -يق�ص ــد مب�صطل ــح " �سلطات الطريان " فـي حالة �سلطنة عمان الهيئة العامة
للطريان املدين  ,وفـي حالة اجلمهورية الت�شيكية وزارة الن ــقل � ,أو فـ ــي كلت ــا
احلالتـ ــني � ,أي �سلطـ ــة �أخ ــرى له ــا الق ــدرة القانونية على تنفـيذ املهام املمار�سة
من قبل �سلطات الطريان املذكورة .
ج  -يق�صد مب�صطلح " �شركة الطريان املعينة " كل �شركة طريان قام بتعيينها �أحد
الطرفـني املتعاقدين كتابة �إلى الطرف الآخر  ,والتي مت ترخي�صها وفقا للمادة ()3
من هذه االتفاقية لت�شغيل اخلدمات املتفق عليها على امل�سارات املحددة مبا ميتثل
مع الفقرة ( )1من املادة ( )2من هذه االتفاقية .
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د  -يق�صد بامل�صطلحات " الإقليم " و" اخلدمة اجلوية " و " اخلدمة اجلوية الدوليــة "
و " �شركة الطريان " و " التوقف لغري �أغرا�ض حركة املرور " املعنى املعـ ــني لكـ ــل
منها فـي املادتني ( )2و ( )96من املعاهدة .
هـ  -يق�صد مب�صطلح " ال�سعة " بالن�سبة للخدمات املتفق عليها � ,سعة املقاعد املتاحة
للطائرة امل�ستخدمة على هذه اخلدمات  ,م�ضروبة فـي عدد مرات ت�شغيل هذه
الطائرة خالل فرتة معينة على م�سار معني �أو ق�سم منه .
و  -يق�صد مب�صطلح " ال�سعة " بالن�سبة لأي طائرة  ,ال�سعة املحققة للإيراد  ,واملتاحة
لهذه الطائرة على م�سار معني �أو ق�سم منه .
ز  -يق�صد مب�صطلح " التعرفة " الأ�سعار والر�سوم التي ينبغي دفعها لنقل الركاب
والأمتعة واحلمولة (با�ستثناء املكاف�أة وال�شروط على نقل الربيد)  ,وال�شروط
التي مبوجبها تطبق هذه الأ�سعار والر�سوم  ,مبا ي�شمل العمولة التي تدفع
للنقل خلدمات الوكالة  ,والر�سوم وال�شروط لأي خدمات ملحقة لهذا النقل ,
والتي تقدم من قبل �شركات الطريان  ,وت�شمل �أي�ضا �أي مزايا جوهرية مقدمة
باال�شرتاك مع النقل .
ح  -يق�صد مب�صطلح " االتفاقية " هذه االتفاقية وملحقها  ,و�أي تعديالت لالتفاقية
�أو للملحق .
ط  -يقــ�صد مب�صطلــح " امللحق " امللحق لهذه االتفاقية �أو كما هو معدل وفقا لأحكام
املادة ( )21من هذه االتفاقية  .ي�شكل امللحق جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية ,
وكل الإ�شارات �إلى االتفاقية ت�شمل امللحق با�ستثناء ما يتفق عليه �صراحة بخالف ذلك .
ي  -يق�صد مب�صطلح " ر�سوم امل�ستخدم " الر�س ــوم املفرو�ض ــة على �شركات الطريان
لتقدمي مرافق �أو خدمات املطار �أو املالحة اجلوية �أو �أم ــن الطريان مبا ي�شمل
اخلدمات واملرافق املرتبطة .
ك  -يق�صد مب�صطلح " معاهدات االحتاد الأوروبي " معاهدة االحتاد الأوروبي  ,واملعاهدة
حول ت�سيري االحتاد الأوروبي .
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املــادة ( ) 2
حقــوق حركــة املــرور
 - 1مينح كال الطرفـني املتعاقدين الطرف املتعاقد الآخر احلقوق املن�صو�ص عليها فـي
هذه االتفاقية لغر�ض ت�أ�سي�س وت�شغيل اخلدمات اجلوية الدولية املجدولة من قبل
�شركة �أو �شركات طريان معينة (وت�سمى فـيما بعد بـ " اخلدمات املتفق عليها " ) على امل�سارات
املحددة فـي الق�سم املنا�سب من امللحق (وت�سمى فـيما بعد بـ " امل�سارات املحددة " ) .
 - 2رهنا ب�أحكام هذه االتفاقية تتمتع �شركة �أو �شركات طريان معينة لكل طرف متعاقد ,
فـي �أثناء ت�شغيل اخلدمات املتفق عليها على امل�سارات املحددة باحلقوق الآتية :
أ�  -حق التحليق بدون هبوط عرب �إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
ب  -حق التوقف فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر لغري �أغرا�ض حركة املرور .
ج  -احلق فـي ال�صعود والنزول فـي �إقليم طرف متعاقد �آخر عند النقاط املحددة
فـي امللحق  ,للركاب والأمتعة واحلمولة مبا ي�شمل الربيد منف�صلة �أو جمتمعة ,
واملتجهة �إلى �أو الآتــية م ــن نق ــاط فـ ــي �إقلي ــم الط ــرف املتعاق ــد الأول حمـ ــددة
فـي امللحق .
د  -واحلق فـي ال�صعود والنزول فـي �إقليم دول ثالثة عند النقاط املحددة فـي امللحق ,
للركــاب والأمتع ــة واحلمول ــة مبــا ي�شمل الربيد منف�صلــة �أو جمتمعـ ــة  ,واملتجه ــة
�إلى �أو الآتية من نقاط فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر حمددة فـي امللحق .
 - 3تتمتع �أي�ضا �شركات طريان كل من الطرفـني املتعاقدين  ,بخالف تلك املعينة مبوجب
املادة ( )3من هذه االتفاقية  ,باحلقوق املن�صو�ص عليها فـي الفقرة �( 2أ) و(ب) من هذه
املادة .
 - 4لي ــ�س فـ ــي الف ــقرة ( )2مــن هذه املادة ما ميكن اعتباره �أنه مينح �شركات الطريان املعينة
من �أحد الطرفـني املتعاقدين احلق فـي حتميل الركاب والأمتعة واحلمولة مبا ي�شمل
الربيد  ,فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر  ,املحمولة مقابل �أجر �أو بالإيجار  ,واملتجهة
�إلى نقطة �أخرى فـي �إقليم ذلك الطرف املتعاقد الآخر .
-206-

املــادة ( ) 3
تعيني وترخي�ص ت�شغيل �شركات الطريان
 - 1ي ــحق ل ــكل ط ــرف متعاقد �أن يعــني �شركة �أو �شركات طريان لغر�ض ت�شغيل اخلدمات
املتفق عليها لذلك الطرف املتعاقد  ,و�أن ي�سحب تعيني �أي �شركة طريان �أو �أن ي�ستبدل
�شركة طريان �أخرى بالتي �سبق تعيينها  .يتم تنفـيذ هذا التعيني من خالل �إخطار
كتابي بني �سلطات الطريان فـي الدولتني املتعاقدتني .
 - 2متنح دون ت�أخري �سلطات الطريان  ,والتي ت�سلمت الإخطار بالتعيني  ,رهنا ب�أحكام
الفقرة ( )3و ( )4من هذه املادة � ,إلى �شركات الطريان املعينة بالطرف املتعاقد الآخر
تراخي�ص الت�شغيل ال�ضرورية .
 - 3يج ــوز ل�سلـ ــطات الطي ــران فـ ــي ط ــرف متعاقـ ــد � ,أن تطل ــب م ــن �شرك ــة طــريان معينة
من قبل الطرف املتعاقد الآخر �إثبات �أنها م�ؤهلة بتحقيق اال�شرتاطات املحددة مبوجب
القوانني واللوائح املطبقة على ت�شغيل اخلدمات اجلوية الدولية من قبل تلك ال�سلطات
مبا يتفق مع �أحكام املعاهدة .
 - 4يحق ل�سلطات الطريان لكال الطرفـني املتعاقدين �أن ترف�ض قبول تعيني �شركة طريان ,
و�أن ترف�ض منح ترخي�ص الت�شغيل امل�شار له فـي الفقرة ( )2من هذه املادة � ,أو �أن تفر�ض
تلك ال�شروط التي قد تعتربها �ضرورية ملمار�سة احلقوق املحددة فـي املادة ( )2من هذه
االتفاقية � ,أينما مل يكن لدى الطرف املتعاقد دليل ب�أنه :
أ�  -فـي حالة تعيني �شركة طريان من قبل �سلطنة عمان :
� - 1أن �شركة الطريان لديها رخ�صة ت�شغيل �سارية املفعول  ,و�شهادة ت�شغيل جوي
�صادرة من قبل �سلطنة عمان  ,و�أن الرقابة التنظيمية الفعالة ل�شركة الطريان
يتم ممار�ستها والإبقاء عليها من قبل �سلطنة عمان .
� - 2أن مكان العمل الأ�سا�سي ل�شركة الطريان يقع فـي �إقليم �سلطنة عمان .
 - 3و�أن �شركة الطريان مملوكة  ,مبا�شرة �أو من خالل امللكية الأغلبية  ,و�أنه يتحكم
بها ب�شكل فعال من قبل �سلطنة عمان و� /أو من قبل مواطنيها .
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ب  -فـي حالة تعيني �شركة طريان من قبل اجلمهورية الت�شيكية :
� - 1أن �شركة الطريان م�ؤ�س�سة فـي �إقليم اجلمهورية الت�شيكية مبوجب معاهدة
االحتاد الأوروبي  ,ولديها رخ�صة ت�شغيل �سارية املفعول وفقا لقانون االحتاد
الأوروبي .
� - 2أن الرقابة التنظيمية الفعالة ل�شركة الطريان يتم ممار�ستها والإبق ــاء عليه ــا
من قبل الدولة الع�ضو فـي االحتاد الأوروبي امل�س�ؤولة عن �إ�صدار �شهادة الت�شغيل
اجلوي  ,و�أن �سلطات الطريان املعنية حمددة ب�شكل وا�ضح فـي التعيني .
 - 3و�أن �شرك ــة الطي ــران مملوك ــة  ,مبا�ش ــرة �أو م ــن خ ــالل امللكيـة الأغلبية  ,و�أنه
يتحكم بها ب�شكل فعال من قبل الدول الأع�ضاء فـي االحتاد الأوروبي � ,أو احتاد
التجارة احلرة الأوروبي و� /أو من قبل مواطني تلك الدول .
 - 5عندما يتم تعيني وترخي�ص �شركة طريان وفقا لهذه املادة  ,يجوز لها ت�شغيل كل �أو بع�ض
من اخلدمات املتفق عليها واملعينة لها � ,شريطة �أن متتثل �شركة الطريان مع الأحكام
املطبقة من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 4
�إلغاء وتعليق تراخي�ص ت�شغيل �شركات الطريان
 - 1يحق ل�سلطات الطريان بكل طرف متعاقد �أن تلغي ترخي�ص الت�شغيل �أو �أن تعلق ممار�سة
احلقوق املحددة فـي املادة ( )2من هذه االتفاقية ل�شركة الطريان املعينة للطرف املتعاقد
الآخر �أو �أن تفر�ض تلك اال�شرتاطات  ,ب�شكل م�ؤقت �أو دائم  ,كما قد تعتربه �ضروريا
ملمار�سة تلك احلقوق  ,ب�أنه :
أ�  -فـي حالة تعيني �شركة طريان من قبل �سلطنة عمان :
� - 1أن �شركة الطريان لي�س لديها رخ�صة ت�شغيل �سارية املفعول � ,أو لي�س لديها
�شهادة ت�شغيل جوي �صادرة من قبل �سلطنة عمان � ,أو �أن الرقابة التنظيمية
الفعالة ل�شركة الطريان ال يتم ممار�ستها � ,أو ال يتم الإبقاء عليها من قبل
�سلطنة عمان .
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� - 2أن مكان العمل الأ�سا�سي ل�شركة الطريان ال يقع فـي �إقليم �سلطنة عمان .
� - 3أو �أن �شركة الطريان غري مملوكة  ,مبا�شرة �أو م ــن خ ــالل امللكي ــة الأغلبي ــة ,
�أو �أنه ال يتحكم بها ب�شكل فعال من قبل �سلطنة عمان و� /أو من قبل مواطنيها .
ب  -فـي حالة تعيني �شركة طريان من قبل اجلمهورية الت�شيكية :
� - 1أن �شركة الطريان غري م�ؤ�س�سة فـي �إقليم اجلمهورية الت�شيكية مبوجب
معاهدة االحتاد الأوروبي � ,أو لي�س لديها رخ�صة ت�شغيل �سارية املفعول وفقا
لقانون االحتاد الأوروبي .
� - 2أن الرقابة التنظيمية الفعالة ل�شركة الطريان ال يتم ممار�ستها � ,أو ال يتم
الإبقاء عليها من قبل الدولة الع�ضو فـي االحتاد الأوروبي امل�س�ؤولة عن �إ�صدار
�شهادة الت�شغيل اجلوي � ,أو �أن �سلطات الطريان املعنية غري حمددة ب�شكل
وا�ضح فـي التعيني .
� - 3أو �أن �شركة الطريان غري مملوكة  ,مبا�شرة �أو م ــن خ ــالل امللكي ــة الأغلب ــية ,
�أو �أنه ال يتحكم بها ب�شكل فعال من قبل الدول الأع�ضاء فـي االحتاد الأوروبي ,
�أو احتاد التجارة احلرة الأوروبي و� /أو من قبل مواطني تلك الدول .
ج � -أخفقت �شركة الطريان فـي �إثبات قدرتها ل�سلطات الطريان بذلك الطرف املتعاقد
املانحة لتلك احلقوق على حتقيق اال�شرتاطات مبوجب القوانني واللوائح املطبقة
من قبل هذه ال�سلطات مبا يتفق مع �أحكام املعاهدة .
د � -أو �أخفقت �شركة الطريان بخالف ذلك فـي ت�شغيل اخلدمات املتفق عليها وفقا
لال�شرتاطات املحددة فـي هذه االتفاقية .
 - 2ما مل يكن من ال�ضرورة اتخاذ �إجراء فوري لتجنب املزيد من انتهاكات القوانني واللوائح
امل�شار �إليها �أعاله  ,ف�إن احلقوق الواردة فـي الفقرة ( )1من هذه املادة متار�س فقط بعد
الت�شاور مع �سلطات الطريان بالطرف املتعاقد الآخر  ،ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك
بني �سلطات الطريان يجب �أن تبد أ� هذه امل�شاورات بني �سلطات الطريان بكال الطرفـني
خالل فرتة (� )60ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب من قبل �أي �سلطة طريان .
 - 3فـي حالة اتخاذ �إجراء من قبل �أي طرف متعاقد مبوجب هذه املادة فال يجوز الإخالل
بحقوق الطرف املتعاقد الآخر مبوجب املادة (. )23
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املــادة ( ) 5
تطبيق القوانني واللوائح والإجراءات
 - 1فـي �أثناء الدخول � ,أو البقاء فـي � ,أو اخلروج من �إقليم طرف متعاقد  ,ف�إنه يجب �أن تطبق
القوانني واللوائح والإجراءات ال�سارية فـي �إقليمه فـيما يتعلق بت�شغيل ومالحة الطائرات
من قبل �شركات طريان الطرف املتعاقد الآخر .
 - 2تطبق القوانني واللوائح والإجراءات ال�سارية فـي �إقليم طرف متعاقد فـيما يتعلق بالدخول
�إلى � ,أو البقاء فـي � ,أو العبور خالل � ,أو املغادرة من �إقليمه للركاب والطاقم والأمتعة
واحلمولة  ,مبا ي�شمل الربيد  ,كالقوانني واللوائح والإجراءات املتعلقة بتدابري الدخول
واخلروج والهجرة واجلوازات واجلمارك والعملة واحلجر وال�صحة والبيطرة والنظافة ,
على الركاب والطاقم والأمتعة واحلمولة والربيد املحمول من قبل طائرة �شركة الطريان
املعينة للطرف املتعاقد الآخر عند الدخول �إلى �أو املغادرة من �أو فـي �أثناء البقاء فـي �إقليم
الطرف املتعاقد املذكور .
 - 3فـي التطبيق للوائح اجلمارك والهجرة واحلجر واللوائح امل�شابهة  ,ال يجوز �أن مينح �أي
طرف متعاقد ل�شركة الطريان اخلا�صة بها �أو �أي طريان �آخر �أف�ضلية على �شركة طريان
الطرف املتعاقد الآخر العاملة فـي خدمات جوية دولية م�شابهة .
 - 4متتثل �شركات الطريان املعينة من قبل كل طرف متعاقد بقوانني ولوائح الطرف املتعاقد
الآخر مبا يخ�ص �إدخال احليوانات والنباتات �إلى �أرا�ضيها �أو �إخراجها منها فـي �أثناء
الدخول �إلى � ,أو البقاء فـي � ,أو مغادرة طائراتها �إقليم ذلك الطرف املتعاقد .
املــادة ( ) 6
�أمــن الطيــران
 - 1مبا يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم مبوجب القانون الدويل ي�ؤكـ ــد الطرف ــان املتعاق ــدان
�أن التزامهم لبع�ضهما بع�ضا حلماية �أمن الطريان املدين �ضد �أفعال التدخل غري ال�شرعي
ي�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية .
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 - 2يعمل الطرفان املتعاقدان ب�شكل خا�ص مبا ميتثل مع �أحكام املعاهدة اخلا�صة باجلرائم
وبع�ض الأفعال ا ألخــرى الت ــي ترتك ــب عل ــى مـ ــنت الطائـ ــرات  ,املوق ـ ـعــة فـ ــي طوكيـ ـ ــو
فـي  14من �سبتمرب 1963م  ,ومعاهدة قمع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات املوقعة
فـي الهاي فـي  16من دي�سمرب 1970م  ,ومعاهدة قمع الأفعال غري امل�شروعة التي ترتكب
�ضد �سالمة الطريان املدين املوقعة فـي مونرتيال فـي  23من �سبتمرب 1971م  ,وبروتكول
قمع �أعمال العنف غري امل�شروعة فـي املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل املوقع
فـي مونرتيال فـي  24من فرباير 1988م  ,واملعاهدة ب�ش�أن متييز املتفجرات البال�ستيكية
بغر�ض ك�شفها املوقعة فـي مونرتيال فـي  1من مار�س 1991م  ,و�أي اتفاقية �أخرى متعددة
الأطراف حتكم �أمن الطريان وملزمة لكال الطرفـني املتعاقدين .
 - 3يق ــدم الط ــرفان املتعاقــدان بناء على الطلب جميع امل�ساعدة ال�ضرورية لبع�ضهما بع�ضا
ملنع �أفعال اال�ستيالء غري ال�شرعي للطائرات املدنية والأفعال غري ال�شرعية الأخرى �ضد
�سالمة هذه الطائرات وركابها وطاقمها واملطارات ومرافق املالحة اجلوية و�أي خطر �آخر
لأمن الطريان املدين .
 - 4يعمل الطرفان املتعاقدان  ,فـي عالقاتهما امل�شرتكة  ,مبا ميتثل مع �أحكام �أمن الطريان
امل�ؤ�س�سة من قبل املنظمة الدولية للطريان املدين املعينة كمرافق للمعاهدة بالقدر الذي
تكون به �أحكام الأمن هذه مطبقة للطرفـني املتعاقدين  ,ويتطلبان �أن يعمل م�شغلو
الطائرات الذين يكون مكان العمال الأ�سا�سي لهم �أو �إقامتهم الدائمة فـي �إقليم الطرفـني
املتعاقدين � ،أو فـي حالة اجلمهورية الت�شيكية م�شغلو الطائرات الذين ت�أ�س�سوا فـي �إقليمها
مبوجب معاهدات االحتاد الأوروبي  ,ولديهم تراخي�ص ت�شغيل �سارية وفقا لقانون االحتاد
الأوروبي وم�شغلو املطارات فـي �إقليمهما  ,مبا ميتثل مع �أحكام �أمن الطريان هذه .
 - 5يوافق كل طرف متعاقد �أنه �سوف يطلب من م�شغلي طائراته �أن يراعوا �أحكام �أمن
الطريان مبا ميتثل مع القوانني واللوائح ال�سارية فـي ذلك البلد  ,مبا ي�شمل فـي حالة
اجلمهورية الت�شيكية قانون االحتاد الأوروبي للدخول �إلى �أو املغادرة من �أو فـي �أثناء
البقاء فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
 - 6ي�ضمن كل طرف متعاقد �أن تطبق تدابري كافـية بفعالية فـي �إقليمه حلماية الطائرات
وتفتي�ش الركاب والطاقم والعنا�صر املحمولة على منت الطائرة والأمتعة واحلمولة
وم�ؤن الطائرات قبل وفـي �أثناء الركوب �أو التحميل .
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 - 7يقدم كل طرف متعاقد مراعاة تعاطفـية لأي طلب من الطرف املتعاقد الآخر لتدابري
�أمنية معقولة للت�صدي لتهديد حمدد .
 - 8عند وقوع �أي حادثة �أو تهديد بوقوع حادثة ا�ستيالء غري �شرعي لطائرة مدنية �أو �أي
فعل �آخر غري �شرعي �ضد �سالمــة ه ــذه الطائ ــرات � ,أو ركابه ــا وطاقمه ــا � ,أو املط ــارات
�أو مرافق املالحة اجلوية  ,ي�ساعد الطرفان املتعاقدان بع�ضهما بع�ضا من خالل
ت�سهيل االت�صاالت والتدابري الأخرى املنا�سبة املق�صود بها الإنهاء ال�سريع والآمن
لهذه احلادثة �أو التهديد بها .
 - 9عندما يكون لطرف متعاقد �أ�سباب معقولة لالعتقاد �أن الطرف املتعاقد الآخر قد
تخلف عن �أحكام �أمن الطريان فـي هذه املادة يجـوز ل�سلـطات الطي ــران لذلك الطـ ــرف
املتعاقـ ــد �أن تطلـ ــب الت�شــاور فــورا مــع �سلطــات الطريان للط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر .
يعد الإخفاق للو�صول التفاق مر�ض خالل ( )30ثالثني يوما مــن تاري ــخ ذلك الطلـ ــب
�سبب ــا لتطب ــيق املادة ( )4من هذه االتفاقية � .إذا تطلب ذلك حالة طوارئ جدية ,
يجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ �إجراء م�ؤقت قبل انتهاء هذه الفرتة .
املــادة ( ) 7
االعرتاف بال�شهادات والرخ�ص
� - 1ش ــهادات اجل ــدارة اجلوية  ,و�شهادات الكفاءة  ,والرخ�ص ال�صادرة �أو املعرتف ب�سريانها ,
وفقا لقواعد و�إجراءات لطرف متعاقد  ,مبا ي�شمل  ,فـي حال اجلمهورية الت�شيكية ,
قان ــون االت ــحاد الأوروب ــي  ,والت ــي ال تزال ناف ــذة  ,يعتــرف ب�سريانها من قبل الطرف
املتعاقد الآخر لغر�ض ت�شغيل اخلدمات اجلوية املتفق عليها �شريطة �أن تعادل تلك
ال�شهادات �أو الرخ�ص على الأقل �أو تفوق املعايري الدنيا امل�ؤ�س�سة مبوجب املعاهدة .
 - 2يحتفظ كل طرف متعاقد باحلق  ,على �أي حال � ,أن يرف�ض االعرتاف  ,لغر�ض
الرحالت فوق �إقليمه � ,شهادات الكفاءة والرخ�ص املمنوحة ملواطنيه من قبل الطرف
املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 8
�سالمــة الطيــران
 - 1يجوز لكل طرف متعاقد �أن يطلب امل�شاورات فـي �أي وقت ب�ش�أن معايري ال�سالمة فـي �أي
ناحية فـيما يتعلق بالطاقم اجلوي والطائرات وت�شغيلها  ,تلك املتبناة من قبل الطرف
املتعاقد الآخر  .وتعقد هذه امل�شاورات خالل ( )30ثالثني يوما من ذلك الطلب .
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� - 2إذا وج ــد أ�ح ــد الطرف ـ ــني املتعاقـ ــدين بع ــد تـلك امل�شاورات � ,أن الطرف املتعاقد الآخر
ال ي�ستخدم �أو يدير بفعالية معايري ال�سالمة فـي تلك النواحي والتي تعادل على الأقل
املعايري الدنيا املعدة فـي ذلك الوقت وفقا للمعاهدة  ,ويخطر الطرف املتعاقد الأول
الطرف املتعاقد الآخر بتلك اال�ستنتاجات واخلطوات املعتربة �ضرورية لالمتثال بتلك
املعايري الدنيا  ,ويتخذ الطرف املتعاقد الآخر الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة  .و�أي
�إخفاق من قبل الطرف املتعاقد الآخر فـي اتخاذ الإجراءات املنا�سبة خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما �أو �أي فرتة �أطول وفق ما يتم عليه االتفاق  ,يع ــد مبـ ــررا لتطبي ــق امل ــادة ()4
من هذه االتفاقية .
 - 3مع مراعاة االلتزامات املذكورة فـي املادة ( )33من املعاهدة  ,من املتفق عليه �أن �أي طائرة
م�شغلة من قبــل �شرك ــة �أو �شركات الطريان لط ــرف متعاق ــد � ,أو مبوجــب عقد �إيجار ,
�أو نياب ــة عن ــها  ,خلدمــات من � /أو �إلى �إقلي ــم الط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر  ,يج ــوز وه ــي
فـي �إقلي ــم الطرف املتعاقد الآخر �أن تكون خا�ضعــة للفح�ص من قبــل ممث ــل خمـ ــول
فـي ذلك الطرف املتعاقد الآخر على منت �أو حول الطائرة للتحقق من كل من �سريان
وثائق الطائرة وتلك اخلا�صة بالطاقم واحلالة الظاهرة للطائرة ومعداتها (ي�شار
�إليه فـيما بعد بـ " التفتي�ش امليداين " ) �شريطة �أال ي�ؤدي ذلك �إلى ت�أخري غري مربر .
� - 4إذا �أثار �أي تفتي�ش ميداين �أو �سل�سلة من التفتي�شات امليدانية الآتي :
�أ  -خماوف جدية ب�أن الطائرة �أو ت�شغيل الطائرة ال يتفقان مع املعايري الدنيا امل�ؤ�س�سة
فـي ذلك الوقت وفقا للمعاهدة ،
ب � -أو خماوف جدية ب�أن هنالك افتقارا لال�ستخدام وللإدارة الفعالة ملعايري ال�سالمة
امل�ؤ�س�سة فـي ذلك الوقت وفقا للمعاهدة .
يكون الطرف املتعاقد الذي يقوم بالتفتي�ش  ,لأغرا�ض املادة ( )33من املعاهدة  ,حرا
فـي اال�ستنتاج ب�أن املتطلبات التي مبوجبها مت الإ�صدار �أو االعرتاف ب�سريــان ال�ش ــهادة
�أو الرتاخي�ص بالن�سبة لتلك الطائرة �أو بالن�سبة لطاقم تلك الطائرة � ,أو ب�أن املتطلبات
التي مبوجبها يتم ت�شغيل الطائرة  ،ال تعادل � ,أو لي�ست �أعلى من املعايري الدنيا امل�ؤ�س�سة
وفقا للمعاهدة .
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 - 5فـي حال �أن رف�ض الو�صول لغر�ض القيام بتفتي�ش ميداين لطائرة م�شغلة من قبل
�شركة طريان لطرف متعاقد � ,أو نيابة عنها وفقا للفقرة (� )3أعاله من قبل ممثلي
�شركة �أو �شركات الطريان تلك  ,فـيكون الطرف املتعاقد الآخر حرا فـي �أن ي�ستدل
على ظهور خماوف جدية من النوع امل�شار �إليه فـي الفقرة (� )4أعاله  ,و�أن ي�ستخل�ص
اال�ستنتاجات امل�شار �إليها فـي تلك الفقرة .
 - 6يحتفظ كل طرف متعاقـد باحل ــق فـ ــي التعلي ــق �أو التغيي ــر لرتخي ــ�ص ت�شغ ــيل �شرك ــة
�أو �شركات الطريان للطرف املتعاقد الآخر فورا فـي حال ا�ستنتاج الطرف املتعاقد
امل�شار �إليه �أوال �سواء كان ذلك نتيجة التفتي�ش امليداين � ,أو فـي �سل�سلة من التفتي�شات
امليدانية � ,أو رف ــ�ض الو�ص ــول لغ ــر�ض التفتيـ ــ�ش امليدان ــي � ,أو امل ــ�شاورات � ,أو غيـ ــر ذلك ,
�أنـ ــه من ال�ضرورة ل�سالمة ت�شغيل �شركة الطريان القيام ب�إجراء فوري .
 - 7يجب �إيقاف �أي �إجراء من قبل طرف متعاقد وفقا للفقرتني ( 2و � )6أعاله  ,وذلك عند
زوال الأ�س�س التي �أخذ مبوجبها ذلك الإجراء .
 - 8عندم ــا تع ــني اجلمهوريـ ــة الت�شيك ــية �شركـة طريان تكون الرقابة التنظيمية ب�ش�أنها
ممار�سة ويحافظ عليها من قبل دولة ع�ضو فـي االحتاد الأوروبي �أخرى  ,تطبق
حقوق الطرف املتعاقد الآخر بالت�ساوي بالن�سبة �إلى تبني وممار�سة وا�ستخدام معايري
ال�سالمة من قبل الدولة الع�ضو فـي االحتاد الأوروبي الأخرى  ,وبالن�سبة �إلى ترخي�ص
ت�شغيل �شركة الطريان تلك .
املــادة ( ) 9
الأحكـام اجلمركيـة والر�سـوم وال�ضرائـب
 - 1ي�ستثني كل طـ ــرف متعاق ــد �شركات الطريان املعينة للطرف املتعاقد الآخر من قيود
التوري ــد والر�س ــوم اجلمركي ــة وال�ضرائب غري املبا�شرة ور�سوم التفتي�ش والر�سوم
والأجر الوطنية واملحلية الأخرى على الطائرات والوقود وامل�شحمات والإمدادات
التقنية اال�ستهالكية  ,وقطع الغيار مبا ي�شمل املحركات ومعدات الطائرة االعتيادية
وم�ؤن الطائرات والطعام (مبا ي�شمل الكحول والتبغ وامل�شروبات واملنتجات الأخرى
املوجهة للبيع للركاب فـي كميات حمدودة فـي �أثناء الرحلة) والعنا�صر الأخرى
بغر�ض اال�ستخدام فقط مبا يت�صل مع ت�شغيل �أو �صيانة الطائرات ب�شركة طريان
معينة لذلك الطرف املتعاقد امل�شغل للخدمات املتفق عليها  ,وكذلك �أي�ضا خمزون
التذاكر املطبوعة وبولي�صة ال�شحن اجلوي و�أي مادة مطبوعة حتمل عليها �شعار
ال�شركة واملواد الإعالمية املعتادة املوزعة باملجان من قبل �شركة الطريان املعينة تلك .
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 - 2تطبق اال�ستثناءات املمنوحة فــي هـذه املـادة للعنا�ص ــر امل�ش ــار �إليه ــا ف ــي الفق ــرة ()1
من هذه املادة :
أ�  -التي يتم �إدخالها �إلى �إقليم طرف متعاقد من قبل �أو نيابة عن �شركة الطريان
املعينة للطرف املتعاقد الآخر .
ب  -التي تبقى على منت طائرة �شركة الطريان املعينة لطرف متعاقد عند و�صولها
وحتى مغادرتها �إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
ج  -والتي يتم �أخذها على منت طائرة �شركة الطريان املعينة لطرف متعاقد فـي �إقليم
الطرف املتعاقد الآخر  ,وبغر�ض اال�ستخدام فـي ت�شغيل اخلدمات املتفق عليها ,
�س ــواء ا�ستخدمـ ــت �أو ا�ستهلكـ ــت تلك العنا�ص ــر كلــيا �أو جزئيا فـي �إقليم الطرف
املتعاقد املانح للإعفاء �أم ال � ,شريطة �أال يتم الت�صرف بتلك العنا�صر فـي �إقليم
الطــرف املتعاقد املذكور .
 - 3يجوز �إنزال املعدات اجلوية املعتادة  ,وكذلك امل ــواد والإم ــدادات وامل ـ ـ�ؤن املبق ــاة ع ــادة
على منت طائرة �شركة الطريان املعينة لأي طرف متعاقد فـي �إقليم الطرف املتعاقد
الآخر فقط مبوافقة �سلطات اجلمارك فـي ذلك الإقليم  .فـي هذه احلالة  ,يجوز �أن
تو�ضع حتت �إ�شراف �سلطات اجلمارك املذكورة �إلى �أن يتم �إعادة ت�صديرها �أو الت�صرف
بها بغري ذلك وفقا للوائح اجلمركية .
 - 4اال�ستثنـ ــاءات الـ ــواردة فـ ــي ه ــذه املـ ــادة تطبق �أي�ضا بالن�سبة �إلى الإمدادات التقنية
اال�ستهالكية وقطع الغيار مبا ي�شمل املحركات واملعدات اجلوية املعتادة فـي احلاالت
التي تكون فـيها �شركات الطريان املعينة لأي طرف متعاقد قد دخلت فـي ترتيبات مع
�شركة طريان �أخرى للإعارة �أو التحويل فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر �شريطة
�أن تتمتع كذلك �شركات الطريان ا ألخــرى مبث ــل ه ــذه اال�ستثن ــاءات من قبل الطرف
املتعاق ــد الآخ ــر  .يجــب �أن يعلــن عن هذه الإعارات �أو التحوي ــالت م ــن قب ــل �شرك ــة
الطيــران �إلى �سلطات اجلمارك املعنية .
املــادة ( ) 10
ا�ستخدام املطارات ومرافق الطريان
 - 1الر�سوم املفرو�ضة فـي �إقليم طرف متعاقد على �شركة طريان معينة لطرف متعاقد
�آخر ال�ستخدام املطارات واملالحة اجلوية واملرافق الأخرى يجب �أال تعلو عن تلك التي
�سوف يتم دفعها من قبل �أي طائرة من ذات الدرجة التي تعمل فـي خدمات جوية
دولية م�شابهة .
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 - 2فـي ا�ستخدام املطارات والطرق اجلوية وخدمات املرور اجلوي واملرافق املت�صلة حتت
�سيطرتها  ,ال يجوز لأي طرف متعاقد �أن يعطي �أي ميزة ل�شركات طريانه �أو �أي
�شركــات طي ــران أ�خ ــرى تف ــوق �شرك ــة طي ــران الط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر الت ــي تعم ــل
فـي خدمات جوية دولية م�شابهة .
 - 3ي�شجع كل طرف متعاقد امل�شاورات ب�ش�أن ر�سوم امل�ستخدمني بني ال�سلطات املخت�صة
بالر�سوم و�شركات الطريان امل�ستخدمة للخدمات واملرافق واخلدمات املقدمة من قبل
هذه ال�سلطات الفار�ضة للر�سوم  ,عندما يكون ذلك عمليا من خالل املنظمات املمثلة
ل�شركات الطريان هذه  .يجب �إعطاء �إخطار معقول حول �أي مقرتح لتغيري هذه
الر�سوم ل�شركات الطريان تلك  ،لتمكينهم من �إبداء مرئياتهم قبل عمل هذه التغيريات .
ي�شج ــع كذلك ك ــل طرف متعاقد �سلطاتها املعنية الفار�ضة للر�سوم و�شركات الطريان
تلك لتبادل املعلومات املنا�سبة حول تلك التغيريات .
املــادة ( ) 11
التحويـــل
ال يخ�ضع الركاب فـي التحويل املبا�شر عرب �إقليم �أي طرف متعاقد والذين ال يغادرون
منطقة املطار املخ�ص�صة لذلك الغر�ض با�ستثناء ما يخ�ص الأحكام الأمنية امل�ش ــار �إليه ــا
فـي املادة ( )6من هذه االتفاقية ومنع االجتار باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية لأكرث من رقابة
مب�سطة  .ت�ستثنى الأمتعة واحلمولة فـي التحويل من الر�سوم اجلمركية والر�سوم الأخرى .
املــادة ( ) 12
بيع اخلدمات وحتويل املبالغ
 - 1عن ــد الت�سجيـ ــل م ــع �سلط ــات الطريان للطرف املتعاقد امل�شار �إليه �أوال  ,ومع مراعاة
الت�سجيــل التج ــاري املنا�ســب وفقــا للقوانني واللوائح املعنية ال�سارية فـي �إقليم هذا
الطرف املتعاقد امل�شار �إليه �أوال  ,يحق ل�شركة �أو �شركات الطريان املعينة للطرف
املتعاقد الآخر بيع خدماتها اجلوية للنقل بحرية فـي �إقليم الطرف املتعاقد امل�شار
�إليه �أوال �سواء كان ذلك مبا�شرة � ,أو بناء على رغبتها من خالل وكالئها  ,ولأي فرد
حرية �شراء هذه اخلدمـات بالعمل ــة املحلي ــة �أو بـ ـ�أي عمل ــة قابلـ ــة للتحوي ــل بحري ــة
من املعتاد �شرا�ؤها من قبل امل�صارف فـي ذلك الإقليم .
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 - 2يحق ل�شركات الطريان املعينة للطرفـني املتعاقدين التحويل والإر�سال �إلى �إقليمها
الوطني زيادات الفواتري على التكاليف املحلية املح�صلة فـي �إقليم الطرف املتعاقد
الآخر بعملة قابلة للتحويل بحرية  .ينفذ التحويل والإر�سال دون قيود ب�سعر �سوق
ال�صرف الأجنبي ال�سائد املطبق بهذه املعامالت فـي الي ــوم ال ــذي يت ــم ب ــه التحوي ــل .
فـ ــي حال ــة ع ــدم ت�أ�سي ــ�س نظ ــام �سع ــر �ســوق ال�صرف الأجنبي ال�سائد  ,ينفذ التحويل
والإر�سال دون قيود على �أ�سا�س �سعر ال�صرف الر�سمي املطبق فـي اليوم الــذي يتم
به التحويل  .ينفذ التحويل الفعلي دون ت�أخري  ,وال يخ�ضع لأي ر�سوم �س ــوى ر�سوم
اخلدمة املعتادة امل�أخوذة من قبل البنوك ملثل هذه املعامالت .
 - 3فـي حال �أن املدفوعات بني الطرفـني املتعاقدين حتكمها اتفاقية خا�صة  ,ف�إن تلك
االتفاقية تطبق .
املــادة ( ) 13
التعرفـــات
 - 1ت�ؤ�س�س التعرفات للخدمات املتفق عليها من قبل �شركات الطريان املعينة لكال الطرفـني
املتعاقدين على م�ستويات معقولة  ,وذلك مع الأخذ فـي االعتبار جميع العوامل ذات
العالقة مبا ي�شمل م�صلحة امل�ستخدمني وتكلفة الت�شغيل وخ�صائ�ص اخلدمة والربح
املعقول واالعتبارات التجارية الأخرى فـي ال�سوق .
 - 2ال يتطلب ت�سجيل التعرفات  ,امل�ؤ�س�سة مبوجب الفقرة ( )1من هذه املادة من قبل
�شركات الطريان املعينة لطرف متعاقد  ,مع �سلطات الطريان للطرف املتعاقد الآخر .
ومع مراعاة ما �سبق  ,يحق لكل طرف متعاقد التدخل لـ :
أ�  -منع التعرفات �أو املمار�سات التمييزية ب�شكل غري معقول .
ب  -حماي ــة امل�ستهلك ــني مـ ــن التعرف ــات املرتفعة �أو املقيدة ب�شكل غري معقول ب�سبب
ا�ستغالل و�ضع مهيمن .
ج  -حماي ــة �شرك ــات الطي ــران م ــن التعرف ــات املنخف�ض ــة ب�شـكل م�صطنع ب�سبب دعم
�أو م�ساعدة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو �أينما وجد دليل بنية �إزالة املناف�سة .
 - 3تقدم �شركات الطريان املعينة بطرف متعاقد ل�سلطات الطريان فـي الطرف املتعاقد
الآخر املعلومات املتعلقة بت�أ�سي�س التعرفات بالطريقة وال�صيغة املحددة من قبل هذه
ال�سلطات .
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املــادة ( ) 14
ال�سعـــة
 - 1يجب �أن تكون هناك فر�صة عادلة ومت�ساوية ل�شركات الطريان املعينة لكال الطرفـني
لت�شغيل اخلدمات التي اتفق عليها على �أي م�سار حمدد فـي مرفق هذه االتفاقية .
 - 2فـ ــي ت�شغي ــل اخلدم ــات املتف ــق عليها  ,ت�أخذ بعني االعتبار �شركات الطريان املعينة لكل
طرف متعاقد م�صالح �شركات الطريان املعينة للطرف املتعاقد الآخر  ,بحيث ال تت�أثر
اخلدمات التي تقدمها ال�شركات املذكورة �آخــرا عل ــى ك ــل �أو ج ــزء م ــن امل�س ــار نف ــ�سه
على نحو غري مالئم .
 - 3يجب �أن تكون للخدمات املتفق عليها املقدمة من قبل �شركات الطريان املعينة للطرفـني
املتعاقدين عالقة وثيقة ملتطلبات العموم للنقل على امل�سارات املحددة  ,ويجب �أن يكون
هدفها الأ�سا�سي توفـري بعامل حمولة معقول �سعة كافـية ال�ستيفاء املتطلبات احلالية
والتي يعقل توقعها حلمل الركاب واحلمولة مبا ي�شمل الربيــد الآت ــي مــن �أو املوج ــه
�إلى �إقليم الطرف املتعاقد الذي عني �شركة الطريان  .يجب توفـري حمل الركاب
واحلمولة مبا ي�شمل الربيد  ,الذين يتم حملهم و�إنزالهم عند نقاط على امل�سارات
املحددة فـي �أقاليم دول  ,بخالف تلك التي عينت �شركات الطريان وفقا للمبادئ العامة
ب�أن ال�سعة يجب �أن تكون مرتبطة بـالآتي :
أ�  -متطلبات املرور من و�إلى �إقليم الطرف املتعاقد الذي قام بتعيني �شركة الطريان .
ب  -متطلبات املرور فـي املنطقة التي تعرب خاللها اخلدمات املتفق عليها  ,وذلك بعد
الأخذ بعني االعتبار خدمات النقل الأخرى امل�ؤ�س�سة من قبل �شركــات الطي ــران
فـي الدول التي ت�شكل املنطقة .
ج  -ومتطلبات عمليات �شركات الطريان العابرة .
املــادة ( ) 15
اجلــداول الزمنيــة
 - 1ت�سج ــل �شرك ــة الطي ــران املعينة من قبل طرف متعاقد مع ال�سلطات اجلوية للطرف
املتعاقد الآخر للموافقة مقدما ( )30ثالثني يوما عل ــى الأق ــل اجل ــدول الزمني
خلدماتها املق�صودة  ,حمددة العدد ونوع الطائرة والتواقيت والرتتيب وعدد املقاعد
التي �سوف يتم توفـريها للعموم ومدة �سريان اجلدول الزمني  .تطبق الإجراءات ذاتها
على �أي تعديل للجدول الزمني .
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 - 2فـي حال ما �إذا رغبت �شركة طريان معينة فـي ت�شغيل رحالت �إ�ضافـية بجانب تلك
املغطاة فـي اجلداول الزمنية  ,فعليها �أن تطلب الإذن من ال�سلطات اجلوية للطرف
املتعاقد الآخر  .ويجب �أن يقدم هذا الطلب عــادة قب ــل ( )2يوم ــي عم ــل عل ــى ا ألق ــل
من ت�شغيل هذه الرحالت .
املــادة ( ) 16
خدمـات متعـددة الو�سائـط
يحق ل�شركات الطريان املعينة لكل طرف متعاقد �أن توظف  ,مبا يت�صل مع النقل اجلوي
للركاب واحلمولة � ,أي نقل �أر�ضي �إلى �أو من �إقليمي الطرفـني املتعاقدين �أو دول ثالثة  .يجوز
ل�شركات الطريان �أن تختار تنفـيذ بع�ض نقلها الأر�ضي �أو �أن تقدمه من خالل ترتيبات ,
مب ــا ي�شم ــل تقا�س ــم الرم ــوز  ,مع ناقلني �أر�ضيني �آخرين  ,مع مراعاة القوانني واللوائح
ال�سارية فـي �إقليم الطرف املتعاقد املعني  .يجوز تقدمي اخلدمات متعددة الو�سائط
كخدمات عابرة وب�سعر واحد للخدمات اجلوية والأر�ضية م�شرتكة � ,شريطة �أن يتم �إبالغ
الركاب وال�شاحنني بالوقائع املعنية بهذا النقل .
املــادة ( ) 17
متثيــل �شركــات الطيــران
 - 1يحـ ــق ل�شركـ ــة الطيـ ــران املعينـ ــة لطـ ــرف متعاق ــد وفق ــا للقوان ــني واللوائ ــح ال�ساري ــة
فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر املتعلقة بالدخول والإقامة والعم ــل  ,وعلــى �أ�سا�س
املعاملة باملث ــل � ,أن حت�ض ــر  ,و�أن تبق ــي فـ ــي �إقلي ــم الط ــرف املتعاق ــد الآخر ممثلها
واملوظف ــني التجاريني والفنيني وغريهم من املخت�صني املتطلبـني ب�شك ــل معق ــول
لت�شغيل اخلدمات املتفق عليها .
 - 2يخ�ضع املمثل واملوظفون لتلك القوانني واللوائح ال�سارية فـي �إقليم الطرف املتعاقد
الآخر .
 - 3مع مراعاة القوانني واللوائح ال�سارية فـي الإقليم املعني يحق ل�شركات الطريان املعينة
لكال الطرفـني ت�أ�سي�س مكتب �أو مكاتب لبيع وترويج اخلدمات اجلوية فـي �إقليم
الطرف املتعاقد الآخر .
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املــادة ( ) 18
املناولــة الأر�ضيــة
مع مراعاة القوانني واللوائح ال�سارية فـي الإقليم املعني للطرف املتعاقد  ,مبا ي�شمل ,
فـي حال اجلمهورية الت�شيكية  ,قانون االحتاد الأوروبي  ,يكون لكل �شركة طريان معينة
فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر احلق فـي تنفـيذ املناولة الأر�ضية اخلا�صة بها (املناولة
الذاتية) �أو  ,ح�سب اختيارها  ,احلق فـي االختيار بني املزودين املتناف�سني الذين يقدمون
خدم ــات املناول ــة الأر�ضي ــة بالكام ــل �أو بالتجزئ ــة  .حينم ــا تقي ــد هــذه القوانني واللوائح
�أو متنع املناولة الذاتية  ,وحينما ال تكون هناك مناف�سة فعالة بني املزودين الذين يقدمون
خدمات املناولة الأر�ضية  ,تعامل كل �شركة طريان معين ــة عـل ــى �أ�س ــا�س غي ــر متيي ــزي
بالن�سب ــة �إلى ا�ستخدامهم للمناولة الذاتية وخدمات املناولة الأر�ضية املقدمة من قبل مزود
�أو مزودين .
املــادة ( ) 19
تبــادل املعلومــات
 - 1يجوز لكل طرف متعاقد �أن يطلب من �شركات الطريان املعينة للطرف املتعاقد الآخر
�أن تقدم ل�سلطة الطريان  ,مقدما بقدر ما هو عملي  ,كل املعلومات ذات ال�صلة ب�ش�أن
ت�شغيل اخلدمات املتفق عليها  ,كما قد يكون مطلوبا ال�ستيفاء �سلطات الطريان �أن يتم
مراعاتها متطلبات االتفاقية كما ينبغي .
 - 2يجوز لكل طرف متعاقد �أن يطلب من �شركات الطريان املعينة للطرف املتعاقد الآخر
�أن تقدم ل�سلطة الطريان �إح�صائيات مرتبطة بحركة املرور املحمولة على اخلدمات
املتفق عليها مبينة فـيها نقاط ال�صعود والنزول .
املــادة ( ) 20
امل�شـــاورات
 - 1تتوا�صل �سلطات طريان الطرفـني املتعاقدين  ,وذلك من خالل التناق�ش والرتا�سل ,
وذلك ل�ضمان التعاون الوثيق فـي كل الأمور التي ت�ؤثر على تطبيق هذه االتفاقية .
 - 2يجوز لأي طرف متعاقد فـي �أي وقت طلب م�شاورات حول �أي م�شكلة ترتبط بهذه
االتفاقية  .وتبد أ� هذه امل�شاورات خالل مدة (� )60ستني يوما من تاريخ ت�سليم الطلب
من قبل الطرف املتعاقد الآخر  ,ما مل يتم االتفاق بني الطرفـني على خالف ذلك .
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املــادة ( ) 21
التعديــالت
� - 1إذا اعترب �أحد الطرفـني املتعاقدين �أنه من املرغوب فـيه تعديل �أي حك ــم فـ ــي ه ــذه
االتفاقية  ,فعليه �أن يطلب امل�شاورات وفقا للمادة ( )20من هذه االتفاقية  .ويجوز �أن
تتم هذه امل�شاورات من خالل تبادل املرا�سالت .
 - 2يدخ ــل التعديـ ــل � ,إذا تـ ــم االتف ــاق علي ــه ب ــني الطرفـ ــني املتعاقدي ــن  ,حي ــز التنفـي ــذ
فـي اليوم ( )60ال�ستني لت�سليم اخلطاب الدبلوما�سي الأخري  ,وامل�ؤكد من �أن الإجراءات
القانونية املطلوبة للموافقة على التعديل قد مت االمتثال لها .
املــادة ( ) 22
املعاهدات املتعددة الأطراف
فـي حال �إبرام معاهدة �أو اتفاقية متعددة الأطراف معنية بالنقل اجلوي  ,والتي يلتزم بها
كال الطرفـني املتعاقدين  ,فـيجب �أن تعدل هذه االتفاقية لتتوافق مع �أحكام تلك املعاهدة
�أو االتفاقية .
املــادة ( ) 23
ت�سويــة النزاعــات
 - 1فـي حال ن�شوء نزاع من تف�سري �أو تطبيــق ه ــذه االتفاقيـ ــة  ,عل ــى �سلط ــات الطي ــران
فـي الطرفـني املتعاقدين �أن ت�سعى �أوال �إلى ت�سويته من خالل املفاو�ضات .
� - 2إذا �أخفقت �سلطات الطريان فـي التو�صل �إلى اتفاق  ,ف�إن النزاع ي�سوى باملفاو�ضات بني
الطرفـني املتعاقدين .
� - 3إذا �أخفق الطرفان املتعاقدان فـي التو�صل �إلى ت�سوية للنزاع من خالل املفاو�ضات ,
فـيجوز لهما �إحالته �إلى �شخ�ص �أو جلهة وفق ما يتم عليه االتفاق  ,وذلك لأخذ ر�أي
ا�ست�شاري �أو قرار ملزم كما يتم االتفاق عليه بني الطرفـني � ,أو  ,بناء على طلب �أي
طرف متعاقد يتم �إحالته التخاذ قرار من قبل جلنة حتكيم م�شكلة من ( )3ثالثة
حمكمني .
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 - 4ت�شكل جلنة التحكيم هذه كا آلت ــي  :يع ــني ك ــل طرف متعاقد ع�ضوا واحدا  ,ويتفق
هذان الع�ضوان على مواطن من دولة ثالثة  ,ويعينانه رئي�سا لهما  .ويتم تعيني هذين
الع�ضوين خالل (� )60ستني يوما  ,ويتم تعيني الرئي�س خالل ( )90ت�سعني يوما من التاريخ
الذي �أخطر به �أحد الطرفـني املتعاقدين الطرف املتعاقد الآخر بنيته فـي تقدمي هذا
النزاع �إلى جلنة حتكيم .
� - 5إذا مل تتم مراعاة الفرتات املحددة فـي الفقرة (� )4أعاله  ,يجوز لأي طرف متعاقد ,
فـ ــي غيـ ــاب �أي اتف ــاق �آخر ذي عالقة  ,دعوة رئي�س جمل�س املنظمة الدولية للطريان
املدين لعمل التعيينات الالزمة � .إذا كان الرئي�س مواطنا لأحد الطرفـني املتعاقدين
�أو منع من تنفـيذ هذه املهمة  ,وبخالف ذلك يقوم نائب الرئي�س القائم ب�أعماله بعمل
التعيينات الالزمة .
 - 6تتو�صل جلنة التحكيم �إلى قرارها ب�أغلبية الأ�صوات  .وتكون هذه القرارات ملزمة لكال
الطرفـني املتعاقدين  .يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف ع�ضوه بالإ�ضافة �إلى متثيله
فـي �إجراءات التحكيم  ,ويتحمل الطرفان بالت�ساوي تكاليف الرئي�س و�أي تكاليف
�أخرى  .وحتدد جلنة التحكيم الإجراءات اخلا�صة بها ب�ش�أن جميع النواحي الأخرى .
املــادة ( ) 24
الت�سجيـــل
ت�سجل هذه االتفاقية و�أي تعديالت الحقة لها مع املنظمة الدولية للطريان املدين .
املــادة ( ) 25
الإنهـــاء
يجوز لأي طرف متعاقد فـي �أي وقت تقدمي �إخطار كتابي عرب القنوات الدبلوما�سية
للطرف املتعاقد الآخر ب�ش�أن قراره لإنهاء هذه االتفاقية  .يتم �إر�سال هذا الإخطار فـي الوقت
نف�سه �إلى املنظمة الدولية للطريان املدين  .وفـي هذه احلالة تنتهي االتفاقية بعد ()12
اثني ع�شر �شهرا بعد تاريخ ت�سليم الإخطار من قبل الطرف املتعاقد الآخر  ,ما مل ي�سحب
�إخطار الإنهاء مبوافقة الطرف املتعاقد الآخر قبل انتهاء هذه الفرتة  .فـي غياب �إقرار
الت�سليم من قبل الطرف املتعاقد الآخ ــر  ,ويعتبــر الإخطار م�سلما بعد (� )14أربعة ع�شر
يوما بعد ت�سليم الإخطار �إلى املنظمة الدولية للطريان املدين .
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املــادة ( ) 26
دخــول حيــز التنفـيــذ
تتم املوافقة على هذه االتفاقية وفقا للمتطلبات القانونية لدى كل ط ــرف متعاق ــد ,
وتدخل حيز التنفـيذ فـي اليوم ( )60ال�ستني بعد تاريخ ت�سلم ثاين الإخطارين  ,الذي �أفاد
الطرفـان املتعاقدان ر�سميا عرب القنوات الدبلوما�سية بع�ضهما بع�ضا ب�ش�أن ا�ستكمالهما
الإجراءات الداخلية املعنية بهذا الغر�ض .
و�إثباتا ملا تقدم ف�إن املوقعني املفو�ضني �أدناه  ,قد وقعا هذه االتفاقية .
وقعت فـي م�سقط فـي يوم  25من �شه ــر مـ ــار�س 2019م  ,م ــن ن�سخ ــتني �أ�صلي ــتني باللغات
العربية والت�شيكية والإجنليزية  ,لكل منها ذات احلجية القانونية  .وفـي حال االختالف
يعتد بالن�سخة الإجنليزية .

عن حكومة
اجلمهورية الت�شيكية

عن حكومة
�سلطــــنة عمـــان
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ملحـــق
الق�ســـم ()1
امل�سارات امل�شغلة من قبل �شركات الطريان املعينة من قبل �سلطنة عمان :
النقاط
فـي �سلطنة عمان
�أي نقاط

النقاط
النقاط الو�سطية
فـي اجلمهورية الت�شيكية
�أي نقاط
�أي نقاط

النقاط املا وراء
�أي نقاط

الق�ســـم ()2
امل�سارات امل�شغلة من قبل �شركات الطريان املعينة من قبل اجلمهورية الت�شيكية :
النقاط
فـي اجلمهورية الت�شيكية

النقاط الو�سطية

النقاط
فـي �سلطنة عمان

النقاط املا وراء

�أي نقاط

�أي نقاط

�أي نقاط

�أي نقاط

مالحظـــات :
 - 1يجوز ل�شركات الطريان املعينة لكل طرف متعاقد �أن تقوم على �أي � /أو كل رحالتها :
أ�  -بت�شغيل الرحالت فـي �أي � ,أو كال االجتاهني .
ب  -تخطي �أي من النقاط املذكورة �أعاله .
ج  -دمج �أرقام الرحالت املختلفة فـي الت�شغيل الواحد للطائرة .
د  -حتويل حركة املرور من �أي من طائراتها لأي طائرة �أخرى لديها فـي �أي نقطة .
هـ  -خدمـ ــة النقـ ــاط الو�سط ــية والن ــقاط املـ ــا وراء  ,ونق ــاط ف ــي �إقليمي الطرفـني
املتعاقدين ب�أي ترتيب .
و  -خدمة النقاط خلف �أي نقطة �أو نقاط فـي �إقليمه مع � /أو بدون تغيري الطائرة ,
�أو رقم الرحلة  ,و�أن تتم �إقامة والإعالن عن هذه اخلدمات للعموم كخدمة عابرة .
ز  -التوقف عند �أي نقطة �سواء كانت داخل �أو خارج الطرف املتعاقد الآخر .
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ح  -حمل حركة املرور العابرة خالل �إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
ط  -دمج حركــة امل ــرور علــى الطائــرة نف�سهــا بغــ�ض النظــر عــن م�صــدر حركـة املرور ,
من دون قيود توجيهية �أو جغرافـية  ,ومن دون فقد �أي حق حلمل حركة املرور ,
بخالف ذلك جائز مبوجب هذه االتفاقية � ,شريطة �أن تخدم هذه اخلدمة نقطة
فـي �إقليم الطرف املتعاقد املعني ل�شركة الطريان .
 - 2يكون ل�شركات الطريان املعينة لكل طرف متعاقد ال ــحق فـ ــي الت�شغي ــل �إل ــى نق ــاط
فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ب�شكل منف�صل �أو فـي جمموعة على الرحلة ذاتها مع
حقوق املحطة امل�شرتكة � ,شريطة �أال يتم حمل حركة مرور حملية فـيما عدا �أغرا�ض
التوقف غري حركة املرور .
 - 3تفهم الإ�شارات �إلى مواطني اجلمهورية الت�شيكية فـي هذه االتفاقية على �أنها ت�شري
�إلى مواطني الدول الأع�ضاء لالحتاد الأوروبي � ,أو رابطة التجارة احلرة الأوروبية .
وتفهم الإ�شارات �إلى �شركات طريان اجلمهورية الت�شيكية فـي هذه االتفاقية على �أنها
ت�شري �إلى �شركات طريان معينة من قبل اجلمهورية الت�شيكية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/22
باملـوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى املجل�س الدولي للتمور
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى النظام الأ�سا�سي للمجل�س الدويل للتمور ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى املجل�س الدويل للتمور .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى املجل�س الدويل للتمور وفقا لنظامه
الأ�سا�سي .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

النظــام الأ�سا�ســي للمجلــ�س الدولــي للتمــور
املــادة الأولــى
تعريفــات
لأغرا�ض تطبيق هذا النظام  ،يكون للعبارات والألفاظ الآتية املعاين املبينة �أمام كل منها ،
ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك :
النظــام :
النظام الأ�سا�سي للمجل�س الدويل للتمور .
الع�ضــو :
الدولة �أو املنظمة �أو الهيئة التي تتمتع بالع�ضوية الكاملة �أو امل�شاركة .
املجل�س :
املجل�س الدويل للتمور .
الأغلبية الب�سيطة للت�صويت :
ت�صويت ( )1 + % 50من الأع�ضاء احلا�ضرين  -على الأقل  -فـي اجتماع م�ستوف الن�صاب القانوين .
الأغلبيــة املعرفـة :
ت�صويت ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين  -على الأقل  -فـي اجتماع م�ستوف الن�صاب القانوين .
الهيئة التنفـيذية :
هيئة منتخبة تعمل على تنفـيذ قرارات وتوجيهات جمل�س الأع�ضاء .
جملـ�س الأع�ضــاء :
�أعلى جهاز التخاذ القرارات باملجل�س الدويل للتمور .
الأمانة العامة للمجل�س :
اجلهــاز التنفـيــذي للمجلــ�س .
املــادة الثانيـــة
الو�ضــع القانونــي
ين�شـ ـ ـ ـ ـ�أ مبوجـ ـ ـ ـ ــب ه ـ ـ ـ ــذا النظـ ـ ـ ـ ــام جمل ـ ـ ـ ــ�س ي�سمـ ـ ـ ــى املجلـ ـ ـ ــ�س الدولـ ـ ـ ـ ــي للتم ـ ـ ـ ـ ــور
) ، International Date Council (IDCوي�شــار �إليه فـي ــما بعـ ــد بـ " املجل ــ�س "  ،ويتمتع
بال�شخ�صية القانونية الدولية امل�ستقلة فـي حدود الأه ــداف واملهم ــات املن ــ�صو�ص عليه ــا
فـي هذا النظام .
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املــادة الثالثـــة
�أهــداف املجلــ�س
يهدف املجل�س �إلى الآتي :
 - 1تع ــزيز التع ــاون الدول ــي بني ال ــدول الأعـ ــ�ضاء فـي كل املجاالت املطلوبة لتطوير
قطاع التمور .
 - 2تطوير �إنتاج وجودة التمور والعمل على حت�سني ت�صنيعها .
 - 3تعزيز امل�ساهمة فـي رفع م�ستوى الدخل واملعي�شة للعاملني فـي جم ــال الت ــمور
وفـي حتقيق التنمية الزراعية الريفـية امل�ستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي
واال�ستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخا�صة املياه .
 - 4تطوير التجارة الدولية للتمور وحتقيق مزيد من ال�شفافـية فـيها  ،ودعم ت�سويقها
حمليا و�إقليميا ودوليا .
املــادة الرابعــة
مهمـــات املجلـــ�س
 - 1تقدمي الدعم الفني واال�ست�شارات واملعلومات التي ت�ساعد على حتقيق الأهداف املتعلقة
بالتنمية امل�ستدامة للتمور والتطوير الفعال للت�سويق الداخلي والتجارة اخلارجية .
 - 2ط ــرح نظــم و�أ�ساليب وقواعد لت�شجيع وت�سهيل تبادل اخلربات والتجارب واملعلومات
بني الدول الأع�ضاء وامل�ساهمة فـي تنفـيذها .
� - 3إعداد وتنفـيذ برامج بالتعاون بني الدول الأع�ضاء واملنظمات الإقليمية والدولية
املعنية لتطوير مراكز بحوث حملية و�إقليمية ودولية متميزة ت�سهم فـي حل امل�شكالت
امل�شرتكة لتحقيق التنمية امل�ستدامة لقطاع التمور واملحافظة على �سالمة البيئة .
 - 4اال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية فـي �إنتاج متور ذات جودة عالية وبح�سب متطلبات
واحتياجات و�أذواق امل�ستهلكني فـي ال�سوق املحلية والدولية .
 - 5و�ض ــع برام ــج تدري ــب الك ــوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات امل�ؤ�س�سية فـي جميع
جماالت قطاع التمور والعمل على تنفـيذ هذه الربامج بالتعاون مع الدول الأع�ضاء
واملنظمات والهيئات املحلية والإقليمية والدولية .
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 - 6امل�ساع ــدة ف ـ ــي �إع ــداد برام ــج �إر�شادية للمكافحة املتكاملة لآفات النخيل والتمور ،
وامل�ساهمة فـي �إعداد برامج ملنع انت�شار �أمرا�ض و�آفات النخيل والتمور العابرة للحدود .
 - 7حتديد وتنفـيذ برنامج لتطوير وتعميم وتوحيد موا�صفات قيا�سية دولية للتمور ،
والعمل على مراقبة ومتابعة تنفـيذها وكذلك توحيد امل�صطلحات و�أ�سماء الأ�صناف
املختلفة للتمور واملوازين واملقايي�س .
� - 8إعداد وتنفـيذ برامج ت�سويقية ودعائية ال�ستهالك التمور حمليا و�إقليميا ودوليا
و�إعداد دليل جتاري لكل ال�شركات امل�صدرة واملوردة للتـ ــمور ومنتجاته ــا للم�ساعـ ــدة
فـي تنمية وت�سهيل االت�صاالت وانت�ساب التجارة الدولية .
 - 9م�ساعدة الدول ف ـ ــي و�ضع برامج لتطوير معامالت ما بعد احل�صاد و�إعداد برامج
وخطط لتطوير ت�صنيع التم ــور املوجــهة نح ــو احتياجات و�أذواق امل�ستهلكني حمليا
و�إقليميا ودوليا .
� - 10إع ــداد وتنف ـ ــيذ برنامـج للمحافظة على املوارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل ،
وامل�ساهمة فـي �إن�شاء جممعات حملية و�إقليمية ودولية للمحافظة على املوارد الوراثية .
 - 11ت�شجيـ ــع �إقامـ ــة املـ ــعار�ض املحليـ ــة والإقليمي ــة والدولية فـي الرتويج لإنتاج التمور
وا�ستهالكها وجتارتها وتوطني التكنولوجيا املالئمة لتطويرها .
 - 12تعزيز دور القطاع اخلا�ص فـي �إنتاج وت�سويق التمور .
 - 13ت�شجيع اال�ستثمار فـي زراعة النخيل و�إنتاجه وت�صنيعه وجتارته .
 - 14تعزيز التعاون والتن�سيق مع املنظمات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة .
 - 15توف ـ ـ ــري قاع ـ ـ ــدة بيان ــات لإنتاج التمور وتوزيــعها  ،ون�شر وتبادل املعلومات الأ�سا�سية
املتعلقة بالإنتاج والت�صن ــيع والت�سوي ــق والتجارة اخلارجية واملوا�صفات والأ�سعار ،
و�إ�صدار م�ؤ�شر دويل لأ�سعار التمور .
 - 16و�ضع قواعد �أ�سا�سية للتعاون الدويل فـي قطاع التمور للمحافظة على حقوق امللكية
الفكرية فـي �إنتاج وت�صنيع التمور وحماية امل�ستهلك ومنع الغ�ش والتدلي�س فـي جتارة
التمور حمليا و�إقليميا ودوليا .
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 - 17ت�شجيـ ـ ــع وتطوي ــر العم ــل اجلماعي الإقليمــي والدول ــي امل�شتـ ــرك لتنمي ــة الق ــدرات
الب�شرية وامل�ؤ�س�سية فـ ــي قط ــاع التمور بالدول الأع�ضاء  ،وكذلك لإيجاد احللول
للم�شكالت املت�شابهة بني الأع ــ�ضاء  ،وتبادل اخلربات واملعلومات من خالل البحوث
العلمية والتطبيقية  ،وتدري ــب الكوادر  ،ون�شر الوعي واملعرفة  ،والرتويج للتمور ،
ونقل التكنولوجيا املالئــمة  ،وتطبيق املمار�سات الإنتاجية والت�صنيعية والت�سويقية اجليدة .
 - 18العمل على الدفاع  -فـي املنتديات الدولية والإقليمية  -عن الق�ضايا املتعلقة بتطوير
�إنتاج ووقاية وجتارة التمور وت�سهيل تبادل اخلربات واملعلومات وتعزيز التوا�صل
امل�ستمر بني الأع�ضاء عن طريق االجتماعات الدورية ملتابعة الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك  ،وتقدمي املعلومات املطلوبة عن التمور  ،وتر�سيخ دور املجل�س ليكون مركزا
عامليا متميزا للتوثيق والإعالم ومرجعيا فـي كل الأمور املتعلقة بالتمور .
 - 19ت�شجيع زيادة الطلب على التمور وال �سيما من �أجل اال�ستخدامات غري التقليدية .
املــادة اخلام�ســة
املقـــر
يكون املقر الدائم للمجل�س فـي مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية وله �أن ين�شئ
مكاتب فرعية خارج دولة املقر عند ال�ضرورة .
املــادة ال�ساد�ســـة
االمتيازات واحل�صانة
تربم دولة املقر واملجل�س اتفاقية مقر تنظم و�ضع املجل�س واالمتيازات واحل�صانة املمنوحة له ،
وت�شمل املدير التنفـيذي للمجل�س وكبار موظفـيه وم�ست�شاريه واخلرباء املتعاقدين مع املجل�س .
املــادة ال�سابعــة
�أنــواع الع�ضويـــة
 - 1الع�ضويــة الكامل ــة  :تك ــون ل ــلدول املنتج ــة للتم ــور التي قبل ــت و�صدقت على النظام ،
�أو التي تتقدم بطلب االن�ضمام �إلى املجل�س  ،على �أن يوافق جمل�س
الأع�ضاء بالإجماع على ان�ضمامها .
 - 2الع�ضوية امل�شاركة  :تكـ ــون للـ ــدول امل�ست ــوردة للتم ــور  ،واملنظمات والهيئات الإقليمية
والدولية الراغبة فـي ذلك  ،وبعد م�صادقة جمل�س الأع�ضاء .
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املــادة الثامنـــة
حقــوق الع�ضــو الكامــل
تتمتع الدول الكاملة الع�ضوية باحلقوق الآتية :
 - 1ح�ضـ ـ ــور اجتماعـ ــات جمل�س الأع�ضاء  ،واالجتماع ــات الأخرى والن�شاطات التي
يدعو �إليها املجل�س .
 - 2احلق فـي الت�صويت فـي االجتماعات  ،والرت�شح جلميع منا�صب ووظائف املجل�س .
 - 3امل�شاركة فـي كل هيئات املجل�س .
 - 4التمثيل مبقعد واحد فـي جمل�س الأع�ضاء .
املــادة التا�سعــة
التزامــات الأع�ضــاء
يلتزم الأع�ضاء بالآتي :
 - 1تنفـيذ قرارات املجل�س مبا ال يتعار�ض مع �سيادة الدول وحريتها فـي اتخاذ القرارات .
� - 2سداد التزاماتهم املالية للمجل�س فـي الأوقات املحددة ب�صفة م�ستمرة .
 - 3التعاون فـيما بينهم لتحقيق الأهداف املعلنة فـي هذا النظام .
 - 4ال�سعـ ــي لتزويـ ــد املجل ــ�س ب�صفـ ــة م�ستمرة بكل البيانات والإح�صاءات والوثائق
املطلوبة عن �إنتاج وت�صنيع وت�سويق وجتارة التمور فـي بلدانهم و�أي معلومة
�أخرى يطلبها املجل�س وهيئاته وجلانه املتخ�ص�صة لأداء املهمات املنوطة بهم ،
وذلك مبا ال يتعار�ض مع قوانني دولة الع�ضو .
 - 5تطبيق املوا�صفات واملعايري املوحدة للجودة  -التي اعتمدها املجل�س  -فـي التجارة
الإقليمية والدولية .
 - 6ال�سعي �إلى تنفـيذ توجيهات املجل�س اخلا�صة باملمار�سات اجليدة فـي �إنتاج التمور
وت�صنيعها وت�سويقها .
 - 7تطوير التجارة الدولية للتمور وحتقيق ال�شفافـية فـيها من خالل اتباع املبادئ
والقواعد التوجيهية ال�صادرة عن املجل�س  ،واالتفاقيات الدولية الأخرى املتعلقة
بالتجارة الدولية .
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 - 8الإ�س ــهام فـ ــي تطوي ــر �أنـ ــ�شطة الرتويج للتمور حمليا و�إقليميا ودوليا من �أجل
ا�ستهالك التمور عن طريق احلمالت الإعالمية والثقافـية والتعليمية وال�صحية ،
للتعريـ ـ ــف بالتمـ ـ ــور ومنتجاته ـ ــا والرتغي ـ ــب فـ ــي ا�ستهالكه ــا  ،وذلك بتو�ضيـ ــح
خ�صائ�صها الع�ضوية والطبيعية والكيميائية والغذائية واملذاقية وغريها .
 - 9توفـري امل�ساعدات والت�سهيالت ال�ضرورية لتمكني املجل�س من �أداء املهمات املنوطة به .
املــادة العا�شـــرة
حقــوق الع�ضــو امل�شــارك
يحق للدول �أو املنظمات احلا�صلة على الع�ضوية امل�شاركة ح�ضور اجتماعات ون�شاطات
املجل�س املفتوحة وامل�شاركة فـي النقا�ش  ،دون �أن يكون لها حق الت�صويت .
املــادة احلاديــة ع�شــرة
الهيكـــل التنظيمـــي
يتكون املجل�س الدويل للتمور مما ي�أتي :
�أ  -جمل�س الأع�ضاء .
ب  -الهيئة التنفـيذية .
ج  -الأمانة العامة للمجل�س .
د  -اللجان املتخ�ص�صة التي ي�شكلها جمل�س الأع�ضاء .
املــادة الثانيـــة ع�شــرة
جملـــ�س الأع�ضـــاء
 - 1جمل�س الأع�ضاء هو �أعلى �سلطة فـي املجل�س م�س�ؤوال عن اتخاذ القرارات  ،واعتماد
�سيا�سات املجل�س وبراجمه وخططه وميزانيته  ،ويحدد الأولويات والآليات والرتتيبات
لتحقيق �أهداف املجل�س  ،ويت�ألف جمل�س الأع�ضاء من الأع�ضاء كاملي الع�ضوية .
 - 2يعتمد املجل�س  -بت�صويت خا�ص  -اللوائح املالية والإدارية  ،واللوائح املنظمة ل�ش�ؤون
من�سوبي املجل�س  ،وغريها من اللوائح الداخلية للمجل�س .
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املــادة الثالثــة ع�شــرة
اجتماعــات جملــ�س الأعــ�ضاء
 - 1يعقد جمل�س الأع�ضاء اجتماعا عاديا مرة واحدة فـي ال�سنة  ،وذلك فـي املقر الدائم
للمجل�س ما مل يقرر املجل�س عقده فـي دولة ع�ضو بناء على دعوة من تلك الدولة .
وفـي كل الأحوال تبلغ الأمانة العامــة ال ــدول الأع�ضـ ــاء مبكـ ــان وموع ــد االجت ــماع ،
وذلك قبل �ستة �أ�سابيع على الأقل من املوعد املقرر .
 - 2يجوز عقد اجتماعات غري عادية ملجل�س الأع�ضاء بناء على طلب الرئي�س �أو طلب �أربعة
�أع�ضاء على الأقل  ،على �أن يبلغ الأع�ضاء مبوعد االجتماع وجدول �أعماله قبل �أربعة
�أ�سابيع على الأقل من بدء عقد هذه الدورة  ،وتعقد االجتماعات غري العادية فـي املقر
الدائم للمجل�س .
املــادة الرابعــة ع�شــرة
رئيــ�س جملــ�س الأع�ضــاء ونائبــه
 - 1ينتخب جمل�س الأع�ضاء فـي �أول اجتماع له رئي�سا له ونائبا ملدة عامني قابلة للتجديد
ملرة واحدة  .وال يتقا�ضى الرئي�س �أو نائب الرئي�س �أي مرتب ولكن يتحمل املجل�س
تكاليف �سفرهما و�إقامتهما عند ح�ضور االجتماعات .
 - 2ير�أ�س الرئي�س اجتماعات جمل�س الأع�ضاء  ،وفـي حالة غيابه يتولى رئا�سة اجتماعات
املجل�س نائب الرئي�س  ،وفـي حالة غياب الرئي�س ونائبه ينتخب جمل�س الأع�ضاء
م�ؤقتا من بني �أع�ضائه رئي�سا ونائبا للرئي�س .
املــادة اخلام�ســة ع�شــرة
الن�صاب القانوين الجتماعات جمل�س الأع�ضاء
يكت ــمل الن�ص ـ ــاب ال ـ ــالزم لك ـ ــل دورة م ـ ــن دورات جمل ـ ــ�س الأع�ض ــاء بح�ض ــور ()1 + %50
من الأع�ضاء على الأقل .
املــادة ال�ساد�ســة ع�شــرة
املوافقة على قرارات جمل�س الأع�ضاء
تتخذ قرارات جمل�س الأع�ضاء بتوافق الأع�ضاء  ،وفـي حالة عدم التوافق يلج�أ �إلى االقرتاع  ،وتت ــخذ
ال ــقرارات عندها بالأغلبية الب�سيطة � ،إال فـي احلاالت التي ن�ص فـيها النظام على غري ذلك .
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املــادة ال�سابعــة ع�شــرة
تقاريــر املجلـــ�س ووثائقــه
 - 1ي�صدر املجل�س تقريرا �سنويا عن �أن�شطته و�سري العمل فـيه وتقومي �أدائه .
 - 2اللغات الر�سمية فـي اجتماعات املجل�س هي العربية والإجنليزية .
املــادة الثامنــة ع�شــرة
املراقبــــون
يحق للمجل�س  -باجتماع الأع�ضاء  -دعوة �أي دولة �أو منظمة �أو هيئة دولــية �أو �إقليم ــية
�أو حملية غري ع�ضو مهتمة بن�شاطات املجل�س و�أهدافه حل�ضور اجتماعات املجل�س ب�صفة
مراقب .
املــادة التا�سعــة ع�شــرة
التعاون والعالقات مع املنظمات الأخرى
يعمل املجل�س على التن�سيق والتعاون والقيام بالن�شاطات امل�شرتكة مع املنظمات الإقليمية
والدولية احلكومية وغري احلكومية املعنية باال�ستهالك وحماية امل�ستهلك و�سالمة الغذاء ،
وذلك لتعزيز التكامل مع �أن�شطة تلك املنظمات التي تعمل فـي املجاالت التي تهم املجل�س ،
ومنع االزدواج وتكرار اجلهود .
املــادة الع�شــــرون
الهيئــة التنفـيذيــة
 -1ينتخب جمل�س الأع�ضاء هيئة تنفـيذية تعمل على تنفـيذ قراراته وتوجهاته  ،وتتولى
الهيئة الرقابة املالية والإ�شراف على الأمانة العامة  ،وتكون م�س�ؤولة �أمام جمل�س
الأع�ضاء وتعمل وفقا لتوجهاته .
 - 2تكون الهيئة التنفـيذية برئا�سة رئي�س جمل�س الأع�ضاء  ،و�أربعة �أع�ضاء ينتخبهم
جمل�س الأع�ضاء من بني �أع�ضائه ملدة �سنتني  ،وميثلون املناطق املختلفة بح�سب
التنظيم الإقليمي لل�شرق الأدنى ملنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة بواقع ع�ضو
واحد  ،وذلك على النحو الآتي :
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�أ  -منطقة جمل�س التعاون اخلليجي واليمن .
ب  -منطقة �شمال �أفريقيا .
ج  -منطقة ال�شرق الأدنى (عدا دول جمل�س التعاون و�شمال �أفريقيا) .
د  -الدول الأخرى .
 - 3حتدد الالئحة الداخلية للمجل�س مهمات الهيئة التنفـيذية .
 - 4ي�شارك املدير التنفـيذي للمجل�س فـي مناق�شات ومداوالت اجتماعات الهيئة التنفـيذية
بحكم وظيفته  ،ولكن ال يحق له الت�صويت .
 - 5يحق لأي ع�ضو فـي جمل�س الأع�ضاء امل�شاركة فـي اجتماعات الهيئة التنفـيذية عند
مناق�شة موا�ضيع تتعلق بذلك الع�ضو  ،وذلك دون �أن يكون له حق الت�صويت .
 - 6تعقد الهيئة التنفـيذية اجتماعني �سنويا يكون �أحدهما قبل اجتماع جمل�س الأع�ضاء
ال�سنـ ــوي مبا�ش ــرة  ،وميك ــن عقــد اجتماعاتها بح�ض ــور ثالث ــة ممثل ــني عل ــى الأق ــل
بالإ�ضاف ــة �إلى رئي�سها  ،وتتخذ قراراتها بالتوافق �أو بالأغلبية الب�سيطة .
املــادة احلاديــة والع�شــرون
الأمانــة العامــة للمجلــ�س
 -1تكون للمجل�س �أمانة عامة تعنى بجميع ال�ش�ؤون الإدارية واملالية والفنية للمجل�س ،
وت�شمل :
�أ � -إدارة �أموال املجل�س .
ب  -التح�ضري الجتماعات جمل�س الأع�ضاء والهيئة التنفـيذية واللجان .
ج  -متاب ــعة تنفـ ــيذ ق ــرارات جمــل�س الأع�ضاء والهيئة التنفـيذية خا�صة املتعلقة ب�إجراء
البحوث والدرا�سات واال�ست�شارات والعون الفني والتدريب .
د � -إعداد م�سودات القوانني واللوائح اخلا�صة باملجل�س .
 - 2تتكون الأمانة العامة من املدير التنفـيـ ــذي الذي ي ــعد امل�س ـ ـ�ؤول الأول فـي الأمانة
وي�ساعده جمموعة من العاملني  ،حتدد �أعدادهم ومهماتهم بح�سب متطلبات العمل
وفقا للهيكل التنظيمي للمجل�س .
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 - 3يعني جمل�س الأع�ضاء بالأغلبية الب�سيطة املدير التنفـيذي بناء على تو�صية من الهيئة
التنفـيذية التي حتدد م�ؤهالت املدير التنفـيذي ومهماته  ،ويكون املدير التنفـيذي
م�س�ؤوال �أمام الهيئة التنفـيذية وجمل�س الأع�ضاء عن املهمات املوكلة �إليه .
 - 4يع ــني املدي ــر التنفـي ــذي العاملــني مع ــه بح�سب الهيكل التنظيمي املعتمد واللوائح
املنظمة لذلك .
 - 5يكـ ــون املدي ــر التنفـيــذي والعاملون معه م�س�ؤولني �أمام الهيئة التنفـيذية وجمل�س
الأع�ضاء فقط  ،وعليهم االمتناع عن القيام ب�أي عمل يتعار�ض مع �أعمالهم  ،وااللتزام
ب�سرية معلومات املجل�س  ،و�أال تك�شف �أو تن�شر �إال بت�صريح �أو تفوي�ض من الهيئة
التنفـيذية �أو جمل�س الأع�ضاء .
املــادة الثانيــة والع�شــرون
االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم
للمجل�س �أن يربم اتفاقيات �أو مذكرات تفاهم للتعاون وال�شراكة مع مراكز بحوث النخيل
والتمور واملراكز املتخ�ص�صة واجلهات ذات العالقة فـي املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك .
املــادة الثالثــة والع�شــرون
امل�ساهمـــات واال�شتــراكات
يحدد جمل�س الأع�ضاء مبالغ امل�ساهمات التي تلتزم الدول ب�سدادها  ،وفقا لنوع الع�ضوية
املن�صو�ص عليه فـي هذا النظام .
املــادة الرابعــة والع�شــرون
املــوارد املاليــة
 - 1امل�ساهمات ال�سنوية .
 - 2املنح والتربعات املالية والعينية املقدمة للمجل�س التي يوافق عليها جمل�س الأع�ضاء
بالإجماع .
املــادة اخلام�ســة والع�شــرون
�إدارة �أمـــوال املجلــ�س
للمجل�س فتح ح�سابات م�صرفـية فـي دولة املقر �أو خارجها  ،وتفوي�ض الهيئة التنفـيذية
املدير التنفـيذي وم�س�ؤوال �آخر من الأمانة العامة بال�سحب من تلك امل�صارف .
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املــادة ال�ساد�ســـة والع�شـــرون
امليزانية وامل�صروفات والتقارير املالية
 - 1يعد املدير التنفـيذي ميزانية املجل�س لل�سنة القادمة  -قبل انتهاء ال�سنة املالية اجلارية -
ويعر�ضها على الهيئة التنفـيذية للمراجعة والتقييم  ،متهيدا لعر�ضها على جمل�س
الأع�ضاء للموافقة عليها .
 - 2حتدد الهيئة التنفـيذية  -ب�شكل دوري � -أوجه ال�صرف التي من �ش�أنها حتقيق �أهداف
املجل�س .
 - 3يتحمل املجل�س تكاليف �سفر و�إقامة ممثل الدولة الع�ضو فـي جمل�س الأع�ضاء والهيئة
التنفـيذية .
 - 4يتحمل املجل�س تكاليف اجتماعات جمل�س الأع�ضاء عندما تعقد فـي دولة املقر بدعوة
من املجل�س � .أما �إذا عقدت هذه االجتماعات فـي �إحدى الدول الأع�ضاء بناء على
دعوة منها  ،فتتحمل الدولة الع�ضو كل التكاليف املحلية املتعلقة بتنظيم االجتماع ،
ويتحمل املجل�س �سفر ممثلي الدول الأع�ضاء و�إقامتهم .
 - 5يعد املدير التنفـيذي تقارير مالية ن�صف �سنوية عن الإيرادات وامل�صروفات وتنفـيذ
امليزانية ويرفعها �إلى الهيئة التنفـيذية  ،ويعد كذلك تقريرا ماليا �سنويا ويرفعه �إلى
جمل�س الأع�ضاء العتماده .
املــادة ال�سابعــة والع�شــرون
املراجـــع امل�ستقـــل
يعني جمل�س الأع�ضاء  -بناء على تو�صية من الهيئة التنفـيذية  -مراجعا م�ستقال يتولى
مراجعة ح�سابات املجل�س  ،وتكون مدة التعيني �سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة .
املــادة الثامنــة والع�شــرون
جهـــة الإيـــداع
تعني حكومة اململكة العربية ال�سعودية مبوجب هذا النظام وديعا له .
املــادة التا�سعــة والع�شــرون
التوقيــع
يفتــح بــاب التوقيــع علــى هــذا النظام فـي اململكة العربية ال�سعودية مبدينة الريا�ض بدءا
من  29حمرم 1435هـ  ،املوافق  2دي�سمرب 2013م .
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املــادة الثالثـــون
الت�صديــق والقبــول والإقــرار
 - 1يخ�ضع هذا النظام للت�صديق �أو القبول �أو الإقرار من جانب الدول ــة املوق ــعة وفقا
للإجراءات النظامية لكل منها .
 - 2تودع وثائق الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام لدى املودع لديه .
املــادة احلاديــة والثالثــون
�سريـــان النظـــام
يبد أ� �سريان النظام الأ�سا�سي للمجل�س من تاريخ امل�صادقة عليه من طرف ت�سع دول على الأقل .
املــادة الثانيــة والثالثــون
االن�ضمــــام
يكون باب االن�ضمام �إلى املجل�س مفتوحا �أمام الدول املنتجة وامل�ستوردة للتمور وفقا لأحكام
هذا النظام  ،ويكون االن�ضمام �ساريا من اليوم التايل لإيداع الدولة وثيقة ان�ضمامها لدى
جهة الإيداع .
املــادة الثالثـــة والثالثــون
تعليـــق الع�ضويـــة
 - 1تقدم الأمانة العامة للع�ضو الكامل الذي مل ي�سدد ا�شرتاكاته ال�سنوية �إخطارا بالدفع
وبعد �ستة �أ�شهر من الإخطار  ،يفقد احلق فـي الت�صويت ما مل ي�سدد ما بذمته .
 - 2تقدم الأمانة العامة للع�ضو امل�شارك الذي مل ي�سدد ا�شرتاكاته ال�سنوية �إخطارا بالدفع
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الإنذار .
 - 3تعلق الع�ضوية فـي املجل�س �إذا مل يلتزم الع�ضو بالدفع بعد �سنة من الإخطار  ،ما مل
يتقدم بعذر تقبله الهيئة التنفـيذية .
-258-

املــادة الرابعـــة والثالثــون
�إ�سقـــاط الع�ضويـــة
يحق ملجل�س الأع�ضاء  -عن طريق الأغلبية املعرفة  -بتو�صية من الهيئة التنفـيذية �إ�سقاط
ع�ضوية �أي ع�ضو ثبت �أنه مل يدفع التزاماته املالية ملدة �سنتني ماليتني بدون عذر مقبول ،
�أو مل يقم بواجباته املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام � ،أو قام بت�صرفات تعوق العمل بهذا
النظام  ،دون �أن يخل ذلك با�ستمرار �إلزام الع�ضو بت�سديد كل ما علي ــه م ــن التزامـ ــات .
وعلــى الع�ضو امل�سقطة ع�ضويته ا�سرتجاع ع�ضويته � ،إن رغب فـي ذلك بعد �سداد ما عليه
من التزامات مالية .
املــادة اخلام�ســـة والثالثــون
االن�سحــاب من ع�ضويــة املجلــ�س
يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س االن�سحاب من املجل�س �إذا تقدم ب�إبالغ كتابي لرئي�س
جمل�س الأع�ضاء  ،الذي يبلغ بها الهيئة التنفـيذية والأمانة العامة للمجل�س  ،وي�صبح
االن�سحاب من ع�ضوية املجل�س �ساريا بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم البالغ  ،وعلى الع�ضو
املن�سحب الوفاء مبا عليه من التزامات خالل مدة ع�ضويته قبل االن�سحاب .
املــادة ال�ساد�ســة والثالثــون
ت�سويـــة اخلالفـــات
�أي نزاع ين�ش�أ بني الأع�ضاء ب�سبب �أحكام هذا النظام �أو تطبيقه  ،ي�ســوى بالط ــرق الودي ــة
من خالل االت�صاالت الر�سمية والتفاو�ض بني الأع�ضاء .
املــادة ال�سابعـــة والثالثــون
تعديـــل النظـــام
يجوز ملجل�س الأع�ضاء  -عن طريق الت�صويت اخلا�ص  -تعديل �أي من �أحكام هذا النظام
بناء على اقرتاح من الهيئة التنفـيذية �أو من �أحد الأع�ضاء ير�سل �إلى رئي�س املجل�س قبل
( )120يوما من اجتماع جمل�س الأع�ضاء  ،و�إلى كل الأع�ضاء قبل ( )90يوما من اجتماع
جمل�س الأع�ضاء  .وي�صبح التعديل املوافق عليه �ساريا بــعد ( )90يوم ــا م ــن تاري ــخ �إي ــداع
ما ال يقل عن ( )%50من الدول الأع�ضاء لوثائق ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها لهذا
التعديل لدى جهــة الإي ــداع  .وا�ستثناء من ذلك ال تعدل املواد (ال�سابعة) و(الثامنة)
و(التا�سعة) و(الأربعون) من هذا النظام �إال بالإجماع .
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املــادة الثامنــة والثالثــون
التحفظـــات
ال يج ــوز �إبــداء التحفظ ــات ف ــي �ش ـ�أن �أي مــن �أحكــام هــذا النظــام .
املــادة التا�سعــة والثالثون
�إنهـــاء املجلــــ�س وت�صفيتـــه
 - 1ميكن ملجل�س الأع�ضاء  -عن طريق الأغلبية املعرفة � -إنه ــاء عمـ ــل املجلـ ــ�س اعتبـ ــارا
من التاريخ الذي يحدده جمل�س الأع�ضاء فـي قراره .
 - 2عند الإنهاء  ،ي�شكل جمل�س الأع�ضاء جلنة م�ستقلة لت�صفية وت�سوية ح�سابات املجل�س
وي ــوزع النات ــج م ــن الت�سويـ ــة والأ�ص ــول الأخـ ــرى عل ــى الأع�ضاء بن�سب ا�شرتاكهم ،
على �أال حتمل دولة املقر �أي عجز ناجت عن هذه العملية .
املــادة الأربعــــون
الن�ســــخ
ح ــرر ه ــذا الن ــظام م ــن ن�سخ ــتني �أ�صليت ــني باللغت ــني العربي ــة والإجنليزي ــة  ،والن�صان
مت�ساويان فـي احلجية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/23
بالت�صديق على بروتوكولي مونتريال الخا�صين بتعديل املادتين
رقمي (�-50أ) و( )56من معاهدة الطيران املدني الدولي املوقعة في �شيكاغو 1944م
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى معاهدة الطريان املدين الدويل املوقعة فـي �شيكاغو 1944م ،
وعلى بروتوكول مونرتيال اخلا�ص بتعديل املادة (� - 50أ) من املعاهدة امل�شار �إليها ،
وعلى بروتوكول مونرتيال اخلا�ص بتعديل املادة ( )56من املعاهدة امل�شار �إليها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على الربوتوكولني امل�شار �إليهما  ،وفقا لل�صيغتني املرفقتني .
املــادة الثانيــــة
على جهــات االخت�صــا�ص �إيداع وثيقتي الت�صــديق على الربوتوكولني امل�شــار �إليهمــا وفق ــا
لأحكامهما .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1333
ال�صادرة فـي 2020/3/15م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/24
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومــة جمهوريــة كازاخ�ستــان حــول الإعفــاء المتـــبادل
من متطلبات الت�أ�شيرة لحاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�صة والخدمة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية كازاخ�ستان حول الإعفاء
املتبادل من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  11من يونيو 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اتفاقية بني حكومـة �سلطنـة عمـان
وحكومة جمهورية كازاخ�ستان حول الإعفاء املتبادل
من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
�إن حكومة �س ــلطنة عمــان وحكومة جمهورية كازاخ�ستان  ،وامل�شار �إليهما �أدناه بـ " الطرفـني " ،
و�ضعا فـي االعتبار الرغبة فـي تقوية عالقات ال�صداقة بني الدولتني ،
ورغبــة فــي ت�سهيــل الزيارات املتبادلــة ملواطنــي �سلطنــة عمــان وجمهوري ــة كازاخ�ست ــان ،
حاملــي جــوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة فـي �إقليم دولة الطرف الآخر ،
قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املـادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على :
 - 1مواطني �سلطنة عمان حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة
�سارية املفعول .
 - 2مواطني جمهورية كازاخ�ستان حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سيــة �أو اخلدمــة
�سارية املفعول .
املـادة ( ) 2
يج ــوز ملواطن ــي �أي مــن دولتي الطرفـني امل�شار �إليهما فـي املادة ( )1الدخول �إلى  ،واملرور
عبــر  ،ومغادرة �إقلي ــم دولة الطرف الآخر دون ت�أ�شرية ملدة ( )30ثالثني يوما من تاريخ
الو�صول  ،وال ميكن متديد هذه املدة .
املـادة ( ) 3
ال يعفى مواطنو �أي من دولتي الطرفـني امل�شار �إليهما فـي املادة ( ، )1والذين يتم تعيينهم
فـي بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية �أو فـي مكاتب متثيل ملنظمة دولية معتمدة فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر  ،و�أفراد �أ�سرهم  ،من �إجراءات احل�صول على ت�أ�شرية  ،وعليهم احل�صول على
ت�أ�شرية منا�سبة من البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية لدولة الطرف الآخر قبل دخولهم
الأول .
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املـادة ( ) 4
لكل طرف احلق فـي رف�ض دخول �أو تق�صري �أو �إلغاء مدة �إقامة �أي مواطن من دولة الطرف
الآخر فـي �إقليمه ممن يعترب وجوده غري مرغوب فـيه .
املـادة ( ) 5
يجب �أن تكون اجلوازات امل�شار �إليها فـي املادة (� )1سارية املفعول ملدة ال تقل عن (� )6ستة
�أ�شهر من تاريخ دخول �إقليم دولة الطرف الآخر .
املـادة ( ) 6
 - 1يجب على مواطني دولة �أي من الطرفـني امل�شار �إليهما فـي املادة ( )1االلتزام بالت�شريعات
الوطنية والأنظمة ال�سارية فـي �أثناء بقائهم فـي �إقليم دولة الطرف الآخر  ،وذلك دون
الإخالل ب�أحكام اتفاقية فـيينا للعالقات الدبلوما�سية لعام 1961م  ،واتفاقية فـيينا
للعالقات القن�صلية لعام 1963م .
 - 2يجب على مواطني دولة �أي من الطرفـني امل�شار �إليهما فـي املادة ( )1عدم القيام ب�أي
�أن�شطة تتعلق بريادة الأعمال �أو مدفوعة الأجر فـي �إقليم دولة الطرف الآخر .
املـادة ( ) 7
 - 1يجب على مواطني دولة �أي من الطرفـني فـي حالــة فقدانه ــم �أو تل ــف ج ــواز �سفره ــم
الدبلوما�سي �أو اخلدمة �أو اخلا�ص فـي �إقليم دول ــة الط ــرف الآخر �إبالغ ال�سلطات
املخت�صة فـي البلد امل�ضيف  ،و�إبالغ البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية لبلده بذلك .
 - 2ت�صدر البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية املخت�صة جوازا دبلوما�سيا �أو خدمة �أو خا�صا
جديدا �أو وثيقة �سفر ملواطنيها  ،وتبلغ ال�سلطات املخت�صة فـي الدولة امل�ضيفة بذلك .
املـادة ( ) 8
 - 1لأغ ــرا�ض ه ــذه االتفاقي ــة  ،يتب ــادل الطرفان عرب القــنوات الدبلوما�سي ــة  ،من ــاذج مـن
جوازات ال�سفر ال�سارية املفعول امل�شار �إليها فـي املــادة ( )1خالل مدة ال تزيد على ()30
ثالثني يوما قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
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 - 2فـي حالة ا�ستحداث جوازات �سفر جديدة �أو تعديل للجوازات امل�شار �إليها فـي املادة (، )1
يتب ــادل الطرف ــان عبــر القنوات الدبلوما�سيــة مناذج مــن هــذه اجل ــوازات  ،خــالل مـدة
ال تزيــد علـى ( )30ثالثني يوما قبل دخول هذ اجلوازات اجلديدة �أو املعدلة حيز التنفـيذ .
 - 3يبلغ الطرفان كــل منهمـا الآخر عن �أي تعديل فـي ت�شريعاتهما ونظمهما الوطنية
املتعلقة ب�إ�صدار جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة (. )1
املـادة ( ) 9
 - 1من �أجل �ضمان الأمن الوطني  ،والنظام العام  ،وال�صحة العامــة  ،يحتف ــظ �أي مــن
الطرفـني باحلق فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا ب�شكل كلي �أو جزئي .
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخر
عـن التعليـق كتابــة  ،عب ــر القن ــوات الدبلوما�سي ــة  ،قب ــل (� )7سب ــعة �أيــام علــى ا ألق ــل
من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ  ،كما �أن عليه �أي�ضا �إخطار الطرف الآخر بانتهاء
هذا التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبــل (� )7سبعة �أيام على الأقل من �إنهاء
هذا التعليق .
 - 3ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانونـي ملواطنــي كــال الطرف ــني
حاملي جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1املقيمني فـي �إقليم دولة الطرف ا آلخــر
فـي �أثناء اتخاذ قرار تعليق العمل باالتفاقية .
املـادة ( ) 10
يجوز مبوافقة الطرفـني املتبادلة تعديل هــذه االتفاقيـة  ،ويعتبــر مثــل هـ ــذه التعديـ ــالت
�أو التغيريات جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية  ،وت�صدر فـي بروتوكول منف�صل  ،وتدخ ــل حي ــز
التنفـيذ وفق ما هو مو�ضح فـي املادة ( )13فقرة ( )1من هذه االتفاقية .
املـادة ( ) 11
ي�سوي الطرفان �أي خالف ــات تن�شـ ـ أ� ع ــن تف�سي ــر �أو تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه االتفاقي ــة ودي ــا
من خالل امل�شاورات �أو املفاو�ضات بني الطرفـني .
املـادة ( ) 12
ال ت�ؤثــر هذه االتفاقية على حقوق والتزامات الطرفـني املرتتب ــة مبوج ــب االتفاقي ــات
الدولية التي يعد البلدان �أطرافا فـيها .
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املـادة ( ) 13
 - 1ت�سري هذه االتفاقية ملدة غري حمددة  ،وتدخل حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما
من تاريخ ت�سلم  ،وعرب القنـوات الدبلوما�سية � ،آخر �إ�شعــار كتابــي ب�إمت ــام ك ــل طرف
�إجراءاته الداخلية ال�ضرورية لدخول االتفاقية حيز التنفـيذ .
 - 2ينتهي العمل بهذه االتفاقية بعد (� )60ستني يوما من ت�سلم �إ�شعار كتابي  ،عرب القنوات
الدبلوما�سية من �أحد الطرفـني يبني رغبته فـي �إنهاء االتفاقية .
 - 3عند الدخ ــول حي ــز التنفـي ــذ  ،حتــل ه ــذه االتفاق ــية حم ــل مذك ــرة الإعف ــاء املتب ــادل
مــن متطلبــات الت�أ�شيــرة حلامل ــي جــوازات ال�سفر الدبلوما�سية بني وزارة اخلارجية
فـي �سلطنة عمان ووزارة اخلـارجية بجمهورية كازاخ�سـتان املوقعة فـي 2008 /3 /16م .
حررت فـي مدينة م ـ ــ�سقط  ،بتاريخ  11يونيـ ــو 2018م  ،من ن�سختني �أ�صليتــني باللغــات :
العربية  ،والكازاخية والإجنليزية والرو�سية  ،لكل منها ذات احلجية القانونية  ،وفـي حالة
االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عـن حكومـة
جمهورية كازاخ�ستان

عـن حكومـة
�سلطنـــة عمـــــان
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AGREEMENT
between the Government of the Sultanate of Oman
and the Government of the Republic of Kazakhstan on
Mutual Exemption from Visa Requirements for
Holders of Diplomatic, Special and Service passports
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of
Kazakhstan, hereinafter referred to as the “Parties”,
Taking into account the desire to strengthen friendly relations between the two states;
Desiring to facilitate mutual visits of citizens of the Sultanate of Oman and the Republic of Kazakhstan holding Diplomatic, Special or Service passports, into the territories
of the States of both Parties;
Have agreed as follows:
Article 1
The Provisions of this Agreement apply tо:
1 - Citizens of the Sultanate of Oman, holding valid Diplomatic, Special or Service
passports.
2 - Citizens of the Republic of Kazakhstan, holding valid Diplomatic or Service passport.
Article 2
Citizens of the State of each Party referred to in Article 1, may enter, transit through
and leave the territory of the State of the other Party without visas for the period of
thirty (30) calendar days from the date of arrival without the possibility of renewal.
Article 3
Citizens of the State of each Party referred to in Article 1, appointed to the diplomatic
missions, or consular offices or representative offices of an international organization
accredited in the territory of the State of the other Party, including their family members, are not exempted from the visa requirements of the other Party and shall obtain
appropriate entry visas from the diplomatic representation or consular office of the
State of the other Party prior to their first entry.
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Article 4
Each Party reserves the right to refuse the entry, reduce or terminate the period of
staying in its territory for any citizen of the State of the other Party whose presence is
considered undesirable.
Article 5
The Period of validity of passports referred to in Article 1, has to be not less than six (6)
months from the date of entry into the territory of the State of the other Party.
Article 6
1 - Citizens of the State of each Party referred to in Article 1 during the period of
stay in the territory of the other Party are obliged to comply with the national
legislation and regulations of this Party without prejudice to the provisions of the
Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the Vienna Convention
on Consular Relations of 1963.
2 - Citizens of the State of each Party referred to in Article 1 shall not be engaged
in entrepreneurship or paid activities within the territory of the State of the other
Party.
Article 7
1 - Citizens of the State of each Party in case of loss or damage of diplomatic, service
or special passport in the territory of the State of the other Party, shall inform the
competent authorities of the host country and the diplomatic or consular office of
his or her State.
2 - The concerned diplomatic or consular office shall issue a new diplomatic, service
or special passport or travel document to its citizen and inform the competent
authorities of the host State accordingly.
Article 8
1 - For the purpose of this Agreement, the Parties shall exchange the specimens of the
valid passports referred to in Article 1, through diplomatic channels, not later than
thirty (30) calendar days before the date of its entry into force.
2 - In case of introduction of new passports or modification of passports referred to
in Article 1, the Parties shall exchange the specimens of these passports, through
diplomatic channels, not later than thirty (30) calendar days before the date of entry
into force of the new or modified passports.
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3 - The Parties shall inform each other about any modification in their national
legislations and regulations concerning the issuance of the passports referred to in
Article 1.
Article 9
1 - In order to ensure national security, public order and public health, each Party
reserves the right to temporarily suspend this Agreement in whole or in part.
2 - The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, shall notify the
other Party of the suspension in writing through diplomatic channels at least seven
(7) calendar days before the entry of this suspension into force, and shall also inform
the other Party of the termination of the suspension in writing through diplomatic
channels, at least seven (7) calendar days prior to the end of this suspension.
3 - The suspension of this Agreement shall not affect the legal status of citizens of both
Parties holding the passports referred to in Article 1, who stayed in the territory
of the State of the other Party at the time the decision of the suspension of the
Agreement was taken.
Article 10
By mutual consent of the Parties, this Agreement may be amended, such amendments
and alterations are an integral part of this Agreement, and shall be issued in a separate
Protocol and enter into force in the manner provided for in Article 13, paragraph (1) of
this Agreement.
Article 11
Any disputes which may arise when interpreting and applying the provisions of this
Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the
Parties.
Article 12
This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from
other international treaties to which their States are Parties.
Article 13
1 - This Agreement shall be concluded for an indefinite period, and shall enter into force
thirty (30) calendar days after the date of receiving, through diplomatic channels,
the last written notification, of the completion by each Party of its domestic
procedures necessary for the entry into force of this Agreement.
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2 - This Agreement shall be terminated sixty (60) calendar days after the date of
receiving, through diplomatic channels, from the other Party a written notification
with the intention to terminate the Agreement.
3 - When entering into force, this Agreement shall supersede the Memorandum on
Mutual Exemption from Visa Requirement for Diplomatic Passport Holders
between the Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman and the Ministry
of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, as of 16/03/2008.
Done at Muscat on 11 June 2018, in two originals, each in the Arabic, Kazakh, English, and Russian languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of
interpretation, the English text shall prevail.

For

For

the Government of

the Government of

the Sultanate of Oman

the Republic of Kazakhstan
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/25
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية الدولية
ب�ش�أن الم�س�ؤولية المدنية عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن الزيتي لعام 2001
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن الزيتي
لعام , 2001
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار
التلوث بوقود ال�سفن الزيتي لعام  , 2001وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

االتفاقيـة الدوليـة ب�شـ�أن امل�س�ؤوليـة املدنيـة
عـن �أ�ضـرار التلـوث بوقـود ال�سفـن الزيتـي  ،لعـام 2001
�إن الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية ،
�إذ ت�ستذكــر املـادة ( )194مــن اتفاقيــة الأمــم املتحدة ب�ش ـ�أن قانـون البحار  ،لعام  ، 1982التــي
تن�ص علــى �أن الــدول يجـب �أن تتخذ جميع ما يلزم من تدابري ملنع تلـوث البيئــة البحريــة
وخف�ضه وال�سيطرة عليه ،
و�إذ ت�ستذكـر �أي�ضـا املــادة ( )235مـن تلك االتفاقيــة التـي تن�ص علــى أ�نـه يجــب علــى الــدول ،
لغر�ض �ضمان تعوي�ض �سريع وكاف فـيما يتعلق بجميع الأ�ضرار الناجمة عن تلوث البيئة
البحرية � ،أن تتعاون فـي تطوير قواعد القانون الدويل ذات ال�صلة ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �أن االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث الزيتي
لعام  ، 1992واالتفاقية الدولية ب�ش�أن �إن�شاء �صندوق دويل للتعوي�ض عن �أ�ضــرار التلــوث
الزيتــي لعــام  1992قــد جنحتــا فــي كفالة تعوي�ض الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا لأ�ضرار �سببها
التلوث الناجم عن ت�سرب �أو ت�صريف الزيت ال�سائب املنقول بحرا عن طريق ال�سفن ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �أي�ضا �أن االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية والتعوي�ض فـيما يتعلق
بالأ�ضرار الناجمة عن نقل املواد اخلطرية وال�ضارة بحرا لعام  1996قد اعتمدت لتوفـري
تعوي�ض كاف و�سريع وفعال عن الأ�ضرار الناجمة عن احلوادث املت�صلة بنقل املواد اخلطرية
وال�ضارة عن طريق البحر ،
و�إذ تعرتف ب�أهمية حتديد م�س�ؤولية �شيئية عن جميع �أ�شكــال التلــوث الزيتــي ترتب ــط
بحد مالئم مل�ستوى تلك امل�س�ؤولية ،
و�إذ ترى �أن ا ألمــر ي�ستلــزم و�ضع تدابري تكميلية �ضمانا لدفع تعوي�ض كاف و�سريع وفعال
عن الأ�ضرار التي ي�سببها التلوث الناجم عن ت�سرب �أو ت�صريف وقود ال�سفن الزيتي منها ،
ورغبة منها فـي اعتماد قواعد و�إجراءات دولية موحدة لتحديد امل�سائل املتعلقة بامل�س�ؤولية
وتوفـري تعوي�ض كاف فـي هذه احلاالت ،
قد اتفقت على ما يلي :
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املــادة ( ) 1
تعاريـــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
 - 1تعني " ال�سفـينة " �أي مركب �صالح للمالحة البحرية و�أي مركبة عائمــة فـي البح ــر
من �أي نوع كان .
 - 2ويعني " ال�شخ�ص " �أي فرد �أو �شركة ت�ضامن � ،أو هيئة عامة �أو خا�صة � ،سواء �أكانت
اعتبارية �أم ال  ،مبا فـي ذلك �أي دولة �أو �أي من الأق�سام الفرعية املكونة لها .
 - 3ويعني " مالك ال�سفـينة " املالك  ،وت�شمل هذه ال�صفة املالك امل�سجل  ،وم�ست�أجر ال�سفـينة
غري املطقمة  ،والقائم على �إدارة ال�سفـينة وم�شغلها .
 - 4ويعنــي" املالك امل�سج ــل " ال�شخ ــ�ص �أو الأ�شخ ــا�ص الذي ــن �سجل ــت ال�سفـين ــة ب�أ�سمائهــم
�أو يعني  ،فـي حالة عدم ت�سجيل ال�سفـين ــة  ،ال�شخ�ص �أو الأ�شخـا�ص الذيــن ميلك ــون
ال�سفـينة  .ولكن �إذا كانت ال�سفـينة مملوكة لدولة وت�شغلها �شركة م�سجلة فـي تلك
الدولة بو�صفها م�شغل ال�سفينة ف�إن " املالك امل�سجل " يعني عندئذ هذه ال�شركة .
 - 5ويعني "وقود ال�سفن الزيتي" �أي زيت معدين هيدروكربوين  ،وي�شمل ذلك زيت التزليق ،
امل�ستخــدم �أو املتوخى ا�ستخدامه لت�شغيل ال�سفـينة �أو دفعها  ،و�أي خملفات من هذه
الزيوت .
 - 6وتعني " اتفاقية امل�س�ؤولية املدنية " االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار
التلوث الزيتي لعام  ، 1992ب�صيغتها املعدلة .
 - 7وتعن ــي " التدابي ــر الوقائي ــة " �أي تدابي ــر معقولـة يتخذهــا �أي �شخــ�ص بعد وقـ ــوع
حادث ما لتجنب �أ�ضرار التلوث �أو تقليلها �إلى �أدنى حد .
 - 8وتعني " احلادثة " �أي واقعة � ،أو �أي �سل�سلة من الوقائع ذات من� أش� واحد  ،ت�سبب �أ�ضرار
التلوث �أو ت�سفر عن تهديد ج�سيم وداهم بت�سبيب هذه الأ�ضرار .
 - 9وتعني " �أ�ضرار التلوث " ما يلي :
أ�  -اخل�سائر �أو الأ�ضرار الواقعـ ــة خ ــارج ال�سفـين ــة من جراء تل ــوث نـجـ ــم عن ت�سرب �أو
ت�صريف وقود ال�سفـينة الزيتي � ،أينما وقع هذا الت�سرب �أو الت�صريف � ،شريطة �أن
يقت�صر التعوي�ض عن �إتالف البيئة  ،والذي ال ي�شمل �أي خ�سائر فـي الأرباح تكون
قد جنمت عن هذا الإتالف  ،على تكاليف تدابري الإ�صالح املعقولة التي نفذت
بالفعل �أو التي يعتزم تنفـيذها  ،و
ب  -تكاليف التدابري الوقائية  ،واخل�سائر �أو الأ�ضرار الأخرى املرتتبة على هذه التدابري .
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 - 10وتعني " دولة ت�سجيل ال�سفـينة " فـيما يتعلق ب�سفـينة م�سجلة  ،الدولة التي �سجلت
فـيها ال�سفـينة وتعني  ،فـيما يتعلق ب�سفـينة غري م�سجلة  ،الدولة التي يحق لل�سفـينة
�أن ترفع علمها .
 - 11وتعنــي "احلمول ــة الإجمالي ــة" احلمول ــة الإجمالي ــة حم�سوبة وفقــا للوائ ــح قيا�س
احلمول ـ ــة الواردة فـي املرفـ ــق ( )1من االتفاقي ــة الدولي ــة لقي ــا�س حمول ــة ال�سفن ،
لعام . 1969
 - 12وتعني " املنظمة " املنظمة البحرية الدولية .
 - 13ويعني " الأمني العام " الأمني العام للمنظمة .
املــادة ( ) 2
نطـــاق التطبيـــق
ال تنطبق هذه االتفاقية �إال على ما يلي :
أ� � -أ�ضرار التلوث الواقعة :
( - )iفـي �أرا�ضي دولة طرف  ،وي�شمل ذلك بحرها الإقليمي  ،و
( - )iiف ــي املنطقــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة لدولـة طرف  ،املحددة وفقــا للقانــون الدويل
�أو � ،إذا مل تكن دولة طرف قد حددت هذه املنطقة  ،ففـي منطقة واقعة وراء
البحر الإقليمي لتلك الدولة ومال�صقة له حتددها تلك الدولة وفقا للقانون
الدويل على �أال متتد �إلى م�سافة تتجاوز ( )200مائتي ميل بحري من خط
الأ�سا�س الذي يقا�س منه عر�ض بحرها الإقليمي ،
ب  -التدابري الوقائية � ،أينما اتخذت  ،لتجنب هذه الأ�ضرار �أو تقليلها �إلى �أدنى حد .
املــادة ( ) 3
م�س�ؤوليــة مــالك ال�سفـينــة
 - 1با�ستثناء ما تن�ص عليه الفقرتان ( 3و  ، )4يكون مالك ال�سفـينة وقت وقوع احلادثة
م�س�ؤوال عن �أ�ضرار التلوث الذي ت�سبب فـيه �أي وقود زيتي لل�سفـينة موجود على متنها
�أو �صادر عنها � ،شريطة �أن ت�سند امل�س�ؤولية � ،إذا كانت احلادثة تت�ألف من �سل�سلة وقائع
ذات من� أش� واحد � ،إلى مالك ال�سفـينة وقت حدوث �أول هذه الوقائع .
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� - 2إذا ا�شرتك �أكرث من �شخ�ص واحد فـي حتمل امل�س�ؤولية وفقا للفقرة ( ، )1وجب �أن
تكون م�س�ؤوليتهم ت�ضامنية وتكافلية .
 - 3ال يتحمل مالك ال�سفـينة �أي م�س�ؤولية عن �أ�ضرار التلوث �إذا �أثبت ما يلي :
أ� � -أن الأ�ضرار قد جنمت عن عمل من �أعمال احلرب � ،أو القتال � ،أو احلرب الأهلية ،
�أو التمرد � ،أو بفعل ظاهرة طبيعية ذات طابع ا�ستثنائي وحتمي وقاهر � ،أو
ب � -أن الأ�ضـ ــرار قــد جنم ــت كليا عن فعل �أو تق�صري �أتاه طرف ثالث بنية �إحداث
ال�ضرر � ،أو
ج � -أن الأ�ض ــرار قد جن ــمت كليا ع ــن �إهمــال �أو ت�ص ــرف خاطئ �آخر �صدر عن حكومة
�أو �سلط ــة �أخــرى م�س�ؤول ــة ع ــن �صيان ــة الأ�ض ــواء �أو املعينــات املالحــية الأخــرى ،
فـي �إطار ممار�ستها لوظيفتها تلك .
� - 4إذا �أثبت مالك ال�سفـينة �أن �أ�ضرار التلوث قد جنمت كليا �أو جزئيا عن فعل �أو تق�صري
�أتاه بنية �إح ــداث ال�ض ــرر  ،ال�شخ ــ�ص الذي تعر�ض لهذا ال�ضــرر � ،أو عن �إهم ــال ذلك
ال�شخ�ص جاز �إعفاء مالك ال�سفـينة كليا �أو جزئيا من م�س�ؤوليته �إزاء ذلك ال�شخ�ص .
 - 5ال يجوز رفع �أي دعوى تعوي�ض عن �أ�ضرار التلوث �ضد مالك ال�سفـينة �إال وفقا لهذه
االتفاقية .
 - 6لي�س فـي هذه االتفاقية ما يخل ب�أي حق فـي الرجوع يتمتع به مالك ال�سفـينة مبعزل
عن هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 4
اال�ستثنــــاءات
 - 1ال تنطبق هذه االتفاقية على �أ�ضرار التلوث املعرفة فـي اتفاقية امل�س�ؤولية املدنية ،
وذلك ب�صرف النظر عن ا�ستحقاق �أو عدم ا�ستحق ــاق التعويــ�ض عن هذه الأ�ض ــرار
مبوجب االتفاقية املذكورة .
 - 2با�ستثن ــاء ما ن�ص عليـه فـي الفق ــرة ( ، )3ال تنطب ــق �أحكام هذه االتفاقي ــة على ال�سفن
احلربية � ،أو ال�سفن احلربية امل�ساعدة � ،أو ال�سفن الأخرى التي متلكها �أو ت�شغلها �إحدى
الدول وت�ستخدمها ب�صفة م�ؤقتة فـي �أغرا�ض حكومية غري جتارية فح�سب .
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 - 3يجوز لأي دولة طرف �أن تقرر تطبيق هذه االتفاقية على �سفنها احلربية �أو �سفنها
الأخرى املو�صوفة فـي الفقرة ( ، )2وفـي هذه احلالة عليها �أن تخطر الأمني العام
بذلك مبينة �شروط وظروف هذا التطبيق .
 - 4فـيما يتعلق بال�سفن التي متلكها دولة طرف وت�ستخدمها فـي الأغرا�ض التجارية ،
تخ�ضع كل دولة للمقا�ضاة فـي الوالية الق�ضائية املبينة فـي املادة ( )9وتتخلى عن
جميع الدفوع امل�ستندة �إلى مركزها كدولة ذات �سيادة .
املــادة ( ) 5
احلادثات التي ت�شمل �سفـينتني �أو �أكرث
عندما تقع حادثة ت�شمل �سفـينتني �أو �أكرث وتنجم عنها �أ�ضرار تلوث  ،يتحمل مالكو جميع
ال�سفن املعنية � ،إال �إذا انتفعوا ب�إعفاء قررته لهم املادة ( ، )3م�س�ؤولية ت�ضامنية وتكافلية
عن كل الأ�ضرار التي تتعذر جتزئتها فـي الت�صور املعقول .
املــادة ( ) 6
حــدود امل�س�ؤوليــة
لي�س فـي هذه االتفاقية ما ي�ؤثر على حق مالك ال�سفـينة وال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين
يوفرون الت�أمني �أو �ضمانا ماليا �آخر فـي احلد من م�س�ؤوليتهم مبوجب �أي نظام وطني �أو
دويل واجب االنطباق  ،مثل اتفاقية حدود امل�س�ؤولية عن املطالبات البحرية  ،لعام ، 1976
ب�صيغتها املعدلة .
املــادة ( ) 7
الت�أمني الإجباري �أو ال�ضمان املايل
 - 1يجب على املالك امل�سجل ل�سفـينة م�سجلــة فـي دول ــة طرف تزيد حمولته ــا الإجمالي ــة
على (� )1000ألف طـ ــن �أن يكتتب فـي ت�أمي ــن �أو �ضمان مايل �آخـ ــر  ،ك�ضمــان من بنك
�أو من م�ؤ�س�س ــة مالي ــة مماثل ــة  ،لتغطية م�س�ؤوليت ــه عن �أ�ضرار التلـوث مببلــغ يعــادل
حدود امل�س�ؤولية املقررة مبوجب نظام حدود امل�س�ؤولية الوطني �أو الدويل واجب
االنطباق  ،على �أال يتجاوز فـي جميع الأحوال املبلغ املح�سوب وفقا التفاقية حدود
امل�س�ؤولية عن املطالبات البحرية  ،لعام  ، 1976ب�صيغتها املعدلة .
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 - 2يجب �أن ت�صدر لكل �سفـينة �شهادة ت�ؤكد �أنها مغطاة بت�أمني �أو ب�ضمان مايل �آخر نافذ
املفعول وفقا لأحكام هذه االتفاقية  ،وذلك بعد �أن تقرر ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة
الطرف �أن متطلبات الفقرة ( )1قد مت االمتثال لها  .وفـيما يتعلق بال�سفـينة امل�سجلة
فـي دولة طرف  ،يجب �أن ت�صدر هذه ال�شهادة �أو �أن ي�صادق عليها من جانب ال�سلطة
املخت�صة للدولة التي �سجلت فـيها ال�سفـينة  ،وفـيما يتعلق بال�سفـينة غري امل�سجلة
فـي دولة طرف  ،يجوز �أن ت�صدر هذه ال�شهادة �أو �أن ي�صادق عليها من جانب ال�سلطة
املخت�صة فـي �أي دولة من الدول الأطراف  .ويجب �أن تطابق هذه ال�شهادة النموذج
املبني فـي مرفق هذه االتفاقية  ،و�أن تت�ضمن التفا�صيل التالية :
أ�  -ا�سم ال�سفـينة  ،والرقم املميز �أو احلروف املميزة لها  ،وميناء ت�سجيلها ،
ب  -ا�سم املالك امل�سجل ومقر عمله الرئي�سي ،
ج  -رقم املنظمة البحرية الدولية لتعريف ال�سفـينة ،
د  -نوع ال�ضمان ومدته ،
هـ  -ا�سم امل�ؤمن لديه �أو �أي �شخ�ص �آخر مقدم لل�ضمان ومقر عمله الرئي�سي ،
وعند االقت�ضاء مقر العمل الذي مت فـيه االكتتاب فـي الت�أمني �أو ال�ضمان ،
و  -فرتة �سريان ال�شهادة التي يجب �أال تزيد على فرتة �سريان الت�أمني �أو ال�ضمان .
� - 3أ  -يجوز لدولة طرف �أن ترخ�ص مل�ؤ�س�سة �أو منظمة تعرتف بها �أن ت�صدر ال�شهادة
امل�شار �إليها فـي الفق ــرة ( . )2ويجــب عل ــى هذه امل�ؤ�س�ســة �أو املنظمة �أن تخطر تلك
الدولة ب�إ�صدار كل �شهــادة  .وت�ضمن الدولة الطرف ب�صورة تامــة  ،فـ ــي جمي ــع
الأحوال  ،اكتمال ودقة ال�شهادة ال�صادرة على هذا النحو  ،وتتعهد باتخاذ التدابري
الالزمة للوفاء بهذا االلتزام .
ب  -على الدولة الطرف �أن تخطر الأمني العام مبا يلي :
 - iامل�س�ؤوليات وال�شروط املحددة لل�صالحية املفو�ضة �إلى امل�ؤ�س�سة �أو املنظمة التي
تعرتف بها ،
� - iiسحب هذه ال�صالحية ،
 - iiiتاريخ نفاذ مفعول هذه ال�صالحية �أو �سحبها .
وال ي�س ـ ــري مفع ـ ــول �أي �صالحي ـ ــة مفو�ضـ ـ ــة �إال بع ــد انق�ض ـ ــاء ( )3ثالث ـ ــة �أ�شه ـ ــر
من تاريخ �إخطار الأمني العام بها .
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ج  -يجب �أن يرخ�ص على الأقل للم�ؤ�س�سة �أو املنظمة املفو�ضة فـي �إ�صدار ال�شهادات
وفقا لهذه الفقرة ب�أن ت�سحب هذه ال�شهادات فـي حالة الإخالل بال�شروط التي
�صدرت مبوجبها  .ويجب على ال�سلطة �أو املنظمة  ،فـي جميع الأحوال � ،أن تبلغ
ب�سحب ال�شهادة الدولة التي �أ�صدرت بالنيابة عنها هذه ال�شهادة .
 - 4حت ــرر ال�شه ــادة باللــغة �أو اللغات الر�سمية للدولة امل�صدرة له ــا  .و�إذا ل ــم تك ــن اللغــة
امل�ستخدمة هي اال�سبانية �أو الإنكليزية �أو الفرن�سيــة  ،وجب �أن يت�ضمن الن�ص ترجمة
�إلى �إحدى هذه اللغات  ،ويجوز عدم ا�ستخدام اللغة الر�سمية للدولة �إذا قررت هذه
الدولة ذلك .
 - 5يجب �أن تتوافر ال�شهادة على منت ال�سفـينة و�أن تودع ن�سخة منها لدى ال�سلطات التي
مت�سك امللف اخلا�ص ب�سجـل ال�سفـين ــة � ،أو �أن ت ــودع � ،إذا كان ــت ال�سفـين ــة غري م�سجل ــة
فـي دولة طرف  ،لدى ال�سلطات التي �أ�صدرت ال�شهادة �أو �صادقت عليها .
 - 6ال يعترب الت�أمني �أو ال�ضمان املايل الآخر م�ستوفـيا ملتطلبات هذه املادة �إذا �أمكن له �أن
ينتهي  ،لأ�سباب غري انق�ضاء فرتة �صالحية الت�أمني �أو ال�ضمان املبينة فـي ال�شهادة
مبوجب الفقرة ( )2من هذه املادة  ،قبل مرور ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إبالغ
ال�سلطات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )5من هذه املادة بانتهاء الت�أمني وال�ضمان  ،ما مل
تكن ال�شهادة قد ردت �إلى هذه ال�سلطات �أو ما مل تكن �شهادة جديدة قد �صدرت خالل
الفرتة املذكورة  .وتنطبق الأحكام ال�سابقة �أي�ضا على �أي تعديل للت�أمني �أو ال�ضمان
يفقده ا�ستيفاءه ملتطلبات هذه املادة .
 - 7تقرر الدولة التي �سجلت فـيها ال�سفـينة  ،وعمال ب�أحكام هــذه املادة � ،شروط �إ�صدار
ال�شهادة و�سريانها .
 - 8لي�س فـي هذه االتفاقية ما ميكن تف�سريه على �أنه مينع دولة طرفا من االعتداد
باملعلومات التي ح�صلت عليها من دول �أخرى �أو من املنظمة �أو من منظمات دولية
�أخرى ب�ش�أن املركز املايل ملقدمي الت�أمني �أو ال�ضمان املايل لأغرا�ض هذه االتفاقية .
وفـي هذه احلاالت  ،ال تخلى الدولة الطرف املعتدة بتلك املعلومات من م�س�ؤوليتها
بو�صفها الدولة امل�صدرة لل�شهادة التي ت�ستوجبها الفقرة (. )2
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 - 9ال�شهادات ال�صادرة �أو امل�صادق عليها مبوجب �سلطة دولة طرف يجب �أن تقبلها �سائر
الدول الأطراف لأغرا�ض هذه االتفاقية و�أن تنظر �إليها �سائر الأطراف على �أنها تتمتع
بنف�س مفعول ال�شهادات ال�صادرة �أو امل�صادق عليها من جانبها هي ذاتها  ،حتى �إذا كانت
هذه ال�شهادات �صادرة �أو م�صادقا عليها ل�سفـينة غري م�سجلة فـي دولة طرف  .ويجوز
لدولة طرف �أن تطلب فـي �أي وقت من الأوقات الت�شاور مع الدولة التي �أ�صدرت ال�شهادة
�أو �صادقت عليها �إذا ر�أت �أن امل�ؤمن لديه �أو ال�ضامن الذي يرد ا�سمه فـي �شهادة الت�أمني
غري قادر من الناحية املالية على الوفاء بااللتزامات التي تفر�ضها هذه االتفاقية .
 - 10يجوز رفع �أي دعوى تعوي�ض عن �أ�ضرار التلوث مبا�شرة �ضد امل�ؤمن لديه �أو ال�شخ�ص
الآخر مقدم ال�ضمان املايل الذي يغطي م�س�ؤولية املالك امل�سجل عن �أ�ضرار التلوث .
وفـي هذه احلال ـ ــة  ،يج ــوز للمدعى عليه اللج ــوء �إلى الدفـ ــوع (عدا إ�ف ــال�س مالك
ال�سفـينة �أو ت�صفـية ممتلكاته) التي يحق ملالك ال�سفـينة ذاته اللجوء �إليها  ،ومنها
حدود امل�س�ؤولية عمال باملادة ( . )6كما يجوز للمدعى عليه  ،حتى �إذا كان ال يحق
ملالك ال�سفـينة �أن يحد من م�س�ؤوليته وفقا للمادة (� ، )6أن يحد من م�س�ؤوليته هو
حتى مبلغ يعادل مبلغ الت�أمني �أو ال�ضمان املايل الآخر املطلوب االكتتاب فـيه وفقا
للفقرة ( . )1ويجوز للمدعى عليه  ،بالإ�ضافة �إلى ذلك � ،أن يدفع ب�أن �أ�ضرار التلوث
قد جنمت عن �سوء ت�صرف مق�صود �صدر عن مالك ال�سفـينة  ،ولكن ال يجوز له
اللجوء �إلى �أي دفع �آخر كان يحق له �أن يلج أ� �إليه فـي دعوى يقيمها عليه مالك
ال�سفـينة  .وللمدعى عليه  ،فـي جميع الأحوال � ،أن يلزم مالك ال�سفـينة باالن�ضمام
�إلى الدعوى .
 - 11ال يجــوز لدولــة طــرف �أن ت�سمــح  ،فـي �أي وقت من الأوقات  ،بت�شغيل �سفـينة ترفع
علمه ــا وتنطبــق عليها هذه املادة ما مل تكن قد �صدرت لها �شهادة مبوجب الفقرة ()2
�أو الفقرة (. )14
 - 12رهنا ب�أحكام هذه املادة  ،تكفل كل دولة طرف  ،مبوجب قانونها الوطني � ،أن تكون
�أي �سفـينة تزيد حمولتها الإجمالية على (� )1000ألف طن  ،ب�صرف النظر عن مكان
ت�سجيلها  ،تدخل ميناء يقع فـي �أرا�ضيها �أو تغادره � ،أو ت�صل �إلى مرفق بحري يقع
فـي بحرها الإقليمي �أو تغادره  ،مغطاة بت�أمني �أو ب�ضمان �آخر يناظر املقدار املبني
فـي الفقرة (. )1
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 - 13يجوز للدولة الطرف  ،دون الإخالل ب�أحكام الفقرة (� ، )5أن تخطر الأمني العام ب�أن
ال�سفن غري ملزمة  ،لأغرا�ض الفقرة ( ، )12ب�أن حتمل على متنها �أو ب�أن ت�ستخرج
ال�شهادة التي ت�ستوجبها الفقرة ( )2عند دخولها �إلى املوانئ الواقعة فـي �أرا�ضيها
�أو مغادرتها �أو عند و�صولها �إلى املرافق البحرية الواقعة فـي �أرا�ضيها �أو مغادرتها ،
�شريطة �أن تكون الدولة الطرف التي �أ�صدرت ال�شهادة التي ت�ستوجبها الفقرة ()2
قــد �أخطــرت ا ألمــني العــام  ،ب�أنهــا مت�سك �سجالت فـي �صورة �إلكرتونية  ،ت�ستطيع
جميع الدول الأطراف الو�صول �إليها  ،ت�ؤكد وجود ال�شهادة وتتيح للدول الأطراف
الوفاء بالتزاماتها مبوجب الفقرة (. )12
� - 14إذا مل تكن �سفـينة متلكها دولة طرف مغطاة بت�أمني �أو ب�ضمان مايل �آخر ال تطبق
عليها الأحكام ذات ال�صلة من هذه املادة  ،ولكن على ال�سفـينة �أن حتمل �شهادة �صادرة
من ال�سلطة املخت�صة فـي دولة ت�سجيل ال�سفـينة  ،تفـيد �أن ال�سفـينة مملوكة لتلك
الدولة و�أن م�س�ؤولية ال�سفـينة مغطاة �ضمن احلدود املقررة وفقا للفقــرة (. )1
ويجب �أن تناظر هذه ال�شهادة �إلى �أق�صى حد ممكن النموذج املبني فـي الفقرة (. )2
 - 15يجوز لأي دولة �أن تعلن  ،وقت الت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو املوافقة
عليها �أو االن�ضمام �إليها � ،أو فـي �أي وقت الحق � ،أن هذه املادة ال تنطبق على ال�سفن
التي ينح�صر ت�شغيلها داخل املنطقة امل�شار �إليها فـي املادة (�( )2أ) ( )iمن تلك الدولة .
املــادة ( ) 8
املهــل الزمنيــة
ت�سقط احلقوق فـي التعوي�ض املقررة مبوجب هذه االتفاقية �إن مل ترفع دعوى مبقت�ضى
هذه االتفاقية فـي غ�ضون ( )3ثالث �سنوات من تاريخ وقوع ال�ضرر  .ولكن ال يجوز  ،ب�أي
حال من الأحوال  ،رفع دعوى بعد (� )6ست �سنوات من تاريخ احلادثة التي �سببت ال�ضرر .
و�إذا كانت هذه احلادثة تت�ألف من �سل�سلة وقائع  ،حت�سب فرتة ال�سنوات ال�ست من تاريخ
حدوث �أول واقعة .
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املــادة ( ) 9
الواليــة الق�ضائيــة
 - 1عندما ت�سبب حادثـة �أ�ضــرار تلــوث فـي �أرا�ض  ،ت�شمل البحر الإقليمـ ــي � ،أو فـي منطقـ ــة
�أ�شري �إليها فـي املادة (�( )2أ) ( )iiتتبع دولة �أو �أكرث من الدول الأطراف � ،أو عندما
تكون تدابري وقائية ت�ستهدف جتنب �أ�ضرار التلوث �أو تقليلها قد اتخذت فـي هذه
الأرا�ضي  ،التي ت�شمل البحر الإقليمـ ــي � ،أو فـي تلك املنطقة  ،ال يجوز رفع دعاوى
التعوي�ض على مالك ال�سفـينة �أو امل�ؤمن لديه �أو ال�شخ�ص الآخر مقدم ال�ضمان الذي
يغطي م�س�ؤولية مالك ال�سفـينة �إال �أمام حماكم �أي من هذه الدول الأطراف .
 - 2مينح كل مدعى عليه مهلة معقولة قبل النظر فـي �أي دعوى ترفع مبوجب الفقرة (. )1
 - 3تكفــل كــل دولــة طــرف تتمتع حماكمها بالوالية الق�ضائية الالزمة للنظر فـي دعاوى
التعوي�ض املرفوعة مبوجب هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 10
االعتــراف بالأحكــام و�إنفاذهــا
 - 1يعرتف فـي �أي دولة طرف ب�أي حكم ت�صدره حمكمة خمت�صة وفقا للمادة ( ، )9يكون
واجب النفاذ فـي دولة املن�ش�أ وال يخ�ضع فـيها بعد ذلك لأ�شكال املراجعة العادية � ،إال �إذا :
أ�  -كان قد مت احل�صول على احلكم عن طريق التحايل � ،أو
ب  -كان املدعى عليه مل مينح مهلة معقولة قبل نظر الدعوى  ،ومل مينح فر�صة عادلة
لعر�ض ق�ضيته .
 - 2يكــون احلكــم املعتــرف ب ــه مبوجــب الفقــرة ( )1واجب النفاذ فـي كل دولة طرف مبجرد
االمتثال للإجراءات ال�شكلية املطلوبة فـي تلك الدولة  .وال يجــوز �أن ت�سم ــح ه ــذه
الإجراءات ب�إعادة فتح مو�ضوع الدعوى .
املــادة ( ) 11
حكم خا�ص بالإبطال
تبطل هذه االتفاقية �أي اتفاقية تكون نافذة املفعول �أو يكون باب التوقيع عليها �أو الت�صديق
عليها �أو االن�ضمام �إليها مفتوحا فـي تاريخ فتح باب التوقيع على هذه االتفاقية  ،وذلك
�إلى احلد الذي تتعار�ض فـيه مع االتفاقية احلالية  ،ولكن لي�س فـي هذه املادة ما ي�ؤثر على
االلتزامـ ـ ــات التي تتحملهـ ــا  ،مبوج ــب �أي اتفاقي ــة من هـ ــذا النـ ــوع  ،ال ـ ــدول الأط ـ ــراف
من االتفاقية احلالية �إزاء الدول غري الأطراف فـيها .
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املــادة ( ) 12
التوقيع والت�صديق والقبول واملوافقة واالن�ضمام
 - 1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية فـي مقر املنظمة اعتبارا من  1ت�شرين الأول /
�أكتوبر  2001حتى � 30أيلول�/سبتمرب  2002ويبقى م�شرعا بعد ذلك لالن�ضمام .
 - 2يجوز للدول �أن تبدي موافقتها على االلتزام بهذه االتفاقية عن طريق :
أ�  -التوقيع دون حتفظ �إزاء الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة ،
ب  -التوقيع املرتهن بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة  ،واملتبوع بالت�صديق �أو القبول
�أو املوافقة � ،أو
ج  -االن�ضمام .
 - 3يكون الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام عن طريق �إيداع �صك بهذا املعنى
لدى الأمني العام .
� - 4أي �صك للت�صدي ــق �أو القبـ ــول �أو املوافقـ ــة �أو االن�ضمـ ــام ي ــودع بعد دخـ ــول تعدي ــل
على هذه االتفاقية حيز النفاذ �إزاء جميع الدول الأطراف احلالية � ،أو يودع بعد �إمتام
كل التدابري املطلوبة لدخول التعديل حيز النفاذ �إزاء تلك الدول الأطراف  ،يعترب
منطبقا على هذه االتفاقية ب�صيغتها املنقحة بالتعديل .
املــادة ( ) 13
الدول التي لها �أكرث من نظام قانوين واحد
� - 1إذا كان لإحدى الدول وحدة �إقليمية �أو �أكرث تطبق فـيها نظم قانونية خمتلفة ب�ش�أن
امل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقية  ،جاز لها �أن تعلن  ،وقت التوقيع �أو الت�صديق
�أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام � ،أن هذه االتفاقية �ستنطبق على جميع وحداتها
الإقليمية �أو على وحدة �إقليمية واحدة �أو �أكرث منها  ،ويجوز لها �أن تعدل هذا الإعالن
فـي �أي وقت بتقدمي �إعالن �آخر .
 - 2ويجب �إخطار الأمني العام ب�أي �إعالن من هذا النوع  ،ويجب �أن يذكر هذا الإعالن
�صراحة الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه االتفاقية .
 - 3وفـيما يتعلق بدولة طرف �أ�صدرت �إعالنا من هذا النوع :
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أ�  -تف�سر الإ�شارات �إلى الدولة فـي تعريف "املالك امل�سجل" الوارد فـي املادة ()4( )1
على �أنها �إ�شارات �إلى هذه الوحدة الإقليمية ،
ب  -تف�سر الإ�شارات �إلى دولة ت�سجيل ال�سفـينة على �أنها �إ�شارات �إلى الوحدة الإقليمية
التي �سجلت فـيها ال�سفـينة  ،وتف�س ــر الإ�ش ــارات �إلى الدول ــة امل�صــدرة لل�شه ــادة �أو
امل�صادقة عليها  ،فـيما يخ�ص �شهادة الت�أمني الإلزامية  ،على �أنها �إ�شارات الوحدة
الإقليمية التي �أ�صدرت ال�شهادة �أو �صادقت عليها ،
ج  -تف�سر الإ�شارات الواردة فـي هذه االتفاقية �إلى متطلبات القانون الوطني على �أنها
�إ�شارات �إلى متطلبات القانون فـي الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة  ،و
د  -تف�سر الإ�شارات الواردة فـي املادة (� )9إلى املحاكم  ،وفـي املادة (� )10إلى الأحكام
التي يجب �أن تعرتف بها الدول الأطراف  ،على �أنها  ،على التوايل � ،إ�شارات �إلى
حماكم الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة و�إلى الأحكام التي يجب �أن يعرتف بها فـي
هذه الوحدة .
املــادة ( ) 14
دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ
 - 1تدخ ــل ه ــذه االتفاقــية حيز النفــاذ بعــد �سنــة مــن التاريــخ الــذي تق ــوم فـيـ ــه ثمان ــي
ع�شرة دولة  ،ت�ضم خم�س دول لدى كل منها �سفن ال تقل حمولتها الإجمالية جمتمعة
عن ( )1٫000٫000مليون طن  ،بالتوقيع عليها دون حتفظ �إزاء الت�صديق �أو القبول �أو
املوافقة � ،أو ب�إيداع �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام لدى الأمني
العام .
 - 2تدخل االتفاقية حيز النفاذ �إزاء �أي دولة ت�صادق على هذه االتفاقية �أو تقبلها �أو توافق
عليها �أو تن�ضم �إليها بعد ا�ستيفاء �شروط النفاذ املبينة فـي الفقرة ( )1بعد ( )3ثالثة
�أ�شهر من تاريخ �إيداع هذه الدولة لل�صك ذي ال�صلة .
املــادة ( ) 15
االن�سحـــــاب
 - 1يجوز لأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية �أن تن�سحب منها فـي �أي وقت بعد تاريخ دخول
هذه االتفاقية حيز النفاذ �إزاء تلك الدولة .
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 - 2يكون االن�سحاب ب�إيداع �صك لدى الأمني العام .
 - 3ي�سري مفعول االن�سحاب بعد �سنة من �إيداع �صك االن�سحاب لدى الأمني العام � ،أو بعد
�أي فرتة �أطول �أجال حتدد فـي هذا ال�صك .
املــادة ( ) 16
التنقيح �أو التعديل
 - 1يجوز للمنظمة �أن تدعو �إلى انعقاد م�ؤمتر بغر�ض تنقيح هذه االتفاقية �أو تعديلها .
 - 2تدعو املنظمة �إلى انعقاد م ؤ�مت ــر لل ــدول الأط ــراف م ــن �أج ــل تنقي ــح ه ــذه االتفاقي ــة
�أو تعديلها بناء على طلب ما ال يقل عن ثلث الدول الأطراف .
املــادة ( ) 17
الوديــــــع
 - 1تودع هذه االتفاقية لدى الأمني العام .
 - 2يقوم الأمني العام مبا يلي :
أ� � -إبالغ جميع الدول التي وقعت على هذه االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها مبا يلي :
 - iكل توقيع جديد �أو �إيداع ل�صك جديد وتاريخ ذلك ،
 - iiتاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ ،
� - iiiإيداع �أي �صك لالن�سحاب من هذه االتفاقية وتاريخ �إيداع هذا ال�صك  ،وتاريخ
�سريان مفعول االن�سحاب  ،و
� - ivأي �إعالنات �أو �إخطارات �أخرى ت�صدر مبوجب هذه االتفاقية .
ب � -إر�سال ن�سخ �صادقة م�صدقة من هذه االتفاقية �إلى جميع الدول املوقعة عليها
و�إلى جميع الدول التي ان�ضمت �إليها .
املــادة ( ) 18
�إر�سال االتفاقية �إلى الأمم املتحدة
مبجرد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ  ،ير�سل الأمني العام ن�صها �إلى الأمانة العامة
للأمم املتحدة لت�سجيلها ون�شرها وفقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة .
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املــادة ( ) 19
اللغـــــات
حررت هذه االتفاقية فـي ن�سخة �أ�صلية واحدة باللغات  :اال�سبانية  ،والإنكليزية  ،والرو�سية ،
وال�صينية  ،والعربية  ،والفرن�سية وتعتب ــر الن�ص ــو�ص املح ــررة به ــذه اللغـ ــات مت�ساوي ــة فـي
احلجية .
حررت فـي لندن فـي هذا اليوم الثالث والع�شرين من �آذار/مار�س عام �ألفـني وواحد .
و�إ�شهادا على ذلك وقع على هذه االتفاقية من دونوا توقيعاتهم �أدناه املفو�ضون بهذا ح�سب
الأ�صول من حكومة كل منهم .
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مرفـــــــق
�شهادة ت�أمني �أو �ضمان مايل �آخر
فيما يتعلق بامل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن الزيتي
�صادرة وفقا لأحكام املادة ( )7من االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية
عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن الزيتي  ،لعام 2001
الرقم املميز رقم املنظمة
ميناء
ا�سم
�أو احلروف البحرية الدولية
الت�سجيل
ال�سفينة
املميزة لتعريف ال�سفينة

ا�سم املالك امل�سجل
والعنوان الكامل
ملقر عمله الرئي�سي

ن�شهد ب�أن ال�سفينة املذكورة �أعاله مغطاة ببولي�صة ال�سفن �أو ب�ضمان مايل �آخر يفي مبتطلبات
املادة ( )7من االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن
الزيتي  ،لعام . 2001
نوع ال�ضمان ....................................................................................
مدة ال�ضمان ...................................................................................
ا�سم وعنوان امل�ؤمن لديه (لديهم) و�/أو ال�ضامن ( ال�ضامنني )
اال�سم ...........................................................................................
العنوان .........................................................................................
هذه ال�شهادة �سارية حتى ......................................................................
�أ�صدرتها �أو �صادقت عليها حكومة ............................................................
...................................................................................................
(اال�سم الكامل للدولة)
�أو
ينبغي ا�ستخدام الن�ص التايل �إذا قررت دولة طرف االنتفاع ب�أحكام املادة )3( 7
�صدرت هذه ال�شهادة مبوجب �سلطة حكومة ( ........................اال�سم الكامل للدولة)
من جانب ( ...........................ا�سم الدولة �أو املنطمة)
فـي .......................................
فـي .....................................
(التاريخ)
(املكان)
.................................................................
(توقيع و�صفة امل�س�ؤول الذي �أ�صدر ال�شهادة �أو �صادق عليها)
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مذكرات تف�سريية :
 - 1يجوز �أن ي�شمل ا�سم الدولة � ،إذا ما رغب فـي ذلك � ،إ�شارة �إلى الهيئة احلكومية
املخت�صة فـي البلد الذي �صدرت فيه ال�شهادة .
� - 2إذا ا�شرتك �أكرث من م�صدر واحد فـي توفري املبلغ الكلي لل�ضمان ينبغي حتديد
املبلغ املقدم من كل م�صدر منهم .
� - 3إذا قدم ال�ضمان فـي �أ�شكال متعددة ينبغي حتديد هذه الأ�شكال .
 - 4فـي البنــد املعنـ ــون " مـ ــدة �ضمـ ــان " يجب ذكــر التاريخ الذي يبد أ� في ــه نفـ ــاذ مفعـ ــول
هذا ال�ضمان .
 - 5فـي بند " عنوان " امل�ؤمن لديه (لديهم) و�/أو ال�ضامــن (ال�ضامنني)  ،يجــب حتديــد
مقــر العم ــل الرئي�سي للم�ؤمن لديه (لديهم) و�/أو ال�ضامن (ال�ضامنني)  ،ويجب
عند ال�ضرورة حتديد مقر العمل الذي مت فيه االكتتاب فـي الت�أمني �أو ال�ضمان
الآخر .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/26
بالت�صديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي
بين حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية �أوزبك�ستان والبروتوكول الملحق بها
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية خدمات النقل اجلوي بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية �أوزبك�ستان ،
والربوتوكول امللحق بها  ،واملوقعني فـي مدينة م�سقط بتاريخ  5من �أكتوبر2009م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية والربوتوكول امل�شار �إليهما  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م
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AIR SERVICES AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN
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The Government of the Republic of Uzbekistan and the Government of the Sultanate of Oman
hereinafter referred to as the Contracting Parties,
Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at
Chicago on the seventh day of December 1944,
Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of
establishing air services between territories of their States and beyond,
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
Definitions
1. For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise required:
a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for
signature at Chicago on the seventh day of December 1944, and includes any Annex adopted under
Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and
94 thereof, so far as these Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both
Contracting Parties;
b) the term "Aeronautical Authorities" means in the case of the Republic of Uzbekistan, the
State Inspection of the Republic of Uzbekistan for Flight Safety Oversight and any person or body
authorized to perform any functions at present exercisable by the said Aeronautical Authorities or
similar functions, and in the case of the Sultanate of Oman, Minister of Transport and
Communications and any person or body authorized to perform any functions at present exercisable by
the said Minister or similar functions;
c) the term "agreed services" means scheduled air services on the routes specified in the Annex
to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail separately or in combination;
d) the term "agreement" means this Agreement, the Annex attached thereto, and any
amendments thereto;
e) the term "designated airline" means an airline that one Contracting Party has notified the
other Contracting Party to be an airline which will operate a specific route or routes listed in the Annex
to this Agreement;
f) the terms "territory", "air service", "international air service", "airline" and "stop for nontraffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Articles 2 and 96 of the
Convention.
g) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and
cargo, and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for other
services performed by the carrier in connection with the air transportation, and including remuneration
and conditions offered to agencies, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail;
h) the term "user charges" means a charge made to airlines by the competent authorities for the
use of an airport or air navigation equipment, facilities for serve the aircraft, its crews, passengers and
cargo;
i) the term "capacity" in relation to an aircraft means, the payload of that aircraft available on a
route or section of a route and the term "capacity" in relation to "an agreed service" means, the
capacity of the aircraft used on such service, multiplied by the frequency operated over a given period
and a route or section of a route;
j) the term “direct transit traffic” means the traffic which both arrives and departs the point as
part of a continuous movement under a single air ticket or waybill, without a stopover, on the same or
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different aircraft identified by the same airline designator and flight number;
k) the term “Annex to this Agreement” means the “Route schedules” to this Agreement or as
amended in accordance with Article 21 of this Agreement. The “Annex to this Agreement” shall form
an integral part of this Agreement and all references to the Agreement shall include references to the
Annex unless otherwise provided.
ARTICLE 2
Grant of Rights
1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this
Agreement for the purpose of establishing and operating scheduled international air services on the
routes specified in the Route Schedules of this Agreement and such services and routes are hereinafter
called "the agreed services" and "the specified routes" respectively.
2. Subject to the provisions of this Agreement, the airline designated by each Contracting Party
shall enjoy the following privileges:
a) to fly across the territory of State of the other Contracting Party without landing;
b) to make stops in the territory of State of the other Contracting Party for non–traffic purposes;
c) While operating an agreed service on a specified route, to make stops, in the territory of
State of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Route Schedules of this
Agreement for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and
mail.
3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the airline of one
Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of State of the other Contracting Party,
passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory
of State of that other Contracting Party.
ARTICLE 3
Designation of Airlines
1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing through diplomatic
channels to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed
services on the specified routes.
2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall subject to the provisions of
paragraphs 3 and 4 of this Article, without delay, grant to the airline designated the appropriate
operating authorisation.
3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by
the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions set by national
legislation of States of the Contracting Parties in conformity with the provisions of the Convention of
the operation of international air services.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the designation of an airline
and to withhold the grant to such designated airline of the privileges specified in paragraph 2 of Article
2 of this Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the said
airline of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective
control of such airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the
Contracting Party designating the airline or airlines.
5. When an airline has been so designated and authorised, it may begin at any time to operate
the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 13 of
this Agreement, is in force in respect of those services.
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ARTICLE 4
Revocation or Suspension of Operating Authorisation
1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to
suspend the exercise of the privileges specified in Article 3 of this Agreement by an airline designated
by the other Contracting Party or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise
by the said airline of those privileges:
a) Where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are
vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or
b) Where such airline fails or neglects to comply with the national legislation in force in the
territory of State of the Contracting Party granting these privileges; or
c) Where such airline otherwise fails or neglects to operate in accordance with the conditions
prescribed under this Agreement.
2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in
paragraph l of this Article is essential to prevent further infringements of the national legislation or the
provisions of this Agreement, such right shall be exercised only after consultation with the
aeronautical authorities of the Contracting Party.
ARTICLE 5
Principles Governing Operation of Agreed Services
1. The designated airlines of the Contracting Parties shall be afforded fair and equitable
treatment that in order that they may enjoy equal opportunity in the operation of the agreed services
and they shall take into account their mutual interests so as not to affect unduly their respective
services. The charges imposed in the territory of State of one Contracting Party for the use of airports
and other aviation facilities by the aircraft of the designated airlines of the other Contracting Party
shall not be higher than those paid by other foreign carriers engaged in similar international air
services.
2. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear
close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall
have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry
the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and cargo including
mail, originating from and destined for the territories of their States of the Contracting Parties.
Provision for the carriage of passengers and cargo including mail both taken on board and discharged
at points on the specified routes in the territories of states other than that designating the airline shall
be made in accordance with the general principles of orderly development and shall be related to;
a) traffic requirements to and from the territory of State of the Contracting Party which has
designated the airlines;
b) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of local
and regional services; and
c) the requirements of through airline operation.
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ARTICLE 6
Laws and Regulations
1. The national legislation of State of one Contracting Party governing entry into and departure
from the territory of its State of aircraft engaged in international services, or to the operation and
navigation of such aircraft while within the territory of its State, shall apply to the designated airline of
the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entry into or departure
from and while within the territory of State of the first Contracting Party.
2. The national legislation of State of one Contracting Party governing entry into and departure
from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft including regulations relating to entry,
clearance, immigration, passports, customs and quarantine shall be complied with by or on behalf of
such passengers, crew, cargo or mail of the airlines of the other Contracting Party upon entry into or
departure from and while within the territory of State of the first Contracting Party.
3. Airlines designated by each Contracting Party shall comply with the laws of the other Party
as to the admission to, or taking out from its lands of animals and plants, while its aircraft enter into,
stay in, or depart from the territory of that Contracting Party.
ARTICLE 7
Direct Transit
Passengers, baggage and cargo in direct transit on flights of the designated airlines of one
Contracting Party across the territory of State of the other Contracting Party, and not leaving the area
of the airport reserved for such traffic, shall at most be subject to a very simplified customs, boundary,
sanitary and other control. Baggage and cargo in direct transit through the territory of State of either
Contracting Party shall be exempt from customs duties, taxes and other duties. Customs procedures
concerning the baggage and cargo in direct transit shall be established in accordance with the national
legislation of States of the Contracting Parties.
ARTICLE 8
Exemption from customs duties, taxes and fees
1. Aircraft operated on agreed services by the designated airline of either Contracting Party, as
well as their regular airborne equipment, supplies of fuel and lubricants, and aircraft stores including
food, beverages aboard of such aircraft shall be exempt from customs duties, taxes and fees on arriving
in the territory of State of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain
on board the aircraft up to such time as they are re-exported.
2. Also the following are exempt from customs duties, taxes and fees except fees for rendered
services:
(a) aircraft stores, introduced in the territory of State of one Contracting Party within the limits,
established by the authorities of the said Contracting Party, and intended for use on board the aircraft
operated on agreed services by the designated airline of the other Contracting Party;
(b) spare parts, including engines, introduced into the territory of State of one Contracting Party
for maintenance and overhaul of aircraft, operated on agreed services by the designated airline of the
other Contracting Party;
(c) fuel and lubricants intended for use by aircraft operated on agreed services by the
designated airline of one Contracting Party, even when these supplies are to be used on the parts of the
journey performed over the territory of State of the other Contracting Party in which they are taken on
board.
Fees for rendered services, storage and customs registration are levied in accordance with
national legislations of States of the Contracting Parties.
3. Specified in items 1 and 2 of the present article, materials and subjects on request of customs
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bodies can be exposed to the customs control.
4. The regular airborne equipment, as well as materials and supplies retained on board the
aircraft operated by the designated airline of either Contracting Party may be unloaded in the territory
of State of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of this other
Contracting Party. In this case, they may be placed under the supervision of said authorities up to such
time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.
5. Fuel, lubricants, spare parts, regular airborne equipment, aircraft stores, including beverages
and tobacco, uniform, advertising materials, motor transport, electronic equipment for reservation and
communication and its spare parts, furniture and equipment for the activity of representations,
transportation documents and printed forms, delivered or delivering by the designated airline of one
Contracting Party into the territory of State of the other Contracting Party for its operational needs
shall be exempt from customs duties, taxes and fees while their import, export and during their stay in
the territory of State of this other Contracting Party.

ARTICLE 9
Recognition of Certificates and Licenses
1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered
valid by one of the Contracting Parties shall, during the period of their validity be recognised as valid
by the other Contracting Party provided that the requirements under which such certificates or licences
were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established
pursuant to the Convention on International Civil Aviation.
2. Each Contracting Party reserves its rights, however, not to recognise as valid for the purpose
of flight into or over the territory of its State, certificates of airworthiness, certificates of competency
and licences granted to or rendered valid for its national by any other State.

ARTICLE 10
Approval of Timetables
The designated airlines of each Contracting Party shall submit for approval of the aeronautical
authorities of the other Contracting Party not later than thirty (30) days prior to the inauguration of
services on the specified route the proposed timetables including the type of aircraft to be used. This
shall likewise apply to later changes. In special cases, this time limit may be reduced subject to the
consent of the said authorities.
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ARTICLE 11
Aviation Security
1. The Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of
civil aviation against act of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Each
Contracting Party shall in particular act in conformity with the aviation security provisions of the
"Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft", signed at Tokyo on
14 September, 1963, the "Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft", signed at
the Hague on 16 December, 1970, the "Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the
Safety of Civil Aviation", signed at Montreal on 23 September, 1971, and 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 24 February, 1988, and the Convention on Marking Plastic Explosives for the purpose of
Detection done at Montreal on 1 March 1991 as well as other multilateral agreements in this field
which have entered into force for both Contracting Parties.
2. Each Contracting Party shall provide upon request with all necessary assistance the other
Contracting Party to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against
the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities and any
other threat to the security of civil aviation.
3. The Contracting Parties shall act in their relations in conformity with the aviation security
provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to
the Convention on International Civil Aviation, opened to sign at Chicago on 7 December, 1944. They
shall require those operators of aircraft having their principal place of business or permanent residence
in the territory of its State, and the operators of airports serving International Civil Aviation act in
conformity with such aviation security standards and provisions. The reference to the aviation security
provisions in this paragraph should include any discrepancy about which the relevant Contracting
Party has already informed. Each Contracting Party should notify in advance the other Contracting
Party of the discrepancy concerning these provisions.
4. Each Contracting Party may require that operators of aircraft observe the aviation security
provisions referred to in paragraph 3 of this Article required by the other Contracting Party in
accordance with Article 4 of the present Agreement for entry into, departure from, or while within the
territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are
effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on
items, baggage, cargo, aircraft stores and mail on serving the flights. Each Contracting Party shall also
give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special
security measures to meet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other
unlawful acts against the safety of such aircraft, passengers and crew, airports, and air navigation
facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other to take appropriate measures intended
to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
6. When either 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 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 will constitute grounds for a decision to withhold, revoke, limit or impose conditions on the
operating authorization or technical permission of an airline or airlines of the other Contracting Party.
When required by an emergency, the Contracting Party may take temporary actions prior to the expiry
of 15 days.
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ARTICLE 12
Aviation Safety
1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning the safety
standards maintained by the other Contracting Party in areas relating to aeronautical facilities, flight
crew, aircraft and the operation of aircraft. Such consultations shall take place within thirty (30) days
of that request.
2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party
does not effectively maintain and administer aviation safety standards in the areas referred to in
paragraph 1 that meet the Standards established at that time pursuant to the Convention on
International Civil Aviation (Doc 7300), the other Contracting Party shall be informed of such findings
and of the steps considered necessary to conform with the ICAO Standards. The other Contracting
Party shall then take appropriate corrective actions within an agreed period of time.
3. Pursuant to Article 16 of the Convention, it is further agreed that, any aircraft operated by, or
on behalf of an airline of one Contracting Party, on service to or from the territory of State of the other
Contracting Party may while within the territory of State of the other Contracting Party be the subject
of a search by the authorized representatives of the other Contracting Party, provided this does not
cause unreasonable delay in the operation of the aircraft. Notwithstanding the obligations mentioned in
Article 33 of the Convention, the purpose of this search is to verify the validity of the relevant aircraft
documentation, the licensing of its crew, and that the aircraft equipment and the conditions of the
aircraft conform to the Standards established at that time pursuant to the Convention.
4. When urgent action is essential to ensure the safety of an airline operation, each Contracting
Party reserves the right to immediately suspend or vary the operating authorization of an airline or
airlines of the other Contracting Party.
5. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraph 4 of this Article shall be
discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.
6. With reference to paragraph 2 of this Article, if it is determined that one Contracting Party
remains in non-compliance with ICAO Standards when the agreed period of time has lapsed, the
Secretary General of ICAO should be advised thereof. The latter should also be advised of the
subsequent satisfactory resolution of the situation.
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ARTICLE 13
Tariffs
1. The tariffs to be charged by the designated airline of either Contracting Party shall be
established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of
operation, reasonable profit and the tariffs of other airlines.
2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article shall be agreed by the designated airlines
of both Contracting Parties, taking into account the tariffs of other airlines operating over whole or part
of the specified route.
3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of the
Contracting Parties at least forty-five (45) days before the proposed date of their introduction. In
special cases, this time may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
4. In the case the designated airlines cannot agree on any of these tariffs in accordance with the
provisions of paragraph 2 of this Article, the aeronautical authorities of one Contracting Party give the
aeronautical authorities of the other Contracting Party notice of their dissatisfaction with a tariff filed
in accordance with the provisions of paragraph 3 of this Article. In such case, the aeronautical
authorities of both Contracting Parties shall give efforts to determine the tariff by agreement between
them.
5. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under the
provisions of the paragraph 2 of this Article or the determination of any tariff in accordance with
paragraph 3 of this Article the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 18
of this Agreement.
ARTICLE 14
Exchange of information
1. Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical
authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried on the agreed services
showing the points of embarkation and disembarkation.
2. Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical
authorities of the other Contracting Party, as long as in advance as practicable, copies of tariffs,
schedules, including any modification thereof, and all other relevant information concerning the
operation of the agreed services, including information about the type of aircraft and capacity provided
on each of the specified routes and any further information as may be required to satisfy the
aeronautical authorities of this other Contracting Party that the requirements of this Agreement are
being duly observed.
ARTICLE 15
Transfer of Earnings and Direct Sale
1. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the
right to be engaged in air transportation sale on the territory of its State directly or at its discretion,
through its agents. Each designated airline shall have the right to sale such transportation, and any
person shall be free to purchase such services in currency of this country or in freely convertible
currencies of the other countries in accordance with the national legislation of State of that other
Contracting Party.
2. Each designated airline of one Contracting Party shall have the right to transfer the sum of
excess of receipts over expenditure, earned within the territory of State of the other Contracting Party.
Such transfer shall be made according to the national legislation set within the territory of State of the
Contracting Party from which the transfer is made.
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ARTICLE 16
Airline Representative Office and Staff
The designated airline of each Contracting Party shall be granted the right to establish office(s)
and to station representatives and staff required for the operation of the agreed services in the territory
of State of the other Contracting Party. Such representatives and staff shall be stationed subject to the
approval of the competent authorities of both Contracting Parties. They shall observe national
legislation in force in the territory of State of the other Contracting Party.

ARTICLE 17
Consultations
1. In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall
consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory
compliance with the provisions of this Agreement and the Annexed schedules and shall consult when
necessary to provide for modification thereof.
2. Either Contracting Party may request consultation in writing which shall begin within a
period of sixty (60) days of the date of receipt of the request, unless both Contracting Parties agree to
an extension of this period.
ARTICLE 18
Settlement of Disputes
1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or
application of this Agreement the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by
negotiation.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer
the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request
of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators one to be
nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each
Contracting Party shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of
receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting
arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further
period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the
period specified, or if the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days.
If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the
third arbitrator is not agreed upon within the period specified the President of the Council of the
International Civil Aviation Organisation may be requested by either Contracting Party to appoint an
arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a
third state and shall act as President of the arbitrator-tribunal.
3. The Contracting Parties shall comply with the decision given under paragraph 2 or this
Article.
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ARTICLE 19
Multilateral Convention
In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air
transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the
provisions of such Convention or Agreement.
ARTICLE 20
Registration with ICAO
The present Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International
Civil Aviation Organisation.
ARTICLE 21
Amendments
1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this
Agreement including route schedules, which shall be deemed to be a part of the Agreement, shall
request consultation in accordance with Article 17 of this Agreement. Such consultation may take
place by exchange of communications.
2. If the amendment relates to the provisions of the Agreement other than route schedules and
the amendment shall be approved by each Contracting Party in accordance with its legal procedure and
shall come into effect when confirmed by an exchange of notes through diplomatic channel.
3. If the amendment relates only to the route schedules shall be agreed upon between the
aeronautical authorities of both Contracting Parties.
ARTICLE 22
Termination
Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its
decision to terminate the Agreement. Such notices shall be simultaneously communicated to the
International Civil Aviation Organisation. In such cases the Agreement shall terminate twelve (12)
months after the date when the notice has been received by the other Contracting Party unless the
notice to terminate is withdrawn by Agreement before the expiry of this period. In the absence of
acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been
received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation
Organisation.
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)1283( اجلريدة الر�سمية العدد
ARTICLE 23
Entry into force
This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have
notified
in writing
through the diplomatic channel of their compliance with the legal
)1283(each
العددother
الر�سمية
اجلريدة
requirements necessary for the implementation thereof. The date of entry into force shall be the date of
the last notification.
ARTICLE 23

Entry into force
In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Government,
have signed this Agreement.
This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have
notified each other in writing through the diplomatic channel of their compliance with the legal
Done at
Muscat for
thisthe
5th implementation
day of 5th October
2009The
in duplicate
in theinto
Uzbek,
requirements
necessary
thereof.
date of entry
force Arabic
shall beand
theEnglish
date of
languages,
all texts being authentic. In case of divergent interpretations, the English text shall prevail.
the last notification.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Government,
have signed this Agreement.
For the Government of
For the Government of
Done at Muscat this 5th day of 5th October 2009 in duplicate in the Uzbek, Arabic and English
the
Republic
Uzbekistan
the Sultanate
Omantext shall prevail.
languages,
all of
texts
being authentic. In case of divergent interpretations,
theofEnglish

For the Government of

For the Government of

the Republic of Uzbekistan

the Sultanate of Oman

Vladimir Norov

Dr. Khamis Bin Mubarak Essa Al-Alawi

Minister Of Foreign Affairs

Minister Of Transport& Communications

Vladimir Norov

Dr. Khamis Bin Mubarak Essa Al-Alawi

Minister Of Foreign Affairs

Minister Of Transport& Communications

12

12
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ANNEX
ROUTE SCHEDULES
A. Section I
(i)
The airline(s) designated by the Government of the Republic of Uzbekistan shall be entitled to
operate air services in both directions on routes specified hereafter
Points of Origin

Intermediate Points

Points of Destination

Points Beyond

Any Points in
Uzbekistan

Any Points

Any Points in
Oman

Any Points

(ii) The airline(s) designated by the Government of the Sultanate of Oman shall be entitled to
operate air services in both directions on routes specified hereafter
Points of Origin

Intermediate Points

Points of Destination

Points Beyond

Any Points in
Oman

Any Points

Any Points in
Uzbekistan

Any Points

B. Section II
The exercise of fifth freedom traffic rights by the designated airline(s) of each Contracting Party
between intermediate points or beyond points in third countries shall be subject to an arrangement
between the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties.
C. Section III
The designated airline(s) of either Contracting Party may, on any or all flights, omit calling at any of
the intermediate and/or beyond points, provided that the agreed services on this route start and
terminate in the territory of that Contracting Party.
D. Section IV
The designated airlines of each Contracting Party will have the right to operate to points in the territory
of other Contracting Party separately or in combination on the same flight with co-terminal rights,
provided no domestic traffic is carried except for own (stop for non- traffic purposes).
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)1283( اجلريدة الر�سمية العدد
Protocol
Airالر�سمية
Servicesاجلريدة
Agreement between the Government of the
)1283(Toالعدد
Republic of Uzbekistan and the Government of the Sultanate Oman
	
  

	
  

Protocol
During
the
signing
of
the
Air
(ASA) between
To Air Services Agreement Services
betweenAgreement
the Government
of thethe
Government
the Republic
Uzbekistan
and the
Government
of Oman
the
Republic ofofUzbekistan
andof the
Government
of the
Sultanate
Sultanate
of Oman (hereinafter "Agreement"), the undersigned agreed on
	
  
the following
statement,
which
shall
be deemed
to be(ASA)
a part
of thethe
During the
signing of
the Air
Services
Agreement
between
Agreement: of the Republic of Uzbekistan and the Government of the
Government
	
  

	
  

	
  
Sultanate
of Oman (hereinafter "Agreement"), the undersigned agreed on
With
to the
version
of the
the followingreference
statement,
which
shall
be Agreement,
deemed to both
be aparties
part have
of the
signed the English text of the ASA. Both Parties have agreed to translate,
Agreement:
	
   during a three (3) month period, the text of the Agreement in the
Uzbek
	
  
and Arabic
texts of
shall
be signed both
and exchanged
Withlanguages
reference and
to thesuch
version
thethen
Agreement,
parties have
through
diplomatic
channels.
signed the English text of the ASA. Both Parties have agreed to translate,
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/27
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى االتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في �آ�سيا للبحث
والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عرا�سيا )ARASIA
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/68ب�ش�أن ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاق التعاوين
للدول العربية الواقعة فـي �آ�سيا للبحث والتطوير والتدريب فـي جمال العلم والتكنولوجيا
النوويني (عرا�سيا ، )ARASIA
وعلى االتفاق التعاوين للدول العربيـ ــة الواقع ــة ف ـ ــي �آ�سي ــا للبح ــث والتنمــية والتدريب
فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني (عرا�سيا  )ARASIAاملـ ــحرر فـ ــي فيين ــا بتاري ــخ
 19من �سبتمرب 2017م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاق التعاوين للدول العربية الواقعة فـي �آ�سيا
للبحث والتنمية والتدريب فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني (عرا�سيا )ARASIA
وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص اتخاذ �إجراءات االن�ضمام �إلى االتفاق امل�شار �إليه وفقا لأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اتفاق تعاوين للدول العربية
الواقعة فـي �آ�سيا للبحث والتنمية والتدريب
فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني ( عرا�سيا ) ARASIA
ملا كانت الدول الأطراف فـي هذا االتفاق ( التي �ستدعى فـيما يلي " الدول الأطراف " ) ت�سلم
ب�أن فـي براجمها الوطنية املتعلقة بالتطبيقات ال�سلمية للطاقة الذرية جماالت اهتمام
م�شرتك ميكن �أن يعزز التعاون املتبادل فـيها ا�ستخدام مواردها املتاحة على نحو فعال
وكفء ،
وملا كان من وظائف الوكالة الدولية للطاق ــة الذري ــة ( التي �ستدعى فـيما يلي " الوكالة " ) ،
املن�صو�ص عليها فـي نظامها الأ�سا�سي � ،أن ت�شجع وت�ساعد بحوث الطاقة الذرية امل�ستخدمة
فـي �أغرا�ض �سلمية وتنمية تلك الطاقـة وتطبيق ــها عملي ــا  ،وه ــي الوظيف ــة الت ــي ميك ــن
�أن ت�ؤديها الوكالة ب�أن ت�شجع التعاون التقني فـيما بني دولها الأع�ضاء وب�أن ت�ساعد تلك
الدول فـي براجمها الوطنية املتعلقة بالتطبيقات ال�سلمية للطاقة الذرية ،
وملا كانت الدول الأطراف ترغب فـي �أن تعقد  ،حتت رعاية الوكالة  ،اتفاقا ي�شجع ويقوي
�أن�شطة التعاون التقني  ،يطلق عليه " االتفاق التعاوين للدول العربية الواقعة فـي �آ�سيا
للبحث والتنمية والتدريب فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني "  ،ويعرف اخت�صارا
با�سم " عرا�سيا " ,
وملا كان هذا االتفاق يرمي �إلى �أن يحل حمل االتفاق التعاوين للــدول العربي ـ ــة الواقع ـ ــة
فـي �آ�سيا للبحث والتنمية والتدريب فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني الذي اعتمد
فـي  ١٢حزيران  /يونيو ٢٠٠٢م ( ي�شار �إليه فـيما يلي " عرا�سيا  ، ) " ٢٠٠٢والذي مت متديده
فـي  ٢٩متوز  /يوليو ٢٠٠٨م وفـي  ٢٩متوز  /يوليو ٢٠١٤م  ،والذي من املقرر �أن ينتهي
�سريانه فـي  ٢٨متوز  /يوليو ٢٠٢٠م ,
فقد اتفقت على ما يلي :
املــادة الأولـــــى
الأهـــداف
تتعهد الدول الأطراف ب�أن ت�شجع وتن�سق  ،بالتعاون فـيما بينها مع الوكالة � ،أن�شطة تعاونية
تتعلق بالتدريب والبحث والتنمية والتطبيق فـي جمال العلم والتكنولوجيا النوويني ،
وب�أن تنفذ تلك الأن�شطة من خالل م�ؤ�س�ساتها الوطنية املخت�صة .
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املــادة الثانيـــة
جملــ�س املمثلــني
 - ١تعني الدول الأطراف ممثليها لدى عرا�سيا  ،وي�شكل ه�ؤالء املمثلون " جمل�س ممثلي
عرا�سي ــا "  ،وه ــو �أعلــى هيئة م�س�ؤولة فـي هذا االتفاق عن اتخاذ القرارات  ،ويجتمع
جمل�س ممثلي عرا�سيا مرة واحدة على الأقل �سنويا .
 - ٢يكون املجل�س املذكور م�س�ؤوال عما يلي :
أ�  -و�ضع النظام الداخلي اخلا�ص بتنفـيذ اتفاق عرا�سيا ،
ب  -و�ضع �سيا�سات اتفاق عرا�سيا ومبادئه التوجيهية وا�سرتاتيجياته ،
ج  -درا�سة امل�شاريع التعاونية التي تقرتحها الدول الأطراف واعتمادها ،
د  -ا�ستعرا�ض عملية تنفـيذ امل�شاريع التعاونية املعتمدة وفقا لهذا االتفاق وتقييم تلك
العملية ،
هـ  -حتدي ــد ال�ش ــروط الت ــي يج ــوز مبوجبها لدولــة لي�س ــت طرف ــا فـ ــي ه ــذا االتف ــاق
�أو ملنظمة �إقليمية �أو دولية مالئمة �أن ت�شارك فـي م�شروع تعاوين ،
و  -درا�سة �أي م�سائل �أخرى تتعلق �أو ترتبط بتعزيز وتن�سيق م�شاريع تعاونية تخدم
�أغرا�ض هذا االتفاق املذكورة فـي املادة الأولى .
املــادة الثالثـــة
امل�شاريــع التعاونيـــة
 - ١يجوز لأي دولة طرف �أن تقدم اقرتاحا كتابيا ب�ش�أن م�شروع تعاوين �إلى جمل�س ممثلي
عرا�سيا الذي يبادر عند ا�ستالمه �إياه ب�إبالغه �إلى �سائر الدول الأطراف  ،ويحدد
االقرتاح  ،على وجه اخل�صو�ص  ،طبيعة امل�شروع التعاوين املقرتح و�أهدافه وو�سائل
تنفـيذه  ،ويجوز للوكالة  ،بناء على طلب الدولة الطرف � ،أن ت�ساعد فـي �إعداد اقرتاح
امل�شروع التعاوين .
 - ٢يحدد جمل�س ممثلي عرا�سيا  ،عند اعتماده م�شروعا تعاونيا مبقت�ضى الفقرة ( ٢ج)
من املادة الثانية  ،ما يلي :
أ�  -طبيعة امل�شروع التعاوين و�أهدافه ،
ب  -وبرنامج البحث والتنمية والتدريب ذا ال�صلة ،
ج  -وو�سائل تنفـيذ امل�شروع التعاوين وو�سائل التحقق من بلوغ �أهدافه ،
د  -وما يقت�ضيه الأمر من تفا�صيل �أخرى ذات �صلة .
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 - ٣اعتماد الوكالة لأي م�شروع تعاوين  ،يعر�ضه عليها اتفاق عرا�سيا التما�سا لدعمها �إياه ،
يكون حمكوما بقواعد الوكالة وممار�ساتها و�إجراءاتها  ،خا�صة تلك املبينة فـي الوثيقة
. INFCIRC/267

 - ٤يجوز لأي دولة طرف ع�ضو فـي الوكالة �أن ت�شارك فـي �أي م�شروع تعاوين اعتمدته
الوكالة  ،وذلك عن طريق �إبالغ الوكالة وجمل�س ممثلي عرا�سيا مب�شاركتها فـيه .
 - ٥رهنا بـ�أحكام الفقرة ( )١من املادة ال�ساد�سة  ،يجوز �أن يبد�أ تنفـيذ �أي م�شروع تعاوين
اعتمدته الوكالة مبقت�ضى الفقرة ( )٣من هذه املادة بعد ت�سلم الوكالة بالغ املوافقة
على امل�شاركة فـي امل�شروع من جانب ثالث دول �أطراف .
املــادة الرابعـــة
التزامات الدول امل�شاركة فـي م�شاريع تعاونية
 - ١تتعهد كل دولة طرف م�شاركة فـي م�شروع تعاوين ( و�ستدعى فـيما يلي " دولة م�شاركة " ) ،
رهنا بقوانينها ولوائحها وقدراتها املنطبقة  ،بتنفـيذ ال�شطر امل�سند �إليها من امل�شروع
التعاوين وفقا للفقرة ( ٣ب) من املادة اخلام�سة  .وعلى ك ــل دولـ ــة م�شاركـ ــة �أن تق ــوم ،
على وجه اخل�صو�ص  ،مبا يلي :
أ� � -أن توفر ما يلزم لتنفـيذ امل�شروع التعاوين من مرافق علمية وتقنية وموظفـني
علميني وتقنيني جمانا ،
ب  -و�أن تتخذ كل اخلطوات املعقولة واملالئمة من �أجل املوافقة على قبــول العلمي ــني
�أو املهند�سـ ـ ــني �أو اخلبـ ــراء التقني ــني الذي ــن ت�سميه ــم ال ــدول امل�شارك ــة الأخ ــرى
�أو الذي ــن ت�سميه ــم الوكال ــة للعمــل فـي من�ش�آت بعين ـه ــا � ،أو للعم ــل فـي مراف ــق
ت�سميها دول م�شاركة بغر�ض تنفـيذ امل�شروع التعاوين ،
ج  -و�أن توفر ما يلزم من مرافق ومعدات ودراية تقنية خا�ضعة لواليتها جمانا .
 - 2تتعهد كل دولة م�شاركة ب�أن تقدم للوكالة  ،من خالل جمل�س ممثلي عرا�سيا  ،تقريرا
�سنويا عن تنفـيذ ال�شطر امل�سند �إليها من امل�شروع التعاوين الذي اعتمدته الوكالة  ،مبا
فـي ذلك �أي معلومات تراها منا�سبة لأغرا�ض هذا االتفاق .
 - 3تتعهد كل دولة م�شاركة  ،رهنا بقوانينها ولوائحها الوطنية ووفقا للمخ�ص�صات املالية
املناظرة  ،ب�أن تقدم م�ساهمة مالية �أو غري مالية من �أجل تنفـيذ امل�شروع التعاوين الذي
اعتمدته الوكالة تنفـيذا فعاال  ،وتبلغ الوكالة �سنويا ب�أي م�ساهمة من هذا القبيل .
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 - 4ميتن ــع �أي ط ــرف م�ش ـ ــارك  ،و�أي موظ ــف تول ــى ه ــذا الط ــرف ت�سميت ــه  ،ع ــن �إف�ش ــاء
�أي معلومات تتعلق مب�شاريع عرا�سيا دون موافقة �سائر الأطراف امل�شاركة .
املــادة اخلام�ســة
الفريــق العامــل التقنــي
 - 1تعني كل دولة م�شاركة ع�ضوا ذا اخت�صا�ص تقني منا�سب من�سقا وطنيا للم�شروع املنفذ
داخل �أرا�ضيها �أو للم�شروع الذي ت�شرتك فـيه .
 - 2ين�ش�أ لكل م�شروع فريق عامــل تقنــي يت�أل ــف م ــن املن�سقـ ــني الوط ـ ـنـيني امل�ش ــار �إليه ــم
فـي الفقرة ( )1من هذه املادة .
 - 3تكمن وظائف الفريق العامل التقني فـيما يلي :
أ�  -حتديد تفا�صيل تنفـيذ كل م�شروع تعاوين وفقا لأهدافه ،
ب  -وحتديد ال�شطر الذي �سي�سند �إلى كل دولة م�شاركة وتعديل هذا ال�شطر ح�سب
االقت�ضاء  ،رهنا مبوافقة تلك الدولة ،
ج  -والإ�شراف على تنفـيذ امل�شروع التعاوين ،
د  -وتقدمي تو�صيات �إلى جمل�س ممثلي عرا�سيا و�إلى الوكالة ب�ش�أن امل�شروع التعاوين
الذي اعتمدته الوكالة  ،ومتابعة تنفـيذ هذه التو�صيات .
 - 4يجوز لأع�ضاء الفريق العامل التقني �أن يتفقوا فـيما بينهم على االجتماع كلما اقت�ضت
ال�ضرورة من �أجل تن�سيق عملية تنفـيذ امل�شروع تن�سيقا فعاال  .ويجوز للوكالة �أن تدعو
�إلى عقد اجتماع �سنوي للفريــق العام ــل التقن ــي مــن �أجل ا�ستع ــرا�ض التق ــدم املح ــرز
فـي امل�شاريع التي اعتمدتها الوكالة .
املــادة ال�ساد�ســـة
دور الوكالــــة
 - 1رهنا بتوافر املوارد تدعم الوكالة ما اعتمدته من م�شاريع تعاونية من�ش�أة وفقا لهذا
االتفاق  ،عن طريق برنامج امل�ساعدة التقنية والربامج الأخرى ذات ال�صلة  .وينطبق
على �أي دعم من هذا القبيل تقدمه الوكالة ما ينطبق على برنامج الوكالة للم�ساعدة
التقنية � ،أو على �سائر برامج الوكالة  ،من قواعد وممار�سات و�إجراءات .
 - 2تقــدم الوكال ــة دعمــا �سكرتاريا للم�شاريع التي اعتمدتها طبقا لقواعدها وممار�ساتها
و�إجراءاتها ذات ال�صلة .
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املــادة ال�سابعــــة
الأحكــام املاليــة
 - 1يجوز للوكالة  ،مبوافقة جمل�س ممثلي عرا�سيا � ،أن تدعو �أي دولة ع�ضو خالف الدول
الأطراف �أو �أي منظمة �إقليمية �أو دولي ــة مالئم ــة �إلى تقديــم م�ساهمة مالية �أو غري
مالية مل�شروع تعاوين اعتمدته الوكالة �أو �إلى امل�شاركة التقنية فـيه  .وتخطر الوكالة
الدول امل�شاركة ب�أي م�ساهمة �أو م�شاركة من هذا القبيل .
 - 2تتولى الوكالة  ،بالت�شاور مع جمل�س ممثلي عرا�سيا � ،إدارة امل�ساهمات املقدمة مبقت�ضى
الفقرة ( )3من املادة الرابعة والفقرة ( )1من هذه املادة خدمة لأغرا�ض هذا االتفاق ،
وفق ــا لالئحتـ ـه ــا املالي ــة وغريها من القواعد املنطبق ــة  .ومت�س ــك الوكالـ ــة �سجالت
وح�سابات م�ستقلة ب�ش�أن كل م�ساهمة من هذا القبيل .
املــادة الثامنـــة
الأمــان والتطبيــق ال�سلمــي
 - 1تكف ــل كــل دولة م�شاركة  ،وفقا لقوانينها ولوائحها املنطبقة � ،أن يجري �أثناء تنفـيذ
امل�شروع التعاوين تطبيق ما حددته الوكالة فـي جمال الأمان من معايري وتدابري ذات
�صلة بهذا امل�شروع .
 - 2تتعهــد كـ ــل دول ـ ــة طرف ب�أال ت�ستخ ـ ــدم �أي م�ساعـ ــدة مقدم ــة �إليهـ ــا مبوج ــب ه ــذا
االتفـ ــاق �إال فـي �أغرا�ض �سلمية  ،وفقا لنظام الوكالة الأ�سا�سي .
املــادة التا�سعـــة
�إخـــالء امل�س�ؤوليــة
ال تكون الوكالة وال �أي دولة �أو منظمة �إقليمية �أو دولية مالئمة  ،تقدم م�ساهمات وفقا
للفقرة ( )3من املادة الرابعة �أو الفقرة ( )1من املادة ال�سابعة  ،م�س�ؤولة عن تنفـيذ �أي
م�شروع تعاوين ب�أمان �إزاء الدول امل�شاركة �أو �إزاء �أي �شخ�ص يطالب بتعوي�ض من خالل
تلك الدول .
املــادة العا�شــرة
النزاعـــات
ي�سوى �أي نزاع ين� أش� حول تف�سري هذا االتفاق �أو تطبيقه بالـت�شاور ب ــني الأط ــراف املعنيــة
�أو بالتفاو�ض �أو ب�أي و�سيلة �سلمية �أخرى لت�سوية النزاعات تقبلها تلك الأطراف .
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املــادة احلاديــة ع�شــرة
الع�ضويـــة
يجوز لأي دولة عربيــة �آ�سيويـ ــة ع�ض ــو فـي الوكال ــة �أن ت�صب ــح طرف ـ ــا فـ ــي هـ ــذا االتفـ ــاق
عــن طريــق �إبــالغ مديــر عــام الوكالــة بقبولها هذا االتفاق  ،ويخطر املدير العام كل دولة
طرف ببالغات القبول التي يت�سلمها .
املــادة الثانيــة ع�شــرة
بــدء النفــاذ
 - 1يبد أ� نفاذ هذا االتفاق عند ا�ستالم مدير عام الوكالة بالغات قبول من ثالث دول
عربية �آ�سيوية �أع�ضاء فـي الوكالة  ،وفقا للمادة احلادية ع�شرة  .وفـي حال ا�ستالم
املدير العام للوكالة هذه البالغات قبل تاريخ انتهاء �سريان اتفاق عرا�سيا 2002م ،
ب�صيغته التي مت متديدها فـي 2008م وفـي 2014م  ،يبد أ� نفاذ هذا االتفاق فـي تاريخ
انتهاء �سريان االتفاق املذكور �أي فـي  28متوز  /يوليو 2020م  .و�إذا �أر�سلت دول عربية
�آ�سيوية �أع�ضاء فـي الوكالة بالغات قبولها بعد ذلك التاريخ  ،يبد أ� نفاذ هذا االتفاق
جتاهها من تاريخ ا�ستالم املدير العام للوكالة بالغ قبولها .
 - 2يجوز لأي دولة طرف �أن تن�سحب مـن ه ــذا االتف ــاق ع ــن طري ــق �إر�س ــال ب ــالغ خط ــي
�إلى املدير العام للوكالة  .وي�صبح هذا االن�سحاب �ساريا بعــد (� )6ستـة �أ�شهـر من تاريخ
ا�ستالم املدير العام للوكالة البالغ .
حت ــرر فـ ــي فـيينــا فـي � 19أيل ــول � /سبتمب ـ ــر 2017م م ــن ن�سخت ـ ــني �أ�صليتـ ـ ــني باللغت ـ ــني
العرب ـ ـيــة والإنكليزية  ،علما ب�أن ن�صي كلتا اللغتني مت�ساويان فـي احلجية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/28
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى اتفاقية نريوبي الدولية لإزالة احلطام لعام , 2007
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية نريوبي الدولية لإزالة احلطام لعام , 2007
وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها  ,وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007
�إن الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية ,
�إدراكا منها �أن احلطام � ,إذا مل تتم �إزالته  ,قد ي�شكل خطرا على املالحة �أو البيئة البحرية ,
واقتناعا منها باحلاجة �إلى اعتماد قواعد و�إجراءات دولية موحدة ت�ضمن �إزالة احلطام
وت�سديد التعوي�ضات عن التكاليف املتعلقة بذلك ب�سرعة وفعالية ,
و�إذ تالحظ �أن موقع احلطام قد يكون فـي �إقليم الدول  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي ,
و�إذ تعي منافع الت�ساوق بني الأنظمة القانونية التي حتكم امل�س�ؤولية عن �إزالة �أنواع احلطام
اخلطرة والتبعة الناجمة عنها ،
و�إذ ت�أخذ فـي احل�سبان �أهمية اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار  ,التي �أبرمت فـي خليج
مونتيغو فـي  10كانون الأول /دي�سمرب  , 1982والقانون الدويل العرفـي للبحار  ,وبالتايل
احلاجة �إلى تنفـيذ هذه االتفاقية مبوجب هذه الأحكام ،
قد اتفقت على ما يلي :
املــادة ( ) 1
تعريــــفات
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
 " - 1منطقة تطبيق االتفاقية " :
هي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة التابعة لدولة طرف  ,والتي �أن�شئت مبوجب
القانون الدويل � ,أو �إذا لو تن�شئ دولة طرف املنطقة كهذه  ,املنطقة التي تتجاوز
وتال�صق البحر الإقليمي لتلك الدولة والتي حتددها تلك الدولة مبوجب القانون
الدويل ومتتد �إلى م�سافة ال تزيد على ( )200ميل بحري من خطوط الأ�سا�س
التي يقا�س عر�ض بحرها الإقليمي انطالقا منها .
 " - 2ال�سفـينــــة " :
هي �أي مركب �أيا كان نوعه يعمل فـي البيئة البحرية  ,مبا فـي ذلك الزوارق ذات
البدن االن�سيابي واملراكب ذات الو�سائد الهوائية واملراكب القابلة للت�شغيل املغمور
واملراكب الطافـية واملن�صات العائمة � ,إال عندما تكون هذه املن�صات عاملة فـي مواقع
وجودها فـي ا�ستك�شاف املوارد املعدنية فـي قاع البحر �أو ا�ستخراجها �أو �إنتاجها .
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 " - 3احلادثة البحرية " :
هي ا�صطدام ال�سفن �أو جنوحها � ,أو �أي حادث �آخر من حوادث املالحة � ,أو �أي
حدث �آخر على منت ال�سفـينة �أو خارجها  ,تنجم عنه �أ�ضرار مادية �أو تهديد و�شيك
ب�إحلاق �أ�ضرارمادية بال�سفـينة �أو �شحنتها .
 " - 4احلطــــام " :
هو  ,على �أثر وقوع حادثة بحرية  ,ما يلي :
أ� � -سفـينة غارقة �أو جانحة ،
ب � -أو �أي جزء من �سفـينة غارقة �أو جانحة  ,مبا فـي ذلك �أي �شيء موجـ ــود
�أو كان موجودا على منت هذه ال�سفـينة ،
ج � -أو �أي �شيء مفقود من �سفـينة فـي البحر يكون جانحا �أو غارقا �أو طافـيا
على �سطح املاء ،
د � -أو �سفـينة على و�شك � ,أو يتوقع ب�صورة معقولة � ,أن تغرق �أو جتنح  ,ومل
تتخذ �أي تدابري فعلية لتقدمي امل�ساعدة لل�سفـينة �أو لأي �أمالك معر�ضة
للخطر � ,أو كانت فـي طور االتخاذ .
 " - 5اخلطــــر " :
يعني �أي حالة �أو تهديد :
أ�  -ي�شكل خطرا على املالحة �أو يعيقها ،
ب � -أو ميكن �أن يتوقع ب�صورة معقولة �أن تنجم عنه عواقب �ضارة بالبيئة
البحريـ ــة � ,أو �إحل ــاق �أ�ضرار بخط ال�ساحل �أو امل�صالح ذات ال�صلة لدولة
�أو �أكرث ،
 " - 6امل�صالح ذات ال�صلة " :
هي م�صالح الدولة ال�ساحلية املت�ضررة �أو املهددة مبا�شرة باحلطام  ,مثل :
أ�  -الأن�شطة البحرية على ال�سواحل �أو فـي املوانئ �أو عند م�صبات الأنهار  ,مبا
فـي ذلك �أن�شطة �صيد الأ�سماك  ,التي ت�شكل و�سيلة رئي�سية من و�سائل
املعي�شة للأ�شخا�ص املعنيني ،
ب  -الأماكن ال�سياحية �أو امل�صالح االقت�صادية الأخرى فـي املنطقة املعنية ،
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ج � -صحة �سكان ال�سواحل ورفاه املنطقة املعنية  ,مبا فـي ذلك �صون املوارد
البحرية احلية واحلياة الربية ،
د  -البنى التحتية قبالة ال�سواحل �أو حتت املاء .
 " - 7الإزالـــة " :
هي �أي �شكل من �أ�شكال الوقاية من اخلطر الناجم عن احلطام �أو التخفـيف من
أ�ث ــره �أو الق�ضـ ــاء علي ــه  .ويج ــري تف�س ــري اال�شتقاقــات التالية  " :يزيل " و " �أزيل "
و " يعمل على �إزالة " تبعا لذلك .
 " - 8املالك امل�سجل " :
هو ال�شخ�ص امل�سجل على � أنه مالك ال�سفـينة �أو الأ�شخا�ص امل�سجلون على � أنهم
مالكو ال�سفـينة � ,أو فـي حال انعدام الت�سجــيل  ,ال�شخ ــ�ص الذي يـ ــملك ال�سفـيـ ــنة
�أو الأ�شخا�ص الذين ميلكون ال�سفـينة عند وقوع احلادثة البحرية  .ولكن �إذا كانت
ال�سفـينة مملوكة لدولة وتقوم بت�شغيلها �شركة م�سجلة فـي تلك الدولة على �أنها
م�شغل ال�سفـينة  ,فتعني عبارة " املالك امل�سجل " تلك ال�شركة .
 " - 9م�شغل ال�سفـينة " :
هو مالك ال�سفـينة �أو �أي هيئة �أخرى �أو �شخ�ص �آخر كاملدير � ,أو م�ست�أجر ال�سفـينة
عارية  ,تويل م�س�ؤولية ت�شغيل ال�سفـينة من مالك ال�سفـينة ووافق  ,عند توليه
هذه امل�س�ؤولية  ,على �أن ي�ضطلع بجميع املهام وامل�س�ؤوليات التي تن�ص عليها املدونة
الدولية لإدارة ال�سالمة  ,فـي �صيغتها املعدلة .
 " - 10الدولة املت�ضررة " :
هي الدولة التي يوجد احلطام فـي منطقة تطبيق االتفاقية التابعة لها .
 " - 11دولة ت�سجيل ال�سفـينة " :
هي  ,فـي ما يت�صل ب�سفـينة م�سجلة  ,الدولة التي مت ت�سجيل ال�سفـينة فـيها  ,وفـي
ما يت�صل ب�سفـينة غري م�سجلة  ,الدولة التي يحق لل�سفـينة � أن ترفع علمها .
 " - 12املنظمة " :
هي املنظمة البحرية الدولية .
 " - 13الأمني العام " :
هو الأمني العام للمنظمة .
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الأهداف واملبادئ العامة
املــادة ( ) 2
 - 1يجوز لدولة طرف �أن تتخذ تدابري مبوجب هذه االتفاقية فـي ما يت�صل ب�إزالة حطام
ي�شكل خطرا فـي منطقة تطبيق االتفاقية .
 - 2يجب �أن تتنا�سب التدابري التي تتخذها الدولة املت�ضررة مبوجب الفقرة ( )1مع اخلطر .
 - 3يجب �أال تتجاوز هذه التدابري حدود ما هو �ضروري ب�صورة معقولة لإزالة حطام ي�شكل
خطرا  ,و�أن تتوقف حاملا يزال احلطام  ,ويجب �أال مت�س هذه التدابري دون داع بحقوق
وم�صالح دول �أخرى  ,مبا فـيها دولة ت�سجيل ال�سفـينة  ,وحقوق وم�صالح �أي �أ�شخا�ص
معنيني  ,طبيعيني �أو اعتباريني .
 - 4ال يخـ ــول انطباق هذه االتفاقية على منطقة تطبيق االتفاقية الدولة الطرف حق
ادعاء ال�سيادة �أو حقوق �سيادية �أوممار�ستها على �أي جزء من �أعايل البحار .
 - 5يجب على الدول الأطراف �أن ت�سعى جاهدة للتعاون فـي ما بينها عندما تلحق �آثار
حادثة بحرية ينجم عنها حطام ال�ضرر بدولة غري الدولة املت�ضررة .
املــادة ( ) 3
نطــــاق االنطـــباق
 - 1تنطبق هذه االتفاقية  ,ما مل تن�ص على خالف ذلك  ,على احلطام املوجود فـي منطقة
تطبيق االتفاقية .
 - 2يجوز لأي دولة طرف �أن تو�سع نطاق انطباق هذه االتفاقية لي�شمل احلطام املوجود
�ضمن �إقليمها  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي  ,رهنا بالفقرة ( )4من املادة ( . )4ويجب
عليها فـي تلك احلالة �أن تبلغ الأمني العام بذلك  ,عند �إعرابها عن قبولها التقيد
بهذه االتفاقية �أو فـي �أي وقت الحق  .وعندما تر�سل الدولة الطرف �إخطارا بتطبيق
هذه االتفاقية على احلطام املوجود �ضمن �إقليمها  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي ف�إن
ذلك ال مي�س حقوق تلك الدولة وواجباتها باتخاذ تدابري تت�صل باحلطام املوجود
�ضمن �إقليمها  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي  ,بخالف حتديد موقع احلطام وتو�سيمه
و�إزالته مبوجب هذه االتفاقية  .وال تنطبق �أحكام املواد ( )10و ( )11و ( )12من هذه
االتفاقية على �أي تدابري تتخذ فـي هذا الإطار بخالف التدابريامل�شار �إليها فـي املواد
( )7و ( )8و ( )9من هذه االتفاقية .
-318-

 - 3عندما تر�سل الدولة الطرف �إخطارا مبوجب الفقرة (2)  ,ت�شمل " منطقة تطبيق
االتفاقية " فـي الدولة املت�ضررة �إقليم تلك الدولة  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي .
 - 4يدخل الإخطار الذي يتم �إر�ساله مبوجب الفقرة (� )2أعاله حيز النفاذ فـي ما تعلق
بتلك الدولة الطرف � ,إذا ما �أر�سل قبل �سريان مفعول هذه االتفاقية على تلك الدولة  ,عند
دخول االتفاقية حيز النفاذ  .و�إذا ما �أر�سل الإخطار بعد �سريان مفعول هذه االتفاقية
على تلك الدولة  ,ف�إنه يدخل حيز النفاذ بعد �أن ي�ستلمه الأمني العام ب�ستة �أ�شهر .
 - 5يجوز لدولة طرف �أر�سلت �إخطارا مبوجب الفقرة (� )2أن ت�سحبه فـي �أي وقت  ,وذلك
بتوجيه �إخطار بال�سحب �إلى الأمني العام  .وي�سري مفعول �إخطار ال�سحب هذا بعد
�أن ي�ستلمه الأمني العام ب�ستة �أ�شهر  ,ما مل ين�ص الإخطار على تاريخ الحق .
املــادة ( ) 4
اال�ستثنــــاءات
 - 1ال تنطبق هذه االتفاقية على التدابري التي تتخذ مبوجب االتفاقية الدولية املتعلقة
بالتدخل فـي �أعايل البحار فـي حالة وقوع حوادث م�سببة للتلوث الزيتي لعام , 1969
ف ـ ــي �صيغته ــا املعدلة � ,أو مبوجب الربوتوكول املتعلق بالتدخل فـي �أعايل البحار فـي
حاالت التلوث مبواد غري الزيت لعام  , 1973فـي �صيغته املعدلة .
 - 2ال تنطبق هذه االتفاقية على �أي �سفـينة حربية �أو �سفـينة �أخرى متلكها �أو ت�شغلها دولة
ما دامت هذه الدولة ت�ستخدمها ح�صرا  ,فـي الوقت احلايل  ،لأغرا�ض حكومية غري
جتارية  ,ما مل تقرر تلك الدولة خالف ذلك .
 - 3عندما تقرر دولة طرف تطبيق هذه االتفاقية على �سفنها احلربية �أو �سفن �أخرى ,
على النحو املو�صوف فـي الفقرة ( , )2تقوم ب�إبالغ الأمني العام ذلك مع حتديد �أحكام
هذا االنطباق و�شروطه .
 - 4أ�  -عندما تر�سل دولة طرف �إخطارا مبوجب الفقرة ( )2من املادة ( , )3ال تنطبق
الأحكام التالية من هذه االتفاقية على �أرا�ضيها  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي :
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( - )iالفقرة ( )4من املادة (، )2
( - )iiالفقرات ( )1و ( )5و ( )7و ( )8و ( )9و ( )10من املادة (، )9
( - )iiiاملادة (. )15
ب  -تنـ ــ�ص الفقـ ــرة ( )4من املادة (9) � ,إلى املدى الذي تنطبق فـيه على �إقليم دولة
طرف  ,مبا فـي ذلك البحر الإقليمي  ,على ما يلي :
رهنا بالقوانني الوطنية للدولة املت�ضررة  ,يجوز للمالك امل�سجل �أن يربم عقدا مع
�أي �شخ�ص خمت�ص بالإنقاذ �أو �شخ�ص �آخرلإزالة احلطام الذي تقرر �أنه ي�شكل خطرا ,
وذلك نيابة عن املالك  .وقبل ال�شروع فـي هذه الإزالة  ,يجوز للدولة املت�ضررة �أن
ت�ضع لها �شروطا تنح�صر فـي حدود ما يلزم ل�سري عملية الإزالة بطريقة تراعي
اعتبارات الأمن وحماية البيئة البحرية .
املــادة ( ) 5
الإبــالغ عــن احلطــام
 - 1يجب على الدولة الطرف �أن تطلب من ربان وم�شغل ال�سفـينة التي ترفع علمها �إبالغ
الدولة املت�ضررة دون �إبطاء عندما تتعر�ض تلك ال�سفـينة حلادثة بحرية ينجم عنها
حطام  .و�إذا ا�ستوفـى �أي من ربان ال�سفـينة �أو م�شغلها �شرط الإبالغ مبوجب هذه املادة ,
فلن يكون الآخر ملزما بذلك .
 - 2يجب �أن تورد تقارير الإبالغ تلك ا�سم املالك امل�سجل والعنوان الرئي�سي ملكان عمله وكل
املعلومات ذات ال�صلة التي حتتاج �إليها الدولة املت�ضررة لتقرر ما �إذا كان احلطام ي�شكل
خطرا �أم ال مبوجب املادة ( , )6مبا فـي ذلك ما يلي :
أ�  -موقع احلطام بدقة ،
ب  -نوع احلطام وحجمه وبنيته ،
ج  -طبيعة الأ�ضرار التي حلقت باحلطام وحالته ،
د  -طبيعة ال�شحنة وكميتها  ,وال �سيما �أي مواد خطرة و�ضارة ،
هـ  -كمـ ــية الزيـ ــوت و�أنواعهـ ــا املوجودة على منت ال�سفـينة  ,مبا فـي ذلك زيت وقود
ال�سفن وزيت التزليق .
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املــادة ( ) 6
حتديـــد اخلطـــر
عند حتديد ما �إذا كان احلطام ي�شكل خطرا  ,ينبغي على الدولة املت�ضررة �أن ت�أخذ املعايري
التالية فـي احل�سبان :
أ�  -نوع احلطام وحجمه وبنيته ،
ب  -عمق املياه فـي املنطقة ،
ج  -نطاق املدر فـي املنطقة والتيارات فـيها ،
د  -املناطق البحرية البالغة احل�سا�سية املحددة  ,وعند االقت�ضاء  ,املعينة مبوجب
اخلطوط التوجيهية التي اعتمدتها املنظمة � ,أو منطقة حمددة بو�ضوح �ضمن
املنطقة االقت�صادية اخلال�صة اعتمدت ب�ش�أنها تدابري �إلزامية خا�صة عمال
بالفقرة (6) من املادة ( )211من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار لعام ، 1982
هـ  -قرب طرق النقل البحري �أو امل�سارات املعتمدة حلركة مرور ال�سفن ،
و  -كثافة حركة مرور ال�سفن وتواترها ،
ز  -نوع حركة مرور ال�سفن ،
ح  -طبيعة ب�ضائع احلطام وكميتها  ,وكمية الزيوت و�أنواعها كزيت وقود ال�سفن وزيت
التزليق على منت احلطام  ,وال �سيما الأ�ضرار التي ميكن �أن تنجم عن �إعتاق
الب�ضائع �أو الزيوت فـي البيئة البحرية ،
ط  -قابلية املن�ش�آت املينائية لل�ضرر ،
ي  -الأحوال اجلوية والهيدوغرافـية ال�سائدة ،
ك  -الت�ضاري�س البحرية فـي املنطقة ،
ل  -علو احلطام فوق �سطح املاء �أو حتته عند املدر اجلذبي الأكرث انخفا�ضا ،
م  -مقطع جانبي �صوتي ومقطع جانبي مغناطي�سي للحطام ،
ن  -قرب املن�ش�آت البحرية والأنابيب وكابالت االت�صاالت واملن�ش�آت املماثلة ،
�س � -أي ظروف �أخرى قد ت�ستدعي �إزالة احلطام .
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املــادة ( ) 7
حتديــد موقــع احلطــام
 - 1عندما ت�أخذ الدولة املت�ضررة علما بوجود حطام  ,يجب عليها �أن ت�ستخدم جميع
الو�سائل املمكنة  ,مبا فـيها امل�ساعي احلميدة للدول واملنظمات  ,لتنبيه املالحني
والدول املعنية ب�صورة عاجلة �إلى طبيعة احلطام وموقعه .
� - 2إذا كانت لدى الدولة املت�ضررة �أ�سباب وجيهة حتملها على االعتقاد ب�أن احلطام ي�شكل
خطرا  ,يجب عليها �أن ت�ضمن اتخاذ جميع اخلطوات املمكنة لتحديد موقعه بدقة .
املــادة ( ) 8
تو�سيـــم احلطــــام
� - 1إذا ر�أت الدولة املت�ضررة �أن احلطام ي�شكل خطرا  ,يجب عليها �أن ت�ضمن اتخـ ــاذ جميـ ــع
اخلطوات املعقولة لتو�سيمه .
 - 2عند تو�سيم احلطام  ,يجب اتخاذ جميع اخلطوات املمكنة ل�ضمان تطابق جميع عالمات
التو�سيم مع النظام املقبول عامليا للعوامات البحرية املعمول به فـي املنطقة التي يقع
احلطام فـيها .
 - 3يجب على الدولة املت�ضررة �أن تعمم تفا�صيل تو�سيم احلطام با�ستخدام جميع الو�سائل
املالئمة  ,مبا فـي ذلك املن�شورات البحرية املنا�سبة .
املــادة ( ) 9
التدابري الرامية �إلى ت�سهيل �إزالة احلطام
� - 1إذا ر�أت الدولة املت�ضررة �أن احلطام ي�شكل خطرا  ,يجب على تلك الدولة � أن تقوم فورا
مبا يلي :
أ� � -إبالغ دولة ت�سجيل ال�سفـينة ومالكها امل�سجل ،
ب  -الت�شاور مع دولة ت�سجيل ال�سفـينة والدول الأخرى املت�ضررة من احلطام ب�ش�أن
التدابري التي يتعني اتخاذها فـي ما يت�صل باحلطام .
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 - 2يجب على املالك امل�سجل �أن يزيل احلطام الذي تقرر �أنه ي�شكل خطرا .
 - 3عندما يتقرر �أن حطاما ي�شكل خطرا  ,يجب على املالك امل�سجل � ,أو �أي طرف � آخر
معنـ ــي � ,أن يـ ــزود ال�سلطـ ــات املخت�صــة لدى الدولة املت�ضررة مبا يثبت توافر الت�أمني
�أو �أي �ضمان مايل �آخر ح�سبما تقت�ضيه املادة (. )12
 - 4يجوز للمالك امل�سجل �أن يربم عقدا مع �أي �شخ�ص خمت�ص بالإنقاذ �أو �شخ�ص �آخر
لإزالة احلطام الذي تقرر �أنه ي�شكل خطرا  ,وذلك نيابة عن املالك  .وقبل ال�شروع فـي
هذه الإزالة يجوز للدولة املت�ضررة �أن ت�ضع لها �شروطا تنح�صر فـي حدود ما يلزم
لت�سري عملية الإزالة بطريقة تراعي اعتبارات الأمن وحماية البيئة البحرية .
 - 5بعــد �أن تب ــد�أ الإزال ــة امل�ش ــار �إليــها ف ــي الفقرتني ( )2و ( , )4يجـ ــوز للدولة املت�ض ــررة
�أن تتدخل فـي عملية الإزالة �إلى املدى الالزم ل�ضمان �سري عملية الإزالة فعال بطريقة
تراعي اعتبارات ال�سالمة وحماية البيئة البحرية .
 - 6يجب على الدولة املت�ضررة �أن تقوم مبا يلي :
أ�  -حتدد مهلة معقولة يتعني على املالك امل�سجل خاللها �أن يزيل احلطام  ,مع �أخذ
طبيعة اخلطر املحدد مبوجب املادة ( )6فـي احل�سبان ،
ب  -تبلغ املالك امل�سجل كتابة باملهلة التي حددتها  ,وتو�ضح �أنها قد تعمد �إلى ازالة
احلطام بنف�سها على نفقته �إذا مل يقم ب�إزالته �ضمن املهلة املحددة ،
ج  -تبلغ املالك امل�سجل كتابة باعتزامها التدخل فورا �إذا تفاقم اخلطر .
� - 7إذا مل يقم املالك امل�سجل ب�إزالة احلطام �ضمن املهلة املحددة مبوجب الفقرة �( 6أ) ,
�أو �إذا تعذر االت�صال به  ,يجوز للدولة املت�ضررة �أن تزيل احلطام بالو�سائل املتوافرة
التي تت�سم ب�أق�صى قدر ممكن من العملية وال�سرعة  ,مع مراعاة اعتبارات ال�سالمة
وحماية البيئة البحرية .
 - 8فـي احلاالت التي ت�ستدعي تدخال فوريا وقامت الدولة املت�ضررة ب�إبالغ ذلك �إلى
دولة ت�سجيل ال�سفـينة واملالك امل�سجل  ,يجوز لها �أن تزيل احلطام بالو�سائل املتوافرة
التي تت�سم ب�أق�صى قدر ممكن من العملية وال�سرعة  ,مع مراعاة اعتبارات ال�سالمة
وحماية البيئة البحرية .
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 - 9يجب على الدول الأطراف �أن تتخذ التدابري املالئمة مبوجب قوانينها الوطنية
ل�ضمان تقيد املالكني امل�سجلني لديها بالفقرتني ( )2و (. )3
 - 10يجب �أن توافق الدول الأطراف على �أن تت�صرف الدولة املت�ضررة مبوجب الفقرات
من (� )4إلى ( , )8عند االقت�ضاء .
 - 11تزود الدولة املت�ضررة املالك امل�سجل املحدد فـي التقارير امل�شار �إليها فـي الفقرة ()2
من املادة ( )5باملعلومات امل�شار �إليها فـي هذه املادة .
املــادة ( ) 10
م�س�ؤوليـــة املــــالك
 - 1رهنا ب�أحكام املادة ( , )11يكون املالك امل�سجل م�س�ؤوال عن تكاليف حتديد موقع احلطام
وتو�سيمه و�إزالته مبوجب املواد ( )7و ( )8و ( , )9على التوايل  ,ما مل يثبت �أن احلادثة
البحرية التي ت�سببت باحلطام :
أ�  -جنمت عن عمل حربي �أو اقتتال �أو حرب �أهلية �أو ع�صيان � ,أو عن ظاهرة طبيعية
غري م�ألوفة وال مفر منها وال �سبيل ملقاومتها ،
ب � -أو جنمت ب�أكملها عن ت�صرف طرف ثالث عمدا � ,أو امتناعه عمدا عن الت�صرف ,
بق�صد الت�سبب ب�أ�ضرار ،
ج � -أو جنمت ب�أكملها عن �إهمال �أو فعل خط�أ من جانب �أي حكومة �أو �سلطة �أخرى
م�س�ؤولة عن �صيانة الأ�ضواء �أو املعينات املالحية الأخرى فـي ممار�سة تلك الوظيفة ،
 - 2ال يخل � أي �شيء فـي هذه االتفاقية بحق املالك امل�سجل فـي حتديد امل�س�ؤولية مبوجب
�أي نظام قانوين وطني �أو دويل  ,كاتفاقية حتديد امل�س�ؤولية عن املطالبات البحرية
لعام  , 1976فـي �صيغتها املعدلة .
 - 3ال يجوز تقدمي �أي مطالبة بالتكاليف امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )1ض ــد املالك امل�سج ــل
�إال مبوجب �أحكام هذه االتفاقية  .وال مي�س ذلك بحقوق وواجبات الدولة الطرف التي
�أر�سلت �إخطارا مبوجب الفقرة ( )2من املادة ( )3يت�صل باحلطام املوجود فـي �إقليمها ,
مبا فـي ذلك البحر الإقليمي  ,بخالف حتديد املوقع والو�سم والإزالة مبوجب هذه
االتفاقية .
 - 4ال مي�س �أي �شيء فـي هذه املادة ب�أي حق من حقوق الرجوع على الغري .
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املــادة ( ) 11
الإعفاءات من امل�س�ؤولية
 - 1ال يكـ ــون املالك امل�س ـ ــجل م�س ـ ـ�ؤوال مبوجـ ــب هـ ــذه االتفاقية عـ ــن التكاليـ ــف املذكورة
ف ــي الفق ــرة ( )1م ــن املادة (� )10إذا كان ــت امل�س�ؤولي ــة عــن هذه التكاليف تتعار�ض مع
ما يلي  ,وفـي حدود هذا التعار�ض :
�أ  -االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن �أ�ضرار التلوث الزيتي لعام , 1969
فـي �صيغتها املعدلة ،
ب  -االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولي ــة والتعوي ــ�ض فـي ما يتعلق بالأ�ضرار الناجمة
عن نقل املواد اخلطرة وال�ضارة بحرا لعام  , 1996فـي �صيغتها املعدلة ،
ج  -االتفاقية املتعلقة مب�س�ؤولية الغري فـي ميدان الطاقة النووية لعام 1960  ,فـي
�صيغتها املعدلة � ,أو اتفاقية فـيينا املتعلقة بامل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية
لعام  , 1963فـي �صيغتها املعدلة � ,أو القانون الوطني الذي ينظم �أو يحظر حتديد
امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار النووية ،
د  -االتفاقية الدولية ب�ش�أن امل�س�ؤولية والتعوي�ض عن �أ�ضرار التلوث بوقود ال�سفن
الزيتي لعام  , 2001فـي �صيغتها املعدلة ،
�شريطة �أن تكون االتفاقية املعنية منطبقة ونافذة املفعول .
 - 2إ�لـى املدى الذي تعترب فـيه التدابري املتخذة مبوجب هذه االتفاقية تدابري انت�شال
عمـ ــال بالقان ــون الوطن ــي املنطب ــق �أو االتفاقـ ــية الدولي ــة املنطبق ــة  ,ينطبق هذا
القانون �أو هذه االتفاقية على م�سائل الأجور �أو التعوي�ضات امل�ستحقة الدفع للقائمني
باالنت�شال با�ستثناء قواعد هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 12
الت�أمني الإلزامي �أو ال�ضمان املايل الإلزامي الآخر
 - 1يجب على املالك امل�سجل ل�سفـينة تبلغ حمولتها الإجمالية ( )300طن ف�أكرث وترفع
علم دولة طرف �أن يكون مكتتبا بت�أمني � ,أو ب�ضمان مايل �آخر  ,كال�ضمان الذي يقدمه
م�صرف �أو م�ؤ�س�سة مماثلة  ,لتغطية امل�س�ؤولية عمال بهذه االتفاقية مببلغ يوازي
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حدود امل�س�ؤولية مبوجب النظام الوطني �أو النظام الدويل املنطبق حلدود امل�س�ؤولية ,
علـ ــى �أال يتجـ ــاوز ف ـ ــي جميـ ــع احلاالت مبلغا يحت�سب مبوجب املادة (( )1( )6ب) من
اتفاقية حتديد امل�س�ؤولية عن املطالبات البحرية لعام  , 1976فـي �صيغتها املعدلة .
 - 2يجب على ال�سلطة املخت�صة التابعة لدولة ت�سجيل ال�سفـينة �أن ت�صدر �شهادة تفـيد
ب�أن الت�أمني �أو ال�ضمان املايل الآخر نافذ املفعول مبوجب �أحكام هذه االتفاقية لكل
�سفـينة تبلغ حمولتها الإجمالية ( )300طن ف�أكرث  ,وذلك بعد التثبت من ا�ستيفاء
مقت�ضيات الفقرة ( . )1وفـي ما يتعلق ب�سفـينة م�سجلة فـي دولة طرف  ,يجب على
ال�سلطة املخت�صة التابعة لدولة ت�سجيل ال�سفـينة �أن ت�صدر هذه ال�شهادة �أو ت�صدق
عليها  ،وفـي ما يتعلق ب�سفـينة غري م�سجلة فـي دولة طرف  ,ميكن لل�سلطة املخت�صة
التابعة لأي دولة طرف �أن ت�صدر هذه ال�شهادة �أو ت�صدق عليها  .ويجب �أن تكون �شهادة
الت�أمني الإلزامية هذه وفقا للنموذج املدرج فـي مرفق هذه االتفاقية  ,و�أن تت�ضمن
املعلومات التالية :
أ�  -ا�سم ال�سفـينة والرقم املميز لها �أو الأحرف املميزة لها وميناء الت�سجيل ،
ب  -حمولة ال�سفـينة الإجمالية بالطن ،
ج  -ا�سم املالك امل�سجل وعنوانه الرئي�سي ،
د  -رقم املنظمة البحرية الدولية لتعريف ال�سفـينة ،
هـ  -نوع ال�ضمان ومدته ،
و  -ا�سم امل�ؤمن �أو �أي �شخ�ص �آخر يوفر ال�ضمان وعنوانه الرئي�سي  ,وعند االقت�ضاء ,
عنوان امل�ؤ�س�سة التي مت اكتتاب الت�أمني �أو ال�ضمان لديها ،
ز  -مدة �صالحية ال�شهادة التي يجب �أال تتجاوز مدة �صالحية الت�أمني �أو ال�ضمان
الآخر .
 - 3أ�  -يجوز لدولة طرف �أن ت�أذن مل�ؤ�س�سة �أو هيئة تعرتف بها هذه الدولة �أن ت�صدر
ال�شهادة امل�شار �إليها فـي الفقرة ( . )3ويجب على هذه امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة �أن تبلغ
تلك الدولة عن كل �شهادة ت�صدرها  .وفـي جميع الأحوال  ,يجب على الدولة
الطرف �أن ت�ضمن �ضمانا كامال اكتمال ودقة ال�شهادة التي يتم �إ�صدارها على هذا
النحو و�أن تتعهد باتخاذ التدابري الالزمة ال�ستيفاء هذا املقت�ضى .
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ب  -تبلغ الدولة الطرف الأمني العام مبا يلي :
( - )iامل�س�ؤوليات املحددة و�شروط ال�صالحيات املوكلة للم�ؤ�س�سة �أو الهيئة
التي تعرتف بها هذه الدولة ،
(� - )iiسحب هذه ال�صالحيات ،
( - )iiiتاريخ نفاذ مفعول هذه ال�صالحيات �أو �سحبها ،
وال ت�صبـ ــح ال�صالحيـ ــات املوكلـ ــة نافذة املفعول � إال بعد انق�ضاء ثالثة �أ�شهر على
تاريخ �إخطار الأمني العام به .
ج  -يجب �أن تكون امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة امل�صرح لها ب�إ�صدار ال�شهادات عمال بهذه الفقرة
خمولة  ,على الأقل  ,ب�سحب هذه ال�شهادات عند الإخالل بال�شروط التي �أ�صدرت
مبوجبها  .وفـي جميع الأحوال  ,يجب على امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة �أن تخطر الدولة
التي �أ�صدرت ال�شهادة نيابة عنها ب�سحب هذه ال�شهادة .
 - 4يجب �أن ت�صدر ال�شهادة باللغة �أو اللغات الر�سمية املعمول بها فـي الدولة التي ت�صدرها .
و�إذا كانت اللغة امل�ستخدمة غري الإ�سبانية �أو الإنكليزية �أو الفرن�سية  ,وجب �أن يت�ضمن
الن�ص ترجمة �إلى �إحدى هذه اللغات  ,ويجوز � ,إذا قررت الدولة ذلك  ,عدم ا�ستخدام
لغتها (لغاتها) الر�سمية .
 - 5يجب حمل ال�شهادة على منت ال�سفـينة و�إيداع ن�سخة منها لدى ال�سلطات التي مت�سك
قيد �سجل ال�سفـينة � ,أو �إذا مل تكن ال�سفـينة م�سجلة فـي دولة طرف  ,لدى ال�سلطات
التي ت�صدر ال�شهادة �أو ت�صدق عليها .
 - 6ال ي�ستوفـي الت�أمني �أو ال�ضمان املايل مقت�ضيات هذه املادة �إذا �أمكن �إيقاف مفعوله
لأ�سباب بخالف انتهاء مدة �صالحيته املحددة فـي ال�شهادة عمال بالفقرة ( )2قبل
انق�ضاء ثالثة �أ�شهر على تاريخ �إخطار ال�سلطات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )5ب�إنهاء
مفعوله � ,إال �إذا �أعيدت ال�شهادة �إلى هذه ال�سلطات �أو �أ�صدرت �شهادة جديدة خالل
املدة نف�سها  .وتنطبق الأحكام ال�سابقة الذكر كذلك على �أي تعديالت جتعل الت�أمني
�أو ال�ضمان املايل غري م�ستوف ملقت�ضيات هذه املادة .
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 - 7يجب على دولة ت�سجيل ال�سفـينة �أن حتدد �شروط �إ�صدار ال�شهادة و�صالحيتها  ,رهنا
ب�أحكام هذه املادة وبعد �أن ت�أخذ فـي احل�سبان �أي خطوط توجيهية تعتمدها املنظمة
ب�ش�أن امل�س�ؤولية املالية للمالكني امل�سجلني .
 - 8يجب �أال يف�سر �أي �شيء فـي هذه االتفاقية على �أنه يحول دون وثوق الدولة الطرف
باملعلومات التي حت�صل عليها من دول �أخرى �أو من املنظمة �أو من منظمات دولية
�أخرى عن الو�ضع املايل ملوفري الت�أمني �أو ال�ضمان املايل لأغرا�ض هذه االتفاقية .
وفـي هذه احلاالت  ,ال تعفـى الدولة الطرف التي تثق بهذه املعلومات من م�س�ؤوليتها
كدولة ت�صدر ال�شهادة التي تقت�ضيها الفقرة (. )2
 - 9يج ــب عل ــى الدول الأطراف الأخرى �أن تقبل ال�شهادات ال�صادرة وامل�صدقة وفقا
ل�صالحيات دولة طرف لأغرا�ض هذه االتفاقية  ,ويجب �أن تعتربها متمتعة باحلجية
نف�سها التي تتمتع بها ال�شهادات التي تقوم هي ب�إ�صدارها �أو الت�صديق عليها  ,حتى
و�إن �صدرت �أو �صودق عليها فـي ما يتعلق ب�سفـينة غري م�سجلة فـي دولة طرف .
ويجوز لدولة طرف �أن تطلب فـي �أي وقت الت�شاور مع الدولة التي �أ�صدرت ال�شهادة
�أو �صدقت عليها �إذا ر�أت �أن امل�ؤمن �أو ال�ضامن الذي يرد ا�سمه فـي ال�شهادة عاجز ماليا
عن ا�ستيفاء املتطلبات التي تقت�ضيها هذه االتفاقية .
 - 10ي ـ ــجوز تقديــم �أي مطالبة بالتكاليف تن� أش� مبوجب هذه االتفاقية مبا�شرة �ضد امل�ؤمن
�أو �أي �شخ�ص �آخر يوفر ال�ضمان املايل لتغطية م�س�ؤولية املالك امل�سجل  .وفـي هذه
احلالة  ,يحق للمدعى عليه �أن يتم�سك بالدفوعات ( بخالف الإفال�س �أو ت�صفـية املالك
امل�سجل) التي يحق للمالك امل�سجل �أن يتم�سك بها  ,مبا فـي ذلك حتديد امل�س�ؤولية
وفقا لأي نظام قانوين وطني �أو دويل  .وعالوة على ذلك  ,يحق للمدعى عليه  ,حتى
و�إن كان ال يجوز للمالك امل�سجل �أن يحدد امل�س�ؤولية � ,أن يحدد امل�س�ؤولية مببلغ يوازي
قيمة الت�أمني �أو �أي �ضمان مايل �آخر تقت�ضي الفقرة (� )1أن يكتتب به  .وف�ضال عن ذلك ,
يحـ ــق للمدع ــى عل ــيه �أن يدفع ب�أن احلادثة البحرية ناجمة عن خط�أ عمد من جانب
املالك امل�سجل  ,ولكن ال يحق له �أن يتم�سك ب�أي دفاع �آخر يجوز له �أن يتم�سك به فـي
دعوى يقيمها املالك امل�سجل عليه  .وفـي �أي حال من الأحوال  ,يحق للمدعى عليه �أن
يقت�ضي �أن يكون املالك امل�سجل طرفا فـي الدعوى .
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 - 11ال يجوز لدولة طرف �أن ت�سمح لأي �سفـينة يحق لها �أن ترفع علمها وتنطبق عليها
هذه املادة �أن تعمل فـي �أي وقت من الأوقات ما مل يتم �إ�صدار �شهادة لها مبوجب
الفقرة (� )2أو الفقرة (. )14
 - 12رهنا ب�أحكام هذه املادة  ,يجب على كل دولة طرف �أن ت�ضمن  ,مبوجب قوانينها
الوطنية � ,أن يكون الت�أمني �أو �أي �ضمان �آخر ي�ستوفـي مقت�ضيات الفقرة ( )1نافذ
املفعول فـي ما يتعلق ب�أي �سفـينة تبلغ حمولتها الإجمالية ( )300طن  ف�أكرث � ,أيا كان
مكان ت�سجيلها  ,تدخل ميناء يقع فـي �إقليمها �أو تغادره � ,أو ت�صل �إلى من�ش�آت بحرية
تقع فـي بحرها الإقليمي �أو تغادرها .
 - 13بغ�ض النظر عن �أحكام الفقرة ( , )5يجوز للدولة الطرف �أن تخطر الأمني العام ب�أنه
ال يتوجب على ال�سفن لأغرا�ض الفقرة (� , )12أن حتمل على متنها �أو تربز ال�شهادة
التي تقت�ضيها الفقرة ( )2عندما تدخل املوانئ �أو ت�صل �إلى املن�ش�آت البحرية التي
تقع فـي �إقليمها �أو تغادرها � ,شريطة �أن تكون الدولة الطرف التي ت�صدر ال�شهادة
التي تقت�ضيها الفقرة ( )2قد �أخطرت الأمني العام ب�أنها مت�سك �سجالت �إلكرتونية
متاحة جلميع الدول الأطراف تثبت وجود هذه ال�شهادة وتتيح للدول الأطراف �أن
تفـي بالتزاماتها عمال بالفقرة (. )12
� - 14إذا مل تكن �سفـينة متلكها دولــة ط ــرف م�شمول ــة بالت�أم ــني �أو ب�ضم ــان مال ــي �آخ ــر ,
فال تنطبق عليها الأحكام ذات ال�صلة من هذه املادة  ,ولكن يجب �أن حتمل ال�سفـينة
�شهادة �صادرة عن ال�سلطة املخت�صة التابعة لدولة الت�سجيل تفـيد ب�أن تلك الدولة
متلكها وب�أن امل�س�ؤولية عن تلك ال�سفـينة مغطاة �ضمن احلدود التي تن�ص عليها
الفقرة ( . )1ويجب �أن تتقيد هذه ال�شهادة قدر الإمكان بالنموذج املحدد فـي الفقرة (. )2
املــادة ( ) 13
التقــــادم
ت�سقط احلقوق فـي ا�سرتداد التكاليف التي تن�ص عليها هذه االتفاقية ما مل تتم �إقامة
دعاوى تطبيقا لأحكامها خالل ثالث �سنوات من تاريخ حتديد اخلطر مبوجب هذه
االتفاقية  .غري �أنه ال ميكن فـي �أي حال من الأحوال �إقامة �أي دعوى بعد انق�ضاء �ست
�سنوات على تاريخ وقوع احلادثة البحرية التي ت�سببت باحلطام  .و�إذا ت�ضمنت هذه احلادثة
�سل�سلة من الأحداث  ,تبد أ� فرتة ال�سنوات ال�ست اعتبارا من تاريخ احلدث الأول .
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املــادة ( ) 14
الأحكام املتعلقة بالتعديل
 - 1تقوم املنظمة بعقد م�ؤمتر لغر�ض تنقيح هذه االتفاقية �أو تعديلها بناء على طلب ثلث
الدول الأطراف على الأقل .
 - 2تعترب �أي موافقة على االلتزام بهذه االتفاقية يتم الإعراب عنها بعد تاريخ بدء نفاذ
تعديل على هذه االتفاقية منطبقة على هذه االتفاقية فـي �صيغتها املعدلة .
املــادة ( ) 15
ت�سويــــة املنازعـــات
 - 1فـي حال ن�شوب منازعة بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري
هذه االتفاقية �أو تطبيقها  ,ف�إن عليها �أن ت�سعى �إلى ت�سوية هذه املنازعة ابتداء عن
طريق املفاو�ضات واال�ستق�صاء والو�ساطة والتوفـيق والتحكيم والت�سوية الق�ضائية ,
واللجوء �إلى هيئات �أو ترتيبات �إقليمية � ,أو �إلى و�سائل �سلمية �أخرى تختارها .
� - 2إذا تعذر التو�صل �إلى ت�سوية �ضمن مدة معقولة ال تتجاوز اثني ع�شر �شهرا بعد �أن
تكون �إحدى الدول الأطراف قد �أخطرت الدولة الأخرى بوجود منازعة بينهما ,
تنط ــبق م ــع ما يل ــزم من تعديل  ,الأحكام ذات ال�صلة بت�سوية املنازعات التي ين�ص
عليها اجلزء اخلام�س ع�شر من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار لعام � , 1982سواء
�أكانت الدولتان املعنيتان باملنازعة �أي�ضا من الدول الأطراف فـي اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار لعام � 1982أم ال .
 - 3ينطبق �أي �إجراء تختاره دولة طرف فـي هذه االتفاقية وفـي اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار لعام  1982عمال باملادة ( )287من االتفاقية الأخرية على ت�سوية
املنازعات مبوجب هذه املادة � ,إال �إذا اختارت تلك الدولة الطرف عند الت�صديق على
هذه االتفاقية �أو القبول بها �أو املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها � ,أو فـي �أي وقت بعد
ذلك � ,إجراء �آخر عمال باملادة ( )287لغر�ض ت�سوية املنازعات النا�شئة فـي نطاق هذه
االتفاقية .
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 - 4يكون لدولة طرف فـي هذه االتفاقية لي�ست طرفا فـي اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار لعام 1982  ,عند الت�صديق على هذه االتفاقية �أو القبول بها �أو املوافقة عليها �أو
االن�ضمام �إليها � ,أو فـي �أي وقت بعد ذلك  ,احلرية فـي �أن تختار بوا�سطة بيان مكتوب
و�سيلة �أو �أكرث من الو�سائل التي تن�ص عليها الفقرة ( )1من املادة ( )287من اتفاقية
الأمم املتحدة لقانون البحار لعام  1982لغر�ض ت�سوية املنازعات مبوجب هذه املادة .
وتنطبق املادة ( )287على هذا البيان  ,ف�ضال عن �أي منازعة تكون هذه الدولة طرفا
فـيها  ,وال ي�شملها بيان نافذ املفعول  .ولأغرا�ض التوفـيق والتحكيم  ,مبوجب املرفقني
اخلام�س وال�سابع التفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار لعام  , 1982يحق لهذه الدولة
�أن تر�شح موفقني وحمكمني لإدراجهم فـي القوائم امل�شار �إليها فـي املادة ( )2من
املرفق اخلام�س واملادة ( )2من املرفق ال�سابع  ,لأجل ت�سوية املنازعات النا�شئة فـي
نطاق هذه االتفاقية .
 - 5يجب �إيداع البيان الذي يتم تقدميه مبوجب الفقرتني ( )3و ( )4لدى الأمني العام
الذي ير�سل ن�سخا منه �إلى الدول الأطراف .
املــادة ( ) 16
ال�صلة باالتفاقيات والرتتيبات الدولية الأخرى
ال مي�س �أي �شيء فـي هذه االتفاقية بحقوق وواجبات �أي دولة مبوجب اتفاقية الأمم
املتحدة لقانون البحار لعام  ، 1982ومبوجب القانون العرفـي الدويل للبحار .
املــادة ( ) 17
التوقيع والت�صديق والقبول واملوافقة واالن�ضمام
 - 1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية فـي مقر املنظمة من   19ت�شرين الثاين /نوفمرب
� 2007إلى  18ت�شرين الثاين  /نوفمرب  , 2008ويبقى باب االن�ضمام م�شرعا بعد ذلك .
أ�  -مبقدور الدول �أن تعرب عن موافقتها على االلتزام بهذه االتفاقية على النحو
التايل :
( - )iالتوقيع دون حتفظ ي�شرتط للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة ،
(� - )iiأو التوقيع امل�شروط بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة  ,على �أن يعقب ذلك
الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة ،
(� - )iiiأو االن�ضمام .
ب  -يتم الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام ب�إيداع �صك لهذا الغر�ض لدى
الأمني العام .
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املــادة ( ) 18
بـــدء النفـــاذ
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد اثني ع�شر �شهرا من تاريخ قيام ع�شر دول �إما
بتوقيعها دون حتفظ ي�شرتط الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام � ,أو ب�إيداع
�صك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام لدى الأمني العام .
 - 2بالن�سبة لأي دولة ت�صدق على هذه االتفاقية �أو تقبل بها �أو توافق عليها �أو تن�ضم
�إليها بعد ا�ستيفاء �شروط بدء النفاذ املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( , )1ت�صبح هذه
االتفاقية نافذة املفعول بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع هذه الدولة لل�صك املالئم ,
ولكن لي�س قبل �أن ت�صبح هذه االتفاقية نافذة املفعول مبوجب الفقرة (. )1
املــادة ( ) 19
االن�سحــــاب
 - 1يجوز لأي دولة طرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية فـي �أي وقت بعد انق�ضاء �سنة على
تاريخ بدء نفاذها فـي تلك الدولة .
 - 2يتم االن�سحاب ب�إيداع �صك لهذا الغر�ض لدى الأمني العام .
 - 3ي�صبح االن�سحاب نافذا بعد انق�ضاء �سنة على تاريخ ا�ستالم الأمني العام �صك االن�سحاب ,
�أو بعد مدة �أطول حتدد فـي ال�صك املذكور .
املــادة ( ) 20
جهــــة الإيــــداع
 - 1تودع هذه االتفاقية لدى الأمني العام .
 - 2يقوم الأمني العام مبا يلي :
أ�  -يخطر جميع الدول التي وقعت هذه االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها بالآتي :
( - )iكل توقيع جديد �أو �إيداع �صك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام
وتاريخ ذلك ،
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( - )iiتاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية ،
(� - )iiiإيداع �أي �صك ان�سحاب من هذه االتفاقية م�شفوعا بتاريخ �إيداعه وتاريخ بدء
نفاذ االن�سحاب ،
( - )ivبيانات و�إخطارات �أخرى ترد عمال بهذه االتفاقية .
ب  -ير�سل ن�سخا �صادقة م�صدقة من هذه االتفاقية �إلى جميع الــدول التي وقعـته ــا
�أو ان�ضمت �إليها .
 - 3ما �إن ت�صبح هذه االتفاقية نافذة املفعول  ,ير�سل الأمني العــام ن�سخــة �صادقــة م�صدقــة
من الن�ص �إلى الأمني العام للأمم املتحدة لت�سجيله ون�شره مبوجب املادة ( )102من ميثاق
الأمم املتحدة .
املــادة ( ) 21
اللغـــــات
�أعدت هذه االتفاقية فـي ن�سخة �أ�صلية واحدة باللغات الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية
وال�صينية والعربية والفرن�سية  .وتعترب هذه الن�صو�ص مت�ساوية فـي احلجية .
حررت فـي نريوبي فـي الثامن ع�شر من �شهر �أيار  /مايو من �سنة �ألفـني و�سبعة .
و�إ�شهادا على ذلك  ,قام املوقعون �أدناه  ,املفو�ضون �أ�صوال بذلك من حكوماتهم  ,بتوقيع
هذه االتفاقية .
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مرفـــــق
�شهادة الت�أمني �أو ال�ضمان املايل الآخر فـي ما يتعلق بامل�س�ؤولية عن �إزالة احلطام
�صادرة مبوجب �أحكام املادة ( )12من اتفاقية نريوبي الدولية لإزالة احلطام لعام 2007
رقم
�إ�سم املالك
الرقم املميز لها
املنظمة البحرية ميناء
ا�سم احلمولة
امل�سجل
�أو الأحرف
الدولية لتعريف الت�سجيل وعنوانه
ال�سفـينة الإجمالية
لها
املميزة
الرئي�سي الكامل
ال�سفـينة

ن�شهد فـي ما يتعلق بال�سفـينة الوارد ا�سمها �أعاله بوجود بولي�صة ت�أمني ناف ــذة املفع ــول
�أو �ضمان مايل �آخر نافذ املفعول مبا ي�ستوفـي مقت�ضيات املادة ( )12من االتفاقية الدولية
لإزالة احلطام لعام . 2007
نوع ال�ضمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مدة ال�ضمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ا�سم وعنوان امل�ؤمن ( امل�ؤمنني) و� /أو ال�ضامن ( ال�ضامنني)
اال�سـ ـ ـ ــم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنـ ــوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
هذه ال�شهادة �صاحلة حتى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�صادرة عن �أو م�صدقة من قبل حكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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( اال�سم الكامل )
�أو
ينبغي �إدراج الن�ص التايل عندما ت�ستند دولة طرف �إلى الفقرة ( )3من املادة (: )12
�صدرت هذه ال�شهادة مبوجب ال�صالحيات التي تتمتع بها حكومة . . . . . . . . . . . . . . . .
( اال�سم الكامل للدولة) من قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ا�سم امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة)
فـي
...........................
..........................
( املكان) (                                                        التاريخ)
........................... ............
( توقيع ولقب املوظف الذي ي�صدر ال�شهادة �أو ي�صدق عليها)
مالحظات تو�ضيحية :
 - 1ميكن  ,بالإ�ضافة �إلى ا�سم الدولة الكامل  ,الإ�شارة �إلى ال�سلطة الر�سمية املخت�صة فـي
البلد الذي ي�صدر ال�شهادة .
� - 2إذا مت توفـري جمموع مبلغ ال�ضمان من �أكرث من م�صدر واحد  ,ينبغي الإ�شارة �إلى املبلغ
الذي وفره كل م�صدر .
� - 3إذا مت تقدمي ال�ضمان ب�أ�شكال متعددة  ,ينبغي تعداد هذه الأ�شكال .
 - 4يجب �أن يذكر فـي �إطار " مدة ال�ضمان " تاريخ بدء نفاذ هذا ال�ضمان .
 - 5يجب �أن يذكر فـي �إطار " عنوان " امل�ؤمن (امل�ؤمنني) و�/أو ال�ضامن (ال�ضامنني) العنوان
الر�سم ـ ــي الرئي�سـ ـ ــي للم�ؤمـ ـ ــن (امل�ؤمن ـ ــني) و�/أو ال�ضامـ ـ ــن (ال�ضامن ــني)  .ويج ــب  ,عن ــد
االقت�ضاء � ,إيراد العنوان الذي جرى فـيه االكتتاب بالت�أمني �أو ال�ضمان الآخر .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/29
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن حماية الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اتفاقية ب�ش�أن حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
�إن امل�ؤمتر العام ،
�إذ يعرتف ب�أهمية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه باعتباره جزءا ال يتجز أ� من الرتاث
الثقافـي للب�شرية وعن�صرا بالغ الأهمية فـي تاريخ ال�شعوب والأمم وتاريخ العالقات فـيما
بينها بخ�صو�ص تراثها امل�شرتك ،
ويدرك �أهمية حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه واحلفاظ عليه و�أن م�س�ؤولية
اال�ضطالع بهذه املهمة تقع على عاتق جميع الدول ،
ويالحظ تزايد اهتمام اجلمهور بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه وتقديره له ،
واقتناعا منه ب�أهمية البحث والإعالم والتعليم بالن�سبة حلماية وحفظ الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه ،
واقتناعا منه �أي�ضا بحق اجلمهور فـي التمتع باملزايا التعليمية والرتفـيهية النا�شئة عن
االنتفاع ب�شكل م�س�ؤول وغري �ضار بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي ،
وبقيمة تثقيف اجلمهور من حيث الإ�سهام فـي التوعية بقيمة ذلك الرتاث وفـي تقديره
وحمايته ،
و�إدراكا منه للتهديدات التي يتعر�ض لها الرتاث الثقافـي املغمور باملياه من جراء الأن�شطة
غري املرخ�ص بها التي ت�ستهدفه  ،وللحاجة �إلى اتخاذ تدابري �أقوى ملنع هذه الأن�شطة ،
ووعيا منه باحلاجة �إلى اتخاذ التدابري املالئمة ملواجهة الآثار ال�سلبية املحتملة لبع�ض
الأن�شطة امل�شروعة التي ميكن �أن ت�ؤثر بطريقة عر�ضية على الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه ،
و�إذ ي�شعر بالقلق العميق �إزاء اال�ستغالل التجاري املتزايد للرتاث الثقافـي املغمور باملياه ،
وعلى الأخ�ص ب�سبب بع�ض الأن�شطة التي ت�ستهدف بيع قطع من الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه �أو متلكها �أو املقاي�ضة عليها ،
ووعيا منه بتوافر التكنولوجيا املتقدمة التي تي�سر اكت�شاف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
وت�سهل الو�صول �إليه ،
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واعتقادا منه ب�أن التعاون فـيما بني الدول  ،واملنظمات الدولية  ،وامل�ؤ�س�سات العلمية
واملنظمات املهنية  ،وعلماء الآثار والغطا�سني و�سائر الأطراف املعنية وعامة اجلمهور
يعترب �أمرا �أ�سا�سيا حلماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ،
و�إذ يرى �أن عمليات ا�ستك�شاف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه والتنقيب عنه وحمايته ،
تتطلب توافر وتطبيق �أ�ساليب علمية خا�صة وا�ستخدام تقنيات ومعدات مالئمة كما
تتطلب توافر درجة عالية من التخ�ص�ص املهني  ،وكل ذلك يحتاج �إلى اعتماد معايري
تنظيمية موحدة ،
ويعرتف باحلاجة �إلى و�ضع قواعد تقنينية فـيما يتعلق بحماية و�صون الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه وتطوير هذه القواعد تدريجيا مبا يتفق مع القانون الدويل وممار�سات
الدول  ،مبا فـي ذلك اتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن الو�سائل التي ت�ستخدم حلظر ومنع ا�سترياد
وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافـية بطرق غري م�شروعة  ،التي اعتمدت بتاريخ 14
نوفمرب /ت�شرين الثاين  ، 1970واتفاقية اليون�سكو ب�ش�أن حماية الرتاث العاملي الثقافـي
والطبيعي املعتمدة بتاريخ  16نوفمرب /ت�شرين الثاين  1972واتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار املعتمدة بتاريخ  10دي�سمرب/كانون الأول ، 1982
والتزاما منه بزيادة فعالية التدابري املتخذة على امل�ستويات الدولية والإقليمية والوطنية
لتنفـيذ �أعمال �صون الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي � ،أو النت�شال قطع
هذا الرتاث بعناية عندما تقت�ضي ذلك �ضرورات علمية �أو وقائية ،
و�إذ كــان قد ق ــرر فــي دورتــه التا�سع ــة والع�شري ــن �أن ه ــذه امل�س�ألــة يجــب �أن تكــون مح ـ ــال
التفاقية دولية ،
ف�إنه يعتمد هذه االتفاقية فـي هذا اليوم الثاين من �شهر نوفمرب/ت�شرين الثاين . 2001
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املــادة ( ) 1
التعاريف
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
 -1أ�  -يق�صد بعبارة " الرتاث الثقافـي املغمور باملياه " جميع �آثار الوجود الإن�ساين التي
تت�سم بطابع ثقافـي �أو تاريخي �أو �أثري والتي ظلت مغمورة باملياه جزئيا �أو كليا ،
ب�صورة دورية �أو متوا�صلة  ،ملدة مائة عام على الأقل مثل :
 - 1املواقــع والهياكــل واملبانــي وامل�صنوعات والرفــات الب�شريــة مع �سياقهــا ا ألثــري
والطبيعي  ،و
 - 2ال�سفن والطائرات وغريها من و�سائل النقل �أو �أي جزء منها �أو حمولتها �أو �أي
من محتوياتها مع �سياقها الأثري والطبيعي  ،و
 - 3الأ�شياء التي تنتمي �إلى ع�صر ما قبل التاريخ .
ب  -ال تعترب خطوط الأنابيب والكابالت املمتدة فـي قاع البحار من الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه .
ج  -ال تعترب املن�ش�آت وغريها من خطوط الأنابيب والكابالت املمتدة فـي قاع البحار
والتي ال تزال م�ستخدمة  ،من الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 - 2أ�  -يق�صد بعبارة " الدول الأطراف "  ،الدول التي قبلت االلتزام بهذه االتفاقية والتي
ت�سري عليها �أحكام هذه االتفاقية .
ب  -تنطبق هذه االتفاقية  ،مع ما يلزم من تعديل  ،على الأقاليم امل�شار �إليها فـي الفقرة
( 2ب) من املادة ( )26والتي ت�صبح �أطرافا فـي هذه االتفاقية طبقا لل�شروط املبينة
فـي تلك الفقرة  ،و�ضمن هذا النطاق ت�شري عبارة " الدول الأطراف " �إلى تلك
الأقاليم .
 -3يق�صد بـ " اليون�سكو " منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة .
 - 4يق�صد بـ " املدير العام " املدير العام لليون�سكو .
 - 5يق�صد بـ " املنطقة "  ،قاع البحار وقاع املحيطات وباطن �أر�ضها خارج حدود الوالية
الوطنية .
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 - 6يق�صد بـ " الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه " الأن�شطة التي ي�شكل
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املو�ضوع الرئي�سي لها  ،والتي ميكن �أن ت�سيء ماديا �أو
ت�ضر بطريقة �أخرى بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
 - 7يق�صد بـ " الأن�شطة التي ت�ؤثر بطريقة عر�ضية على الرتاث الثقافـي املغمور باملياه "
الأن�شطة التي بالرغم من �أن الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ال ي�شكل هدفها الأول �أو
�أحد �أهدافها � ،إال �أنها ميكن �أن ت�سيء ماديا �أو ت�ضر بطريقة �أخرى بالرتاث الثقافـي
املغمور باملياه .
 - 8يق�صد بـ " ال�سفن والطائرات احلكومية " ال�سفن احلربية وغريها من ال�سفن �أو
الطائرات التي كانت مملوكة لإحدى الدول �أو كانت تلك الدولة تتولى ت�شغيلها ،
وكانت ت�ستخدم  ،عندما غرقت  ،للأغرا�ض احلكومية غري التجارية وحدها  ،والتي
تعرف بهذه ال�صفة وينطبق عليها تعريف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 " - 9القواعد "  ،يق�صد بها القواعد املتعلقة بالأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه  ،على النحو امل�شار �إليه فـي املادة ( )33من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 2
الأهداف واملبادئ العامة
 - 1تهدف هذه االتفاقية �إلى كفالة وتعزيز حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 - 2تتعاون الدول الأطراف على حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 - 3حتافظ الدول الأطراف على الرتاث الثقافـي املغمور باملياه من �أجل م�صلحة الإن�سانية
وفقا لأحكام هذه االتفاقية .
 - 4تقوم الدول الأطراف  ،منفردة �أو جمتمعة وفقا ملقت�ضى احلال  ،باتخاذ جميع التدابري
املالئمة طبقا لهذه االتفاقية ولأحكام القانون الدويل  ،وال�ضرورية حلماية الرتاث
الثقافـي املغمور باملياه  ،م�ستخدمة لتحقيق هذا الغر�ض �أف�ضل الو�سائل العملية
املتاحة حتت ت�صرفها  ،على النحو الذي يتفق مع �إمكانياتها .
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 - 5يعترب احلفاظ على الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي هو اخليار الأول
قبل ال�سماح ب�أي �أن�شطة ت�ستهدف هذا الرتاث وقبل ال�شروع فـي القيام بهذه الأن�شطة .
 - 6يجب �أن يتم �إيداع و�صون وتدبري �ش�ؤون القطع املنت�شلة من الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه  ،على نحو يكفل احلفاظ عليها لزمن طويل .
 - 7يجب عدم ا�ستغالل الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ا�ستغالال جتاريا .
 - 8وفقا ملمار�سات الدول والقانون الدويل  ،مبا فـي ذلك اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار  ،ال يجوز تف�سري �أي ن�ص فـي هذه االتفاقية على نحو ينطوي على تعديل
قواعد القانون الدويل وممار�سات الدول فـيما يخ�ص احل�صانات ال�سيادية  ،وال على
تعديل حقوق �أي دولة فـيما يتعلق ب�سفنها وطائراتها احلكومية .
 - 9حتر�ص الدول الأع�ضاء على كفالة االحرتام الواجب جلميع الرفات الب�شرية التي
توجد فـي املياه البحرية .
 -10يجب ت�شجيع الو�صول  ،ب�شكل م�س�ؤول وغري �ضار � ،إلى الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
فـي موقعه الأ�صلي لأغرا�ض امل�شاهدة والتوثيق  ،من �أجل تعزيز توعية اجلمهور
ب�أهمية هذا الرتاث وتقديره له ورغبته فـي حمايته � ،إال فـي احلاالت التي يتعار�ض
فـيها ذلك مع حماية هذا الرتاث و�إدارته .
 -11ال يجوز اتخاذ �أي عمل �أو ن�شاط يجري اال�ضطالع به ا�ستنادا �إلى هذه االتفاقية �أ�سا�سا
للمطالبة ب�أي مطلب يتعلق بال�سيادة الوطنية �أو باالخت�صا�ص الوطني �أو لت�أكيد هذا
املطلب �أو للمنازعة فـيه .
املــادة ( ) 3
العالقة بني هذه االتفاقية واتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار
ال يجوز تف�سري �أي ن�ص فـي هذه االتفاقية على نحو مي�س حقوق الدول واخت�صا�صاتها
وواجباتها املقررة مبقت�ضى القانون الدويل  ،مبا فـي ذلك اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار  .ويجب تف�سري هذه االتفاقية وتطبيقها فـي �إطار القانون الدويل وبالطريقة التي
تتفق مع �أحكامه  ،مبا فـي ذلك اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .
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املــادة ( ) 4
العالقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللقى
ال يخ�ضع �أي ن�شاط يتعلق بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه وتنطبق عليه �أحكام هذه
االتفاقية  ،لقانون الإنقاذ �أو لقانون اللقى �إال فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا كان ذلك مرخ�صا به من قبل ال�سلطات املخت�صة  ،و
ب � -إذا كان ذلك متفقا متاما مع هذه االتفاقية  ،و
ج � -إذا كان ذلك الن�شاط يكفل توفـري احلماية الق�صوى للرتاث الثقافـي املغمور باملياه
فـي كل عملية من عمليات االنت�شال .
املــادة ( ) 5
الأن�شطة التي ت�ؤثر بطريقة عر�ضية على الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
لكل دولة طرف �أن ت�ستخدم �أف�ضل الو�سائل املمكنة عمليا من �أجل منع �أو تخفـيف �أي �آثار
�ضارة ميكن �أن تن�ش�أ عن �أن�شطة تدخل فـي جمال اخت�صا�صها وت�ؤثر بطريقة عر�ضية على
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
املــادة ( ) 6
االتفاقات الثنائية والإقليمية �أو غريها من االتفاقات املتعددة الأطراف
 - 1ت�شجع الدول الأطراف على �إبرام اتفاقات ثنائية �أو �إقليمية �أو غريها من االتفاقات
املتعددة الأطراف � ،أو حت�سني االتفاقات القائمة  ،بغية كفالة املحافظة على الرتاث
الثقافـي املغمور باملياه  .ويجب �أن تكون جميع هذه االتفاقات متفقة متام االتفاق مع
�أحكام هذه االتفاقية و�أال تنال من طابعها العاملي  .ويجوز للدول �أن تعتمد فـي مثل
هذه االتفاقات  ،قواعد ونظما من �ش�أنها �أن تكفل للرتاث الثقافـي املغمور باملياه حماية
�أف�ضل من احلماية التي توفرها له هذه االتفاقية .
 - 2يجوز للأطراف فـي مثل هذه االتفاقات الثنائية �أو الإقليمية �أو املتعددة الأطراف � ،أن
تدعو الدول التي تربطها �صلة ميكن التحقق منها  ،وخا�صة �صلة ثقافـية �أو تاريخية
�أو �أثرية  ،بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه املعني � ،إلى االن�ضمام �إلى هذه االتفاقات .
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 - 3ال تعدل هذه االتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فـيما يخ�ص حماية
ال�سفن الغارقة  ،والنا�شئة عن اتفاقات ثنائية �أو �إقليمية �أو متعددة الأطراف � ،أبرمت
قبل اعتماد هذه االتفاقية  ،وخا�صة االتفاقات التي تتفق من حيث الغر�ض مع هذه
االتفاقية .
املــادة ( ) 7
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
الواقع فـي املياه الداخلية �أو الأرخبيلية �أو فـي البحر الإقليمي
 - 1تتمتع الدول الأطراف  ،فـي ممار�ستها ل�سيادتها  ،باحلق اخلال�ص فـي تنظيم الأن�شطة
التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه الواقع فـي مياهها الداخلية �أو الأرخبيلية
�أو فـي بحرها الإقليمي  ،وفـي الرتخي�ص باال�ضطالع بها .
 - 2مع عدم الإخالل باالتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدويل املتعلقة
بحماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،يجب على الدول الأطراف �أن ت�شرتط تطبيق
" القواعد " على الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه الواقع فـي
مياهها الداخلية �أو الأرخبيلية �أو فـي بحرها الإقليمي .
 - 3فـي �إطار ممار�سة الدول الأطراف ل�سيادتها داخل مياهها الأرخبيلية �أو فـي بحرها
الإقليمي  ،وطبقا للممار�سات العامة بني الدول  ،ومن �أجل التعاون بغية توفـري �أف�ضل
ال�سبل الالزمة حلماية ال�سفن والطائرات احلكومية  ،تخطر الدول الأطراف دولة
العلم الطرف فـي هذه االتفاقية  ،وبالقدر املالئم الدول الأخرى التي تربطها �صلة
ميكن التحقق منها  ،وخا�صة �صلة ثقافـية �أو تاريخية �أو �أثرية  ،بخ�صو�ص اكت�شاف
�سفن �أو طائرات حكومية ميكن التعرف عليها بهذه ال�صفة .
املــادة ( ) 8
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي املنطقة املتاخمة
مع عدم الإخالل باملادتني ( 9و  )10وبالإ�ضافة �إليهما  ،وطبقا للفقرة ( )2من املادة
( )303من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار  ،يجوز للدول الأطراف �أن تقوم بتنظيم
الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه الواقع فـي املنطقة املتاخمة التابعة
لها والرتخي�ص بالقيام بتلك الأن�شطة  .ويتعني عليها فـي هذا ال�صدد �أن تفر�ض تطبيق
" القواعد " .
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املــادة ( ) 9
الإبالغ والإخطار فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
وفـي منطقة الر�صيف القاري
 - 1تقع على عاتق الدول الأطراف م�س�ؤولية حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه الواقع
فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة وفـي منطقة الر�صيف القاري  ،وفقا لأحكام هذه
االتفاقية .
وبناء على ذلك :
أ�  -تلزم كل دولة طرف �أي مواطن من مواطنيها �أو �أي �سفـينة حتمل علمها يقوم
�أي منهما باكت�شاف تراث ثقافـي مغمور باملياه فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
التابعة لها �أو فـي منطقة الر�صيف القاري التابع لها � ،أو ينوي اال�ضطالع بن�شاط
ي�ستهدف هذا الرتاث � ،أن يقوم ذلك املواطن �أو ربان تلك ال�سفـينة ب�إبالغها بذلك
االكت�شاف �أو بتلك الأن�شطة ،
ب  -فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة �أو فـي الر�صيف القاري لإحدى الدول الأطراف
الأخرى :
 - 1تلزم الدول الأطراف املواطن �أو ربان ال�سفـينة ب�إبالغها و�إبالغ الدولة الطرف
الأخرى بذلك االكت�شاف �أو الن�شاط ،
� - 2أو بدال من ذلك  ،تلزم الدولة الطرف املواطن �أو ربان ال�سفـينة ب�إبالغها بذلك
االكت�شاف �أو الن�شاط  ،وتكفل النقل ال�سريع والفعال لذلك البالغ �إلى جميع
الدول الأطراف الأخرى .
 - 2تبني الدولة الطرف  ،لدى قيامها ب�إيداع وثيقة الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو
االن�ضمام  ،الطريقة التي �سيتم بها نقل البالغ مبقت�ضى الفقرة (( )1ب) من هذه
املادة .
 - 3تقوم كل دولة طرف ب�إخطار املدير العام باالكت�شافات �أو الأن�شطة التي مت �إبالغها بها
مبقت�ضى الفقرة ( )1من هذه املادة .
 - 4يقوم املدير العام على وجه ال�سرعة ب�إبالغ جميع الدول الأطراف ب�أي معلومات مت
�إخطاره بها مبقت�ضى الفقرة ( )3من هذه املادة .
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 - 5يجوز لأي دولة طرف �أن تبلغ الدولة الطرف التي يقع الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة التابعة لها �أو فـي منطقة الر�صيف القاري التابع
لها  ،برغبتها فـي �أن تتم ا�ست�شارتها ب�ش�أن كيفـية كفالة احلماية الفعالة لذلك الرتاث
الثقافـي املغمور باملياه  .ويجب �أن ي�ستند هذا الإبالغ �إلى وجود �صلة ميكن التحقق
منها  ،وخا�صة �صلة ثقافـية �أو تاريخية �أو �أثرية  ،بالرتاث الثقافـي املعني املغمور باملياه .
املــادة ( ) 10
حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة وفـي منطقة الر�صيف القاري
 - 1ال يجوز منح �أي ترخي�ص ب�إجراء �أن�شطة ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
املوجود فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة �أو فـي منطقة الر�صيف القاري � ،إال مبا يتفق
و�أحكام هذه املادة .
 - 2يحق للدول الأطراف التي يوجد فـي منطقتها االقت�صادية اخلال�صة �أو فـي منطقة
ر�صيفها القاري تراث ثقافـي مغمور باملياه �أن متنع �أو جتيز �أي ن�شاط ي�ستهدف هذا
الرتاث  ،وذلك ملنع امل�سا�س باخت�صا�صها �أو بحقوقها ال�سيادية املقررة مبوجب �أحكام
القانون الدويل  ،مبا فـي ذلك اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .
 - 3عند اكت�شاف تراث ثقافـي مغمور باملياه � ،أو �إذا كان من املزمع القيام ب�أن�شطة ت�ستهدف
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه الواقع فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة لدولة طرف
�أو فـي منطقة ر�صيفها القاري  ،تقوم تلك الدولة الطرف مبا يلي :
أ�  -ت�ست�شري جميع الدول الأطراف الأخرى التي �أبدت اهتمامها  ،وفقا للفقرة ( )5من
املادة ( ، )9ب�ش�أن كيفـية �ضمان �أف�ضل حماية للرتاث الثقافـي املغمور باملياه ،
ب  -تن�سق هذه امل�شاورات باعتبارها " الدولة املن�سقة "  ،ما مل تعلن �صراحة �أنها ال ترغب
فـي القيام بذلك  ،وفـي هذه احلالة يجب على الدول الأطراف التي �أبدت اهتماما
وفقا للفقرة ( )5من املادة (� )9أن تقوم بتعيني دولة من�سقة .
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 - 4مع عدم الإخالل بواجب جميع الدول الأطراف فـيما يتعلق بحماية الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه عن طريق اتخاذ جميع التدابري العملية وفقا لأحكام القانون الدويل
لدرء الأخطار املبا�شرة التي يتعر�ض لها الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،مبا فـي ذلك
النهب  ،يجوز للدولة املن�سقة �أن تتخذ كافة التدابري العملية و�/أو ت�صدر الرتاخي�ص
الالزمة مبا يتفق و�أحكام هذه االتفاقية  ،حتى قبل �إجراء �أي م�شاورات �إذا اقت�ضى
الأمر  ،وذلك لدرء �أي خطر مبا�شر يتعر�ض له الرتاث الثقافـي املغمور باملياه � ،سواء
�أكان هذا اخلطر ناجما عن �أن�شطة ب�شرية �أو عن �أي �سبب �آخر  ،مبا فـي ذلك النهب .
ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابري طلب م�ساعدة الدول الأطراف الأخرى .
 - 5تقوم الدولة املن�سقة مبا يلي :
�أ  -تنفـيــذ تدابيــر احلماية التي اتفقت عليها الدول املت�شاورة  ،مبا فـيها الدولة املن�سقة ،
ما مل تتفق الدول املت�شاورة  ،مبا فـي ذلك الدولة املن�سقة  ،على �أن تتولى دولة طرف
�أخرى تنفـيذ تلك التدابري ،
ب � -إ�صدار جميع الرتاخي�ص الالزمة اخلا�صة بهذه التدابري املتفق عليها مبا يتفق مع
هذه " القواعد "  ،ما مل تتفق الدول املت�شاورة  ،مبا فـي ذلك الدولة املن�سقة  ،على
�أن تتولى دولة طرف �أخرى �إ�صدار تلك الرتاخي�ص ،
ج  -يجوز لها �أن جتري ما يلزم من بحوث متهيدية ب�ش�أن الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه  ،وعليها �أن ت�صدر ما يلزم من تراخي�ص لهذا الغر�ض  ،و�أن تر�سل النتائج
دون �إبطاء �إلى املدير العام الذي يقوم بدوره بتوفـري هذه املعلومات ب�سرعة ل�سائر
الدول الأطراف .
 - 6لدى تن�سيق امل�شاورات  ،واتخاذ التدابري  ،و�إجراء البحوث التمهيدية و�/أو �إ�صدار
الرتاخي�ص عمال بهذه املادة  ،تت�صرف الدولة املن�سقة نيابة عن الدول الأطراف
برمتها  ،ال مبا يحقق م�صاحلها وحدها  .وال ي�شكل �أي من هذه الإجراءات بذاته �أ�سا�سا
لت�أكيد �أي حقوق تف�ضيلية �أو اخت�صا�صية ال ين�ص عليها القانون الدويل  ،مبا فـي ذلك
اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .
 - 7مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرتني ( 2و  ) 4من هذه املادة  ،ال يجوز �إجراء �أي ن�شاط
ي�ستهدف ال�سفن والطائرات احلكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة املن�سقة .
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املــادة ( ) 11
الإبالغ والإخطار فـي " املنطقة "
 - 1تتحمل الدول الأطراف امل�س�ؤولية عن حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املوجود
فـي " املنطقة " وفقا لأحكام هذه االتفاقية وللمادة ( )149من اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار  .وبناء على ذلك � ،إذا اكت�شف �أحد مواطني دولة طرف � ،أو �إحدى ال�سفن
التي حتمل علم دولة طرف  ،تراثا ثقافـيا مغمورا باملياه موجودا فـي " املنطقة " � ،أو �إذا
كان �أي منهما يعتزم ال�شروع فـي �أن�شطة ت�ستهدف هذا الرتاث  ،وجب على تلك الدولة
الطرف �أن تطلب من مواطنها � ،أو من ربان ال�سفـينة � ،أن يبلغها بهذا االكت�شاف �أو
الن�شاط .
 - 2تقوم الدول الأطراف ب�إبالغ املدير العام والأمني العام لل�سلطة الدولية لقاع البحار
باالكت�شافات �أو الأن�شطة التي �أبلغت بها .
 - 3يقوم املدير العام على وجه ال�سرعة ب�إبالغ �أي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول
�أطراف �إلى �سائر الدول الأطراف .
 - 4يجوز لأي دولة طرف �أن تخطر املدير العام باهتمامها ب�أن تتم ا�ست�شارتها ب�ش�أن كيفـية
�ضمان حماية فعالة لهذا الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  .ويجب �أن ي�ستند هذا الإخطار
�إلى وجود �صلة ميكن التحقق منها بهذا الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،مع �إيالء
اهتمام خا�ص فـي هذا ال�صدد للحقوق التف�ضيلية لدول املن� أش� الثقافـي �أو التاريخي �أو
الأثري .
املــادة ( ) 12
حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي " املنطقة "
 - 1ال يجوز منح تراخي�ص لأي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املوجود فـي
" املنطقة " � ،إال مبا يتفق مع �أحكام هذه املادة .
 - 2يدعو املدير العام جميع الدول الأطراف التي �أخطرته باهتمامها مبوجب الفقرة ()4
من املادة (� )11إلى الت�شاور ب�ش�أن كيفـية �ضمان �أف�ضل حماية للرتاث الثقافـي املغمور
باملياه  ،و�إلى تعيني �إحدى الدول الأطراف لتن�سيق هذه امل�شاورات باعتبارها " الدولة
املن�سقة"  .ويدعو املدير العام �أي�ضا ال�سلطة الدولية لقاع البحار للم�شاركة فـي هذه
امل�شاورات .
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 - 3يجـوز جلميع الدول الأطراف �أن تتخذ كافة التدابري العملية مبا يتفق مع �أحكــام
هذه االتفاقيـة  ،حتى قبل �إجراء �أي م�شاورات �إذا اقت�ضى الأمر  ،وذلك لدرء �أي خطر
مبا�شر يتعر�ض له الرتاث الثقافـي املغمور باملياه � ،سواء �أكان هذا اخلطر ناجما عن
ن�شاط ب�شري � ،أو عن �أي �سبب �آخر  ،مبا فـي ذلك النهب .
 - 4تقوم الدولة املن�سقة مبا يلي :
أ�  -تنفـيذ تدابري احلماية التي اتفقت عليها الدول املت�شاورة  ،مبا فـي ذلك الدولة
املن�سقة  ،ما مل تتفق الدول املت�شاورة  ،مبا فـي ذلك الدولة املن�سقة  ،على �أن تتولى
دولة طرف �أخرى تنفـيذ تلك التدابري  ،و
ب � -إ�صدار جميع الرتاخي�ص الالزمة اخلا�صة بهذه التدابري املتفق عليها  ،مبا يتفق
مع �أحكام هذه االتفاقية  ،ما مل تتفق الدول املت�شاورة  ،مبا فـي ذلك الدولة املن�سقة ،
على �أن تتولى دولة طرف �أخرى �إ�صدار تلك الرتاخي�ص ،
 - 5يجوز للدولة املن�سقة �أن جتري جميع ما يلزم من بحوث متهيدية عن الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه  ،وعليها �أن ت�صدر جميع ما يلزم من تراخي�ص لهذا الغر�ض  ،و�أن تر�سل
النتائج على وجه ال�سرعة �إلى املدير العام الذي يقوم بدوره بتوفـري هذه املعلومات على
وجه ال�سرعة ل�سائر الدول الأطراف .
 - 6عندما تقوم الدولة املن�سقة بتن�سيق امل�شاورات واتخاذ التدابري و�إجراء البحوث
التمهيدية تطبيقا لأحكام هذه املادة  ،ف�إنها تت�صرف ل�صالح الب�شرية جمعاء  ،وبالنيابة
عن جميع الدول الأطراف  ،مع �إيالء اهتمام خا�ص للحقوق التف�ضيلية لدول املن� أش�
الثقافـي �أو التاريخي �أو الأثري للرتاث الثقافـي املعني املغمور باملياه .
 - 7ال يجوز لأي دولة طرف �أن تقوم ب�أن�شطة ت�ستهدف ال�سفن �أو الطائرات احلكومية فـي
" املنطقة " � ،أو �أن ترخ�ص ب�إجراء هذه الأن�شطة  ،دون موافقة دولة العلم .
املــادة ( ) 13
احل�صانة ال�سيادية
ال تلزم ال�سفن احلربية وال�سفن احلكومية الأخرى �أو الطائرات الع�سكرية التي تتمتع
بح�صانة �سيادية  ،وتعمل لأغرا�ض غري جتارية  ،وت�ضطلع بعملياتها العادية  ،وال ت�شرتك
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فـي �أن�شطة ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور بامليـاه  ،بالإبالغ عن االكت�شافات املتعلقــة
بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه مبوجب �أحكام املواد ( 9و  10و 11و) 12من هذه االتفاقية  .بيد
�أنه يجب على الدول الأطراف �أن تكفل  ،عن طريق اتخاذ التدابري املالئمة التي ال تعوق
العمليات �أو القدرات التنفـيذية ل�سفنها احلربية �أو �سفنها احلكومية الأخرى �أو طائراتها
الع�سكريـة التي تتمتع بح�صانـة �سياديـة وتعمل لأغرا�ض غري جتاريـة  ،امتثال هذه ال�سفن
�أو الطائرات للمواد (  9و 10و 11و  ) 12من هذه االتفاقية  ،وذلك بالقدر املعقول والعملي .
املــادة ( ) 14
مراقبة دخول الرتاث فـي الإقليم � ،أو االجتار به �أو حيازته
تتخذ الدول الأطراف التدابري الالزمة ملنع دخول قطع الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
امل�صدرة و�/أو املنت�شلة ب�شكل غري م�شروع � ،إلى �إقليمها �أو االجتار بها �أو حيازتها � ،إذا كانت
عملية انت�شالها قد متت باملخالفة لأحكام هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 15
عدم ا�ستخدام املناطق اخلا�ضعة لوالية الدول الأطراف
تتخذ الدول الأطراف التدابري الالزمة ملنع ا�ستخدام �أرا�ضيها  ،مبا فـي ذلك موانيها
البحرية  ،وكذلك اجلزر امل�صطنعة  ،واملن�ش�آت والهياكل الواقعة حتت واليتها �أو �سلطتها
اخلال�صة  ،مل�ساندة �أي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه وال يتفق مع �أحكام
هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 16
التدابري املتعلقة باملواطنني وال�سفن
تتخذ الدول الأطراف كافة التدابري العملية ل�ضمان امتناع مواطنيها وال�سفن التي حتمل
علمها من اال�ضطالع ب�أي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ب�شكل يتعار�ض
مع �أحكام هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 17
اجلـــزاءات
 - 1تفر�ض كل دولة طرف جزاءات على انتهاك التدابري التي اتخذتها لتنفـيذ هذه
االتفاقية .
-349-

 - 2يجب �أن تكون اجلزاءات التي يتم توقيعها فـي حاالت االنتهاكات رادعة بالقدر الذي
يكفل فعاليتها فـي �ضمان االمتثال لهذه االتفاقية  ،واحليلولة دون ارتكاب االنتهاكات
�أينما كان مكان حدوثها  ،وحرمان مرتكبيها من احل�صول على مزايا من وراء �أن�شطتهم
غري امل�شروعة .
 - 3تتعاون الدول الأطراف على كفالة تنفـيذ اجلزاءات املفرو�ضة مبوجب هذه املادة .
املــادة ( ) 18
�ضبط الرتاث الثقافـي املغمور باملياه والت�صرف فـيه
 - 1تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ل�ضبط الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املوجود
فـي �أرا�ضيها  ،والذي مت انت�شاله بطريقة ال تتفق و�أحكام هذه االتفاقية .
 - 2تقوم كل دولة طرف بت�سجيل وحماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،الذي مت �ضبطه
مبوجب هذه االتفاقية  ،وتتخذ كافة التدابري املعقولة للمحافظة عليه .
 - 3تبلغ كل دولة طرف املدير العام و�أي دولة طرف �أخرى تربطها بالرتاث املعني �صلة
ميكن التحقق منها وخا�صة �صلة ثقافـية �أو تاريخية �أو �أثرية  ،ب�أي عملية �ضبط قامت
بها مبوجب هذه االتفاقية للرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 - 4تكفل الدولة الطرف التي قامت ب�ضبط تراث ثقافـي مغمور باملياه � ،أن يكون الت�صرف
فـيه من �أجل ال�صالح العام  ،مع مراعاة �ضرورة �صونه و�إجراء بحوث ب�ش�أنه  ،و�ضرورة
�إعادة جتميع الأجزاء املتناثرة من املجموعات  ،و�ضرورة �إتاحته للجمهور وللعر�ض
ولأغرا�ض التعليم  ،وحتقيق م�صالح �أي دولة لها �صلة ميكن التحقق منها  ،وخا�صة
�صلة ثقافـية �أو تاريخية �أو �أثرية  ،بالرتاث الثقافـي املعني املغمور باملياه .
املــادة ( ) 19
التعاون وتبادل املعلومات
 - 1تتعاون الدول الأطراف فـيما بينها وتتبادل امل�ساعدة من �أجل حماية و�إدارة �ش�ؤون
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه مبقت�ضى هذه االتفاقية  ،مبا ي�شمل التعاون  ،قدر
امل�ستطاع  ،فـي عمليات ا�ستك�شاف هذا الرتاث والتنقيب عنه وتوثيقه و�صونه ودرا�سته
وعر�ضه على اجلمهور .
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 - 2تتعهد كل دولة طرف  ،فـي حدود ما ت�سمح به �أغرا�ض هذه االتفاقية  ،بتبادل ما لديها
من املعلومات ب�ش�أن الرتاث الثقافـي املغمور باملياه مع غريها من الدول الأطراف فـيما
يتعلق  ،على �سبيل املثال ال احل�صر  ،باكت�شاف الرتاث  ،وحتديد موقعه  ،وبالرتاث
الذي يتم التنقيب عنه �أو انت�شاله ب�صورة تتنافى مع �أحكام هذه االتفاقية � ،أو مبا
ي�شكل انتهاكا لأحكام �أخرى من القانون الدويل � ،أو مبا يتعار�ض مع التكنولوجيا
واملنهجية العلمية ال�سليمة والتطورات القانونية املتعلقة بهذا الرتاث .
 - 3يجب �أن تبقى املعلومات اخلا�صة باكت�شاف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه �أو مبكان
وجوده  ،والتي تتبادلها الدول الأطراف فـيما بينها �أو تتبادلها اليون�سكو والدول
الأطراف  ،قيد ال�سرية  ،فـي حدود ت�شريعاتها الوطنية  ،ومخ�ص�صة ح�صرا لل�سلطات
املخت�صة فـي الدول الأطراف طاملا كان �إف�شاء هذه املعلومات ميكن �أن ي�شكل خطرا �أو
يهدد بف�شل حماية ذلك الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
 - 4تتخذ كل دولة طرف كافة التدابري العملية الالزمة لن�شر املعلومات املتعلقة بعنا�صر
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه التي يتم التنقيب عنها �أو انت�شالها باملخالفة لهذه
االتفاقية �أو انتهاكا للقانون الدويل  ،مبا فـي ذلك القيام بهذه املهمة بوا�سطة قواعد
البيانات الدولية املنا�سبة كلما �أمكن ذلك .
املــادة ( ) 20
توعية اجلمهور
تتخذ كل دولة طرف كافة التدابري املنا�سبة لرفع م�ستوى الوعي لدى اجلمهور بقيمة
و�أهمية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه وب�أهمية حماية هذا الرتاث على النحو الوارد فـي
هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 21
التدريب فـي جمال علم الآثار املغمورة باملياه
تتعاون الدول الأطراف من �أجل تقدمي التدريب فـي جمال علم الآثار املغمورة باملياه وفـي
جمال تقنيات �صون الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،والقيام  ،ب�شروط تتفق عليها فـيما
بينها  ،بنقل التكنولوجيا ذات ال�صلة بهذا الرتاث .
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املــادة ( ) 22
ال�سلطات املخت�صة
 - 1فـي �سبيل �ضمان التنفـيذ ال�سليم لهذه االتفاقية  ،تن�شئ الدول الأطراف �سلطات
مخت�صة � ،أو تعزز ال�سلطات املخت�صة القائمة حيثما توجد  ،وذلك بهدف و�ضع قائمة
ح�صر للرتاث الثقافـي املغمور باملياه و�إدارة �ش�ؤونها وا�ستيفائها  ،وتوفـري احلماية
الفعالة لهذا الرتاث و�صونه وعر�ضه و�إدارته  ،وكذلك القيام ب�أن�شطة البحث والتعليم
فـي هذا املجال .
 - 2تبلغ الدول الأطراف املدير العام ب�أ�سماء وعناوين �سلطاتها املخت�صة بالرتاث الثقافـي
املغمور باملياه .
املــادة ( ) 23
اجتماعات الدول الأطراف
 - 1يدعو املدير العام �إلى عقد اجتماع للدول الأطراف فـي غ�ضون ال�سنة التي تلي دخول
هذه االتفاقية حيز النفاذ  ،ثم بعد ذلك مرة كل عامني على الأقل  .كما يدعو املدير
العام �إلى عقد اجتماع ا�ستثنائي للدول الأطراف �إذا طلبت ذلك �أغلبية الدول الأطراف .
 - 2يتولى اجتماع الدول الأطراف حتديد وظائفه وم�س�ؤولياته .
 - 3يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي .
 - 4يجوز الجتماع الدول الأطراف �أن ين�شئ هيئة ا�ست�شارية علمية وتقنية  ،تت�ألف من
خرباء تر�شحهم الدول الأطراف  ،مع مراعاة مبد أ� التوزيع اجلغرافـي العادل وحتقيق
التوازن املن�شود بني اجلن�سني .
 - 5تتولى الهيئة اال�ست�شارية العلمية والتقنية القيام على النحو املالئم مب�ساعدة اجتماع
الدول الأطراف فـي امل�سائل ذات الطابع العلمي �أو التقني فـيما يخ�ص تطبيق " القواعد" .
املــادة ( ) 24
�أمانة االتفاقية
 - 1يكون املدير العام م�س�ؤوال عن وظائف �أمانة هذه االتفاقية .
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 - 2ت�شمل واجبات الأمانة ما يلي :
أ�  -تنظيم اجتماعات الدول الأطراف املذكورة فـي الفقرة ( )1من املادة (، )23
ب  -تقديـم امل�ساعـدة الالزمـة �إلى الـدول الأطـراف من �أجل تنفـيذ قرارات اجتماعات
الدول الأطراف .
املــادة ( ) 25
الت�سوية ال�سلمية للمنازعات
�	- 1أي نزاع ين� أش� بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري �أو تطبيق هذه
االتفاقية  ،يجب �أن يكون محال ملفاو�ضات جتري بح�سن نية �أو لأي و�سيلة ت�سوية
�سلمية �أخرى تختارها الدول .
 - 2فـي حالة ف�شل املفاو�ضات فـي ت�سوية النزاع خالل �أجل معقول  ،يجوز �إحالة النزاع �إلى
اليون�سكو للو�ساطة  ،وذلك باالتفاق فـيما بني الدول الأطراف املعنية .
 - 3وفـي حالة عدم اللجوء �إلى الو�ساطة � ،أو فـي حالة عدم التو�صل �إلى ت�سوية عن
طريق الو�ساطة  ،تطبق الأحكام اخلا�صة بت�سوية املنازعات املن�صو�ص عليها فـي اجلزء
اخلام�س ع�شر من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار  ،وذلك بعد �إجراء التعديالت
ال�ضرورية  ،على �أي نزاع ين�ش�أ بني دول �أطراف فـي هذه االتفاقية ب�ش�أن تف�سري
االتفاقية �أو تطبيقها � ،سواء �أكانت هذه الدول �أم مل تكن �أطرافا فـي اتفاقية الأمم
املتحدة لقانون البحار .
 - 4ينطبق على ت�سوية املنازعات مبوجب هذه املادة �أي �إجراء تختاره دولة طرف فـي هذه
االتفاقية  ،وفـي اتفاقية الأمــم املتحــدة لقانــون البحـار مبوجــب امل ــادة ( )287منهــا ،
�إال �إذا كانــت هذه الدولــة الطرف  -لدى الت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو
املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها � ،أو فـي �أي وقت الحق  -قد اختارت �إجراء �آخر وفقا
للمادة ( )287لغر�ض ت�سوية املنازعات النا�شئة عن تطبيق هذه االتفاقية .
 - 5يحق لأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية ولي�ست طرفا فـي اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار  ،لدى الت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو
االن�ضمام �إليها �أو فـي �أي وقت الحق � ،أن تختار  ،مبوجب �إعالن مكتوب � ،أ�سلوبا �أو
�أكرث من الأ�ساليب املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1من املادة ( )287من اتفاقية الأمم
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املتحدة لقانون البحار لت�سوية املنازعات مبقت�ضى هذه املادة  .وتنطبق املادة ( )287على
ذلك الإعالن وكذلك على �أي نزاع تكون هذه الدولة طرفا فـيه ويكون غري م�شمول
ب�إعالن �آخر �ساري املفعول  .ولأغرا�ض التوفـيق والتحكيم  ،طبقا للمرفقني اخلام�س
وال�سابع التفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار  ،يجوز للدولة املعنية �أن تعني موفقني
�أو محكمني تدرج �أ�سما�ؤهم فـي القوائم املذكورة فـي املادة ( )2من املرفق اخلام�س وفـي
املادة ( )2من املرفق ال�سابع  ،من �أجل ت�سوية املنازعات النا�شئة عن هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 26
الت�صديق على االتفاقية �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها
 - 1تكون هذه االتفاقية محال للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة من جانب الدول الأع�ضاء
فـي اليون�سكو .
 - 2تكون هذه االتفاقية محال لالن�ضمام :
أ�  -من جانب الدول التي لي�ست �أع�ضاء فـي اليون�سكو ولكنها �أع�ضاء فـي الأمم املتحدة
�أو فـي �إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة فـي منظومة الأمم املتحدة �أو الوكالة الدولية
للطاقة الذرية  ،وكذلك من جانب الدول الأطراف فـي النظام الأ�سا�سي ملحكمة
العدل الدولية �أو من جانب �أي دولة �أخرى يدعوها امل�ؤمتر العام لليون�سكو
لالن�ضمام �إلى هذه االتفاقية ،
ب  -من جانب الأقاليم املتمتعة باحلكم الذاتي الداخلي الكامل  ،واملعرتف لها بتلك
ال�صفة من جانب الأمم املتحدة  ،ولكنها مل حت�صل على اال�ستقالل الكامل طبقا
لقرار اجلمعية العامة رقم ( )15( )1514والتي لها اخت�صا�ص فـيما يتعلق بامل�سائل
التي حتكمها هذه االتفاقية  ،مبا فـي ذلك االخت�صا�ص باالن�ضمام �إلى املعاهدات
املتعلقة بتلك امل�سائل .
 - 3تودع الوثائق املتعلقة بالت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام لدى املدير العام .
املــادة ( ) 27
دخول االتفاقية حيز النفاذ
تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد انق�ضاء ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع الوثيقة
الع�شرين امل�شار �إليها فـي املادة ( ، )26ويكون ذلك قا�صرا على الدول �أو الأقاليم الع�شرين
التي �أودعت وثائقها  .وتدخل حيز النفاذ بالن�سبة لكل من الدول �أو الأقاليم الأخرى بعد
انق�ضاء ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع تلك الدول �أو الأقاليم وثائقها .
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املــادة ( ) 28
الإعالنات املتعلقة باملياه الداخلية
يجوز جلميع الدول والأقاليم عند القيام بالت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو
املوافقة عليها �أو االن�ضمام �إليها �أو فـي �أي وقت الحق �أن تعلن �أن " القواعد " �سوف تطبق
على املياه الداخلية ذات الطابع غري البحري .
املــادة ( ) 29
قيود تطبيق االتفاقية على امل�ستوى اجلغرافـي
يجوز للدول �أو الأقاليم  ،وقت الت�صديق على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو
االن�ضمام �إليها � ،أن تعلن لدى جهة الإيداع �أن هذه االتفاقية لن تنطبق على �أجزاء معينة
من �أرا�ضيها �أو مياهها الداخلية �أو الأرخبيلية �أو مياهها الإقليمية البحرية  ،ويجب
عليها �أن حتدد فـي الإعالن الأ�سباب التي دعتها �إلى الإدالء بذلك الإعالن  .وعلى هذه
الدولة �أن تعمل  ،قدر الإمكان وفـي �أ�سرع وقت ممكن  ،على تهيئة الظروف التي فـي ظلها
ميكن تطبيق هذه االتفاقية على املناطق املحددة فـي �إعالنها  ،و�أن ت�سحب  ،حتقيقا لذلك
الغر�ض � ،إعالنها ب�شكل كامل �أو جزئي مبجرد �أن يتحقق ذلك .
املــادة ( ) 30
التحفظات
با�ستثناء املادة ( ، )29ال يجوز �إبداء حتفظات على هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 31
التعديالت
 - 1يجوز لأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية �أن تقرتح �إدخال تعديالت عليها  ،مبوجب
ر�سالة مكتوبة توجهها �إلى املدير العام  ،ويقوم املدير العام بتوزيع هذه الر�سالة على
جميع الدول الأطراف  .و�إذا وردت فـي غ�ضون �ستة �أ�شهر من تاريخ هذا التوزيع ردود
�إيجابية على هذا الطلب من ن�صف الدول الأطراف على الأقل  ،ف�إن املدير العام يعر�ض
هذا االقرتاح على االجتماع التايل للدول الأطراف ملناق�شته والنظر فـي اعتماده .
 - 2تعتمد التعديالت ب�أغلبية ثلثي الدول الأطراف احلا�ضرة وامل�شرتكة فـي الت�صويت .
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 - 3متى اعتمدت التعديالت املقرتحة على هذه االتفاقية  ،ف�إنها تخ�ضع لت�صديق الدول
الأطراف �أو قبولها �أو موافقتها �أو ان�ضمامها .
 - 4ت�صبح التعديالت التي يتم �إدخالها على هذه االتفاقية نافذة فقط بالن�سبة للدول
الأطراف التي �صدقت عليها �أو قبلتها �أو وافقت عليها �أو ان�ضمت �إليها  ،بعد انق�ضاء
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق امل�شار �إليها فـي الفقرة ()3
من هذه املادة  .وبعد ذلك ي�صبح التعديل نافذا بالن�سبة لكل من الدول �أو الأقاليم
التي قامت بالت�صديق عليه �أو قبوله �أو املوافقة عليه �أو االن�ضمام �إليه بعد م�ضي
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع ذلك الطرف لوثيقة الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو
االن�ضمام .
 - 5تعترب كل الدول �أو الأقاليم التي ت�صبح �أطرافا فـي هذه االتفاقية بعد تاريخ دخول
التعديالت حيز النفاذ طبقا للفقرة ( )4من هذه املادة  ،ما مل تعرب عن نية مختلفة :
أ� � -أطرافا فـي هذه االتفاقية ب�صيغتها املعدلة ،
ب � -أطرافا فـي االتفاقية غري املعدلة فـيما يتعلق ب�أي دولة طرف غري ملزمة بالتعديل .
املــادة ( ) 32
االن�سحاب
 - 1يجوز للدولة الطرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية مبوجب �إخطار مكتوب يوجه �إلى
املدير العام .
 - 2ي�صبح االن�سحاب نافذا بعد انق�ضاء اثني ع�شر �شهرا من تاريخ تلقي الإخطار  ،ما مل
يحدد فـي هذا الإخطار تاريخ الحق لالن�سحاب .
	- 3ال ي�ؤثر االن�سحاب ب�أي حال على واجب �أي دولة طرف فـي الوفاء بجميع االلتزامات
املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية والتي تعترب ملتزمة بها مبوجب القانون الدويل
ب�صورة م�ستقلة عن هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 33
" القواعد "
ت�شكل " القواعد " امللحقة بهذه االتفاقية جزءا ال يتجز أ� منها  .و�أي �إ�شارة �إلى هذه االتفاقية
تعترب منطوية على الإ�شارة �إلى " القواعد " املذكورة  ،ما مل ين�ص �صراحة على خالف ذلك .
املــادة ( ) 34
الت�سجيل لدى منظمة الأمم املتحدة
طبقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة � ،سيجري ت�سجيل هذه االتفاقية لدى �أمانة
منظمة الأمم املتحدة بناء على طلب املدير العام لليون�سكو .
املــادة ( ) 35
الن�صو�ص ذات احلجية
حررت هذه االتفاقية بالإ�سبانية والإجنليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية ،
وتعترب الن�صو�ص ال�ستة جميعها مت�ساوية فـي احلجية .
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امللحـــق
" القواعد " اخلا�صة بالأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
�أوال
مبادئ عامة
القاعدة ( ) 1
�إن حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي هو اخليار الذي ينبغي اعتباره
اخليار الأول  .وبناء على ذلك ال يرخ�ص بتنفـيذ الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه �إال �إذا كانت متفقة مع حماية ذلك الرتاث  ،وعند الوفاء بهذا ال�شرط ،
يجوز الرتخي�ص بهذه الأن�شطة �إذا كان الغر�ض منها الإ�سهام ب�صورة ملمو�سة فـي حماية
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه �أو فـي معرفته �أو تعزيزه .
القاعدة ( ) 2
�إن اال�ستغالل التجاري للرتاث الثقافـي املغمور باملياه لأغرا�ض التجارة �أو امل�ضاربة �أو
ت�شتيته بحيث تتعذر ا�ستعادته  ،يتعار�ض ب�صورة جوهرية مع حماية الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه و�إدارة �ش�ؤونه �إدارة �سليمة  .ويجب عدم االجتار بالرتاث الثقافـي املغمور
باملياه �أو بيعه �أو �شرائه �أو املقاي�ضة عليه ك�سلعة جتارية .
وال يجوز تف�سري هذه القاعدة على �أنها حتظر ما يلي :
أ�  -توفـري اخلدمات الأثرية املهنية �أو اخلدمات ذات ال�صلة الالزمة  ،والتي تتطابق
متاما من حيث طبيعتها وغر�ضها مع هذه االتفاقية وتخ�ضع لرتخي�ص ال�سلطات
املخت�صة ،
ب � -إيداع قطع الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املنت�شلة �أثناء �أحد م�شروعات البحث
التي تتفق مع هذه االتفاقية � ،شريطة �أال ي�ؤثر مثل هذا الإيداع ت�أثريا �سلبيا
على الأهمية العلمية �أو الثقافـية للقطع املنت�شلة �أو على �سالمتها  ،و�أال ي�ؤدي �إلى
ت�شتيتها بحيث يتعذر جتميعها  ،و�أن يكون متفقا مع �أحكام القاعدتني ( 33و ، )34
و�أن يخ�ضع لرتخي�ص ال�سلطات املخت�صة .
القاعدة ( ) 3
يجب �أال ت�ؤثر الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه ت�أثريا �سلبيا على
هذا الرتاث بدرجة �أكرب مما هو �ضروري لتحقيق �أهداف امل�شروع .
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القاعدة ( ) 4
عند القيام ب�أن�شطة ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه يجب �إعطاء الأف�ضلية
ال�ستخدام التقنيات و�أ�ساليب اال�ستك�شاف غري املدمرة بدال من انت�شال القطع  .و�إذا
كان التنقيب �أو االنت�شال �ضروريا لغر�ض الدرا�سات العلمية �أو للحماية النهائية للرتاث
الثقافـي املغمور باملياه  ،ف�إن الأ�ساليب والتقنيات امل�ستخدمة يجب �أال ت�سبب �إال �أقل دمار
ممكن و�أن ت�ساهم فـي �صون بقايا الرتاث .
القاعدة ( ) 5
يجب �أن تتجنب الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه �أي م�سا�س غري
�ضروري بحرمة الرفات الب�شرية �أو املواقع املقد�سة .
القاعدة ( ) 6
يجب تنظيم الأن�شطة املتعلقة بالرتاث الثقافـي املغمور باملياه تنظيما �صارما ل�ضمان
الت�سجيل ال�سليم للمعلومات الثقافـية والتاريخية والأثرية .
القاعدة ( ) 7
يجب تي�سري و�صول اجلمهور �إلى الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي ،
با�ستثناء احلاالت التي يتعار�ض فـيها ذلك مع حماية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه و�إدارة
�ش�ؤونه .
القاعدة ( ) 8
يجب ت�شجيع �إمكانيات التعاون الدويل فـي جمال اال�ضطالع ب�أن�شطة ت�ستهدف الرتاث
الثقافـي املغمور باملياه بغية تعزيز التبادل الفعال لعلماء الآثار وغريهم من املهنيني
املخت�صني واال�ستفادة من خرباتهم .
ثانيـــا
مخطط امل�شروع
القاعدة ( ) 9
قبل اال�ضطالع ب�أي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،يجب �إعداد مخطط
للم�شروع يعر�ض على ال�سلطات املخت�صة للح�صول على الرتخي�ص الالزم  ،و�إخ�ضاعه
للمراجعة من قبل العاملني فـي املجال املعني .
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القاعدة ( ) 10
ي�شتمل مخطط امل�شروع على ما يلي :
أ�  -تقييم للدرا�سات ال�سابقة �أو التمهيدية ،
ب  -بيان للم�شروع و�أهدافه ،
ج  -املنهجية التي يتعني اتباعها والتقنيات الواجب ا�ستخدامها ،
د  -التمويل املتوقع ،
هـ  -جدول زمني متوقع لإجناز امل�شروع ،
و  -ت�شكيل �أع�ضاء الفريق وبيان م�ؤهالت وم�س�ؤوليات وخربات كل واحد منهم ،
ز  -و�ضع خطط لأعمال التحليل والأن�شطة الأخرى الالحقة للعمل امليداين ،
ح  -برنامج ل�صون القطع الأثرية واملوقع بالتعاون الوثيق مع ال�سلطات املخت�صة ،
ط � -سيا�سة خا�صة ب�إدارة �ش�ؤون املوقع و�صيانته طوال مدة امل�شروع ،
ي  -برنامج للتوثيق ،
ك � -سيا�سة لل�سالمة ،
ل � -سيا�سة للبيئة ،
م  -ترتيبات للتعاون مع املتاحف وغريها من امل�ؤ�س�سات وال �سيما امل�ؤ�س�سات العلمية ،
ن � -إعداد التقارير ،
�س � -إيداع املحفوظات  ،مبا فـي ذلك قطع الرتاث الثقافـي املغمور باملياه التي نقلت من
مكانها ،
ع  -برنامج مطبوعات .
القاعدة ( ) 11
تنفذ الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه وفقا ملخطط امل�شروع الذي
وافقت عليه ال�سلطات املخت�صة .
القاعدة ( ) 12
عندما حتدث اكت�شافات غري متوقعة �أو يطر أ� تغيري على الظروف  ،يجب �أن يعاد النظر
فـي مخطط امل�شروع و�أن يعدل مبوافقة ال�سلطات املخت�صة .
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القاعدة ( ) 13
فـي حاالت الطوارئ �أو االكت�شافات العار�ضة  ،يجوز الرتخي�ص باال�ضطالع ب�أن�شطة
ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،دون �إعداد مخطط للم�شروع  ،وذلك توخيا
حلمايته  ،ويت�ضمن ذلك اتخاذ التدابري �أو اال�ضطالع ب�أن�شطة ال�صون لفرتة زمنية
ق�صرية ال �سيما منها ما يكفل حتقيق ا�ستقرار املوقع .
ثالثا
الأعمال التمهيدية
القاعدة ( ) 14
ت�شتمل الأعمال التمهيدية امل�شار �إليها فـي القاعدة (�( )10أ) على �إجراء تقييم ي�ستهدف
تقدير �أهمية الرتاث الثقافـي املغمور باملياه والبيئة الطبيعية املحيطة به ومدى تعر�ضهما
لل�ضرر نتيجة للم�شروع املقرتح  ،وتقدير �إمكانية احل�صول على بيانات من �ش�أنها �أن حتقق
�أهداف امل�شروع .
القاعدة ( ) 15
ي�شتمل التقييم �أي�ضا على درا�سات �أ�سا�سية للأدلة التاريخية والأثرية املتاحة  ،وللخ�صائ�ص
الأثرية والبيئية للموقع  ،وما ميكن �أن ينجم عن �أي تدخل محتمل من �آثار تهدد فـي
الأجل الطويل ا�ستقرار الرتاث الثقافـي املغمور باملياه امل�ستهدف بهذه الأن�شطة .
رابعـــا
هدف امل�شروع ومنهجيته وتقنياته
القاعدة ( ) 16
يجب �أن تكون املنهجية املتبعة مالئمة لأهداف امل�شروع  ،و�أن ت�ستخدم تقنيات تكفل قدر
الإمكان عدم حدوث ا�ضطراب فـي املوقع .
خام�ســا
التمويل
القاعدة ( ) 17
با�ستثناء احلاالت التي يكون فـيها الرتاث الثقافـي املغمور باملياه فـي حاجة عاجلة �إلى
احلماية  ،يجب �أن يتم �سلفا �ضمان متويل كاف للن�شاط  ،مبا يكفل �إجناز جميع املراحل
املحددة فـي مخطط امل�شروع  ،مبا فـي ذلك مرحلة �صون القطع املنت�شلة وتوثيقها وحفظها ،
و�إعداد التقارير عنها وتوزيعها .
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القاعدة ( ) 18
يجب �أن يت�ضمن مخطط امل�شروع دليال وا�ضحا على القدرة على متويل امل�شروع حتى
النهاية  ،مثل تقدمي �سندات �ضمان .
القاعدة ( ) 19
يجب �أن يت�ضمن مخطط امل�شروع خطة للطوارئ تكفل �صون الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه والوثائق اخلا�صة به فـي حالة حدوث �أي انقطاع فـي التمويل املتوقع .
�ساد�سا
مدة امل�شروع  -جدوله الزمني
القاعدة ( ) 20
يعد جدول زمني مالئم ي�ضمن �سلفا  ،قبل القيام ب�أي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي
املغمور باملياه  ،ا�ستكمال جميع املراحل املحددة فـي مخطط امل�شروع  ،مبا فـي ذلك مراحل
�صون الرتاث الثقافـي املغمور باملياه املنت�شل وتوثيقه وحفظه و�إعداد التقارير عنه ون�شرها .
القاعدة ( ) 21
يجب �أن يت�ضمن مخطط امل�شروع خطة للطوارئ تكفل �صون الرتاث الثقافـي املغمور
باملياه والوثائق اخلا�صة به فـي حالة انقطاع العمل فـي امل�شروع �أو �إنهائه لأي �سبب .
�سابعــا
االخت�صا�ص وامل�ؤهالت
القاعدة ( ) 22
ال يجوز اال�ضطالع ب�أي ن�شاط ي�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه �إال حتت �إ�شراف
ورقابة عامل �آثار مخت�ص بالآثار املغمورة باملياه يتمتع بامل�ؤهالت العلمية املالئمة للم�شروع ،
وبح�ضور هذا العامل ب�صورة منتظمة .
القاعدة ( ) 23
يجب �أن يكون جميع �أع�ضاء الفريق املعني بامل�شروع متمتعني بامل�ؤهالت الالزمة و�أن
يكونوا قد �أثبتوا كفاءتهم فـي املجاالت التي �أنيطت بهم فـي امل�شروع .
ثامنــا
ال�صون و�إدارة �ش�ؤون املوقع
القاعدة ( ) 24
ي�شتمل برنامج ال�صون على تدابري ملعاجلة القطع الأثرية �أثناء تنفـيذ الأن�شطة التي
ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،و�أثناء النقل وفـي الأجل الطويل  .وتنفذ �أعمال
ال�صون طبقا للمعايري املهنية ال�سارية .
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القاعدة ( ) 25
يجب �أن ي�شتمل برنامج �إدارة �ش�ؤون املوقع على تدابري حلماية و�إدارة �ش�ؤون الرتاث
الثقافـي املغمور باملياه فـي موقعه الأ�صلي �أثناء العمل امليداين وبعد انتهائه  .كما يجب �أن
يت�ضمن الربنامج عن�صرا خا�صا ب�إعالم اجلمهور  ،ويوفر و�سائل معقولة ل�ضمان ا�ستقرار
املوقع ومراقبته وحمايته من التدخالت .
تا�سعــا
التوثيق
القاعدة ( ) 26
ي�شتمل برنامج التوثيق على جمموعة كاملة من الوثائق مبا فـي ذلك تقرير مرحلي ب�ش�أن
الأن�شطة التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه طبقا للمعايري املهنية ال�سارية فـيما
يخ�ص التوثيق الأثري .
القاعدة ( ) 27
ت�شتمل الوثائق  ،كحد �أدنى  ،على �سجل �شامل للموقع يت�ضمن �إ�شارة �إلى م�صدر قطع
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه التي حركت من مكانها �أو نقلت �أثناء اال�ضطالع بالأن�شطة
التي ت�ستهدف الرتاث الثقافـي املغمور باملياه  ،ومالحظات ميدانية  ،ومخططات ،
ور�سومات  ،وقطاعات  ،و�صور فوتوغرافـية �أو غري ذلك من و�سائل الت�سجيل الأخرى .
عا�شرا
ال�سالمة
القاعدة ( ) 28
تو�ضع �سيا�سة منا�سبة ل�ضمان �سالمة و�صحة �أع�ضاء الفريق وغريهم من العاملني فـي
امل�شروع على �أن تكون هذه اخلطة مت�سقة مع ال�شروط النظامية واملهنية ال�سارية .
حادي ع�شر
البيئة
القاعدة ( ) 29
تعد �سيا�سة بيئية مالئمة تكفل عدم �إحداث ا�ضطرابات فـي قاع البحر واحلياة البحرية
ب�شكل ال موجب له .
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ثاين ع�شر
تقدمي التقارير
القاعدة ( ) 30
تقدم تقارير مرحلية ونهائية طبقا للجدول الزمني املحدد فـي مخطط امل�شروع  ،وتودع
فـي ال�سجالت العامة املخ�ص�صة لذلك .
القاعدة ( ) 31
تت�ضمن التقارير ما يلي :
أ�  -بيان �أهداف امل�شروع ،
ب  -بيان الأ�ساليب والتقنيات امل�ستخدمة ،
ج  -بيان النتائج املحرزة ،
د  -وثائق �أ�سا�سية تخطيطية وفوتوغرافـية عن جميع مراحل الن�شاط ،
هـ  -تو�صيات ب�ش�أن �صون وحفظ املوقع و�أي قطعة من الرتاث الثقافـي املغمور باملياه
نقلت من مكانها ،
و  -تو�صيات ب�ش�أن الأن�شطة املقبلة .
ثالث ع�شر
حفظ محفوظات امل�شروع
القاعدة ( ) 32
يتم االتفاق  ،قبل بدء �أي ن�شاط  ،على التدابري املتعلقة بحفظ محفوظات امل�شروع وحتديد
هذه التدابري فـي مخطط امل�شروع .
القاعدة ( ) 33
يحر�ص قدر الإمكان  ،على االحتفاظ مبحفوظات امل�شروع  ،مبا فـي ذلك �أي قطعة من
الرتاث الثقافـي املغمور باملياه نقلت من مكانها ون�سخة من جميع الوثائق املتعلقة بها ،
كاملة وفـي جمموعة واحدة بحيث ميكن �إتاحة االنتفاع بها للأو�ساط العلمية واجلمهور ،
ومبا ي�ضمن حفظ هذه املحفوظات  .وينبغي �أن يتم ذلك فـي �أ�سرع وقت ممكن  ،وفـي مهلة
ال تتجاوز ب�أي حال مدة ع�شر �سنوات من تاريخ انتهاء امل�شروع  ،وعلى النحو الذي يتفق مع
مقت�ضيات �صون الرتاث الثقافـي املغمور باملياه .
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القاعدة ( ) 34
تدار �ش�ؤون محفوظات امل�شروع طبقا للمعايري املهنية الدولية ال�سارية  ،وب�شرط احل�صول
على الرتخي�ص الالزم من ال�سلطات املخت�صة .
رابع ع�شر
الن�شر
القاعدة ( ) 35
تنطوي امل�شروعات على �أن�شطة لتثقيف اجلمهور ولعر�ض نتائج امل�شروع عليه حيثما كان
ذلك منا�سبا .
القاعدة ( ) 36
تعد خال�صة نهائية جامعة للم�شروع :
أ�  -تعلن على اجلمهور فـي �أ�سرع وقت ممكن  ،مع مراعاة درجة تعقد امل�شروع والطابع
ال�سري �أو احل�سا�س للمعلومات ،
ب  -تودع فـي ال�سجالت الوطنية ذات ال�صلة .
�صدرت فـي باري�س فـي هذا اليوم  .......من نوفمرب/ت�شرين الثاين  ، 2001من ن�سختني
�أ�صليتني حتمالن توقيعي رئي�س امل�ؤمتر العام فـي دورته احلادية والثالثني واملدير العام
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  ،و�ستودع فـي محفوظات منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  ،و�سرت�سل ن�سخ م�صدق عليها مطابقة للأ�صل �إلى جميع
الدول امل�شار �إليها فـي املادة ( )26و�إلى منظمة الأمم املتحدة .
ويعترب الن�ص املتقدم هو الن�ص الأ�صلي لالتفاقية التي اعتمدها على النحو الواجب
امل�ؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة فـي دورته احلادية والثالثني
املنعقدة فـي باري�س والتي �أعلن اختتامها فـي اليوم  .......من نوفمرب/ت�شرين الثاين . 2001
و�إثباتا ملا تقدم وقعنا ب�إم�ضاءينا فـي هذا اليوم  ......من نوفمرب/ت�شرين الثاين . 2001
املدير العام

رئي�س امل�ؤمتر العام
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/31
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومــة جمهوريــة الهند فـــي مجــال النقــل البحــري
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند فـي جمال النقل البحري ،
واملوقعة فـي م�سقط بتاريخ  24من دي�سمبـر 2019م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  24 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  19 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1334
ال�صادرة فـي 2020/3/23م
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اتفاقيــــة
بني حكومــة �سلطنـة عمـان
وحكومة جمهوريــة الهنــد فـي جمال النقل البحري
مقدمــة :
�إن حكومة �سلطن ــة عمـ ــان  ،وحكومة جمهورية الهند  ( ،ي�شار �إلى كل منهما بالطرف ،
و�إلى كلتيهما معا بالطرفـني ) ،
انطالقا من العالقات بني الطرفـ ــني  ،ورغـ ــبة منهما فـي تقوية عالقتهما االقت�صادية
والتجارية  ،و�إر�ساء �أ�س�س التعاون فـي جمال النقل البحري واملوانئ من �أجل تطوير
وت�سهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بينهما لال�ستخدام الأمثل ملوانئهما الوطنية
و�أ�ساطيلهما البحرية بهدف حتقيق تنمية م�شرتكة تخدم منافع البلدين ال�صديقني ،
وعمال ب�أحكام االتفاقيات الدولية التي �صادق عليها الطرفان فـي جمال ال�ش�ؤون البحرية
وفقا ملبد أ� امل�ساواة  ،واملنفعة املتبادلة ،
قد اتفق الطرفان على الآتي :
املــادة ( ) 1
تعريفــــات
بهدف تطبيق هذه االتفاقية يق�صد بالكلمات والعبارات الواردة �أدناه املعاين املبينة قرين
كل منها :
 " - 1ال�سلطة املخت�صة " تعني :
 بالن�سبة ل�سلطنة عمان  ،وزارة النقل . بالن�سبة جلمهورية الهند  ،وزارة النقل البحري . " - 2النقل البحري الدويل " :
املالحة التي تقوم به ــا ال�سفـين ــة بني موانــئ �أي مــن الطرفـني  ،وي�ستثنى منها
املالحة ال�ساحلية .
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 " - 3املالحة ال�ساحلية " :
النقل البحري الداخلي للم�سافرين �أو للب�ضائع بني مــوانئ �أي م ــن الطرفـ ــني ،
مبا فـي ذلك خدمات التزويد بداخل ميناء الطرف  ،وي�شمل كذلك نق ــل الرك ــاب
�أو الب�ضائ ــع بني مينــاء يقع فـي �إقلي ــم ذلك الطـ ــرف  ،و�أي من�شـ ـ�آت هياكـ ــل تقـ ــع
فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة �أو اجلرف القاري للطرف ذاته .
 " - 4النقــل " :
�أي ن�شـ ــاط ي ــتم فـي ــه �صعود ونزول الركاب � ،أو �شحن وتفريغ الب�ضائع الذي يتم
فـي �إقليم الطرف .
 " - 5القانــون الوطنــي " :
القانون الوطني لبلد الطرف وي�شمل القوانني واللوائح والقواعد والتعليمات
التنفـيذية والأنظمة .
 " - 6ع�ضو طاقم ال�سفـينة " :
ال�شخ�ص  ،و�أي �شخ�ص يعمل فـي مهام على منت ال�سفـينة  ،ويظهر ا�سمه فـي قائمة
طاقم ال�سفـينة .
� " - 7شركة النقل البحري " :
كيان قانوين ي�ستوفـي ال�شروط الآتية :
 �أن تكون قد �شكلت وفقا لقوانني الأطراف املعنية . �أن مقرها الرئي�سي �أو مكان عملها الرئي�سي يقع فـي �إقليم الأطراف املعنية . " - 8ال�سفـينة " و " �سفـينة الطرف " :
�أي �سفـينة جتارية م�سجلة فـي ال�سجل البحري لذلك الطرف  ،وترفع علمها وفقا
لقانونها الوطني  ،مع ا�ستبعاد ما ي�أتي :
 ال�سفن احلربية  ،وال�سفن امل�ساعدة للقوات امل�سلحة . �سفن البحث الهيدروغرافـي  ،الأوقيانوغرافـي  ،والبحث العلمي . ال�سفن املغطاة مبوجب �أحكام املالحة ال�ساحلية واملالحة املائية الداخلية .-377-

 اجلرافات وال�سفن املخ�ص�صة لتوفـري خدمات املوانئ  ،وخدمات الطرق الربيةوال�شاطئ  ،مبا فـي ذلك التجريب والقطر وامل�ساعدة والإنقاذ فـي البحر .
 قوارب ال�صيد  ،و�سفن البحث والتفتي�ش ال�سمكية  ،و�سفن م�صانع امل�صايد . ال�سفن التي ت�ؤدي مهام �إدارية �أو حكومية ح�صرا . ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ض غري جتارية . ال�سفن النووية .املــادة ( ) 2
نطـــاق االتفاقــية
 - 1ت�سـ ــري �أحك ــام هـ ــذه االتفاقي ــة عل ــى النقـ ــل البح ــري الدولـ ــي للب�ضائـ ـ ــع والرك ــاب ،
�إال فـي حاالت مفا�ضلة نقل الب�ضائع عرب �سفن ترفع العلم الوطني للدولة الطرف
وفقا للقوانني الوطنية فـي �إقليم هذا الطرف .
 - 2ال تنطبق �أحكام هذه االتفاقية على املالحة ال�ساحلية  ،واملمرات املائية الداخلية .
 - 3ال تعـ ــوق �أحك ــام ه ــذه االتفاقي ــة �سفن العلم الثالث على امل�شاركة فـي النقل الدويل
للب�ضائع والركاب بني موانئ الطرفـني .
املــادة ( ) 3
التنميـــة والتعـــاون
 - 1يتعاون الطرفان مع بع�ضهما بع�ضا على تطوير عالقات النفع املتبادلة فـي جمال
النقل البحري  ،والأن�شطة البحرية ذات ال�صلة .
 - 2يجب على الأطراف الآتي :
أ�  -ت�شجيع وت�سهيل تطوير العالقات البحرية بني منظماتها وم�ؤ�س�ساتها املعنية
بال�شحن  ،والتعاون �أي�ضا عن كثب فـي مهــمة تعزي ــز وحتفـ ــيز النمو ف ـ ــي حركـ ــة
املالحة البحرية بني بلدانها .
ب  -ت�شجيع وت�سهيل تبادل وتدريب املوظفـني والطالب من خمتلف امل�ؤ�س�سات البحرية
مثل امل�ؤ�س�سات التعليمية البحرية .
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ج  -ت�شجيع وت�سهيل تبادل املعلومات الالزمة لت�سريع وتي�سري تدفق ال�سلع التجارية
فـي البحر وفـي املوانئ  ،وت�شجيع التعاون بني الأ�ساطيل التجارية .
د  -ت�شجيع وت�سهيل �إن�شاء م�شاريع م�شرتكة وتقدمي امل�ساعدة املتبادلة فـي جماالت
النقل البحري  ،وبناء ال�سفن و�إ�صالح ال�سفن  ،و�إعادة تدوير ال�سفن  ،والتدريب
البحري  ،وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات البحرية مبا فـي ذلك تطوير املحاكاة ،
ومرافق املوانئ والأن�شطة البحرية ذات ال�صلة .
هـ  -اتخ ــاذ جم ــيع التدابيـ ــر الالزمة لتي�سري النقل البحري الدويل وت�شجيعه وفقا
للت�شريعات واللوائح املتعلقة باملوانئ  ،وذلك من �أجل تفادي الت�أخري غري ال�ضروري
فـي ال�سفن وت�سريع وتب�سيط قدر الإمكان الإجراءات اجلمركية ال�سارية فـي موانئها .
املــادة ( ) 4
توريــد اخلدمـــات
 - 1مينح كل طرف  ،وفقا للقوانني الوطنية  ،معاملة ال تقل عن املعاملة املمنوحة ل�سفنه ،
لل�سـ ــفن الت ــي ترفع علم الطرف الآخر �أو التي تديرها �شركات الطرف الآخر  ،فـيما
يتعلق بالو�صول �إلى املوانئ  ،وا�ستخدام الت�سهيالت واخلدمات البحرية امل�ساعدة
لتلك املوانئ  ،والر�سوم ذات ال�صلة  ،وتخ�صي�ص �أر�صفة ومرافق للتحميل والتفريغ .
 - 2يتعهد الطرفان بتطبيق مبد أ� عدم تقييد الو�صول �إلى ال�سوق البحري الدويل وحركة
املرور على نحو فعال  ،رهنا بتف�ضيل م�صالح �أ�صحاب الب�ضائع وفقا للقوانني الوطنية .
وال يقـ ــيد ه ــذا االتف ــاق حري ــة الأط ــراف فـ ــي موا�ص ــلة تطب ــيق التدابيــر والإجراءات
واملمار�سات القائمة مثل تف�ضيل النقل البحري لل�سفن التي ترفع �أعالمها الوطنية
و�إدخال ما قد يلزم من تدابري ل�صالح �شركات النقل الوطنية .
املــادة ( ) 5
العالقــات التجاريــة
فـيما يتعلق ب�أن�شطة توفـري خدمات النقل البحري والنقل البحري الدويل  ،ي�سمح كل
طرف  -وفقا لأحكام القوانني الوطنية ل�شركات النقل وال�شحن البحري التابعة للطرف
الآخر  -ب�إن�شاء �شركات فرعية �أو فروع مملوكة بالكامل �أو م�ستثمرة ب�صورة م�شرتكة ،
لال�ضطالع ب�أن�شطة اقت�صادية  ،وت�شمــل هــذه الأن�ش ــطة  -عل ــى �سبي ــل امل ــثال ال احل�ص ــر -
ما ي�أتي :

-379-

 - 1التما�س الب�ضائع  ،وحجز الف�ضاء .
� - 2إعداد  ،وت�صديق  ،ومعاجلة بولي�صة ال�شحن  ،مبا فـي ذلك البولي�صة املقبولة
عموما  ،فـي النقل البحري الدويل  ،و�إعداد الوثائق الأخرى التي تتعلق بالنقل ،
وتلك املطلوبة وفقا للقوانني اجلمركية للبلد .
 - 3حتديد وحت�صيل وحتويل ر�سوم ال�شحن وغريها من الر�سوم املتكبدة على �أ�سا�س
عقود اخلدمات � ،أو معدالت التعريفات اجلمركية .
 - 4التفاو�ض  ،والتوقيع على عقود اخلدمات .
 - 5حتديد �أ�سعار التعريفة  ،ون�شرها .
 - 6االنخراط فـي �أن�شطة الت�سويق املتعلقة بخدماتهم .
 - 7توفـري املعلومات التجارية ب�أي و�سيلة  ،مبا فـي ذلك نظم املعلومات احلا�سوبية
والتبـ ــادل الإلكرتونـ ــي للبيانـ ــات  ،ره ــنا بـ ـ�أي قيود غري متييزية فـيما يتعلق
باالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ال�سارية .
 - 8و�ضع �أي ترتيب جتاري  ،مبا فـي ذلك امل�شاركة فـي �أ�سهم ال�شركة وتعيني املوظفـني
املعينني حمليا  ،مع �أي �شركة من�ش�أة حمليا .
 - 9بالنيابة عن ال�شركات  ،تنظيم نداء ال�سفن وت�سلم �شحنات ال�شحن .
املــادة ( ) 6
حمايــة البيئــة
 - 1تخ�ضع �سفن الطرفـني للقوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية ال�سارية فـي �إقليم
الطرفـني  ،واملتعلقة بحماية البيئة .
 - 2تتخذ ال�سفن فـي �إقليم كل طرف تدابري وقائية �ضد تلوث املياه الإقليمية واملناطق
املحددة فـي املنطقة االقت�صادية اخلال�صة للطرف الآخر .
 - 3فـي حالة حدوث �أي تلوث فـي �إقليم �أحد الطرفـني نتيجة النتهاك الفقرة (� )2أعاله ،
تكـ ــون ال�سفـين ــة املت�س ــببة فـي التلوث م�س�ؤولة مبوجب القانون الوطني واالتفاقيات
الدولي ــة ذات ال�صل ــة الت ــي ين�ضم �إليها الطرفان  ،ومبا يتنا�سب مع طبيعة التلوث
الناجم .
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املــادة ( ) 7
االعتـــراف بالوثائـــق
 - 1يعرتف كل طرف بجن�سية �سفن الطرف الآخر على النحو املبني فـي وثائق ال�سفن التي
ت�صدرها ال�سلطة املخت�صة للطرف الآخر وفقا لقانونها الوطني .
 - 2يعرتف الطرف الآخر بالوثائق الأخرى املوجودة على منت ال�سفـينة � ،أو التي يعرتف
بها الطرف فـيما يتعلق ب�سفن الطرف ال�سابق .
 - 3ال يجوز �إعادة قيا�س �سفن �أي من الطرفـني احلائزين على �شهادات قيا�س احلمولة
التي ت�صدر وفقا لالتفاقية الدولية ب�ش�أن قيا�س حمولة ال�سفن  ،فـي موانئ الطرف
الآخر � .شريطة �أن يكون لدى الطرف الآخر �أ�سباب معقولة لل�شك فـي �صحة ال�شهادة
املذكورة  ،فـيعتمد الإجراء الآتي :
�أ � -أن يبلغ الطرف الآخر التي ترفع ال�سفـينة علمها عن �أ�سباب هذا ال�شك .
ب  -تقوم ال�سلطة املخت�صة فـي البلد الطرف الذي يقع فـيه امليناء  ،والتي لديها �شبهة
بتعيني مفت�ش �سفن لإ�صدار حكم وفقا لقانونها الوطني � ،أو � ،إذا لزم الأمر  ،وفقا
للمادة ( )12من االتفاقية الدولية للمنظمة البحرية الدولية ب�ش�أن قيا�س حمولة
ال�سفن لعام . 1969
 - 4يعرتف كل طرف بوثائق الهوية ال�صادرة من ال�سلطات املخت�صة للطرف الآخر لأفراد
طاقم ال�سفـينة  .ولن يتم االعرتاف بقائمة طاقم ال�سفـينة لأغرا�ض هذه االتفاقية
�إال �إذا قدمها قبطان ال�سفـينة �إلى �سلطة امليناء املعنية عندما ت�صل ال�سفن �أو تزور
�أي ميناء للطرف الآخر  .وي�شار �إلى وثائق الهوية ال�صادرة فـيما بعد با�سم " الوثائق
البحرية " .
 - 5يعرتف كل طرف ب�شهادات اخت�صا�ص �أفراد الطاقم التي ي�صـ ــدرها �أو يعت ـ ــرف بها
الطرف الآخر على �أ�سا�س القانون الوطني للطرف الآخر  ،ووفقا لالتفاقية الدولية
ملعايري تدريب البحارة و�إ�صدار �شهاداتهم ومراقبتهم . 1978
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املــادة ( ) 8
القانـــون الوطنـــي
 - 1تخ�ضع جميع ال�سفن التابعة لطرف  ،مبا فـي ذلك جميع الب�ضائع والركاب وطاقم
هذه ال�سفن فـي املياه الإقليمية والداخلية للطرف الآخر  ،للقانون الوطني ال�ساري
فـي بلد ذلك الطرف الآخر  ،وعلى وجه اخل�صو�ص  ،لل�سالمة املرورية والأمن البحري
واحلدود واجلمارك والعمالت الأجنبية وال�صحة والتدابري البيطرية وال�صحة النباتية .
 - 2يلتزم الركاب و�شركات النقل البحري التابعة لكل طرف بالقوانني الوطنية للطرف
الآخر فـيما يتعلق بدخول الركاب  ،و�إقامتهم  ،ومغادرتهم .
 - 3ت�شكل الأحكام املتعلقة بال�ضرائب �أو الإعفاء من ال�ضرائب على الدخل والأرباح املت�أتية
من الأعمال التجارية فـي جمال النقل البحري داخل بلد الطرف الآخر مو�ضوع
اتفاق منف�صل بني الطرفـني .
املــادة ( ) 9
حقــوق العبــور والإقامــة للبحــارة
 - 1يحق لأي بحار يحمل الوثائق البحرية  ،ولديه جواز �سفر �ساري املفعول  ،و�أموال �سفر
كافـية  ،فـي �أق�صر وقت ممكن � ،أن مير عرب �إقليم الطرف الآخر لأغرا�ض العودة �إلى
الوطن � ،أو االن�ضمام �إلى �سفـينة �أو غري ذلك من الأ�سباب املقبولة لل�سلطات املخت�صة
فـي ذلك الطرف الآخر  ،وفقا للقانون الوطني لذلك الطرف الآخر .
 - 2فـي جميع احلاالت امل�شار �إليها فـي البند ( )1من هذه املادة  ،يجب على البحار احل�صول
على الت�أ�شرية املنا�سبة من الطرف الآخر  ،قبل� /أو بعد دخول �إقليم ذلك الطرف وفقا
ملمار�سة النقل الدويل  ،وي�سعى الطرفان �إلى تي�سري �إ�صدار الت�أ�شريات وفقا للقانون الوطني .
 - 3عندم ــا يقوم �أحد �أفراد طاقم ال�سفـينة على منت ال�سفـينة  ،والذي يحمل بطاقات
الهوية وجواز �سفر �ساري املفعول  ،مبغادرة ميناء الطرف الآخر لأ�سباب �صحية
�أو لأغرا�ض اخلدمة �أو لأ�سباب �أخرى تعرتف بها ال�سلطات املخت�صة  ،تقوم اجلهة
املخت�صة ب�إعطاء الإذن الالزم لل�شخ�ص املعني بالبقاء فـي �إقليمه فـ ــي حال ــة دخوله
�إلى امل�ست�شفى  ،والعودة �إلى بلده الأ�صلي � ،أو االنتقال �إلى ميناء �آخر بـ ـ�أي و�سيـ ــلة من
و�سائل النقل .
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 - 4فـي حني بقاء �سفـينة �أحد الطرفـني فـي �إقليم الطرف الآخ ــر  ،يحق ملالك ال�سفـينة
�أو ممثله �أن يت�صل �أو يلتقي ب�أفراد طاقم ال�سفـينة  ،وفقا للقانون الوطني ذي ال�صلة
لذلك الطرف الآخر .
 - 5ولأغرا�ض مماثلة لتلك املذكورة فـي البند (� )1أعاله  ،مينح �أي بحار يحمل الوثائق
البحرية وجواز �سفر �ساري املفعـ ــول  ،وال يح ــمل جن�سي ــة �أح ــد الطرف ــني  ،ت�أ�شرية
الدخول  ،والعبور املطلوبة للإقليم من الطرف الآخر � ،شريطة �أن يكون ال�سماح
ب�إعادة الدخول فـي �إقليم الطرف الذي �أ�صدر وثائق الهوية م�ضمونا .
 - 6تظل القوانني الوطنية ال�سارية فـي �إقليم الطرفـني فـيما يتــعلق بدخ ــول  ،و�إقامة
الأجانب  ،و�إبعادهم .
 - 7على الرغم من �أحكام هذه املادة  ،يحتفظ الطرفان باحلق فـي منع دخول بحارة كل
منهما �إلى �إقليم الطرف الآخر  ،حتى لو كان لديهما الوثائق البحرية .
 - 8يجوز لأحد �أفراد طاقم �سفـينة طرف فـي ميناء الطرف الآخر  ،الذي يكون بحوزته
الوثائق البحرية � ،أن ينزل من �سفـينته  ،رهنا بالقانون الوطني ذي ال�صلة ال�ساري
فـي البلد املعني من الأطراف  ،الو�صول �إلى املدينة التي يقع فـيها امليناء � ،شريطة �أن
يتم ت�سليم قائمة الطاقم �إلى ال�سلطات املخت�صة  ،وفقا للقواعد التي تنطبق على هذا
امليناء  ،ويجب �أن ميتثل ه�ؤالء الأ�شخــا�ص للرقاب ــة التنظيمي ــة �س ــواء عن ــد الن ــزول ،
�أو عند العودة على منت ال�سفن .
 - 9ت�سجل جميع التغيريات التي تطر�أ على طاقم ال�سفـينة فـي وثائق ال�سفن مع الإ�شارة
�إلى تاريخ و�سبب هــذا التغي ــري  ،وتبلغ �سلطات املوانئ التابعة للط ــرف الــذي تق ــيم
ال�سفـينة فـي �إقليمه .
املــادة ( ) 10
�سالمـــة البحـــارة
� - 1إذا وقع �أي حادث �أو �إ�صابة على منت �سفـينة تابعة لأحد الطرفـني فـي املياه الإقليمية
للط ــرف الآخ ــر � ،أو فـ ــي �أعايل البحــار  ،فـ ـ�إن الط ــرف الأخي ــر ل ــه والي ــة ق�ضائي ــة ،
�إما كدولة �ساحلية �إذا وقع احلادث فـي مياهها الإقليمية  ،و�إما كدولة ميناء عند وقوع
احلادث فـي �أعايل البحار  ،يجب �أن يحقق  ،و�أن يتخذ �إجراءات فورية وفقا لقوانينها
الوطنية واتفاقي ــاتها الدولية مبا يكفل حتقيق العدالة فـي الوقت املنا�سب  .وفـي ال�سعي
�إلى حتقيــق الهدف املذكور �أعاله .
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يقوم الطرف �صاحب ال�صالحية الق�ضائية  -فـي �أثناء �إجراء حتقيق الإ�صابات املتعلقة
بالــحوادث املت�صلـ ــة بال�سالم ــة  -بتي�سي ــر م�شاركـ ــة املحقـ ــقني م ــن الط ــرف املهتـ ــم ،
فـي التحقيق اجلاري .
 - 2يوافق الطرفان على التعاون من �أجل تعزيز القواعد والقوانني واالتفاقيات الدولية
ل�ضمان �سالمة البحارة فـي املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وغريها
من املنتديات الدولية .
املــادة ( ) 11
التزامــات �سفــن الطرفـــني
يجب على �سفن الطرفـني االمتناع عن ممار�سة �أي عمل ميكن �أن ي�ؤثر على �سالم ونظام
و�أمن الطرفـني  ،وكذلك �أي ن�شاط ال يت�صل مبا�شرة مبهمتها .
املــادة ( ) 12
ال�سفــن فــي حالــة الكــوارث
� - 1إذا كانت �سفـينة تابعة لأحد الطرفـني فـي حالة كارثة فـي منطقة البحث والإنقاذ
التابعة للطرف الآخر  ،فـيتوجب على ال�سفـينة تقدي ــم امل�ساعـ ــدة واحلماي ــة نف�س ــها
�إلى ال�سفـينة املت�ضررة التي كانت �ستقدمها �إلى ال�سفن التي حتمل جن�سيتها نف�سها .
 - 2ال تخ�ضـع الب�ضائع التي مت تفريغها �أو مت حفظها فـي �إقليم الطرف الآخر للر�سوم
اجلمركي ــة فـي ال ــحاالت الت ــي ال تك ــون فـي ــها ه ــذه ال�سل ــع خم�صـ ــ�صة لال�ستهـ ــالك
�أو اال�ستخدام فـي �إقليم الطرف ال�سابق .
املــادة ( ) 13
املدفوعــات وحركــة ر�أ�س املــال
 - 1يتعه ــد الطرف ــان بـ ـ�أن ي�سمــح با�ستخدام عملة قابلة للتحويل  ،لأي مدفوعات جارية
بني مواطنيها  ،و�شركات الأطراف املت�صلة بالنقل البحري الدويل  ،وجتري وفقا
لأحكام هذه االتفاقية  ،وكذلك وفقا للقانون الوطني ال�ساري .
 - 2ت�ضمن هذه االتفاقية حرية انتقال ر�أ�س املال بني املواطنني  ،و�شركـ ــات الطرف ـ ــني
فـي �شكل ا�ستثمار مبا�شر فـي ال�شركات امل�شكلة وفقا لقوانني البلد امل�ست�ضيف  ،ووفقا
للقانون الوطني ال�ساري .
 - 3يت�شاور الطرفان من �أجل ت�سهيل حركة ر�أ�س املال بينهما من �أجل تعزيز �أهداف هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 14
اللجنــة البحريــة امل�شرتكــة
تن� أش� جلنة بحرية م�شرتكة ( ي�شار �إليها فـيما ي�أتي با�سم " اللجنة " ) تت�ألف من ممثلي
ال�سلطات املعنية من كال الطرفـني  ،وتعقد اجتماعات بالتناوب  ،ودوريا � ،أو بناء على طلب
�أي من الطرفـني فـي �إقليم �أي من الطرفـني من �أجل مناق�شة وا�ستعرا�ض الق�ضايا التي
قد تن� أش� عن تنفـيذ هذا االتفاق  ،و�إجراء درا�سات م�شرتكة ب�ش�أن تقدمي خدمات جديدة
فـي جمال النقل البحري .
املــادة ( ) 15
العالقــات الإقليميــة والدوليــة
يقوم الطرفان  ،كلما �أمكن  ،بتن�سيق ودمج وجهات نظرهما فـي هيئات ورابطات املنظمات
الدولية  ،وفـي امل�ؤمترات واملنتديات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة بالأن�شطة البحرية
واملوانئ  ،وعالوة على ذلك  ،ميكن للطرفـني تن�سيق جهودهما فـي االن�ضمام �إلى االتفاقيات
واملعاهدات املتعلقة بهذه امل�س�ألة  ،من �أجل دعم �أهداف هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 16
اال�ست�شــارات وت�سويــة النزاعــات
 - 1يجب ا�ست�شارة اللجنة ب�ش�أن �أي نزاع ين� أش� عن ترجمة �أو تنفـيذ هذه االتفاقية .
� - 2إذا مل تتم ت�سوية النزاع بعد الت�شاور مع اللجنة  ،فـيجب تقدميه �إلى ال�سلطات املخت�صة
لإجراء مفاو�ضات مبا�شرة .
� - 3إذا تعـ ــذر حـ ــل الن ــزاع ع ــن طريــق املفاو�ضات املبا�ش ــرة ب ــني ال�سلط ــات املخت�ص ــة فـ ــي
كال الطرفـني  ،فـيمكن لأي من الطرفـني �أن يلج�أ �إلى القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 17
التعديــالت
يجوز تعديل هذه االتفاقية مبوافق ــة خطية متبادلة بني الطرفـني وفق ــا للإج ــراءات
املذكورة فـي املادة ( )18من هذه االتفاقية .
-385-

املــادة ( ) 18
حيـــز التنفـيـــذ
يعمل بهذه االتفاقية بالتاريخ الذي يخطر فـيه كل طرف الطرف الآخر خطيا  ،من خالل
القنوات الدبلوما�سية  ،بامتثاله للإجراءات القانونية املتبعة لديهما لتنفـيذ هذه االتفاقية .
ويكون تاريخ بدء التنفـيذ هو تاريخ �آخر �إخطار .
املــادة ( ) 19
املـــدة والإنهــــاء
تظل االتفاقية �سارية املفعول ملدة ( )5خم�س �سنوات  ،وت�ستمر نافذة بعد ذلك لفرتة ()3
ثالث �سنوات  ،ما مل يخطر �أحد الطرفـني الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوما�سية
برغبته فـي �إنهاء العمل بها قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ انق�ضاء مدتها .
و�إثباتا ملا تقدم  ،قام املوقعان �أدناه  ،املفو�ضان من قبل حكومتيهما  ،بالتوقيع على هذه
االتفاقية من ( )3ثالث ن�سخ �أ�صلية باللغات  :الهندية  ،والإجنليزية  ،والعربية  ،وجميع
الن�صــو�ص مت�ساويــة فـي احلجية  ،وي�سود الن�ص الإجنليزي فـي حالة وجود �أي اختالف
فـي تف�سري هذه االتفاقية  ،ووقع عليها ممثل عن كل من  :حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة
جمهورية الهند .
حررت هذه االتفاقية فـي مدينة م�سقط يوم الثالثاء بتاريخ  24دي�سمرب 2019م .
عــن حكومــة جمهوريــة الهنـــد

عــن حكومــة �سلطــنة عمــان

�سعادة  /مونو مهاوير
�سعادة � /سعيد بن حمدون بن �سيف احلارثي
وكيل الوزارة للموانئ وال�ش�ؤون البحرية �سفـري جمهورية الهند املعتمد لدى ال�سلطنة
وزارة النقل
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AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON
MARITIME TRANSPORT
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of India
(herein after jointly referred to as the “Parties” and in singular as “Party”).
Based on the ties between the Parties and their desire to strengthen their economic and
commercial relationship, and to lay the foundations for cooperation in the field of Maritime
Transport and Ports in order to develop, facilitate and organize the Commercial Shipping
between them for the use of their national ports and maritime fleets with a view of
achieving common development serving the benefits of the two friendly countries; and
Pursuant to the provisions of the International Conventions in the field of Maritime Affairs
to which both the Republic of India and the Sultanate of Oman are parties and in
accordance with the principles of equality and mutual benefit have agreed as follows:
ARTICLE 1
DEFINITIONS
In this Agreement unless the context otherwise indicates:(a)

"Competent Authority" means:(i) In the case of the Sultanate of Oman the Ministry of Transport; and,
(ii) In the case of the Republic of India, the Ministry of Shipping.

(b)

“International Maritime Transport” means transport by a vessel except when the
vessel is operated solely between the ports of either Party, excluding cabotage.

(c)

“Cabotage” means transportation in the domestic or foreign trade of the country of
a Party, of passengers or goods between any port located in the territory of a Party
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to any other port located in the territory of the same Party as well as feedering
service within a port in the territory of the Party and further includes transportation
of passengers or goods between a port located in the territory of that Party and
any installations/structures situated in the exclusive economic zone/continental
shelf of that Party.
(d)

Transportation/feedering refers to the activity where passengers are both
embarked and disembarked or goods that are both loaded and discharged in the
territory of a Party.

(e)

"National Law" means the domestic law of the country of a Party and includes,
statutes, rules, executive instructions, regulations and bye-laws.

(f)

"Member of Crew of the Vessel" means the Master and any person employed for
duties aboard the vessel and whose name appears on the crew list of that vessel.

(g)

"Shipping Company" means a legal entity which meets the following conditions,
namely:(i) That it has been constituted in accordance with the laws of the respective
Parties;
(ii) That its Headquarter or principal place of business is located in the territory of
respective Parties, and,

(h)

"Vessel" and "Vessel of a Party" means any merchant vessel registered in the
Shipping Register of that Party and flying its flag in accordance with its domestic
law but excluding the following, namely:(i) Warships and auxiliary ships of the armed forces;
(ii) Vessels for hydrographic, oceanographic, scientific research and survey;
(iii) Vessels covered under the Cabotage provisions and inland waterway
navigation;
(iv) Dredgers and vessels destined for providing port, roadstead and beach
services, including pilotage, towing, assistance and rescue at sea;
(v) Fishing boats, fishery research and inspection vessels, and fishery factory
vessels;
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(vi) Vessels which are performing exclusively administrative or state functions;
(vii) Vessels used for non commercial purposes; and
(viii) Nuclear propelled vessels.
ARTICLE 2
SCOPE
1.
The provisions of this Agreement shall apply to International maritime transport of
all types of cargoes (i.e goods and passengers), except in cases where cargo preference
to domestic flag vessels is applicable in accordance with the national laws in the country
of that Party.
2.
The provisions of this Agreement do not apply to Cabotage and inland waterway
navigation.
3.
The provisions of this Agreement shall not impede third-flag vessels to participate
in the international transport of goods and passengers between the ports of the
Contracting Parties.
ARTICLE 3
DEVELOPMENT AND CO-OPERATION
(1) The Parties shall co-operate with each other to develop a mutually beneficial
relationship in the field of commercial shipping and related maritime activities.
(2)

The Parties shall:a) encourage and facilitate the development of maritime relationship between their
shipping organizations and enterprises and also co-operate very closely in the
task of enhancing and stimulating the steady growth of maritime traffic between
their countries;
b) encourage and facilitate exchange and training of staff and students from
various maritime establishments such as maritime educational institutions.
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c) encourage and facilitate exchange of information necessary for accelerating and
facilitating the flow of commercial goods at sea and at ports and encourage the
strengthening of co-operation between merchant fleets;
d) encourage and facilitate establishment of joint ventures and provide mutual
assistance in the fields of maritime transportation, shipbuilding, ship repairs,
ship recycling, maritime training, maritime information technology applications
including developments of simulators, Port facilities and related maritime
activities.
e) undertake, according to their port legislation and regulations, all measures
needed to facilitate and encourage international maritime transport, in order to
avoid unnecessary ship delays and accelerate and simplify as much as possible
the compliance with customs formalities in force in their respective ports.
ARTICLE 4
SUPPLY OF SERVICES
(1)
Each Party shall grant, subject to its national laws in force a treatment no less
favourable than that accorded to its own vessels, to vessels flying the flag of the other
Party or operated by the shipping companies of the other Party, with regard to access to
ports, use of infrastructure and auxiliary maritime services of those ports, as well as
related fees / charges and assignment of berths and facilities for loading and unloading.
(2)
The Parties undertake to apply effectively the principle of unrestricted access to
the international maritime market and traffic subject to the preference of cargo
owners/cargo (controlling) interests as also to the national laws of the respective Parties.
This agreement shall not restrict the freedom of the Parties to continue the application of
the existing measures, procedures and practices such as cargo preference to the vessels
flying their respective national flags and to introduce such measures as may be required
in the interest of their respective national shipping fleets.
ARTICLE 5
COMMERCIAL PRESENCE
In respect of activities for the provision of international maritime cargo transport
and logistics services, each Party shall permit the shipping companies of the other Party,
to establish wholly-owned or jointly invested subsidiaries or branches, to engage in
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economic activities, in accordance with its national law. Such activities include, but are
not limited to the following, namely:(1) cargo soliciting and booking of space;
(2) preparing, authenticating, processing and issuing of the bill of lading, including
the commonly accepted, through bill of lading, in the international maritime
transport as well as preparation of other documentation concerning transportation
and those required as per customs laws of the Party;
(3) fixing, collecting and remitting freight and other charges incurred on the basis of
service contracts or tariff rates;
(4) negotiating and signing service contracts;
(5) quoting and publishing tariff rates;
(6) engaging in marketing activities related to their service;
(7) provision of business information by any means, including computerized
information systems and electronic data interchange, subject to any nondiscriminatory restrictions concerning telecommunications in force;
(8)

setting up of any business arrangement, including participation in the company's
stock and the appointment of personnel recruited locally, with any locally
established shipping company;

(9) acting on behalf of the shipping companies, inter alia, in organizing call of the
vessels and taking delivery of cargoes for shipment.
ARTICLE 6
ENVIRONMENTAL PROTECTION
(1) Vessels of the Parties are subject to the national laws and applicable International
Conventions in force in the countries of the Parties pertaining to environmental
protection.
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(2) The vessels from the country of each Party shall take preventive measures against
polluting the territorial waters and designated areas in the exclusive economic
zone of the other Party.
(3) In the event of any pollution in the territory of a Party resulting from a breach of
sub paragraph 2 above, the defaulting vessel shall be liable under the relevant
national law of that Party and international Conventions to which both the Republic
of India and the Sultanate of Oman are Parties as applicable to the nature of the
pollution caused.
ARTICLE 7
RECOGNITION OF DOCUMENTS
(1)
Each Party shall recognize the nationality of vessels of the other Party as indicated
in the vessels’ documents on board issued by the Competent Authority of the other Party
in accordance with its national law.
(2)
The other documents on board issued or recognized by a Party shall be recognized
by the other Party with respect to the vessels of the former Party.
(3)
Vessels of either Party possessing Tonnage Measurement Certificates issued in
accordance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969
shall not be re-measured in the ports of the other Party. Provided that, should the latter
Party have reasonable grounds to question the correctness of the said Certificate, the
following procedure shall be adopted, namely:(i) the concerned Party shall inform the Party whose flag the vessel is flying about
the grounds for such suspicion;
(ii) the competent authority of the Party in which the harbour is situated and which
has suspicion may direct a surveyor to give a ruling in accordance with its
national law, or, if necessary, in accordance with Article 12 of the IMO
International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.
(4)
Each Party shall recognize the identity documents issued by the competent
authorities of the other Party to its crew members. The crew list of the vessel will be
recognized for the purposes of this Agreement only if it is submitted by the Master of the
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vessel to the concerned Port Authority when the vessels arrives at or visits any port of the
other Party. The identity documents so issued are hereinafter referred to as “IDs”.
(5)
Each Party shall recognize certificates of competency of crew members issued or
recognized by the other Party on the basis of the latter's domestic law and in accordance
with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch
keeping for Seafarers 1978, as amended.
ARTICLE 8
NATIONAL LAW
(1)
All vessels of a Party, as well as all goods, passengers and crew of such vessels
shall, when in the territorial and internal waters of the other Party, be subject to the
relevant National Law in force in the country of that other Party and in particular, to traffic
safety, maritime security, border, customs, foreign currency, health, veterinary and
phytosanitary measures.
(2)
The passengers and shipping companies of each Party shall comply with the
national laws of the other Party regarding the entry, stay and departure of passengers.
(3)
Provisions regarding taxation or exemption from taxation of income and profits
derived from business in the field of maritime transport within the country of the other
party shall constitute the subject of a separate agreement between the Parties.
ARTICLE 9
RIGHTS OF TRANSIT AND STAY OF SEAFARERS
(1)
Any seafarer holding the IDs, having a valid passport and adequate travel funds
shall, in shortest possible time, be entitled to transit/pass through ( the territory of the
other Party) for the purposes of repatriation, joining a vessel or other reasons acceptable
to the relevant authorities of other Party, in accordance with the national law of that other
Party.
(2)
In all cases referred to in sub Article (1) of this Article, the seafarer must obtain the
appropriate visa from the other Party, prior to or after entering the territory of that Party
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as per international shipping practice. The Parties shall endeavor to facilitate speedy
issuance of the visas.
(3)
When a seafarer on board the vessel of the Party holding the IDs and a valid
passport disembarks at a port of the other Party for health reasons, purposes of service
or for other reasons recognized as valid by the competent authorities, the latter shall give
the necessary authorization for the person concerned to remain in its territory in the event
of his or her hospitalization and to return to his or her country of origin or proceed to
another port of embarkation by any means of transport.
(4)
While a vessel of one Party stays in the territory of the other Party, the owner or
his/her representative of the vessel shall be entitled to contact or to meet with the
members of the crew of the vessel, in accordance with the relevant national law of that
other Party.
(5)
For the same purposes as those enumerated in sub Article (1) above, any person
holding IDs as defined in para (4) of Article 7 and a valid passport, who does not possess
the nationality of one of the parties shall be granted the entry and transit visas required
for the territory of the other Party provided re-admission to the territory of the Party which
issued the identity documents is guaranteed.
(6)
The national laws in force in the countries of the respective Parties relating to the
entry, abode and removal of foreigners shall remain applicable.
(7)
Notwithstanding the provisions of this Article, the Parties reserve the right to
prohibit access to their respective countries to any person, even if possessing the ID that
they consider undesirable.
(8)
A crew member of a vessel of a Party in a port of the other Party, who is in
possession of the IDs, may disembark from his or her vessel and shall, subject to the
relevant national law in force in the respective countries of the parties have access to the
town where the port is situated: Provided that the crew list is handed over to the
competent authorities, in compliance with the rules that are applicable to that port. Such
persons shall comply with regulatory control both ongoing ashore and returning aboard
the vessels.
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(9) All changes in the crew of a vessel shall be recorded in ships’ documents with due
reference to the date of and reason for such a change and shall be communicated to the
ports authorities of the Party in whose territory the vessel is staying.
ARTICLE 10
SAFETY OF SEAFARER
(1)
If any accident/casualty occurs aboard a vessel of a Party (either in the territorial
waters of the other Party or at high seas) then the latter Party having jurisdiction (either
as a coastal state if the said accident/casualty has occurred in its territorial waters or as
a port state when the said accident/casualty has occurred on high sea shall investigate
and take prompt action as per its national laws and international conventions, ensuring
timely delivery of justice.
While striving to achieve the aforesaid objective, the Party which has the jurisdiction as
per aforesaid paragraph shall, while conducting the casualty investigation involving safety
related accidents, facilitate for participation of investigator(s), from the substantially
interested Party, in the investigation being carried out;
(2)
The Parties agree to cooperate for strengthening the international rules, laws and
conventions in ensuring safety of seafarers at IMO/ILO and other international forums.
ARTICLE 11
SPECIAL OBLIGATION WITH RESPECT TO CALLING VESSELS
The vessels of the Parties must refrain from any act that could affect peace, order
and security of the Parties as well as any activity that is not directly related to their mission.
ARTICLE 12
VESSELS IN DISTRESS
(1)
If a vessel of one Party is in distress in the Search and Rescue region of the other
Party, the latter shall render the same assistance and protection to such vessel as it would
have rendered to its own vessels.
(2)
All goods unloaded or saved by one Party from a vessel in distress of the other
Party, shall not be subject to Customs Duties in cases where such goods are not intended
for consumption or use in the territory of the former Party.
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ARTICLE 13
PAYMENTS AND CAPITAL MOVEMENTS
(1)
The Parties undertake to authorise in freely convertible currency, any current
payments between nationals and companies of the Parties connected with international
maritime transport and made in accordance with the provisions of the present Agreement
as well as in conformity with the applicable national law.
(2)
The free movement of capital between nationals and companies of the Parties in
the form of direct investment made in companies formed in accordance with the laws of
the host country shall be ensured as per applicable national law.
(3)
The Parties shall consult each other with a view to facilitating the movement of
capital between them in order to promote the objectives of this Agreement.
ARTICLE 14
JOINT MARITIME COMMITTEE
A Joint Maritime Committee (herein after referred to as “Committee”) comprising of
representatives of the relevant authorities of both the parties shall be established and
hold meetings alternately and periodically and/or at the request of either Party in the
territory of either Party in order to discuss and review the issues which may arise out of
implementation of this Agreement and conduct joint studies on rendering new services in
the field of maritime transport.
Article 15
REGIONAL AND INTERNATIONAL RELATIONS
The Parties may whenever possible coordinate and integrate their standpoints in the
International Organizations / Authorities and Associations as well as Regional and
International Conferences and Forums related to the Maritime Activities and Ports.
Moreover they may coordinate their efforts in joining the conventions and treaties relating
to this matter in order to support the objectives of this Agreement.
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ARTICLE 16
CONSULTATIONS AND SETTLEMENT OF DISPUTES
(1)
The Committee must be consulted on any dispute arising from the interpretation
or implementation of this Agreement.
(2)
If the dispute is not settled after consultations with the Committee, it must be
submitted to the competent authorities for direct negotiations.
(3)
If the dispute cannot be resolved through direct negotiations between the
competent authorities of both Parties, either of the Parties can then take recourse of the
diplomatic channels.
ARTICLE 17
AMENDMENTS
This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties in
accordance with the same procedures mentioned in Article 18 of this Agreement.
ARTICLE 18
ENTRY INTO FORCE
This Agreement shall enter into force on the date on which each Party has notified
the other Party in writing through the diplomatic channel of its compliance with the
requirements in accordance with its national law necessary for the implementation of this
Agreement. The date of entry into force shall be the date of the last notification.
ARTICLE 19
DURATION AND TERMINATION
(1)
This Agreement shall remain in force for an initial period of five(5) years
whereafter, it shall be renewed automatically for a successive periods of three(3) years,
unless terminated by either Party giving six (6) months written notice in advance through
the diplomatic channel of its intention to terminate this Agreement.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective
Governments, have signed and sealed this Agreement, in two originals in the Hindi,
English and Arabic languages, all texts being equally authentic. The English text shall
prevail in the event of any divergence in the interpretation of this Agreement.
DONE at Muscat on Tuesday of 24th December in the year of two thousand and nineteen.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

H.E SAID BIN HAMDOON BIN SAIF Al HARTHY
UNDERSECRETARY FOR PORTS AND
MARITIME AFFAIRS MINISTRY OF TRANSPORT

H.E MUNU MAHAWAR
AMBASSADOR OF IINDIA TO THE
SULTANATE OF OMAN
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/32
بتعديل بع�ض �أحكام قانون مكافحة الأمرا�ض المعدية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 92/73
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية 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  28 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي ملحق اجلريدة الر�سمية رقم ()1334
ال�صادر فـي 2020/3/24م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

تعديالت على بع�ض �أحكام قانون مكافحة الأمرا�ض المعدية
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صي املادتني رقمي ( )19و ( )20من قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية امل�شار �إليه ،
الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 19
" يعاقب كل من مل يقم بالإبالغ عن مر�ض معد طبقا لأحكام املواد ( )5 ، 3 ، 2من هذا
القانون بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )1سنة واحدة ،
وبغرامة ال تق ــل عن (� )1000ألف ريـال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف
ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف �أحكام املواد ( )5مكررا ( ، )3و( )5مكررا (، )4
و( )5مكررا ( ، )5و( )5مكررا ( ، )7و( )5مكررا ( )8من هذا القانون .
و�إذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب احلكم عليه ب�إبعاده عن البالد " .
املــادة ( ) 20
" فيما عدا الأحوال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )19من هذا القانون يعاقب كل من
يخالف حكما من �أحكام هذا القانون �أو القرارات الوزاري ــة املنفــذة له بال�سجــن مدة
ال تقل عن (� )1شهر واحد  ،وال تزيد على (� )1سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل عن
( )500خم�سمائــة ريال عمان ــي  ،وال تزي ــد علــى ( )5000خم�ســة �آالف ريــال عمانـي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
و�إذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب احلكم عليه ب�إبعاده عن البالد " .
املــادة ( ) 2
ي�ضاف �إلى قانون مكافحة الأمرا�ض املعدية امل�شار �إليه مواد جديدة ب�أرقام ( )5مكررا ،
و( )5مكررا ( ، )1و( )5مكررا ( ، )2و( )5مكررا ( ، )3و( )5مكررا ( ، )4و( )5مكررا (، )5
و( )5مكررا ( ، )6و( )5مكررا ( ، )7و( )5مكررا ( )8ن�صها الآتي :
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املــادة (  ) 5مكررا
" يحق لل�شخ�ص امل�صاب ب�أحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول
امللحق بهذا القانون �أن يتلقى الرعاية ال�صحية والعالج فـي دور العالج احلكومية
وفق القواعد والإجراءات التي يحددها وزير ال�صحة " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 1
" تكون جميع البيانات واملعلومات ذات ال�صلة بال�شخ�ص امل�صاب ب�أحد الأمرا�ض املعدية
املذكورة فـي اجلدول امللحق بهذا القانون �سرية  ،وال يجوز الإف�صاح عنها �إال فـي
الأحوال املقررة قانونا � ،أو مبوافقة خطية منه " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 2
" يجب على طبيب ال�صحة املخت�ص تقدمي امل�شورة الالزمة لل�شخ�ص امل�صاب ب�أحد
الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون  ،وتوعيته
بطبيعة مر�ضه  ،وطرق انتقاله  ،وتعريفه بالو�سائل والإر�شادات التي يجب عليه
اتباعها للحد من انتقال العدوى للغري " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 3
" يجب على ال�شخ�ص امل�صاب � ،أو امل�شتبه فـي �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي
الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون التوجه فورا �إلى �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية
لإجراء الفح�ص الطبي  ،وتلقي العالج  ،وامل�شورة  ،والتوعية مبخاطر املر�ض  ،وطرق
انتقاله " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 4
" يجب على ال�شخ�ص امل�صاب ب�أحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من
اجلدول امللحق بهذا القانون �أن يزود امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي تتولى عالجه بجميع
املعلومات  ،والبيانات اخلا�صة بالأ�شخا�ص املخالطني له خالل الفرتة ال�سابقة على
مر�ضه  ،والتي حتددها وزارة ال�صحة " .
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املــادة (  ) 5مكررا ( ) 5
" يجب على ال�شخ�ص القادم �إلى ال�سلطنة  ،ويعلم �أنه م�صاب � ،أو ي�شتبه فـي �إ�صابته
ب�أحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون �أن
يبلغ �سلطات املنافذ احلدودية بذلك فور و�صوله �إليها  ،وعليه تزويد هذه ال�سلطات
بكل الوثائق وامل�ستندات التي تتعلق بحالته ال�صحية � ،إن وجدت " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 6
" يجوز لوزارة ال�صحة �إخ�ضاع القادم �إلى ال�سلطنة من املناطق التي تنت�شر فيها �أحد
الأمرا�ض املعدية الواردة فـي الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون للفح�ص
الطبي للت�أكد من خلوه من املر�ض  ،ولوزارة ال�صحة اتخاذ الإجراءات والتدابري
املنا�سبة مبا فـي ذلك عزله  ،وحجز �أمتعته  ،ومتعلقاته ال�شخ�صية فـي الأماكن التي
حتددها  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 7
" يلتزم ال�شخ�ص امل�صاب �أو امل�شتبه فـي �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض املعدية الواردة فـي
الق�سم الأول من اجلدول امللحق بهذا القانون بالتعليمات  ،والإر�شادات ال�صادرة له
من امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي تتولى عالجه  ،ويحظر على ال�شخ�ص امل�صاب ب�أحد هذه
الأمرا�ض  -فور علمه ب�إ�صابته  -القيام ب�أي �سلوك ي�ؤدي �إلى نقل العدوى �إلى الغري " .
املــادة (  ) 5مكررا ( ) 8
" يحظر على �أي �شخ�ص تعطيل �أو االمتناع عن تنفيذ الإجراءات والتدابري املقررة ملنع
انت�شار العدوى � ،أو نقلها للغري " .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/33
بتعديــل بعــ�ض الأحكـــام الخا�صــــة
ب�إجراء التعداد الإلكتروني لل�سكان والم�ساكن والمن�ش�آت
لعام  2020المرفقة بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2015/15
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الإح�صاء واملعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/55
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط و�إ�صدار نظامه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،
وعلى نظام املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/40
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/15ب�إجراء التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن
واملن�ش�آت لعام 2020م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )2من الأحكام اخلا�صة ب�إجراء التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن
واملن�ش�آت لعام  2020املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/15امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
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املــادة ( ) 2
ت�شكل جلنة وطنية عليا للتعداد برئا�سة وزير الداخلية وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س
 نائب رئي�س املجل�س الأعلى للتخطيطع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير الإ�سكانع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير القوى العاملةع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير ال�صحةع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزيرة الرتبية والتعليمع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير الدولة ومحافظ م�سقطع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير التنمية االجتماعيةع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 املفت�ش العام لل�شرطة واجلماركع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير الدولة ومحافظ ظفارع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير الإعالم وزيرة التقنية واالت�صاالتع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 وزير الدولة ومحافظ م�سندمع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 �أمني عام املجل�س الأعلى للتخطيطع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
 الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني للإح�صاء واملعلوماتمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
 مدير عام م�شروع التعداداملــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي ملحق اجلريدة الر�سمية رقم ()1334
ال�صادر فـي 2020/3/24م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/34
بالت�صديق على اتفاقية الم�ساعدة الإدارية المتبادلة فـي الم�سائل ال�ضريبية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية امل�ساعدة الإدارية املتبادلة فـي امل�سائل ال�ضريبية  ،والتي وقعت عليها ال�سلطنة
بتاريخ  26من نوفمرب 2019م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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 امل�شار �إليها  ،وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  30 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  25 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1335
ال�صادرة فـي 2020/3/29م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

Convention
on Mutual Administrative Assistance
in Tax Matters
Text amended by the provisions of the Protocol amending the Convention on
Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, which entered into force on
1st June 2011.
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Preamble
The member States of the Council of Europe and the member countries of the Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD), signatories of this Convention,
Considering that the development of international movement of persons, capital, goods and
services – although highly beneficial in itself – has increased the possibilities of tax
avoidance and evasion and therefore requires increasing co-operation among tax
authorities;
Welcoming the various efforts made in recent years to combat tax avoidance and tax
evasion on an international level, whether bilaterally or multilaterally;
Considering that a co-ordinated effort between States is necessary in order to foster all
forms of administrative assistance in matters concerning taxes of any kind whilst at the
same time ensuring adequate protection of the rights of taxpayers;
Recognising that international co-operation can play an important part in facilitating the
proper determination of tax liabilities and in helping the taxpayer to secure his rights;
Considering that fundamental principles entitling every person to have his rights and
obligations determined in accordance with a proper legal procedure should be recognised
as applying to tax matters in all States and that States should endeavour to protect the
legitimate interests of taxpayers, including appropriate protection against discrimination
and double taxation;
Convinced therefore that States should carry out measures or supply information, having
regard to the necessity of protecting the confidentiality of information, and taking account
of international instruments for the protection of privacy and flows of personal data;
Considering that a new co-operative environment has emerged and that it is desirable that a
multilateral instrument is made available to allow the widest number of States to obtain the
benefits of the new co-operative environment and at the same time implement the highest
international standards of co-operation in the tax field;
Desiring to conclude a convention on mutual administrative assistance in tax matters,
Have agreed as follows:
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Chapter I – Scope of the Convention
Article 1 – Object of the Convention and persons covered
1

The Parties shall, subject to the provisions of Chapter IV, provide administrative assistance
to each other in tax matters. Such assistance may involve, where appropriate, measures
taken by judicial bodies.

2

Such administrative assistance shall comprise:

3

a

exchange of information, including simultaneous tax examinations and participation in
tax examinations abroad;

b

assistance in recovery, including measures of conservancy; and

c

service of documents.

A Party shall provide administrative assistance whether the person affected is a resident or
national of a Party or of any other State.
Article 2 – Taxes covered

1

This Convention shall apply:
a

to the following taxes:
i

taxes on income or profits,

ii

taxes on capital gains which are imposed separately from the tax on income or
profits,

iii

taxes on net wealth,

imposed on behalf of a Party; and
b

to the following taxes:
i

taxes on income, profits, capital gains or net wealth which are imposed on behalf
of political subdivisions or local authorities of a Party,

ii

compulsory social security contributions payable to general government or to
social security institutions established under public law, and

iii

taxes in other categories, except customs duties, imposed on behalf of a Party,
namely:
A.

estate, inheritance or gift taxes,
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iv

B.

taxes on immovable property,

C.

general consumption taxes, such as value added or sales taxes,

D.

specific taxes on goods and services such as excise taxes,

E.

taxes on the use or ownership of motor vehicles,

F.

taxes on the use or ownership of movable property other than motor
vehicles,

G.

any other taxes;

taxes in categories referred to in sub-paragraph iii. above which are imposed on
behalf of political subdivisions or local authorities of a Party.

2

The existing taxes to which the Convention shall apply are listed in Annex A in the
categories referred to in paragraph 1.

3

The Parties shall notify the Secretary General of the Council of Europe or the Secretary
General of OECD (hereinafter referred to as the “Depositaries”) of any change to be made to
Annex A as a result of a modification of the list mentioned in paragraph 2. Such change
shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three
months after the date of receipt of such notification by the Depositary.

4

The Convention shall also apply, as from their adoption, to any identical or substantially
similar taxes which are imposed in a Contracting State after the entry into force of the
Convention in respect of that Party in addition to or in place of the existing taxes listed in
Annex A and, in that event, the Party concerned shall notify one of the Depositaries of the
adoption of the tax in question.

Chapter II – General definitions
Article 3 – Definitions
1

For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
a

the terms “applicant State” and “requested State” mean respectively any Party
applying for administrative assistance in tax matters and any Party requested to
provide such assistance;

b

the term “tax” means any tax or social security contribution to which the Convention
applies pursuant to Article 2;

c

the term “tax claim” means any amount of tax, as well as interest thereon, related
administrative fines and costs incidental to recovery, which are owed and not yet paid;
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d

the term “competent authority” means the persons and authorities listed in Annex B;

e

the term “nationals” in relation to a Party means:
i

all individuals possessing the nationality of that Party, and

ii

all legal persons, partnerships, associations and other entities deriving their status
as such from the laws in force in that Party.

For each Party that has made a declaration for that purpose, the terms used above will be
understood as defined in Annex C.
2

As regards the application of the Convention by a Party, any term not defined therein shall,
unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that
Party concerning the taxes covered by the Convention.

3

The Parties shall notify one of the Depositaries of any change to be made to Annexes B
and C. Such change shall take effect on the first day of the month following the expiration
of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Depositary in
question.

Chapter III – Forms of assistance
Section I – Exchange of information
Article 4 – General provision
1

The Parties shall exchange any information, in particular as provided in this section, that is
foreseeably relevant for the administration or enforcement of their domestic laws
concerning the taxes covered by this Convention.

2

Deleted.

3

Any Party may, by a declaration addressed to one of the Depositaries, indicate that,
according to its internal legislation, its authorities may inform its resident or national before
transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7.
Article 5 – Exchange of information on request

1

At the request of the applicant State, the requested State shall provide the applicant State
with any information referred to in Article 4 which concerns particular persons or
transactions.

2

If the information available in the tax files of the requested State is not sufficient to enable it
to comply with the request for information, that State shall take all relevant measures to
provide the applicant State with the information requested.
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Article 6 – Automatic exchange of information
With respect to categories of cases and in accordance with procedures which they shall
determine by mutual agreement, two or more Parties shall automatically exchange the
information referred to in Article 4.
Article 7 – Spontaneous exchange of information
1

2

A Party shall, without prior request, forward to another Party information of which it has
knowledge in the following circumstances:
a

the first-mentioned Party has grounds for supposing that there may be a loss of tax in
the other Party;

b

a person liable to tax obtains a reduction in or an exemption from tax in the firstmentioned Party which would give rise to an increase in tax or to liability to tax in the
other Party;

c

business dealings between a person liable to tax in a Party and a person liable to tax in
another Party are conducted through one or more countries in such a way that a
saving in tax may result in one or the other Party or in both;

d

a Party has grounds for supposing that a saving of tax may result from artificial
transfers of profits within groups of enterprises;

e

information forwarded to the first-mentioned Party by the other Party has enabled
information to be obtained which may be relevant in assessing liability to tax in the
latter Party.

Each Party shall take such measures and implement such procedures as are necessary to
ensure that information described in paragraph 1 will be made available for transmission to
another Party.
Article 8 – Simultaneous tax examinations

1

At the request of one of them, two or more Parties shall consult together for the purposes of
determining cases and procedures for simultaneous tax examinations. Each Party involved
shall decide whether or not it wishes to participate in a particular simultaneous tax
examination.

2

For the purposes of this Convention, a simultaneous tax examination means an arrangement
between two or more Parties to examine simultaneously, each in its own territory, the tax
affairs of a person or persons in which they have a common or related interest, with a view
to exchanging any relevant information which they so obtain.
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Article 9 – Tax examinations abroad
1

At the request of the competent authority of the applicant State, the competent authority of
the requested State may allow representatives of the competent authority of the applicant
State to be present at the appropriate part of a tax examination in the requested State.

2

If the request is acceded to, the competent authority of the requested State shall, as soon as
possible, notify the competent authority of the applicant State about the time and place of
the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the
procedures and conditions required by the requested State for the conduct of the
examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made
by the requested State.

3

A Party may inform one of the Depositaries of its intention not to accept, as a general rule,
such requests as are referred to in paragraph 1. Such a declaration may be made or
withdrawn at any time.
Article 10 – Conflicting information
If a Party receives from another Party information about a person's tax affairs which appears
to it to conflict with information in its possession, it shall so advise the Party which has
provided the information.

Section II - Assistance in recovery
Article 11 – Recovery of tax claims
1

At the request of the applicant State, the requested State shall, subject to the provisions of
Articles 14 and 15, take the necessary steps to recover tax claims of the first-mentioned State
as if they were its own tax claims.

2

The provision of paragraph 1 shall apply only to tax claims which form the subject of an
instrument permitting their enforcement in the applicant State and, unless otherwise agreed
between the Parties concerned, which are not contested.
However, where the claim is against a person who is not a resident of the applicant State,
paragraph 1 shall only apply, unless otherwise agreed between the Parties concerned,
where the claim may no longer be contested.

3

The obligation to provide assistance in the recovery of tax claims concerning a deceased
person or his estate, is limited to the value of the estate or of the property acquired by each
beneficiary of the estate, according to whether the claim is to be recovered from the estate or
from the beneficiaries thereof.
Article 12 – Measures of conservancy
At the request of the applicant State, the requested State shall, with a view to the recovery of
an amount of tax, take measures of conservancy even if the claim is contested or is not yet
the subject of an instrument permitting enforcement.
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Article 13 – Documents accompanying the request
1

2

The request for administrative assistance under this section shall be accompanied by:
a

a declaration that the tax claim concerns a tax covered by the Convention and, in the
case of recovery that, subject to paragraph 2 of Article 11, the tax claim is not or may
not be contested,

b

an official copy of the instrument permitting enforcement in the applicant State, and

c

any other document required for recovery or measures of conservancy.

The instrument permitting enforcement in the applicant State shall, where appropriate and
in accordance with the provisions in force in the requested State, be accepted, recognised,
supplemented or replaced as soon as possible after the date of the receipt of the request for
assistance, by an instrument permitting enforcement in the latter State.
Article 14 – Time limits

1

Questions concerning any period beyond which a tax claim cannot be enforced shall be
governed by the law of the applicant State. The request for assistance shall give particulars
concerning that period.

2

Acts of recovery carried out by the requested State in pursuance of a request for assistance,
which, according to the laws of that State, would have the effect of suspending or
interrupting the period mentioned in paragraph 1, shall also have this effect under the laws
of the applicant State. The requested State shall inform the applicant State about such acts.

3

In any case, the requested State is not obliged to comply with a request for assistance which
is submitted after a period of 15 years from the date of the original instrument permitting
enforcement.
Article 15 – Priority
The tax claim in the recovery of which assistance is provided shall not have in the requested
State any priority specially accorded to the tax claims of that State even if the recovery
procedure used is the one applicable to its own tax claims.
Article 16 – Deferral of payment
The requested State may allow deferral of payment or payment by instalments if its laws or
administrative practice permit it to do so in similar circumstances, but shall first inform the
applicant State.
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Section III – Service of documents
Article 17 – Service of documents
1

At the request of the applicant State, the requested State shall serve upon the addressee
documents, including those relating to judicial decisions, which emanate from the applicant
State and which relate to a tax covered by this Convention.

2

The requested State shall effect service of documents:
a

by a method prescribed by its domestic laws for the service of documents of a
substantially similar nature;

b

to the extent possible, by a particular method requested by the applicant State or the
closest to such method available under its own laws.

3

A Party may effect service of documents directly through the post on a person within the
territory of another Party.

4

Nothing in the Convention shall be construed as invalidating any service of documents by a
Party in accordance with its laws.

5

When a document is served in accordance with this article, it need not be accompanied by a
translation. However, where it is satisfied that the addressee cannot understand the
language of the document, the requested State shall arrange to have it translated into or a
summary drafted in its or one of its official languages. Alternatively, it may ask the
applicant State to have the document either translated into or accompanied by a summary
in one of the official languages of the requested State, the Council of Europe or the OECD.

Chapter IV – Provisions relating to all forms of assistance
Article 18 – Information to be provided by the applicant State
1

A request for assistance shall indicate where appropriate:
a

the authority or agency which initiated the request made by the competent authority;

b

the name, address, or any other particulars assisting in the identification of the person
in respect of whom the request is made;

c

in the case of a request for information, the form in which the applicant State wishes
the information to be supplied in order to meet its needs;

d

in the case of a request for assistance in recovery or measures of conservancy, the
nature of the tax claim, the components of the tax claim and the assets from which the
tax claim may be recovered;
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2

e

in the case of a request for service of documents, the nature and the subject of the
document to be served;

f

whether it is in conformity with the law and administrative practice of the applicant
State and whether it is justified in the light of the requirements of Article 21.2.g.

As soon as any other information relevant to the request for assistance comes to its
knowledge, the applicant State shall forward it to the requested State.
Article 19 – Deleted
Article 20 – Response to the request for assistance

1

If the request for assistance is complied with, the requested State shall inform the applicant
State of the action taken and of the result of the assistance as soon as possible.

2

If the request is declined, the requested State shall inform the applicant State of that decision
and the reason for it as soon as possible.

3

If, with respect to a request for information, the applicant State has specified the form in
which it wishes the information to be supplied and the requested State is in a position to do
so, the requested State shall supply it in the form requested.
Article 21 – Protection of persons and limits to the obligation to provide assistance

1

Nothing in this Convention shall affect the rights and safeguards secured to persons by the
laws or administrative practice of the requested State.

2

Except in the case of Article 14, the provisions of this Convention shall not be construed so
as to impose on the requested State the obligation:
a

to carry out measures at variance with its own laws or administrative practice or the
laws or administrative practice of the applicant State;

b

to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c

to supply information which is not obtainable under its own laws or its administrative
practice or under the laws of the applicant State or its administrative practice;

d

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);

e

to provide administrative assistance if and insofar as it considers the taxation in the
applicant State to be contrary to generally accepted taxation principles or to the
provisions of a convention for the avoidance of double taxation, or of any other
convention which the requested State has concluded with the applicant State;
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f

to provide administrative assistance for the purpose of administering or enforcing a
provision of the tax law of the applicant State, or any requirement connected
therewith, which discriminates against a national of the requested State as compared
with a national of the applicant State in the same circumstances;

g

to provide administrative assistance if the applicant State has not pursued all
reasonable measures available under its laws or administrative practice, except where
recourse to such measures would give rise to disproportionate difficulty;

h

to provide assistance in recovery in those cases where the administrative burden for
that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the applicant State.

3

If information is requested by the applicant State in accordance with this Convention, the
requested State shall use its information gathering measures to obtain the requested
information, even though the requested State may not need such information for its own tax
purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations
contained in this Convention, but in no case shall such limitations, including in particular
those of paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply
information solely because it has no domestic interest in such information.

4

In no case shall the provisions of this Convention, including in particular those of
paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested 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 22 – Secrecy

1

Any information obtained by a Party under this Convention shall be treated as secret and
protected in the same manner as information obtained under the domestic law of that Party
and, to the extent needed to ensure the necessary level of protection of personal data, in
accordance with the safeguards which may be specified by the supplying Party as required
under its domestic law.

2

Such information shall in any case be disclosed only to persons or authorities (including
courts and administrative or supervisory bodies) concerned with the assessment, collection
or recovery of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals
in relation to, taxes of that Party, or the oversight of the above. Only the persons or
authorities mentioned above may use the information and then only for such purposes.
They may, notwithstanding the provisions of paragraph 1, disclose it in public court
proceedings or in judicial decisions relating to such taxes.
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3

If a Party has made a reservation provided for in sub-paragraph a. of paragraph 1 of
Article 30, any other Party obtaining information from that Party shall not use it for the
purpose of a tax in a category subject to the reservation. Similarly, the Party making such a
reservation shall not use information obtained under this Convention for the purpose of a
tax in a category subject to the reservation.

4

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3, information received by a Party
may be used for other purposes when such information may be used for such other
purposes under the laws of the supplying Party and the competent authority of that Party
authorises such use. Information provided by a Party to another Party may be transmitted
by the latter to a third Party, subject to prior authorisation by the competent authority of the
first-mentioned Party.
Article 23 – Proceedings

1

Proceedings relating to measures taken under this Convention by the requested State shall
be brought only before the appropriate body of that State.

2

Proceedings relating to measures taken under this Convention by the applicant State, in
particular those which, in the field of recovery, concern the existence or the amount of the
tax claim or the instrument permitting its enforcement, shall be brought only before the
appropriate body of that State. If such proceedings are brought, the applicant State shall
inform the requested State which shall suspend the procedure pending the decision of the
body in question. However, the requested State shall, if asked by the applicant State, take
measures of conservancy to safeguard recovery. The requested State can also be informed of
such proceedings by any interested person. Upon receipt of such information the requested
State shall consult on the matter, if necessary, with the applicant State.

3

As soon as a final decision in the proceedings has been given, the requested State or the
applicant State, as the case may be, shall notify the other State of the decision and the
implications which it has for the request for assistance.

Chapter V – Special provisions
Article 24 – Implementation of the Convention
1

The Parties shall communicate with each other for the implementation of this Convention
through their respective competent authorities. The competent authorities may
communicate directly for this purpose and may authorise subordinate authorities to act on
their behalf. The competent authorities of two or more Parties may mutually agree on the
mode of application of the Convention among themselves.

2

Where the requested State considers that the application of this Convention in a particular
case would have serious and undesirable consequences, the competent authorities of the
requested and of the applicant State shall consult each other and endeavour to resolve the
situation by mutual agreement.
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3

A co-ordinating body composed of representatives of the competent authorities of the
Parties shall monitor the implementation and development of this Convention, under the
aegis of the OECD. To that end, the co-ordinating body shall recommend any action likely
to further the general aims of the Convention. In particular it shall act as a forum for the
study of new methods and procedures to increase international co-operation in tax matters
and, where appropriate, it may recommend revisions or amendments to the Convention.
States which have signed but not yet ratified, accepted or approved the Convention are
entitled to be represented at the meetings of the co-ordinating body as observers.

4

A Party may ask the co-ordinating body to furnish opinions on the interpretation of the
provisions of the Convention.

5

Where difficulties or doubts arise between two or more Parties regarding the
implementation or interpretation of the Convention, the competent authorities of those
Parties shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement. The agreement shall be
communicated to the co-ordinating body.

6

The Secretary General of OECD shall inform the Parties, and the Signatory States which
have not yet ratified, accepted or approved the Convention, of opinions furnished by the
co-ordinating body according to the provisions of paragraph 4 above and of mutual
agreements reached under paragraph 5 above.
Article 25 – Language
Requests for assistance and answers thereto shall be drawn up in one of the official
languages of the OECD and of the Council of Europe or in any other language agreed
bilaterally between the Contracting States concerned.
Article 26 – Costs
Unless otherwise agreed bilaterally by the Parties concerned:
a

ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested State;

b

extraordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the applicant
State.

Chapter VI – Final provisions
Article 27 – Other international agreements or arrangements
1

The possibilities of assistance provided by this Convention do not limit, nor are they limited
by, those contained in existing or future international agreements or other arrangements
between the Parties concerned or other instruments which relate to co-operation in tax
matters.
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2

Notwithstanding paragraph 1, those Parties which are member States of the European
Union can apply, in their mutual relations, the possibilities of assistance provided for by the
Convention in so far as they allow a wider co-operation than the possibilities offered by the
applicable European Union rules.
Article 28 – Signature and entry into force of the Convention

1

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe
and the member countries of OECD. It is subject to ratification, acceptance or approval.
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with one of the
Depositaries.

2

This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration
of a period of three months after the date on which five States have expressed their consent
to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.

3

In respect of any member State of the Council of Europe or any member country of OECD
which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after
the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

4

Any member State of the Council of Europe or any member country of OECD which
becomes a Party to the Convention after the entry into force of the Protocol amending this
Convention, opened for signature on 27 th May 2010 (the “2010 Protocol”), shall be a Party to
the Convention as amended by that Protocol, unless they express a different intention in a
written communication to one of the Depositaries.

5

After the entry into force of the 2010 Protocol, any State which is not a member of the
Council of Europe or of the OECD may request to be invited to sign and ratify this
Convention as amended by the 2010 Protocol. Any request to this effect shall be addressed
to one of the Depositaries, who shall transmit it to the Parties. The Depositary shall also
inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the OECD Council. The
decision to invite States which so request to become Party to this Convention shall be taken
by consensus by the Parties to the Convention through the co-ordinating body. In respect of
any State ratifying the Convention as amended by the 2010 Protocol in accordance with this
paragraph, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of
ratification with one of the Depositaries.

6

The provisions of this Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect for
administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the
year following the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered
into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative
assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the year following the
one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect
of a Party. Any two or more Parties may mutually agree that the Convention, as amended
by the 2010 Protocol, shall have effect for administrative assistance related to earlier taxable
periods or charges to tax.
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7

Notwithstanding paragraph 6, for tax matters involving intentional conduct which is liable
to prosecution under the criminal laws of the applicant Party, the provisions of this
Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect from the date of entry into
force in respect of a Party in relation to earlier taxable periods or charges to tax.
Article 29 – Territorial application of the Convention

1

Each State may, at the time of signature, or when depositing its instrument of ratification,
acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall
apply.

2

Any State may, at any later date, by a declaration addressed to one of the Depositaries,
extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration.
In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the
month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such
declaration by the Depositary.

3

Any declaration made under either of the two preceding paragraphs may, in respect of any
territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to one of
the Depositaries. The withdrawal shall become effective on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such
notification by the Depositary.
Article 30 – Reservations

1

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance or approval or at any later date, declare that it reserves the right:
a

not to provide any form of assistance in relation to the taxes of other Parties in any of
the categories listed in sub-paragraph b. of paragraph 1 of Article 2, provided that it
has not included any domestic tax in that category under Annex A of the Convention;

b

not to provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an
administrative fine, for all taxes or only for taxes in one or more of the categories listed
in paragraph 1 of Article 2;

c

not to provide assistance in respect of any tax claim, which is in existence at the date of
entry into force of the Convention in respect of that State or, where a reservation has
previously been made under sub-paragraph a. or b. above, at the date of withdrawal of
such a reservation in relation to taxes in the category in question;

d

not to provide assistance in the service of documents for all taxes or only for taxes in
one or more of the categories listed in paragraph 1 of Article 2;
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e

not to permit the service of documents through the post as provided for in paragraph 3
of Article 17;

f

to apply paragraph 7 of Article 28 exclusively for administrative assistance related to
taxable periods beginning on or after 1 January of the third year preceding the one in
which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect
of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to
charges to tax arising on or after 1 January of the third year preceding the one in which
the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a
Party.

2

No other reservation may be made.

3

After the entry into force of the Convention in respect of a Party, that Party may make one
or more of the reservations listed in paragraph 1 which it did not make at the time of
ratification, acceptance or approval. Such reservations shall enter into force on the first day
of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of
the reservation by one of the Depositaries.

4

Any Party which has made a reservation under paragraphs 1 and 3 may wholly or partly
withdraw it by means of a notification addressed to one of the Depositaries. The
withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Depositary in
question.

5

A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not
require the application of that provision by any other Party; it may, however, if its
reservation is partial, require the application of that provision insofar as it has itself
accepted it.
Article 31 – Denunciation

1

Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed
to one of the Depositaries.

2

Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the
Depositary.

3

Any Party which denounces the Convention shall remain bound by the provisions of
Article 22 for as long as it retains in its possession any documents or information obtained
under the Convention.
Article 32 – Depositaries and their functions

1

The Depositary with whom an act, notification or communication has been accomplished,
shall notify the member States of the Council of Europe and the member countries of OECD
and any Party to this Convention of:
a

any signature;
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2

b

the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c

any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of
Articles 28 and 29;

d

any declaration made in pursuance of the provisions of paragraph 3 of Article 4 or
paragraph 3 of Article 9 and the withdrawal of any such declaration;

e

any reservation made in pursuance of the provisions of Article 30 and the withdrawal
of any reservation effected in pursuance of the provisions of paragraph 4 of Article 30;

f

any notification received in pursuance of the provisions of paragraph 3 or 4 of
Article 2, paragraph 3 of Article 3, Article 29 or paragraph 1 of Article 31;

g

any other act, notification or communication relating to this Convention.

The Depositary receiving a communication or making a notification in pursuance of the
provisions of paragraph 1 shall inform immediately the other Depositary thereof.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Convention.
Established by the Depositaries the 1st day of June 2011 pursuant to Article X.4 of the Protocol
amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, in English and
French, both texts being equally authentic, in two copies of which one shall be deposited in the
archives of each Depositary. The Depositaries shall transmit a certified copy to each Party to the
Convention as amended by the Protocol and to each State entitled to become a party.
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/35
ب�إجازة تنازل �شركة بياق لخدمات حقول النفط �ش.م.م عن  %20من حقوقها
والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ  20من نوفمبر 2014م
للمنطقة رقم (� )56إلى �شركة تيثيز �أويل عمان البرية المحدودة ،
وتنازل �شركة �إنتاج �ش.م.م عن  %20من حقوقها والتزاماتها
فـي هذه االتفاقية �إلى �شركة بياق لخدمات حقول النفط �ش.م.م
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�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 املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/72ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان ،
و�شركة ميدكو اريبيا ال تي دي و�شركة �إنتاج �ش.م.م للمنطقة رقم (، )56
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠١٩ / ١٢ب�إجازة تنازل �شركة ميدكو اريب ــيا ال ت ــي دي عن
الثلث من حقوقها  ،والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ  ٢٠نوفمرب ٢٠١٤م
للمنطقة رقم (� )٥٦إلى �شركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م ،
وعلى جمموعــة الوثائق التي قامت مبوجبها �شركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م بالتنازل
عن  %20من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ  20من نوفمرب 2014م
للمنطقة رقم (� )56إلى �شركة تيثيز �أويل عمان الربية املحدودة القابلة لذلك التنـازل ،
وعل ــى جمموع ـ ــة الوثائ ــق الت ـ ــي قام ــت مبوجبه ــا �شرك ــة �إنتـ ــاج �ش.م.م بالتنـ ــازل عن %20
من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ  20من نوفمرب 2014م للمنطقة
رقم (� )56إلى �شركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م القابلة لذلك التنـازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م عن  %20من حقوقها والتزاماتها
فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ  20من نوفمرب 2014م للمنطقة رقم (� )56إلى �شركة
تيثيز �أويل عمان الربية املحدودة .
املــادة الثانيــــة
�إجازة تنازل �شركة �إنتاج �ش.م.م عن  %20من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية
املوقعة بتاريخ  20من نوفمرب 2014م للمنطقة رقم (� )56إلى �شركة بياق خلدمات حقول
النفط �ش.م.م .
املــادة الثالثــــة
ت�صبح احل�ص�ص النهائية لأطراف االتفاقية على النحو الآتي :
 � %50شركة ميدكو اريبيا ال تي دي � %25شركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م � %20شركة تيثيز �أويل عمان الربية املحدودة � %5شركة �إنتاج �ش.م.ماملــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  30 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  25 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1335
ال�صادرة فـي 2020/3/29م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/36
ب�إجازة االتفاقية النفطية بين حكومة �سلطنة عمان
و�شركة �إيني عمان بي.فـي و�شركة بي بي �إك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد للمنطقة رقم ()77
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة �إيني عمان بي.فـي و�شركة بي بي
�إك�سبلوري�شن �إب�سيلون ليمتد للمنطقة رقم ( )77املوقعة بتاريخ  31من يوليو 2019م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  30 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  25 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1335
ال�صادرة فـي 2020/3/29م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/37
ب�إجازة االتفاقية النفطية بين حكومة �سلطنة عمان
وكل من �شركة مزون بتروغاز (بي فـي �آي) ليمتد و�شركة مزون للنفط
والغـــاز �ش.م.ع.م للمنطقـــة رقـــم ()5
�سلطـان عمـان

		
نحـن هيثــم بــن طــارق

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 النفطيــة ب ــني حكوم ــة �سلطن ــة عم ــان  ،وكل م ــن �شرك ــة م ــزون برتوغـ ــاز
(بي فـي �آي) ليمتد  ،و�شركة مزون للنفط والغاز �ش.م.ع.م للمنطقة رقم ( )5املوقعة
بتاريخ  7من �أغ�سط�س 2019م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  30 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  25 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1335
ال�صادرة فـي 2020/3/29م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/38
ب�إجــازة االتفاقيـــة النفطيـــة
الموقعة بين حكومة �سلطنة عمان و�شركة �إيني عمان بي.فـي.
و�شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م للمنطقة رقم ()47
�سلطـان عمـان

		
نحـن هيثــم بــن طــارق

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقية النفطية املوقعة بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة �إيني عمــان ب ــي.فـ ــي، .
و�شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج �ش.م.م للمنطقة رقم ( )47بتاريخ  14من يناير 2019م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  30 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  25 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1335
ال�صادرة فـي 2020/3/29م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/39
ب�إجازة االتفاقية النفطية بين حكومة �سلطنة عمان
و�شركـــة �شــل �إي بــي عمــان بــي فـــي للمنطقــة رقــم ()55
�سلطـان عمـان

		
نحـن هيثــم بــن طــارق

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 �شل �إي بي عمان بي فـي للمنطقة
رقم ( )55املوقعة بتاريخ  10من �أكتوبر 2019م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  30 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  25 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1335
ال�صادرة فـي 2020/3/29م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/40
ب�إجـــازة االتفاقيــــة النفطيــــة
بين حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة توتال �إي �آند بي عمان بلوك  12بي .فـي.
و�شركة بي تي تي �إي بي مينا ليمتد للمنطقة رقم ()12
�سلطـان عمـان

		
نحـن هيثــم بــن طــارق

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعل ــى االتفاقيــة النفطيـ ــة بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة توتال �إي �آند بي عمان بلوك 12
بـ ــي .فـ ــي .و�شرك ــة بـ ــي تـ ــي ت ــي �إي بـ ــي مينــا ليمتــد للمنطقة رقم ( ، )12املوقع ــة بتاريخ
 19من فرباير 2020م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  30 :من رجـــــــــــــــــب �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  25 :من مــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1335
ال�صادرة فـي 2020/3/29م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/41
بتعديل بع�ض �أحكام قـانون التراث الثقافي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2016/40بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتاث والثقافة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى قانون الرتاث الثقافـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/35
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )6من قانون الرتاث الثقافـي امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
املـادة ( ) 6
" تتوىل الوزارة �إدارة وتطوير جميع املواقع وامل�شروعات الأثرية والتاريخية والثقافية " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  6 :من �شعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  31 :من مـــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1336
ال�صادرة فـي 2020/4/5م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/42
ب�إ�صـدار نظـام جهـاز ال�ضرائـب واعتمـاد هيكلـه التنظيمـي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
وعلى قانون ال�ضريبة االنتقائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/23
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/66ب�إن�شاء جهاز ال�ضرائب ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام نظام جهاز ال�ضرائب املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي جلهاز ال�ضرائب وفقا للملحق املرفق .
املــادة الثالثــــة
ميار�س رئي�س جهاز ال�ضرائب االخت�صا�صات املقررة للوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية
الواردة فـي قانون �ضريبة الدخل  ،وقانون ال�ضريبة االنتقائية امل�شار �إليهما  ،و�أي اخت�صا�صات
تتعلق بتقرير الإعفاء من �ضريبة الدخل �أينما وردت فـي القوانني والنظم واملرا�سيم ال�سلطانية .
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املــادة الرابعــــة
ي�ص ــدر رئي ــ�س جه ــاز ال�ضرائ ــب اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذا املر�سوم
والنظام املرفق  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها مبا ال يتعار�ض
مع �أحكامهما .
املــادة اخلام�ســـة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�ساد�ســـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من �شعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  31 :من مــــــــــــــــــار�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1336
ال�صادرة فـي 2020/4/5م
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نظــام جهــاز ال�ضرائــب
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
 - 1اجلهـــاز :
جهــاز ال�ضرائ ــب .
 - 2الرئيــ�س :
رئي ـ ــ�س اجلهـ ـ ــاز .
املــادة ( ) 2
يكون مقر اجلهاز فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات بقرار من الرئي�س .
املــادة ( ) 3
ت�سري على اجلهاز �أحكام القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذا النظام .
الف�صــل الثانــي
�أهــداف اجلهــاز واخت�صا�صاتــه
املــادة ( ) 4
يهدف اجلهاز �إلى حتقيق الآتي :
 - 1تطوير النظام ال�ضريبي وفقا لل�سيا�سة ال�ضريبية املعتمدة .
 - 2رف ــع م�ستوي ــات كف ــاءة الأداء فـ ــي اجلهــاز  ،وعلى الأخ�ص �أنظمة ربط وتقدير
وحت�صيل ال�ضريبة .
 - 3تنمي ــة الوع ــي ال�ضريبــي فـي الدولة من خالل التعريف باحلقوق وااللتزامات
ال�ضريبية .
 - 4العم ــل عل ــى رف ــع م�ست ــوى االلت ــزام ال�ضريب ــي لدى اخلا�ضعــني لل�ضريبة لأداء
التزاماتهم ال�ضريبية .
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املــادة ( ) 5
يبا�شر اجلهاز جميع االخت�صا�صات الالزمة لتحقيق �أهدافه  ،ويتولى على الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1اقت ــراح ال�سيا�س ــة ال�ضريبي ــة والإج ــراءات الالزمــة لتطبيقها فـي �إطار ال�سيا�سة
العامة للدولة  ،وعر�ضها على وزارة املالية متهيدا لإحالتها �إلى جمل�س ال�ش�ؤون
املالية وموارد الطاقة  ،و �إقرارها من جمل�س الوزراء .
� - 2إعداد م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح والقرارات املتعلقة بال�ضرائب .
� - 3إجراء البحوث والدرا�سات املتعلقة بال�سيا�سة ال�ضريبية  ،ورفع نتائج تلك البحوث
والدرا�سات �إلى جمل�س الوزراء  ،التخاذ ما يراه منا�سبا ب�ش�أنها .
 - 4ح�صر الأ�شخا�ص اخلا�ضعني لل�ضريبة وامل�سجلني بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ،
واتخاذ الإجراءات الالزمة لقيد البيانات واملعلومات املتعلقة بهم .
 - 5اتخاذ الإجراءات الالزمة لربط �أو تقدير وحت�صيل ال�ضرائب من اخلا�ضعني لل�ضريبة
وفق القوانني ال�ضريبية املعمول بها  ،وتوريد ح�صيلتها �إلى اخلزانة العامة .
 - 6اتخاذ الإجراءات الالزمة للإعفاء من ال�ضريبة بالتطبيق للقوانني املعمول بها ،
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 7اتخاذ الإجراءات الالزمة ملكافحة التهرب ال�ضريبي بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 8التعاون مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة باخت�صا�صات
اجلهاز  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
�	- 9إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات اجلهاز  ،بالتن�سيق
مع اجلهات املخت�صة .
 - 10متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واالجتماعات واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية والإقليمية
ذات ال�صلة باخت�صا�صات اجلهاز .
 - 11إ	�عـ ــداد تقريـ ــر �سن ــوي عــن �أعم ــال اجلهــاز  ،ورفعه �إلى جمل�س الوزراء  ،مت�ضمنا
�إجنازات و�أعمال اجلهاز  ،وما ي�صادف عمله م ــن عقبــات  ،وحتديات  ،والتو�صيات
املنا�سبة ب�ش�أنها .
� - 12أي اخت�صا�صات �أخرى تكون مقررة للجهاز قانونا .
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الف�صــل الثالــث
�إدارة اجلهـــاز
املــادة ( ) 6
يكون للجهاز رئي�س مبرتبة وزير  ،كما يكون للرئي�س نائب بالدرجة اخلا�صة  ،وي�صدر
بتعيني كل من الرئي�س ونائبه مر�سوم �سلطاين .
املــادة ( ) 7
يبا�شر الرئي�س كافة ال�صالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني والنظم املعمول بها
فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
ويكون الرئي�س م�س�ؤوال عن تطبيق القوانني ال�ضريبية ولوائحها التنفـيذية  ،وهذا النظام ،
وعن مبا�شرة اجلهاز الخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 8
ميثل الرئي�س اجلهاز �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالته بالغري .
الف�صــل الرابــع
ماليـــة اجلهـــاز
املــادة ( ) 9
تتكون املوارد املالية للجهاز من الآتي :
 - 1االعتمادات املالية املخ�ص�صة للجهاز فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2ح�صيلة الر�سوم التي يتقا�ضاها اجلهاز مقابل ما ي�ؤديه من خدمات .
� - 3أي موارد �أخرى يوافق عليها جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 10
تكون للجهاز ميزانية م�ستقلة ترفع �إلى وزارة املالية  ،وتبد�أ ال�سنة املالية فـي اليوم الأول
من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلــادي والثالثني مــن �شهــر دي�سمبــر مــن كل عام  ،وتبد أ�
ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر
دي�سمرب من العام ذاته .
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املــادة ( ) 11
تــودع �أم ــوال اجله ــاز فـ ــي ح�س ــاب خــا�ص لدى م�صرف �أو �أكرث من امل�صارف املرخ�ص لها
فـي ال�سلطنة  ،بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 12
تعت ــرب أ�م ــوال اجلهــاز �أمــواال عامــة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها
على �أموال املدينني  ،وللجهاز حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة .
املــادة ( ) 13
يعفى اجلهاز من كافة ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل بقانون اجلمارك املوحد
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
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مكتب
مكتب رئيـ�س اجلهــاز �أمن اجلهــاز

اخلرباء

الدائرة
القانونية

املديرية العامة
الأولى لل�ضرائب

رئيـــ�س اجلهــــاز

الهيكـــل التنظيمـــي لجهـــاز ال�ضرائـــب

دائرة
الوثائق
دائرة
الإعالم

ق�سـ ــم
دا
املديرية العامة للتخطيط
خدماتئـا ـملرـرةاجعني التدقيـدائـقـ ــرةالداخلــي امل�ست�ش ــارون
وال�سيا�سات ال�ضريبية �أمن املعلومات الإلكرتونية

دائرة مكافحة
التهرب ال�ضريبي

نائــب رئيـــ�س اجلهــــاز
مكتب نائب الرئي�س
دائرة تقنية املعلومات

املديرية العامة
الثانية لل�ضرائب
املديرية العامة
للتح�صيل
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

�إدارات ال�ضرائب
باملحافظات

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/43
بالت�صديق على االتفاقية المتعددة الأطراف ب�ش�أن تنفيذ التدابير المت�صلة
بالمعاهدات ال�ضريبية والرامية �إلى منع ت�آكل الوعاء ال�ضريبي ونقل الأرباح
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية املتعددة الأطراف ب�ش�أن تنفيذ التدابري املت�صلة باملعاهدات ال�ضريبية
والرامية �إىل منع ت�آكل الوعاء ال�ضريبي ونقل الأرباح  ،والتي وقعت عليها ال�سلطنة بتاريخ
 26من نوفمرب 2019م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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 امل�شار �إليها  ،وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من �شعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  31 :من مـــــــار�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1336
ال�صادرة فـي 2020/4/5م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

MULTILATERAL CONVENTION
TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES
TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING
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The Parties to this Convention,
Recognising that governments lose substantial corporate tax revenue because of aggressive
international tax planning that has the effect of artificially shifting profits to locations where they are
subject to non-taxation or reduced taxation;
Mindful that base erosion and profit shifting (hereinafter referred to as “BEPS”) is a pressing issue
not only for industrialised countries but also for emerging economies and developing countries;
Recognising the importance of ensuring that profits are taxed where substantive economic activities
generating the profits are carried out and where value is created;
Welcoming the package of measures developed under the OECD/G20 BEPS project (hereinafter
referred to as the “OECD/G20 BEPS package”);
Noting that the OECD/G20 BEPS package included tax treaty-related measures to address certain
hybrid mismatch arrangements, prevent treaty abuse, address artificial avoidance of permanent
establishment status, and improve dispute resolution;
Conscious of the need to ensure swift, co-ordinated and consistent implementation of the treatyrelated BEPS measures in a multilateral context;
Noting the need to ensure that existing agreements for the avoidance of double taxation on income
are interpreted to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by those agreements without
creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including
through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in those agreements for the
indirect benefit of residents of third jurisdictions);
Recognising the need for an effective mechanism to implement agreed changes in a synchronised
and efficient manner across the network of existing agreements for the avoidance of double taxation on
income without the need to bilaterally renegotiate each such agreement;
Have agreed as follows:
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PART I.
SCOPE AND INTERPRETATION OF TERMS
Article 1 – Scope of the Convention
This Convention modifies all Covered Tax Agreements as defined in subparagraph a) of paragraph 1 of
Article 2 (Interpretation of Terms).

Article 2 – Interpretation of Terms
1.

For the purpose of this Convention, the following definitions apply:
a)

The term “Covered Tax Agreement” means an agreement for the avoidance of double taxation
with respect to taxes on income (whether or not other taxes are also covered):
i)

ii)

b)

that is in force between two or more:
A)

Parties; and/or

B)

jurisdictions or territories which are parties to an agreement described above and
for whose international relations a Party is responsible; and

with respect to which each such Party has made a notification to the Depositary listing
the agreement as well as any amending or accompanying instruments thereto (identified
by title, names of the parties, date of signature, and, if applicable at the time of the
notification, date of entry into force) as an agreement which it wishes to be covered by
this Convention.

The term “Party” means:
i)

A State for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force);
or

ii)

A jurisdiction which has signed this Convention pursuant to subparagraph b) or c) of
paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval) and for
which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force).

c)

The term “Contracting Jurisdiction” means a party to a Covered Tax Agreement.

d)

The term “Signatory” means a State or jurisdiction which has signed this Convention but for
which the Convention is not yet in force.

2.
As regards the application of this Convention at any time by a Party, any term not defined herein
shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the relevant
Covered Tax Agreement.
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PART II.
HYBRID MISMATCHES
Article 3 - Transparent Entities
1.
For the purposes of a Covered Tax Agreement, income derived by or through an entity or
arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting
Jurisdiction shall be considered to be income of a resident of a Contracting Jurisdiction but only to the
extent that the income is treated, for purposes of taxation by that Contracting Jurisdiction, as the income of
a resident of that Contracting Jurisdiction.
2.
Provisions of a Covered Tax Agreement that require a Contracting Jurisdiction to exempt from
income tax or provide a deduction or credit equal to the income tax paid with respect to income derived by
a resident of that Contracting Jurisdiction which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction
according to the provisions of the Covered Tax Agreement shall not apply to the extent that such
provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income
derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction.
3.
With respect to Covered Tax Agreements for which one or more Parties has made the reservation
described in subparagraph a) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a
Party’s Right to Tax its Own Residents), the following sentence will be added at the end of paragraph 1:
“In no case shall the provisions of this paragraph be construed to affect a Contracting Jurisdiction’s right to
tax the residents of that Contracting Jurisdiction.”
4.
Paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall apply in place of or in the absence of
provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that they address whether income derived by or
through entities or arrangements that are treated as fiscally transparent under the tax law of either
Contracting Jurisdiction (whether through a general rule or by identifying in detail the treatment of specific
fact patterns and types of entities or arrangements) shall be treated as income of a resident of a Contracting
Jurisdiction.
5.

A Party may reserve the right:
a)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b)

for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision
described in paragraph 4;

c)

for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision
described in paragraph 4 which denies treaty benefits in the case of income derived by or
through an entity or arrangement established in a third jurisdiction;

d)

for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision
described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and
types of entities or arrangements;

e)

for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision
described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and
types of entities or arrangements and denies treaty benefits in the case of income derived by or
through an entity or arrangement established in a third jurisdiction;
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f)

for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements;

g)

for paragraph 1 to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain a provision
described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and
types of entities or arrangements.

6.
Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall
notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in
paragraph 4 that is not subject to a reservation under subparagraphs c) through e) of paragraph 5, and if so,
the article and paragraph number of each such provision. In the case of a Party that has made the
reservation described in subparagraph g) of paragraph 5, the notification pursuant to the preceding sentence
shall be limited to Covered Tax Agreements that are subject to that reservation. Where all Contracting
Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that
provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) to the
extent provided in paragraph 4. In other cases, paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall
supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are
incompatible with paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3).

Article 4 – Dual Resident Entities
1.
Where by reason of the provisions of a Covered Tax Agreement a person other than an individual is
a resident of more than one Contracting Jurisdiction, the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting Jurisdiction of which such
person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Covered Tax Agreement, having regard to
its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other
relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or
exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement except to the extent and in such manner as
may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions.
2.
Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that
provide rules for determining whether a person other than an individual shall be treated as a resident of one
of the Contracting Jurisdictions in cases in which that person would otherwise be treated as a resident of
more than one Contracting Jurisdiction. Paragraph 1 shall not apply, however, to provisions of a Covered
Tax Agreement specifically addressing the residence of companies participating in dual-listed company
arrangements.
3.

A Party may reserve the right:
a)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address
cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting
Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to
endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence;

c)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address
cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting
Jurisdiction by denying treaty benefits without requiring the competent authorities of the
Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting
Jurisdiction of residence;
4
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d)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address
cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting
Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to
endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence, and
that set out the treatment of that person under the Covered Tax Agreement where such an
agreement cannot be reached;

e)

to replace the last sentence of paragraph 1 with the following text for the purposes of its
Covered Tax Agreements: “In the absence of such agreement, such person shall not be
entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement.”;

f)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements with Parties that
have made the reservation described in subparagraph e).

4.
Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify
the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph
2 that is not subject to a reservation under subparagraphs b) through d) of paragraph 3, and if so, the article
and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a
notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by
the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered
Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.

Article 5 – Application of Methods for Elimination of Double Taxation
1.
A Party may choose to apply either paragraphs 2 and 3 (Option A), paragraphs 4 and 5 (Option B),
or paragraphs 6 and 7 (Option C), or may choose to apply none of the Options. Where each Contracting
Jurisdiction to a Covered Tax Agreement chooses a different Option (or where one Contracting
Jurisdiction chooses to apply an Option and the other chooses to apply none of the Options), the Option
chosen by each Contracting Jurisdiction shall apply with respect to its own residents.
Option A
2.
Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived or capital
owned by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose
of eliminating double taxation shall not apply where the other Contracting Jurisdiction applies the
provisions of the Covered Tax Agreement to exempt such income or capital from tax or to limit the rate at
which such income or capital may be taxed. In the latter case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction
shall allow as a deduction from the tax on the income or capital of that resident an amount equal to the tax
paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax,
as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income or capital which
may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.
3.
Paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting
Jurisdiction to exempt income or capital described in that paragraph.
Option B
4.
Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived by a resident
of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating double
taxation because such income is treated as a dividend by that Contracting Jurisdiction shall not apply
5
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where such income gives rise to a deduction for the purpose of determining the taxable profits of a resident
of the other Contracting Jurisdiction under the laws of that other Contracting Jurisdiction. In such case, the
first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income of that
resident an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall
not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is
attributable to such income which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.
5.
Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting
Jurisdiction to exempt income described in that paragraph.
Option C
6.

a)

Where a resident of a Contracting Jurisdiction derives income or owns capital which may be
taxed in the other Contracting Jurisdiction in accordance with the provisions of a Covered Tax
Agreement (except to the extent that these provisions allow taxation by that other Contracting
Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other
Contracting Jurisdiction), the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow:
i)

as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the
income tax paid in that other Contracting Jurisdiction;

ii)

as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital
tax paid in that other Contracting Jurisdiction.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as
computed before the deduction is given, which is attributable to the income or the capital
which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.
b)

Where in accordance with any provision of the Covered Tax Agreement income derived or
capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction is exempt from tax in that
Contracting Jurisdiction, such Contracting Jurisdiction may nevertheless, in calculating the
amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the
exempted income or capital.

7.
Paragraph 6 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that, for purposes of
eliminating double taxation, require a Contracting Jurisdiction to exempt from tax in that Contracting
Jurisdiction income derived or capital owned by a resident of that Contracting Jurisdiction which, in
accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, may be taxed in the other Contracting
Jurisdiction.
8.
A Party that does not choose to apply an Option under paragraph 1 may reserve the right for the
entirety of this Article not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or
with respect to all of its Covered Tax Agreements).
9.
A Party that does not choose to apply Option C may reserve the right, with respect to one or more
identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements), not to permit
the other Contracting Jurisdiction(s) to apply Option C.
10. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its
choice of Option. Such notification shall also include:
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a)

in the case of a Party that chooses to apply Option A, the list of its Covered Tax Agreements
which contain a provision described in paragraph 3, as well as the article and paragraph
number of each such provision;

b)

in the case of a Party that chooses to apply Option B, the list of its Covered Tax Agreements
which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph
number of each such provision;

c)

in the case of a Party that chooses to apply Option C, the list of its Covered Tax Agreements
which contain a provision described in paragraph 7, as well as the article and paragraph
number of each such provision.

An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where the Party that
has chosen to apply that Option has made such a notification with respect to that provision.
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PART III.
TREATY ABUSE
Article 6 – Purpose of a Covered Tax Agreement
1.

A Covered Tax Agreement shall be modified to include the following preamble text:
“Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this agreement without
creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance
(including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this
agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions),”.

2.
The text described in paragraph 1 shall be included in a Covered Tax Agreement in place of or in the
absence of preamble language of the Covered Tax Agreement referring to an intent to eliminate double
taxation, whether or not that language also refers to the intent not to create opportunities for non-taxation
or reduced taxation.
3.
A Party may also choose to include the following preamble text with respect to its Covered Tax
Agreements that do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic
relationship or to enhance co-operation in tax matters:
“Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax
matters,”.
4.
A Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that
already contain preamble language describing the intent of the Contracting Jurisdictions to eliminate
double taxation without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation, whether that language
is limited to cases of tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at
obtaining reliefs provided in the Covered Tax Agreement for the indirect benefit of residents of third
jurisdictions) or applies more broadly.
5.
Each Party shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than
those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains preamble language described in
paragraph 2, and if so, the text of the relevant preambular paragraph. Where all Contracting Jurisdictions
have made such a notification with respect to that preamble language, such preamble language shall be
replaced by the text described in paragraph 1. In other cases, the text described in paragraph 1 shall be
included in addition to the existing preamble language.
6.
Each Party that chooses to apply paragraph 3 shall notify the Depositary of its choice. Such
notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements that do not already contain preamble
language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax
matters. The text described in paragraph 3 shall be included in a Covered Tax Agreement only where all
Contracting Jurisdictions have chosen to apply that paragraph and have made such a notification with
respect to the Covered Tax Agreement.

Article 7 – Prevention of Treaty Abuse
1.
Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement, a benefit under the Covered Tax
Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude,
8
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having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal
purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is
established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and
purpose of the relevant provisions of the Covered Tax Agreement.
2.
Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that
deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where
the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person
concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits.
3.
A Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 may also
choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements.
4.
Where a benefit under a Covered Tax Agreement is denied to a person under provisions of the
Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits
that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of
the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement
or transaction, was to obtain those benefits, the competent authority of the Contracting Jurisdiction that
would otherwise have granted this benefit shall nevertheless treat that person as being entitled to this
benefit, or to different benefits with respect to a specific item of income or capital, if such competent
authority, upon request from that person and after consideration of the relevant facts and circumstances,
determines that such benefits would have been granted to that person in the absence of the transaction or
arrangement. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made
under this paragraph by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent
authority of that other Contracting Jurisdiction before rejecting the request.
5.
Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by this
Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax
Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction,
or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits.
6.
A Party may also choose to apply the provisions contained in paragraphs 8 through 13 (hereinafter
referred to as the “Simplified Limitation on Benefits Provision”) to its Covered Tax Agreements by
making the notification described in subparagraph c) of paragraph 17. The Simplified Limitation on
Benefits Provision shall apply with respect to a Covered Tax Agreement only where all Contracting
Jurisdictions have chosen to apply it.
7.
In cases where some but not all of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement choose
to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, then, notwithstanding the
provisions of that paragraph, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to
the granting of benefits under the Covered Tax Agreement:
a)

by all Contracting Jurisdictions, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose
pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such
application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly;
or

b)

only by the Contracting Jurisdictions that choose to apply the Simplified Limitation on
Benefits Provision, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to
paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application
by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly.
9
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Simplified Limitation on Benefits Provision
8.
Except as otherwise provided in the Simplified Limitation on Benefits Provision, a resident of a
Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall not be entitled to a benefit that would otherwise
be accorded by the Covered Tax Agreement, other than a benefit under provisions of the Covered Tax
Agreement:
a)

which determine the residence of a person other than an individual which is a resident of more
than one Contracting Jurisdiction by reason of provisions of the Covered Tax Agreement that
define a resident of a Contracting Jurisdiction;

b)

which provide that a Contracting Jurisdiction will grant to an enterprise of that Contracting
Jurisdiction a corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other
Contacting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax
charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of an associated
enterprise; or

c)

which allow residents of a Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of
that Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered
Tax Agreement,

unless such resident is a “qualified person”, as defined in paragraph 9 at the time that the benefit would be
accorded.
9.
A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be a qualified person at a
time when a benefit would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement if, at that time, the
resident is:
a)

an individual;

b)

that Contracting Jurisdiction, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency
or instrumentality of any such Contracting Jurisdiction, political subdivision or local
authority;

c)

a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more
recognised stock exchanges;

d)

a person, other than an individual, that:
i)

is a non-profit organisation of a type that is agreed to by the Contracting Jurisdictions
through an exchange of diplomatic notes; or

ii)

is an entity or arrangement established in that Contracting Jurisdiction that is treated as
a separate person under the taxation laws of that Contracting Jurisdiction and:
A)

that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or
provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and
that is regulated as such by that Contracting Jurisdiction or one of its political
subdivisions or local authorities; or

B)

that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds
for the benefit of entities or arrangements referred to in subdivision A);
10
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10.

e)

a person other than an individual, if, on at least half the days of a twelve-month period that
includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons who are residents of
that Contracting Jurisdiction and that are entitled to benefits of the Covered Tax Agreement
under subparagraphs a) to d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of
the person.

a)

A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement will be entitled to
benefits of the Covered Tax Agreement with respect to an item of income derived from the
other Contracting Jurisdiction, regardless of whether the resident is a qualified person, if the
resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned Contracting
Jurisdiction, and the income derived from the other Contracting Jurisdiction emanates from, or
is incidental to, that business. For purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision,
the term “active conduct of a business” shall not include the following activities or any
combination thereof:
i)

operating as a holding company;

ii)

providing overall supervision or administration of a group of companies;

iii)

providing group financing (including cash pooling); or

iv)

making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank,
insurance company or registered securities dealer in the ordinary course of its business
as such.

b)

If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives an item of
income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting
Jurisdiction, or derives an item of income arising in the other Contracting Jurisdiction from a
connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be
satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the
first-mentioned Contracting Jurisdiction to which the item is related is substantial in relation
to the same activity or a complementary business activity carried on by the resident or such
connected person in the other Contracting Jurisdiction. Whether a business activity is
substantial for the purposes of this subparagraph shall be determined based on all the facts and
circumstances.

c)

For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with
respect to a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be
deemed to be conducted by such resident.

11. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement that is not a qualified person
shall also be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement with
respect to an item of income if, on at least half of the days of any twelve-month period that includes the
time when the benefit would otherwise be accorded, persons that are equivalent beneficiaries own, directly
or indirectly, at least 75 per cent of the beneficial interests of the resident.
12. If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement is neither a qualified person
pursuant to the provisions of paragraph 9, nor entitled to benefits under paragraph 10 or 11, the competent
authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant the benefits of the Covered Tax
Agreement, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and
purpose of the Covered Tax Agreement, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such
competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its
11
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operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under the Covered Tax
Agreement. Before either granting or denying a request made under this paragraph by a resident of a
Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction to which the request
has been made shall consult with the competent authority of the first-mentioned Contracting Jurisdiction.
13.

For the purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision:
a)

the term “recognised stock exchange” means:
i)

any stock exchange established and regulated as such under the laws of either
Contracting Jurisdiction; and

ii)

any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions;

b)

the term “principal class of shares” means the class or classes of shares of a company which
represents the majority of the aggregate vote and value of the company or the class or classes
of beneficial interests of an entity which represents in the aggregate a majority of the
aggregate vote and value of the entity;

c)

the term “equivalent beneficiary” means any person who would be entitled to benefits with
respect to an item of income accorded by a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax
Agreement under the domestic law of that Contracting Jurisdiction, the Covered Tax
Agreement or any other international instrument which are equivalent to, or more favourable
than, benefits to be accorded to that item of income under the Covered Tax Agreement; for the
purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to
dividends, the person shall be deemed to hold the same capital of the company paying the
dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends
holds;

d)

with respect to entities that are not companies, the term “shares” means interests that are
comparable to shares;

e)

two persons shall be “connected persons” if one owns, directly or indirectly, at least 50
per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent
of the aggregate vote and value of the company's shares) or another person owns, directly or
indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least
50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) in each person; in any
case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and
circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or
persons.

14. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply in place of or in the absence of
provisions of a Covered Tax Agreement that would limit the benefits of the Covered Tax Agreement (or
that would limit benefits other than a benefit under the provisions of the Covered Tax Agreement relating
to residence, associated enterprises or non-discrimination or a benefit that is not restricted solely to
residents of a Contracting Jurisdiction) only to a resident that qualifies for such benefits by meeting one or
more categorical tests.
15.

A Party may reserve the right:
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a)

for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to
adopt a combination of a detailed limitation on benefits provision and either rules to address
conduit financing structures or a principal purpose test, thereby meeting the minimum
standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package; in such cases, the
Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which
meets the minimum standard;

b)

for paragraph 1 (and paragraph 4, in the case of a Party that has chosen to apply that
paragraph) not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain provisions that
deny all of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement
where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or
transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain
those benefits;

c)

for the Simplified Limitation on Benefits Provision not to apply to its Covered Tax
Agreements that already contain the provisions described in paragraph 14.

16. Except where the Simplified Limitation on Benefits Provision applies with respect to the granting of
benefits under a Covered Tax Agreement by one or more Parties pursuant to paragraph 7, a Party that
chooses pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision may reserve the
right for the entirety of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements for which one
or more of the other Contracting Jurisdictions has not chosen to apply the Simplified Limitation on
Benefits Provision. In such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually
satisfactory solution which meets the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20
BEPS package.
17.

a)

Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15
shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements that is not subject
to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 15 contains a provision described
in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all
Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a
Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1
(and where applicable, paragraph 4). In other cases, paragraph 1 (and where applicable,
paragraph 4) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent
that those provisions are incompatible with paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4).
A Party making a notification under this subparagraph may also include a statement that while
such Party accepts the application of paragraph 1 alone as an interim measure, it intends
where possible to adopt a limitation on benefits provision, in addition to or in replacement of
paragraph 1, through bilateral negotiation.

b)

Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice.
Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions
have made such a notification.

c)

Each Party that chooses to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to
paragraph 6 shall notify the Depositary of its choice. Unless such Party has made the
reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include
the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14,
as well as the article and paragraph number of each such provision.
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d)

Each Party that does not choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision
pursuant to paragraph 6, but chooses to apply either subparagraph a) or b) of paragraph 7 shall
notify the Depositary of its choice of subparagraph. Unless such Party has made the
reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include
the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14,
as well as the article and paragraph number of each such provision.

e)

Where all Contracting Jurisdictions have made a notification under subparagraph c) or d) with
respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the
Simplified Limitation on Benefits Provision. In other cases, the Simplified Limitation on
Benefits Provision shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the
extent that those provisions are incompatible with the Simplified Limitation on Benefits
Provision.

Article 8 – Dividend Transfer Transactions
1.
Provisions of a Covered Tax Agreement that exempt dividends paid by a company which is a
resident of a Contracting Jurisdiction from tax or that limit the rate at which such dividends may be taxed,
provided that the beneficial owner or the recipient is a company which is a resident of the other
Contracting Jurisdiction and which owns, holds or controls more than a certain amount of the capital,
shares, stock, voting power, voting rights or similar ownership interests of the company paying the
dividends, shall apply only if the ownership conditions described in those provisions are met throughout a
365 day period that includes the day of the payment of the dividends (for the purpose of computing that
period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate
reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that
pays the dividends).
2.
The minimum holding period provided in paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a
minimum holding period in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1.
3.

A Party may reserve the right:
a)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements to the extent that
the provisions described in paragraph 1 already include:
i)

a minimum holding period;

ii)

a minimum holding period shorter than a 365 day period; or

iii)

a minimum holding period longer than a 365 day period.

4.
Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify
the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph
1 that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and
paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered
Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that
provision.
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Article 9 – Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value
Principally from Immovable Property
1.
Provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting
Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the
other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their
value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction (or provided
that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real
property)):
a)

shall apply if the relevant value threshold is met at any time during the 365 days preceding the
alienation; and

b)

shall apply to shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust (to the
extent that such shares or interests are not already covered) in addition to any shares or rights
already covered by the provisions.

2.
The period provided in subparagraph a) of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a
time period for determining whether the relevant value threshold in provisions of a Covered Tax
Agreement described in paragraph 1 was met.
3.

A Party may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements.

4.
For purposes of a Covered Tax Agreement, gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction
from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be
taxed in the other Contracting Jurisdiction if, at any time during the 365 days preceding the alienation,
these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from
immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction.
5.
Paragraph 4 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement
providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or
other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that
these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real
property) situated in that other Contracting Jurisdiction, or provided that more than a certain part of the
property of the entity consists of such immovable property (real property).
6.

A Party may reserve the right:
a)

for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;

b)

for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;

c)

for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;

d)

for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already
contain a provision of the type described in paragraph 1 that includes a period for determining
whether the relevant value threshold was met;

-45415

e)

for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already
contain a provision of the type described in paragraph 1 that applies to the alienation of
interests other than shares;

f)

for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the
provisions described in paragraph 5.

7.
Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6 shall notify
the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph
1, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect
to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a
notification with respect to that provision.
8.
Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice. Paragraph 4
shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a
notification. In such case, paragraph 1 shall not apply with respect to that Covered Tax Agreement. In the
case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph f) of paragraph 6 and has made
the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6, such notification shall also include the list of
its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and
paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification
with respect to a provision of a Covered Tax Agreement under this paragraph or paragraph 7, that
provision shall be replaced by the provisions of paragraph 4. In other cases, paragraph 4 shall supersede the
provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with
paragraph 4.

Article 10 – Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions
1.

Where:
a)

an enterprise of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives income from
the other Contracting Jurisdiction and the first-mentioned Contracting Jurisdiction treats such
income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third
jurisdiction; and

b)

the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the firstmentioned Contracting Jurisdiction,

the benefits of the Covered Tax Agreement shall not apply to any item of income on which the tax in the
third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned
Contracting Jurisdiction on that item of income if that permanent establishment were situated in the firstmentioned Contracting Jurisdiction. In such a case, any income to which the provisions of this paragraph
apply shall remain taxable according to the domestic law of the other Contracting Jurisdiction,
notwithstanding any other provisions of the Covered Tax Agreement.
2.
Paragraph 1 shall not apply if the income derived from the other Contracting Jurisdiction described
in paragraph 1 is derived in connection with or is incidental to the active conduct of a business carried on
through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding
investments for the enterprise’s own account, unless these activities are banking, insurance or securities
activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively).
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3.
If benefits under a Covered Tax Agreement are denied pursuant to paragraph 1 with respect to an
item of income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other
Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in
response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is
justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of paragraphs 1 and 2. The
competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under the preceding
sentence by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of
that other Contracting Jurisdiction before either granting or denying the request.
4.
Paragraphs 1 through 3 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax
Agreement that deny or limit benefits that would otherwise be granted to an enterprise of a Contracting
Jurisdiction which derives income from the other Contracting Jurisdiction that is attributable to a
permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction.
5.

A Party may reserve the right:
a)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain
the provisions described in paragraph 4;

c)

for this Article to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain the
provisions described in paragraph 4.

6.
Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall
notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in
paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting
Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that
provision shall be replaced by the provisions of paragraphs 1 through 3. In other cases, paragraphs 1
through 3 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those
provisions are incompatible with those paragraphs.

Article 11 – Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents
1.
A Covered Tax Agreement shall not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents,
except with respect to the benefits granted under provisions of the Covered Tax Agreement:
a)

which require that Contracting Jurisdiction to grant to an enterprise of that Contracting
Jurisdiction a correlative or corresponding adjustment following an initial adjustment made by
the other Contracting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the
amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of a
permanent establishment of the enterprise or the profits of an associated enterprise;

b)

which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of
that Contracting Jurisdiction if that individual derives income in respect of services rendered
to the other Contracting Jurisdiction or a political subdivision or local authority or other
comparable body thereof;

c)

which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of
that Contracting Jurisdiction if that individual is also a student, business apprentice or trainee,
17
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or a teacher, professor, lecturer, instructor, researcher or research scholar who meets the
conditions of the Covered Tax Agreement;
d)

which require that Contracting Jurisdiction to provide a tax credit or tax exemption to
residents of that Contracting Jurisdiction with respect to the income that the other Contracting
Jurisdiction may tax in accordance with the Covered Tax Agreement (including profits that
are attributable to a permanent establishment situated in that other Contracting Jurisdiction in
accordance with the Covered Tax Agreement);

e)

which protect residents of that Contracting Jurisdiction against certain discriminatory taxation
practices by that Contracting Jurisdiction;

f)

which allow residents of that Contracting Jurisdiction to request that the competent authority
of that or either Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the
Covered Tax Agreement;

g)

which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of
that Contracting Jurisdiction when that individual is a member of a diplomatic mission,
government mission or consular post of the other Contracting Jurisdiction;

h)

which provide that pensions or other payments made under the social security legislation of
the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction;

i)

which provide that pensions and similar payments, annuities, alimony payments or other
maintenance payments arising in the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in
that other Contracting Jurisdiction; or

j)

which otherwise expressly limit a Contracting Jurisdiction’s right to tax its own residents or
provide expressly that the Contracting Jurisdiction in which an item of income arises has the
exclusive right to tax that item of income.

2.
Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement
stating that the Covered Tax Agreement would not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its
residents.
3.

A Party may reserve the right:
a)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain
the provisions described in paragraph 2.

4.
Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 3 shall
notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in
paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting
Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that
provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the
provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with
paragraph 1.
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PART IV.
AVOIDANCE OF PERMANENT ESTABLISHMENT STATUS
Article 12 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire
Arrangements and Similar Strategies
1.
Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent
establishment”, but subject to paragraph 2, where a person is acting in a Contracting Jurisdiction to a
Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or
habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded
without material modification by the enterprise, and these contracts are:
a)

in the name of the enterprise; or

b)

for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by
that enterprise or that the enterprise has the right to use; or

c)

for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting Jurisdiction in
respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless these activities, if they were
exercised by the enterprise through a fixed place of business of that enterprise situated in that Contracting
Jurisdiction, would not cause that fixed place of business to be deemed to constitute a permanent
establishment under the definition of permanent establishment included in the Covered Tax Agreement (as
it may be modified by this Convention).
2.
Paragraph 1 shall not apply where the person acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax
Agreement on behalf of an enterprise of the other Contracting Jurisdiction carries on business in the firstmentioned Contracting Jurisdiction as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary
course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one
or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent
agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.
3.

a)

Paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that describe the
conditions under which an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a
Contracting Jurisdiction (or a person shall be deemed to be a permanent establishment in a
Contracting Jurisdiction) in respect of an activity which a person other than an agent of an
independent status undertakes for the enterprise, but only to the extent that such provisions
address the situation in which such person has, and habitually exercises, in that Contracting
Jurisdiction an authority to conclude contracts in the name of the enterprise.

b)

Paragraph 2 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that
an enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting
Jurisdiction in respect of an activity which an agent of an independent status undertakes for
the enterprise.

4.
A Party may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax
Agreements.
5.
Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of
whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph a) of
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paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply
with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have
made a notification with respect to that provision.
6.
Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of
whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of
paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 2 shall apply
with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have
made such a notification with respect to that provision.

Article 13 – Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity
Exemptions
1.
A Party may choose to apply paragraph 2 (Option A) or paragraph 3 (Option B) or to apply neither
Option.
Option A
2.
Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent
establishment”, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a)

the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this
Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not
that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a
preparatory or auxiliary character;

b)

the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the
enterprise, any activity not described in subparagraph a);

c)

the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities
mentioned in subparagraphs a) and b),

provided that such activity or, in the case of subparagraph c), the overall activity of the fixed place of
business, is of a preparatory or auxiliary character.
Option B
3.
Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent
establishment”, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a)

the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this
Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not
that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a
preparatory or auxiliary character, except to the extent that the relevant provision of the
Covered Tax Agreement provides explicitly that a specific activity shall be deemed not to
constitute a permanent establishment provided that the activity is of a preparatory or auxiliary
character;
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b)

the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the
enterprise, any activity not described in subparagraph a), provided that this activity is of a
preparatory or auxiliary character;

c)

the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities
mentioned in subparagraphs a) and b), provided that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

4.
A provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 or 3) that lists
specific activities deemed not to constitute a permanent establishment shall not apply to a fixed place of
business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise
carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting Jurisdiction and:
a)

that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely
related enterprise under the provisions of a Covered Tax Agreement defining a permanent
establishment; or

b)

the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two
enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the
two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same
enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part
of a cohesive business operation.
5.

6.

a)

Paragraph 2 or 3 shall apply in place of the relevant parts of provisions of a Covered Tax
Agreement that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent
establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions
of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner).

b)

Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as they may be modified
by paragraph 2 or 3) that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent
establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions
of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner).

A Party may reserve the right:
a)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b)

for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements that explicitly state that a list of
specific activities shall be deemed not to constitute a permanent establishment only if each of
the activities is of a preparatory or auxiliary character;

c)

for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.

7.
Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its
choice of Option. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain
a provision described in subparagraph a) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of
each such provision. An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only
where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply the same Option and have made such a
notification with respect to that provision.
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8.
Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or c) of paragraph 6 and
does not choose to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of whether each of its
Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 5, as well as the
article and paragraph number of each such provision. Paragraph 4 shall apply with respect to a provision of
a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect
to that provision under this paragraph or paragraph 7.

Article 14 – Splitting-up of Contracts
1.
For the sole purpose of determining whether the period (or periods) referred to in a provision of a
Covered Tax Agreement that stipulates a period (or periods) of time after which specific projects or
activities shall constitute a permanent establishment has been exceeded:
a)

where an enterprise of a Contracting Jurisdiction carries on activities in the other Contracting
Jurisdiction at a place that constitutes a building site, construction project, installation project
or other specific project identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement, or
carries on supervisory or consultancy activities in connection with such a place, in the case of
a provision of a Covered Tax Agreement that refers to such activities, and these activities are
carried on during one or more periods of time that, in the aggregate, exceed 30 days without
exceeding the period or periods referred to in the relevant provision of the Covered Tax
Agreement; and

b)

where connected activities are carried on in that other Contracting Jurisdiction at (or, where
the relevant provision of the Covered Tax Agreement applies to supervisory or consultancy
activities, in connection with) the same building site, construction or installation project, or
other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement during different
periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to the
first-mentioned enterprise,

these different periods of time shall be added to the aggregate period of time during which the firstmentioned enterprise has carried on activities at that building site, construction or installation project, or
other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement.
2.
Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to
the extent that such provisions address the division of contracts into multiple parts to avoid the application
of a time period or periods in relation to the existence of a permanent establishment for specific projects or
activities described in paragraph 1.
3.

A Party may reserve the right:
a)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;

b)

for the entirety of this Article not to apply with respect to provisions of its Covered Tax
Agreements relating to the exploration for or exploitation of natural resources.

4.
Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify
the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph
2 that is not subject to a reservation under subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and
paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a
notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by
22

-461-

the provisions of paragraph 1 to the extent provided in paragraph 2. In other cases, paragraph 1 shall
supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are
incompatible with paragraph 1.

Article 15 – Definition of a Person Closely Related to an Enterprise
1.
For the purposes of the provisions of a Covered Tax Agreement that are modified by paragraph 2 of
Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire
Arrangements and Similar Strategies), paragraph 4 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent
Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), or paragraph 1 of Article 14 (Splitting-up
of Contracts), a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and
circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises.
In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or
indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more
than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest
in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial
interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the
company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.
2.
A Party that has made the reservations described in paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance
of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies),
subparagraph a) or c) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status
through the Specific Activity Exemptions), and subparagraph a) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up
of Contracts) may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to the Covered Tax
Agreements to which those reservations apply.
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PART V.
IMPROVING DISPUTE RESOLUTION
Article 16 – Mutual Agreement Procedure
1.
Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or
will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement,
that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting
Jurisdictions, present the case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction. 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 Covered Tax 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 Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in
accordance with the Covered Tax Agreement. Any agreement reached shall be implemented
notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions.
3.
The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual
agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax
Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for
in the Covered Tax Agreement.
4.

a)

b)

i)

The first sentence of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions
of a Covered Tax Agreement (or parts thereof) that provide that where a person
considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdiction result or will
result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered
Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic
law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of
the Contracting Jurisdiction of which that person is a resident including provisions
under which, if the case presented by that person comes under the provisions of a
Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, the case
may be presented to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which
that person is a national.

ii)

The second sentence of paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax
Agreement that provide that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must
be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first
notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of
the Covered Tax Agreement, or in the absence of a provision of a Covered Tax
Agreement describing the time period within which such a case must be presented.

i)

The first sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered
Tax Agreement that provide that the competent authority that is presented with the case
by the person referred to in paragraph 1 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
Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with
the Covered Tax Agreement.
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c)

5.

ii)

The second sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a
Covered Tax Agreement providing that any agreement reached shall be implemented
notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions.

i)

The first sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered
Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement.

ii)

The second sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a
Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions may also consult together for the elimination of double taxation in cases
not provided for in the Covered Tax Agreement.

A Party may reserve the right:
a)

for the first sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis
that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the
OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other
than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent
authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one
or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in
accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies
provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the
case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a
resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax
Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting
Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting
Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent
authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to
which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer’s
objection to be justified;

b)

for the second sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that do not
provide that the case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a
specific time period on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving
dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by ensuring that for the purposes of
all such Covered Tax Agreements the taxpayer referred to in paragraph 1 is allowed to present
the case within a period of at least three years from the first notification of the action resulting
in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement;

c)

for the second sentence of paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements on the
basis that for the purposes of all of its Covered Tax Agreements:
i)

any agreement reached via the mutual agreement procedure shall be implemented
notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting Jurisdictions;
or

ii)

it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the
OECD/G20 BEPS package by accepting, in its bilateral treaty negotiations, a treaty
provision providing that:
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6.

A)

the Contracting Jurisdictions shall make no adjustment to the profits that are
attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the
Contracting Jurisdictions after a period that is mutually agreed between both
Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits
would have been attributable to the permanent establishment (this provision shall
not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default); and

B)

the Contracting Jurisdictions shall not include in the profits of an enterprise, and
tax accordingly, profits that would have accrued to the enterprise but that by
reason of the conditions referred to in a provision in the Covered Tax Agreement
relating to associated enterprises have not so accrued, after a period that is
mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the
taxable year in which the profits would have accrued to the enterprise (this
provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default).

a)

Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 5 shall
notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision
described in clause i) of subparagraph a) of paragraph 4, and if so, the article and paragraph
number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification
with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by
the first sentence of paragraph 1. In other cases, the first sentence of paragraph 1 shall
supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those
provisions are incompatible with that sentence.

b)

Each Party that has not made the reservation described in subparagraph b) of paragraph 5 shall
notify the Depositary of:

c)

i)

the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a
case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific
time period that is shorter than three years from the first notification of the action
resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax
Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; a
provision of a Covered Tax Agreement shall be replaced by the second sentence of
paragraph 1 where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with
respect to that provision; in other cases, subject to clause ii), the second sentence of
paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the
extent that those provisions are incompatible with the second sentence of paragraph 1;

ii)

the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a
case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific
time period that is at least three years from the first notification of the action resulting
in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as
well as the article and paragraph number of each such provision; the second sentence of
paragraph 1 shall not apply to a Covered Tax Agreement where any Contracting
Jurisdiction has made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.

Each Party shall notify the Depositary of:
i)

the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in
clause i) of subparagraph b) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 2 shall apply
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to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a
notification with respect to that Covered Tax Agreement;
ii)

d)

in the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph c) of
paragraph 5, the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision
described in clause ii) of subparagraph b) of paragraph 4; the second sentence of
paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting
Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax
Agreement.

Each Party shall notify the Depositary of:
i)

the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in
clause i) of subparagraph c) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 3 shall apply
to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a
notification with respect to that Covered Tax Agreement;

ii)

the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in
clause ii) of subparagraph c) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 3 shall
apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made
such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.

Article 17 – Corresponding Adjustments
1.
Where a Contracting Jurisdiction includes in the profits of an enterprise of that Contracting
Jurisdiction — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting
Jurisdiction has been charged to tax in that other Contracting Jurisdiction and the profits so included are
profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting Jurisdiction if the
conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between
independent enterprises, then that other Contracting Jurisdiction 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 the Covered Tax Agreement and the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions shall if necessary consult each other.
2.
Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a provision that requires a Contracting
Jurisdiction to make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on the profits of an
enterprise of that Contracting Jurisdiction where the other Contracting Jurisdiction includes those profits in
the profits of an enterprise of that other Contracting Jurisdiction and taxes those profits accordingly, and
the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of that other Contracting
Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been
made between independent enterprises.
3.

A Party may reserve the right:
a)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain
a provision described in paragraph 2;

b)

for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in
the absence of a provision referred to in paragraph 2 in its Covered Tax Agreement:
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c)

i)

it shall make the appropriate adjustment referred to in paragraph 1; or

ii)

its competent authority shall endeavour to resolve the case under the provisions of a
Covered Tax Agreement relating to mutual agreement procedure;

in the case of a Party that has made a reservation under clause ii) of subparagraph c) of
paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure), for the entirety of this Article not to
apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in its bilateral treaty negotiations it
shall accept a treaty provision of the type contained in paragraph 1, provided that the
Contracting Jurisdictions were able to reach agreement on that provision and on the provisions
described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement
Procedure).

4.
Each Party that has not made a reservation described in paragraph 3 shall notify the Depositary of
whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the
article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such
a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by
the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered
Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.
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PART VI.
ARBITRATION
Article 18 – Choice to Apply Part VI
A Party may choose to apply this Part with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the
Depositary accordingly. This Part shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a
Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification.

Article 19 – Mandatory Binding Arbitration
1.

Where:
a)

under a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 1 of
Article 16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that a person may present a case to a
competent authority of a Contracting Jurisdiction where that person considers that the actions
of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation
not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified
by the Convention), a person has presented a case to the competent authority of a Contracting
Jurisdiction on the basis that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions have
resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax
Agreement (as it may be modified by the Convention); and

b)

the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to a
provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 of Article 16
(Mutual Agreement Procedure)) that provides that the competent authority shall endeavour to
resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting
Jurisdiction, within a period of two years beginning on the start date referred to in paragraph 8
or 9, as the case may be (unless, prior to the expiration of that period the competent authorities
of the Contracting Jurisdictions have agreed to a different time period with respect to that case
and have notified the person who presented the case of such agreement),

any unresolved issues arising from the case shall, if the person so requests in writing, be submitted to
arbitration in the manner described in this Part, according to any rules or procedures agreed upon by the
competent authorities of the Contracting Jurisdictions pursuant to the provisions of paragraph 10.
2.
Where a competent authority has suspended the mutual agreement procedure referred to in
paragraph 1 because a case with respect to one or more of the same issues is pending before court or
administrative tribunal, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until either
a final decision has been rendered by the court or administrative tribunal or the case has been suspended or
withdrawn. In addition, where a person who presented a case and a competent authority have agreed to
suspend the mutual agreement procedure, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop
running until the suspension has been lifted.
3.
Where both competent authorities agree that a person directly affected by the case has failed to
provide in a timely manner any additional material information requested by either competent authority
after the start of the period provided in subparagraph b) of paragraph 1, the period provided in
subparagraph b) of paragraph 1 shall be extended for an amount of time equal to the period beginning on
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the date by which the information was requested and ending on the date on which that information was
provided.
4.

a)

The arbitration decision with respect to the issues submitted to arbitration shall be
implemented through the mutual agreement concerning the case referred to in paragraph 1.
The arbitration decision shall be final.

b)

The arbitration decision shall be binding on both Contracting Jurisdictions except in the
following cases:
i)

if a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that
implements the arbitration decision. In such a case, the case shall not be eligible for any
further consideration by the competent authorities. The mutual agreement that
implements the arbitration decision on the case shall be considered not to be accepted
by a person directly affected by the case if any person directly affected by the case does
not, within 60 days after the date on which notification of the mutual agreement is sent
to the person, withdraw all issues resolved in the mutual agreement implementing the
arbitration decision from consideration by any court or administrative tribunal or
otherwise terminate any pending court or administrative proceedings with respect to
such issues in a manner consistent with that mutual agreement.

ii)

if a final decision of the courts of one of the Contracting Jurisdictions holds that the
arbitration decision is invalid. In such a case, the request for arbitration under paragraph
1 shall be considered not to have been made, and the arbitration process shall be
considered not to have taken place (except for the purposes of Articles 21
(Confidentiality of Arbitration Proceedings) and 25 (Costs of Arbitration Proceedings)).
In such a case, a new request for arbitration may be made unless the competent
authorities agree that such a new request should not be permitted.

iii)

if a person directly affected by the case pursues litigation on the issues which were
resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision in any court or
administrative tribunal.

5.
The competent authority that received the initial request for a mutual agreement procedure as
described in subparagraph a) of paragraph 1 shall, within two calendar months of receiving the request:
a)

send a notification to the person who presented the case that it has received the request; and

b)

send a notification of that request, along with a copy of the request, to the competent authority
of the other Contracting Jurisdiction.

6.
Within three calendar months after a competent authority receives the request for a mutual
agreement procedure (or a copy thereof from the competent authority of the other Contracting Jurisdiction)
it shall either:
a)

notify the person who has presented the case and the other competent authority that it has
received the information necessary to undertake substantive consideration of the case; or

b)

request additional information from that person for that purpose.

7.
Where pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, one or both of the competent authorities have
requested from the person who presented the case additional information necessary to undertake
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substantive consideration of the case, the competent authority that requested the additional information
shall, within three calendar months of receiving the additional information from that person, notify that
person and the other competent authority either:
a)

that it has received the requested information; or

b)

that some of the requested information is still missing.

8.
Where neither competent authority has requested additional information pursuant to subparagraph b)
of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:
a)

the date on which both competent authorities have notified the person who presented the case
pursuant to subparagraph a) of paragraph 6; and

b)

the date that is three calendar months after the notification to the competent authority of the
other Contracting Jurisdiction pursuant to subparagraph b) of paragraph 5.

9.
Where additional information has been requested pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the
start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:
a)

the latest date on which the competent authorities that requested additional information have
notified the person who presented the case and the other competent authority pursuant to
subparagraph a) of paragraph 7; and

b)

the date that is three calendar months after both competent authorities have received all
information requested by either competent authority from the person who presented the case.

If, however, one or both of the competent authorities send the notification referred to in subparagraph b) of
paragraph 7, such notification shall be treated as a request for additional information under subparagraph
b) of paragraph 6.
10. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall by mutual agreement (pursuant to
the article of the relevant Covered Tax Agreement regarding procedures for mutual agreement) settle the
mode of application of the provisions contained in this Part, including the minimum information necessary
for each competent authority to undertake substantive consideration of the case. Such an agreement shall
be concluded before the date on which unresolved issues in a case are first eligible to be submitted to
arbitration and may be modified from time to time thereafter.
11. For purposes of applying this Article to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right
to replace the two-year period set forth in subparagraph b) of paragraph 1 with a three-year period.
12. A Party may reserve the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax
Agreements notwithstanding the other provisions of this Article:
a)

any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the
scope of the arbitration process provided for by this Convention shall not be submitted to
arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative
tribunal of either Contracting Jurisdiction;

b)

if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has
delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision
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concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting
Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Article 20 – Appointment of Arbitrators
1.
Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on
different rules, paragraphs 2 through 4 shall apply for the purposes of this Part.
2.

The following rules shall govern the appointment of the members of an arbitration panel:
a)

The arbitration panel shall consist of three individual members with expertise or experience in
international tax matters.

b)

Each competent authority shall appoint one panel member within 60 days of the date of the
request for arbitration under paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration). The
two panel members so appointed shall, within 60 days of the latter of their appointments,
appoint a third member who shall serve as Chair of the arbitration panel. The Chair shall not
be a national or resident of either Contracting Jurisdiction.

c)

Each member appointed to the arbitration panel must be impartial and independent of the
competent authorities, tax administrations, and ministries of finance of the Contracting
Jurisdictions and of all persons directly affected by the case (as well as their advisors) at the
time of accepting an appointment, maintain his or her impartiality and independence
throughout the proceedings, and avoid any conduct for a reasonable period of time thereafter
which may damage the appearance of impartiality and independence of the arbitrators with
respect to the proceedings.

3.
In the event that the competent authority of a Contracting Jurisdiction fails to appoint a member of
the arbitration panel in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the
competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a member shall be appointed on behalf of that
competent authority by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the
Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting
Jurisdiction.
4.
If the two initial members of the arbitration panel fail to appoint the Chair in the manner and within
the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions, the Chair shall be appointed by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and
Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of
either Contracting Jurisdiction.

Article 21 – Confidentiality of Arbitration Proceedings
1.
Solely for the purposes of the application of the provisions of this Part and of the provisions of the
relevant Covered Tax Agreement and of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions related to the
exchange of information, confidentiality, and administrative assistance, members of the arbitration panel
and a maximum of three staff per member (and prospective arbitrators solely to the extent necessary to
verify their ability to fulfil the requirements of arbitrators) shall be considered to be persons or authorities
to whom information may be disclosed. Information received by the arbitration panel or prospective
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arbitrators and information that the competent authorities receive from the arbitration panel shall be
considered information that is exchanged under the provisions of the Covered Tax Agreement related to
the exchange of information and administrative assistance.
2.
The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall ensure that members of the
arbitration panel and their staff agree in writing, prior to their acting in an arbitration proceeding, to treat
any information relating to the arbitration proceeding consistently with the confidentiality and
nondisclosure obligations described in the provisions of the Covered Tax Agreement related to exchange
of information and administrative assistance and under the applicable laws of the Contracting Jurisdictions.

Article 22 – Resolution of a Case Prior to the Conclusion of the Arbitration
For the purposes of this Part and the provisions of the relevant Covered Tax Agreement that provide for
resolution of cases through mutual agreement, the mutual agreement procedure, as well as the arbitration
proceeding, with respect to a case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been
made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the
Contracting Jurisdictions:
a)

the competent authorities of the Contracting Jurisdictions reach a mutual agreement to resolve
the case; or

b)

the person who presented the case withdraws the request for arbitration or the request for a
mutual agreement procedure.

Article 23 – Type of Arbitration Process
1.
Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on
different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding pursuant to this
Part:
a)

After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting
Jurisdiction shall submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a proposed
resolution which addresses all unresolved issue(s) in the case (taking into account all
agreements previously reached in that case between the competent authorities of the
Contracting Jurisdictions). The proposed resolution shall be limited to a disposition of specific
monetary amounts (for example, of income or expense) or, where specified, the maximum rate
of tax charged pursuant to the Covered Tax Agreement, for each adjustment or similar issue in
the case. In a case in which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have
been unable to reach agreement on an issue regarding the conditions for application of a
provision of the relevant Covered Tax Agreement (hereinafter referred to as a “threshold
question”), such as whether an individual is a resident or whether a permanent establishment
exists, the competent authorities may submit alternative proposed resolutions with respect to
issues the determination of which is contingent on resolution of such threshold questions.

b)

The competent authority of each Contracting Jurisdiction may also submit a supporting
position paper for consideration by the arbitration panel. Each competent authority that
submits a proposed resolution or supporting position paper shall provide a copy to the other
competent authority by the date on which the proposed resolution and supporting position
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paper were due. Each competent authority may also submit to the arbitration panel, by a date
set by agreement, a reply submission with respect to the proposed resolution and supporting
position paper submitted by the other competent authority. A copy of any reply submission
shall be provided to the other competent authority by the date on which the reply submission
was due.
c)

The arbitration panel shall select as its decision one of the proposed resolutions for the case
submitted by the competent authorities with respect to each issue and any threshold questions,
and shall not include a rationale or any other explanation of the decision. The arbitration
decision will be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration panel
shall deliver its decision in writing to the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions. The arbitration decision shall have no precedential value.

2.
For the purpose of applying this Article with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may
reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements. In such a case, except to the
extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the
following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding:
a)

After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting
Jurisdiction shall provide any information that may be necessary for the arbitration decision to
all panel members without undue delay. Unless the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions agree otherwise, any information that was not available to both competent
authorities before the request for arbitration was received by both of them shall not be taken
into account for purposes of the decision.

b)

The arbitration panel shall decide the issues submitted to arbitration in accordance with the
applicable provisions of the Covered Tax Agreement and, subject to these provisions, of those
of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions. The panel members shall also consider
any other sources which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may by
mutual agreement expressly identify.

c)

The arbitration decision shall be delivered to the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions in writing and shall indicate the sources of law relied upon and the reasoning
which led to its result. The arbitration decision shall be adopted by a simple majority of the
panel members. The arbitration decision shall have no precedential value.

3.
A Party that has not made the reservation described in paragraph 2 may reserve the right for the
preceding paragraphs of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements with Parties
that have made such a reservation. In such a case, the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions of each such Covered Tax Agreement shall endeavour to reach agreement on the type of
arbitration process that shall apply with respect to that Covered Tax Agreement. Until such an agreement is
reached, Article 19 (Mandatory Binding Arbitration) shall not apply with respect to such a Covered Tax
Agreement.
4.
A Party may also choose to apply paragraph 5 with respect to its Covered Tax Agreements and shall
notify the Depositary accordingly. Paragraph 5 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with
respect to a Covered Tax Agreement where either of the Contracting Jurisdictions has made such a
notification.
5.
Prior to the beginning of arbitration proceedings, the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions to a Covered Tax Agreement shall ensure that each person that presented the case and their
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advisors agree in writing not to disclose to any other person any information received during the course of
the arbitration proceedings from either competent authority or the arbitration panel. The mutual agreement
procedure under the Covered Tax Agreement, as well as the arbitration proceeding under this Part, with
respect to the case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before
the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions,
a person that presented the case or one of that person’s advisors materially breaches that agreement.
6.
Notwithstanding paragraph 4, a Party that does not choose to apply paragraph 5 may reserve the
right for paragraph 5 not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements or with
respect to all of its Covered Tax Agreements.
7.
A Party that chooses to apply paragraph 5 may reserve the right for this Part not to apply with
respect to all Covered Tax Agreements for which the other Contracting Jurisdiction makes a reservation
pursuant to paragraph 6.

Article 24 – Agreement on a Different Resolution
1.
For purposes of applying this Part with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may choose
to apply paragraph 2 and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 2 shall apply in relation to two
Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting
Jurisdictions have made such a notification.
2.
Notwithstanding paragraph 4 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), an arbitration decision
pursuant to this Part shall not be binding on the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement and
shall not be implemented if the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree on a different
resolution of all unresolved issues within three calendar months after the arbitration decision has been
delivered to them.
3.
A Party that chooses to apply paragraph 2 may reserve the right for paragraph 2 to apply only with
respect to its Covered Tax Agreements for which paragraph 2 of Article 23 (Type of Arbitration Process)
applies.

Article 25 – Costs of Arbitration Proceedings
In an arbitration proceeding under this Part, the fees and expenses of the members of the arbitration panel,
as well as any costs incurred in connection with the arbitration proceedings by the Contracting
Jurisdictions, shall be borne by the Contracting Jurisdictions in a manner to be settled by mutual agreement
between the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. In the absence of such agreement, each
Contracting Jurisdiction shall bear its own expenses and those of its appointed panel member. The cost of
the chair of the arbitration panel and other expenses associated with the conduct of the arbitration
proceedings shall be borne by the Contracting Jurisdictions in equal shares.

Article 26 – Compatibility
1.
Subject to Article 18 (Choice to Apply Part VI), the provisions of this Part shall apply in place of or
in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide for arbitration of unresolved issues
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arising from a mutual agreement procedure case. Each Party that chooses to apply this Part shall notify the
Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a
reservation under paragraph 4, contains such a provision, and if so, the article and paragraph number of
each such provision. Where two Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a
provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of this Part as
between those Contracting Jurisdictions.
2.
Any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of
the arbitration process provided for in this Part shall not be submitted to arbitration if the issue falls within
the scope of a case with respect to which an arbitration panel or similar body has previously been set up in
accordance with a bilateral or multilateral convention that provides for mandatory binding arbitration of
unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.
3.
Subject to paragraph 1, nothing in this Part shall affect the fulfilment of wider obligations with
respect to the arbitration of unresolved issues arising in the context of a mutual agreement procedure
resulting from other conventions to which the Contracting Jurisdictions are or will become parties.
4.
A Party may reserve the right for this Part not to apply with respect to one or more identified
Covered Tax Agreements (or to all of its Covered Tax Agreements) that already provide for mandatory
binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.
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PART VII.
FINAL PROVISIONS
Article 27 – Signature and Ratification, Acceptance or Approval
1.

2.

As of 31 December 2016, this Convention shall be open for signature by:
a)

all States;

b)

Guernsey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Isle of Man (the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Jersey (the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland); and

c)

any other jurisdiction authorised to become a Party by means of a decision by consensus of
the Parties and Signatories.

This Convention is subject to ratification, acceptance or approval.

Article 28 – Reservations
1.
Subject to paragraph 2, no reservations may be made to this Convention except those expressly
permitted by:
a)

Paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);

b)

Paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);

c)

Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);

d)

Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);

e)

Paragraphs 15 and 16 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);

f)

Paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);

g)

Paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities
Deriving their Value Principally from Immovable Property);

h)

Paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third
Jurisdictions);

i)

Paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax
its Own Residents);

j)

Paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through
Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies);

k)

Paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through
the Specific Activity Exemptions);
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2.

l)

Paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);

m)

Paragraph 2 of Article 15 (Definition of a Person Closely Related to an Enterprise);

n)

Paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);

o)

Paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments);

p)

Paragraphs 11 and 12 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration);

q)

Paragraphs 2, 3, 6, and 7 of Article 23 (Type of Arbitration Process);

r)

Paragraph 3 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution);

s)

Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility);

t)

Paragraphs 6 and 7 of Article 35 (Entry into Effect); and

u)

Paragraph 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI).

a)

Notwithstanding paragraph 1, a Party that chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI)
to apply Part VI (Arbitration) may formulate one or more reservations with respect to the
scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI
(Arbitration). For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply
Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations pursuant to
this subparagraph shall be made at the same time as that Party’s notification to the Depositary
pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI).

b)

Reservations made under subparagraph a) are subject to acceptance. A reservation made under
subparagraph a) shall be considered to have been accepted by a Party if it has not notified the
Depositary that it objects to the reservation by the end of a period of twelve calendar months
beginning on the date of notification of the reservation by the Depositary or by the date on
which it deposits its instrument of ratification, acceptance, or approval, whichever is later. For
a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI
(Arbitration) after it has become a Party to this Convention, objections to prior reservations
made by other Parties pursuant to subparagraph a) can be made at the time of the firstmentioned Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part
VI). Where a Party raises an objection to a reservation made under subparagraph a), the
entirety of Part VI (Arbitration) shall not apply as between the objecting Party and the
reserving Party.

3.
Unless explicitly provided otherwise in the relevant provisions of this Convention, a reservation
made in accordance with paragraph 1 or 2 shall:
a)

modify for the reserving Party in its relations with another Party the provisions of this
Convention to which the reservation relates to the extent of the reservation; and

b)

modify those provisions to the same extent for the other Party in its relations with the
reserving Party.

4.
Reservations applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or
territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a
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Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and
Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from
the reservations made by that Party for its own Covered Tax Agreements.
5.
Reservations shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification,
acceptance or approval, subject to the provisions of paragraphs 2, 6 and 9 of this Article, and paragraph 5
of Article 29 (Notifications). However, for a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part
VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations described in
subparagraphs p), q), r) and s) of paragraph 1 of this Article shall be made at the same time as that Party’s
notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI).
6.
If reservations are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the
instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the reservations
explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 2, 5 and 9
of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications).
7.
If reservations are not made at the time of signature, a provisional list of expected reservations shall
be provided to the Depositary at that time.
8.
For reservations made pursuant to each of the following provisions, a list of agreements notified
pursuant to clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) that are
within the scope of the reservation as defined in the relevant provision (and, in the case of a reservation
under any of the following provisions other than those listed in subparagraphs c), d) and n), the article and
paragraph number of each relevant provision) must be provided when such reservations are made:
a)

Subparagraphs b), c), d), e) and g) of paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);

b)

Subparagraphs b), c) and d) of paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);

c)

Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);

d)

Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);

e)

Subparagraphs b) and c) of paragraph 15 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);

f)

Clauses i), ii), and iii) of subparagraph b) of paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer
Transactions);

g)

Subparagraphs d), e) and f) of paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of
Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);

h)

Subparagraphs b) and c) of paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent
Establishments Situated in Third Jurisdictions);

i)

Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a
Party’s Right to Tax its Own Residents);

j)

Subparagraph b) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent
Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);

k)

Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);
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l)

Subparagraph b) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);

m)

Subparagraph a) of paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments);

n)

Paragraph 6 of Article 23 (Type of Arbitration Process); and

o)

Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility).

The reservations described in subparagraphs a) through o) above shall not apply to any Covered Tax
Agreement that is not included on the list described in this paragraph.
9.
Any Party which has made a reservation in accordance with paragraph 1 or 2 may at any time
withdraw it or replace it with a more limited reservation by means of a notification addressed to the
Depositary. Such Party shall make any additional notifications pursuant to paragraph 6 of Article 29
(Notifications) which may be required as a result of the withdrawal or replacement of the reservation.
Subject to paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), the withdrawal or replacement shall take effect:
a)

b)

with respect to a Covered Tax Agreement solely with States or jurisdictions that are Parties to
the Convention when the notification of withdrawal or replacement of the reservation is
received by the Depositary:
i)

for reservations in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the
event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following
the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the
communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of
the reservation; and

ii)

for reservations in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to
taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration
of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the
Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and

with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions
becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the
notification of withdrawal or replacement: on the latest of the dates on which the Convention
enters into force for those Contracting Jurisdictions.

Article 29 – Notifications
1.
Subject to paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect),
notifications pursuant to the following provisions shall be made at the time of signature or when depositing
the instrument of ratification, acceptance or approval:
a)

Clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms);

b)

Paragraph 6 of Article 3 (Transparent Entities);

c)

Paragraph 4 of Article 4 (Dual Resident Entities);

d)

Paragraph 10 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);
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e)

Paragraphs 5 and 6 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);

f)

Paragraph 17 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);

g)

Paragraph 4 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);

h)

Paragraphs 7 and 8 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of
Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);

i)

Paragraph 6 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third
Jurisdictions);

j)

Paragraph 4 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax
its Own Residents);

k)

Paragraphs 5 and 6 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status
through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies);

l)

Paragraphs 7 and 8 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status
through the Specific Activity Exemptions);

m)

Paragraph 4 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);

n)

Paragraph 6 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);

o)

Paragraph 4 of Article 17 (Corresponding Adjustments);

p)

Article 18 (Choice to Apply Part VI);

q)

Paragraph 4 of Article 23 (Type of Arbitration Process);

r)

Paragraph 1 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution);

s)

Paragraph 1 of Article 26 (Compatibility); and

t)

Paragraphs 1, 2, 3, 5 and 7 of Article 35 (Entry into Effect).

2.
Notifications in respect of Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or
territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a
Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and
Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from
the notifications made by that Party for its own Covered Tax Agreements.
3.
If notifications are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the
instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the notifications
explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 5 and 6 of
this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect).
4.
If notifications are not made at the time of signature, a provisional list of expected notifications shall
be provided at that time.
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5.
A Party may extend at any time the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of
paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) by means of a notification addressed to the Depositary.
The Party shall specify in this notification whether the agreement falls within the scope of any of the
reservations made by the Party which are listed in paragraph 8 of Article 28 (Reservations). The Party may
also make a new reservation described in paragraph 8 of Article 28 (Reservations) if the additional
agreement would be the first to fall within the scope of such a reservation. The Party shall also specify any
additional notifications that may be required under subparagraphs b) through s) of paragraph 1 to reflect
the inclusion of the additional agreements. In addition, if the extension results for the first time in the
inclusion of a tax agreement entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose
international relations a Party is responsible, the Party shall specify any reservations (pursuant to paragraph
4 of Article 28 (Reservations)) or notifications (pursuant to paragraph 2 of this Article) applicable to
Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of that jurisdiction or territory. On the date on which
the added agreement(s) notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2
(Interpretation of Terms) become Covered Tax Agreements, the provisions of Article 35 (Entry into Effect)
shall govern the date on which the modifications to the Covered Tax Agreement shall have effect.
6.
A Party may make additional notifications pursuant to subparagraphs b) through s) of paragraph 1
by means of a notification addressed to the Depositary. These notifications shall take effect:
a)

b)

with respect to Covered Tax Agreements solely with States or jurisdictions that are Parties to
the Convention when the additional notification is received by the Depositary:
i)

for notifications in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the
event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following
the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the
communication by the Depositary of the additional notification; and

ii)

for notifications in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to
taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration
of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the
Depositary of the additional notification; and

with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions
becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the additional
notification: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those
Contracting Jurisdictions.

Article 30 – Subsequent Modifications of Covered Tax Agreements
The provisions in this Convention are without prejudice to subsequent modifications to a Covered Tax
Agreement which may be agreed between the Contracting Jurisdictions of the Covered Tax Agreement.

Article 31 – Conference of the Parties
1.
The Parties may convene a Conference of the Parties for the purposes of taking any decisions or
exercising any functions as may be required or appropriate under the provisions of this Convention.
2.

The Conference of the Parties shall be served by the Depositary.
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3.
Any Party may request a Conference of the Parties by communicating a request to the Depositary.
The Depositary shall inform all Parties of any request. Thereafter, the Depositary shall convene a
Conference of the Parties, provided that the request is supported by one-third of the Parties within six
calendar months of the communication by the Depositary of the request.

Article 32 – Interpretation and Implementation
1.
Any question arising as to the interpretation or implementation of provisions of a Covered Tax
Agreement as they are modified by this Convention shall be determined in accordance with the
provision(s) of the Covered Tax Agreement relating to the resolution by mutual agreement of questions of
interpretation or application of the Covered Tax Agreement (as those provisions may be modified by this
Convention).
2.
Any question arising as to the interpretation or implementation of this Convention may be addressed
by a Conference of the Parties convened in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the
Parties).

Article 33 – Amendment
1.
Any Party may propose an amendment to this Convention by submitting the proposed amendment to
the Depositary.
2.
A Conference of the Parties may be convened to consider the proposed amendment in accordance
with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties).

Article 34 – Entry into Force
1.
This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a
period of three calendar months beginning on the date of deposit of the fifth instrument of ratification,
acceptance or approval.
2.
For each Signatory ratifying, accepting, or approving this Convention after the deposit of the fifth
instrument of ratification, acceptance or approval, the Convention shall enter into force on the first day of
the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of the
deposit by such Signatory of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 35 – Entry into Effect
1.
The provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction with respect to a
Covered Tax Agreement:
a)

with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where
the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that
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begins on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of
the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and
b)

with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with
respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of six calendar
months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they
intend to apply such shorter period) from the latest of the dates on which this Convention
enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.

2.
Solely for the purpose of its own application of subparagraph a) of paragraph 1 and subparagraph a)
of paragraph 5, a Party may choose to substitute “taxable period” for “calendar year”, and shall notify the
Depositary accordingly.
3.
Solely for the purpose of its own application of subparagraph b) of paragraph 1 and subparagraph b)
of paragraph 5, a Party may choose to replace the reference to “taxable periods beginning on or after the
expiration of a period” with a reference to “taxable periods beginning on or after 1 January of the next year
beginning on or after the expiration of a period”, and shall notify the Depositary accordingly.
4.
Notwithstanding the preceding provisions of this Article, Article 16 (Mutual Agreement Procedure)
shall have effect with respect to a Covered Tax Agreement for a case presented to the competent authority
of a Contracting Jurisdiction on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force
for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, except for cases that were not
eligible to be presented as of that date under the Covered Tax Agreement prior to its modification by the
Convention, without regard to the taxable period to which the case relates.
5.
For a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29
(Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of
Article 2 (Interpretation of Terms), the provisions of this Convention shall have effect in each Contracting
Jurisdiction:
a)

with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where
the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that
begins on or after 30 days after the date of the communication by the Depositary of the
notification of the extension of the list of agreements; and

b)

with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with
respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of nine calendar
months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they
intend to apply such shorter period) from the date of the communication by the Depositary of
the notification of the extension of the list of agreements.

6.
A Party may reserve the right for paragraph 4 not to apply with respect to its Covered Tax
Agreements.
7.

a)

A Party may reserve the right to replace:
i)

the references in paragraphs 1 and 4 to “the latest of the dates on which this Convention
enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax
Agreement”; and

ii)

the references in paragraph 5 to “the date of the communication by the Depositary of
the notification of the extension of the list of agreements”;
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with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification
by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35
(Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the
provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement”;
iii)

the references in subparagraph a) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to “on the
date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or
replacement of the reservation”; and

iv)

the reference in subparagraph b) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to “on the
latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting
Jurisdictions”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification
by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35
(Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the
withdrawal or replacement of the reservation with respect to that specific Covered Tax
Agreement”;
v)

the references in subparagraph a) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to “on the
date of the communication by the Depositary of the additional notification”; and

vi)

the reference in subparagraph b) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to “on the
latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting
Jurisdictions”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification
by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35
(Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the
additional notification with respect to that specific Covered Tax Agreement”;
vii)

the references in paragraphs 1 and 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the
later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting
Jurisdictions to the Covered Tax Agreement”;

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification
by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35
(Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the
provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement”; and
viii) the reference in paragraph 3 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of
the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of
agreements”;
ix)

the references in paragraph 4 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of
the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the
reservation”, “the date of the communication by the Depositary of the notification of
replacement of the reservation” and “the date of the communication by the Depositary
of the notification of withdrawal of the objection to the reservation”; and

x)

the reference in paragraph 5 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of
the communication by the Depositary of the additional notification”;
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with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification
by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35
(Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the
provisions of Part VI (Arbitration) with respect to that specific Covered Tax Agreement”.
b)

A Party making a reservation in accordance with subparagraph a) shall notify the confirmation
of the completion of its internal procedures simultaneously to the Depositary and the other
Contracting Jurisdiction(s).

c)

If one or more Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement makes a reservation
under this paragraph, the date of entry into effect of the provisions of the Convention, of the
withdrawal or replacement of a reservation, of an additional notification with respect to that
Covered Tax Agreement, or of Part VI (Arbitration) shall be governed by this paragraph for
all Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.

Article 36 – Entry into Effect of Part VI
1.
Notwithstanding paragraph 9 of Article 28 (Reservations), paragraph 6 of Article 29 (Notifications),
and paragraphs 1 through 6 of Article 35 (Entry into Effect), with respect to two Contracting Jurisdictions
to a Covered Tax Agreement, the provisions of Part VI (Arbitration) shall have effect:
a)

with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction (as
described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)),
on or after the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the
Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and

b)

with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior
to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting
Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, on the date when both Contracting Jurisdictions
have notified the Depositary that they have reached mutual agreement pursuant to paragraph
10 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), along with information regarding the date
or dates on which such cases shall be considered to have been presented to the competent
authority of a Contracting Jurisdiction (as described in subparagraph a) of paragraph 1 of
Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)) according to the terms of that mutual agreement.

2.
A Party may reserve the right for Part VI (Arbitration) to apply to a case presented to the competent
authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into
force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the
competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.
3.
In the case of a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of
Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph
1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to “the later of
the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the
Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the
Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”.
4.
A withdrawal or replacement of a reservation made under paragraph 4 of Article 26 (Compatibility)
pursuant to paragraph 9 of Article 28 (Reservations), or the withdrawal of an objection to a reservation
made under paragraph 2 of Article 28 (Reservations) which results in the application of Part VI
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(Arbitration) between two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, shall have effect
according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1 of this Article, except that the references to “the later
of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the
Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the
Depositary of the notification of withdrawal of the reservation”, “the date of the communication by the
Depositary of the notification of replacement of the reservation” or “the date of the communication by the
Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation”, respectively.
5.
An additional notification made pursuant to subparagraph p) of paragraph 1 of Article 29
(Notifications) shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1, except that the
references in paragraphs 1 and 2 of this Article to “the later of the dates on which this Convention enters
into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement” shall be replaced with
references to “the date of the communication by the Depositary of the additional notification”.

Article 37 - Withdrawal
1.
Any Party may, at any time, withdraw from this Convention by means of a notification addressed to
the Depositary.
2.
Withdrawal pursuant to paragraph 1 shall become effective on the date of receipt of the notification
by the Depositary. In cases where this Convention has entered into force with respect to all Contracting
Jurisdictions to a Covered Tax Agreement before the date on which a Party’s withdrawal becomes
effective, that Covered Tax Agreement shall remain as modified by this Convention.

Article 38 – Relation with Protocols
1.

This Convention may be supplemented by one or more protocols.

2.
In order to become a party to a protocol, a State or jurisdiction must also be a Party to this
Convention.
3.
A Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a party to the protocol in
accordance with its provisions.

Article 39 – Depositary
1.
The Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development shall be the
Depositary of this Convention and any protocols pursuant to Article 38 (Relation with Protocols).
2.

The Depositary shall notify the Parties and Signatories within one calendar month of:
a)

any signature pursuant to Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval);

b)

the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval pursuant to Article 27
(Signature and Ratification, Acceptance or Approval);
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3.

c)

any reservation or withdrawal or replacement of a reservation pursuant to Article 28
(Reservations);

d)

any notification or additional notification pursuant to Article 29 (Notifications);

e)

any proposed amendment to this Convention pursuant to Article 33 (Amendment);

f)

any withdrawal from this Convention pursuant to Article 37 (Withdrawal); and

g)

any other communication related to this Convention.

The Depositary shall maintain publicly available lists of:
a)

Covered Tax Agreements;

b)

reservations made by the Parties; and

c)

notifications made by the Parties.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.
Done at Paris, the 24th day of November 2016, in English and French, both texts being equally authentic, in
a single copy which shall be deposited in the archives of the Organisation for Economic Co-operation and
Development.

________________________
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/44
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى االتفاقية الدولية لحماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى االتفاقي ـ ــة الدولي ـ ــة حلمايــة جميــع الأ�شخـا�ص مــن االختفـ ـ ــاء الق�سـ ــري املحـ ــررة
فــي نيويورك بتاريخ  20من دي�سمرب 2006م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافق ــة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقي ــة الدولي ــة حلمايــة جميــع الأ�شخــا�ص
من االختفاء الق�سري وفقا لل�صيغة املرفقة  ،مع مراعاة التحفظ الآتي :
�أوال  :تعلن �سلطنة عمان �أنها ال تعرتف باخت�صا�ص اللجنة املعنية بحاالت االختفاء
الق�سري املن�صو�ص عليه فــي املادة ( )33من االتفاقية امل�شار �إليها .
ثانيا  :تعلـن �سلطنــة عمــان �أنها غري ملزم ــة ب�أحك ــام الفق ــرة ( )1من امل ـ ــادة ( )42من
االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها ،
مع مراعاة التحفظ امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 13 :من �شعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  7 :من ابريـــــــل �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

االتفاقيـــة الدوليـــة
حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري
ديباجــــــة
�إن الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية ،
�إذ تعترب� أن ميثاق الأمم املتحدة يفر�ض على الدول االلتزام بتعزيز احرتام حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية احرتاما عامليا وفعليا ،
و�إذ ت�ستند� إلى الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،
و�إذ ت�شـ ــري� إلى العه ــد الدول ــي اخلــا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافـية ،
و�إلى العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية  ،و�إلى ال�صكوك الدولية الأخرى
ذات ال�صلة مبجاالت حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين والقانون اجلنائي الدويل ،
و�إذ ت�شري� أي�ضا �إلى الإعالن املتعلق بحماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري  ،الذي اعتمدته
اجلمعية العامة للأمم املتحدة فـي قرارها  133/47امل�ؤرخ  18كانون الأول/دي�سمرب ، 1992
و�إذ تدرك �شدة خطورة االختفاء الق�سري الذي ي�شكل جرمية وي�شكل  ،فـي ظروف معينة
يحددها القانون الدويل  ،جرمية �ضد الإن�سانية ،
وقـ ــد عق ــدت الع ــزم عل ــى منع حاالت االختفاء الق�سري ومكافحة �إفالت مرتكبي جرمية
االختفاء الق�سري من العقاب ،
وقد و�ضعت فـي االعتبار حق كل �شخ�ص فـي عدم التعر�ض الختفاء ق�سري  ،وحق ال�ضحايا
فـي العدالة والتعوي�ض ،
و�إذ ت�ؤكد حق كل �ضحية فـي معرفة احلقيقة ب�ش�أن ظــروف االخت ــفاء القــ�سري ومعرف ــة
م�صري ال�شخ�ص املختفـي  ،ف�ضال عن حقه فـي حرية جمع وا�ستالم ون�شر معلومات لتحقيق
هذه الغاية ،
قد اتفقت على املواد التالية :
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الــــجزء الأول
املــادة ( ) 1
 - 1ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص لالختفاء الق�سري .
 - 2ال يجوز التذرع ب�أي ظرف ا�ستثنائي كان � ،سواء تعلق الأمر بحالة حرب �أو التهديد
باندالع حرب � ،أو بانعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي � ،أو ب�أي حالة ا�ستثناء �أخرى ،
لتربير االختفاء الق�سري .
املــادة ( ) 2
لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد ب " االختفاء الق�سري " االعتقال �أو االحتجاز �أو االختطاف
�أو �أي �شكل من �أ�شكال احلرمان من احلرية يتم على �أيدي موظفـي الدولة � ،أو �أ�شخا�ص
�أو جمموعات من الأفراد يت�صرفون ب�إذن �أو دعم من الدولة �أو مبوافقتها  ،ويعقبه رف�ض
االعرتاف بحرمان ال�شخ�ص من حريته �أو �إخفاء م�صري ال�شخ�ص املختفـي �أو مكان وجوده ،
مما يحرمه من حماية القانون .
املــادة ( ) 3
تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة للتحقيق فـ ــي الت�ص ــرفات املحـ ــددة فـي املادة ()2
التي يقوم بها �أ�شخا�ص �أو جمموعات من الأفراد يت�صرفون دون �إذن �أو دعـ ــم �أو موافق ــة
من الدولة  ،ولتقدمي امل�س�ؤولني �إلى املحاكمة .
املــادة ( ) 4
تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لكي ي�شكل االختفاء الق�سري جرمية فـي قانونها اجلنائي .
املــادة ( ) 5
ت�شكل ممار�سة االختفاء الق�سري العامة �أو املنهجية جرمية �ضد الإن�سانية كما مت تعريفها
فـي القانون الدويل املطبق وت�ستتبع العواقب املن�صو�ص عليها فـي هـذا القانون .
املــادة ( ) 6
 - 1تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لتحميل امل�س�ؤولية اجلنائية على �أقل تقدير :
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أ�  -لكل من يرتكب جرمية االختفاء الق�سري � ،أو ي�أمر �أو يو�صي بارتكابها �أو يحاول
ارتكابها � ،أو يكون متواطئا �أو ي�شرتك فـي ارتكابها ،
ب  -الرئي�س الذي :
 - 1كان على علم ب�أن �أحد مر�ؤو�سيه ممن يعملون حتت �إمرته ورقابته الفعليتني
قـ ــد ارتك ــب �أو كان على و�شك ارتكاب جرمية االختفاء الق�سري � ،أو تعمد
�إغفال مراعاة معلومات كانت تدل على ذلك بو�ضوح ،
 - 2وكان ميار�س م�س�ؤوليته ورقابته الفعليتني على الأن�شطة التي ترتبط بها
جرمية االختفاء الق�سري ،
 - 3ومل يتخـ ــذ كافـ ــة التدابي ــر الالزمـ ــة واملعقول ــة الت ــي ك ــان بو�سعه اتخاذها
للحيلولة دون ارتكاب جرمية االختفاء الق�سري �أو قمع ارتكابها �أو عر�ض
الأمر على ال�سلطات املخت�صة لأغرا�ض التحقيق واملالحقة ،
ج  -لي ــ�س ف ــي الفق ــرة الفرعية (ب) �أعاله �إخالل بالقواعد ذات ال�صلة التي تنطوي
على درجة �أعــلى م ــن امل�س�ؤولـ ــية والواج ــبة التطب ــيق مبوجب القانون الدول ــي
على قائد ع�سكري �أو على �أي �شخ�ص يقوم فعال مقام القائد الع�سكري .
 - 2ال يـجـ ـ ــوز الت ــذرع ب ـ ـ�أي �أمـ ــر �أو تعليـ ــم �صـ ــادر مـن �سلط ــة عامــة �أو مدنيــة �أو ع�سكريـ ــة
�أو غريها لتربير جرمية االختفاء الق�سري .
املــادة ( ) 7
 - 1تفر�ض كل دولة طرف على جرمية االختفاء الق�سري جزاءات مالئمة ت�أخذ فـي االعتبار
�شدة ج�سامة هذه اجلرمية .
 - 2يجوز لكل دولة طرف �أن حتدد ما يلي :
أ�  -الظروف املخففة  ،وخا�صة لكل من ي�ساهم بفعالية  ،رغم تورطه فـي ارتكاب
جرمية اختفاء ق�سري  ،فـي �إعادة ال�شخ�ص املختفـي وهو على قيد احلياة � ،أو فـي �إي�ضاح
مالب�سات حاالت اختفاء ق�سري � ،أو فـي حتديد هوية امل�س�ؤولني عن اختفاء ق�سري ،
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ب  -مع عدم الإخالل ب�إجراءات جنائية �أخرى  ،الظروف امل�شددة  ،وخا�صة فـي حالة
وفاة ال�شخ�ص املختفـي �أو �إزاء من تثبت �إدانتهم بارتكاب جرمية االختفاء الق�سري
فـ ــي ح ــق ن�س ــاء حوام ــل � ،أو ق�صر � ،أو معوقني � ،أو �أ�شخا�ص �آخرين قابلني للت�أثر
ب�شكل خا�ص .
املــادة ( ) 8
مع عدم الإخالل باملادة (: )5
 - 1تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم ب�صدد االختفاء الق�سري التدابري الالزمة
بحيث تكون فرتة تقادم الدعاوى اجلنائية :
أ�  -طويلة الأمد ومتنا�سبة مع ج�سامة هذه اجلرمية ،
ب  -تبد أ� عند نهاية جرمية االختفاء الق�سري  ،نظرا �إلى طابعها امل�ستمر .
 - 2تكفل كل دولة طرف حق �ضحايا االختفاء الق�سري فـي �سبيل انت�صاف فعلي خالل
فرتة التقادم .
املــادة ( ) 9
 - 1تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لإقرار اخت�صا�صها بالبت فـي جرمية اختفاء
ق�سري :
أ�  -عندما تكون اجلرمية قد ارتكبت داخل �أي �إقليم يخ�ضع لواليتها الق�ضائية �أو على
منت طائرات �أو �سفن م�سجلة فـي هذه الدولة ،
ب  -عندما يكون مرتكب اجلرمية املفرت�ض من رعاياها ،
ج  -عندما يكون ال�شخ�ص املختفـي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه مالءمة
�إقرار اخت�صا�صها .
 - 2تتخذ كل دولة طرف �أي�ضا التدابري الالزمة لإقرار اخت�صا�صها بالبت فـي جرمية
اختفاء ق�سري عندما يكون مرتكب اجلرمية املفرت�ض متواجدا فـي �أي �إقليم يخ�ضع
لواليتها الق�ضائية  ،ما مل ت�سلمه هذه الدولة �أو حتله �إلى دولة �أخرى وفقا اللتزاماتها
الدولية �أو �إلى حمكمة جنائية دولية تعرتف باخت�صا�صها .
 - 3ال ت�ستبعد هذه االتفاقية �أي اخت�صا�ص جنائي �آخر جتري ممار�سته وفقا للقوانني الوطنية .
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املــادة ( ) 10
 - 1على كل دولة طرف يوجد فـي �إقليمها �شخ�ص ي�شتبه فـي �أنه ارتكب جرمية اختفاء
ق�سري �أن تكفل احتجاز هذا ال�شخ�ص �أو تتخــذ جمي ــع التداب ــري القانون ــية الأخرى
الالزمة لكفالة بقائه فـي �إقليمها متى ر�أت  ،بعد فح�ص املعلومات املتاحة لها � ،أن
الظروف ت�ستلزم ذلك  .ويتم هذا االحتجاز وتتخذ هذه التدابري وفقا لت�شريع الدولة
الطرف املعنية  ،وال يجوز �أن ت�ستمر �إال للمدة الالزمة لكفالة بقائه �أثناء املالحقات
اجلنائية �أو �إجراءات التقدمي �أو الت�سليم .
 - 2على الدولة الطرف التي تتخذ التدابري امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة �أن
جتري فورا حتقيقا �أوليا �أو حتقيقات عادية لإثبات الوقائع  .وعليها �أن تعلم الدول
الأطراف الأخرى امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من املادة ( )9بالتدابري التي اتخذتها
مبوجب �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة  ،وال �سيما االحتجاز والظروف التي تربره ،
وبنتائج حتقيقها الأويل �أو التحقيقات العادية  ،مبينة لها ما �إذا كانت تنوي ممار�سة
اخت�صا�صها .
 - 3يجوز لكل �شخ�ص يحتجز مبوجب �أحكام الفق ــرة ( )1من هذه املادة االت�صال فورا
ب�أقرب ممثل م�ؤهل للدولة التي يحمل جن�سيتها �أو مبمثل الدولة التي يقيم فـيها
�إقامة اعتيادية � ،إذا كان الأمر يتعلق ب�شخ�ص عدمي اجلن�سية .
املــادة ( ) 11
 - 1علـ ــى الدول ــة الط ــرف التي يعرث فـي �إقليم خا�ضع لواليتها الق�ضائية على املرتكب
املفرت�ض جلرمية اختفاء ق�سري �أن حتيل الق�ضية �إلى �سلطاتها املخت�صة ملبا�شرة
الدعوى اجلنائ ــية � ،إن مل ت�سلم ال�شخ�ص املعني �أو مل حتله �إلى دولة �أخرى وفقا
اللتزاماتها الدولية � ،أو مل حتله �إلى حمكمة جنائية دولية تعرتف باخت�صا�صها .
 - 2تتخ ــذ هذه ال�سلطات قرارها فـي نف�س الظروف التي تتخذ فـيها قراراته ــا فـ ــي �أي
جرمية ج�سيمة من جرائم القانون العام  ،وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف .
وفـي احلاالت امل�شار �إليها ف ــي الفق ــرة ( )2م ــن املادة ( ، )9ال تكــون قواع ــد الإثبات
الواجبة التطبيق على املالحقات والإدانة �أقل �شدة بحال من الأحوال من تلك التي
تطبق فـي احلاالت امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من املادة املذكورة .
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 - 3كل �شخ�ص مالحق الرتكابه جرمية اختفاء ق�سري يتمتع ب�ضمان معاملته معاملة
عادلة فـي جميع مراحل الدعوى  .وكل �شخ�ص يحاكم الرتكابه جرمية اختفاء ق�سري
جترى لـه حماكمة عادلة �أمام حمكمة خمت�صة وم�ستقلة ونزيهة تن�ش�أ وفقا للقانون .
املــادة ( ) 12
 - 1تكفل كل دولة طرف ملن يدعي �أن �شخ�صا ما وقع �ضحية اختفاء ق�سري حق �إبالغ
ال�سلطات املخت�صة بالوقائع وتقوم هذه ال�سلطات ببحث االدعاء بحثا �سريعا ونزيها
وجتري عند اللزوم ودون ت�أخري حتقيقا متعمقا ونزيها  .وتتخذ تدابري مالئمة عند
االقت�ضاء ل�ضمان حماية ال�شاكي وال�شهود و�أقارب ال�شخ�ص املختفـي واملدافعني عنهم ،
ف�ضال عن امل�شرتكني فـي التحقيق  ،من �أي �سوء معاملة �أو ترهيب ب�سبب ال�شكوى
املقدمة �أو �أي �شهادة يدلى بها .
 - 2متى كانت هناك �أ�سباب معقولة حتمل على االعتقاد ب�أن �شخ�صا ما وقع �ضحية اختفاء
ق�سري  ،جتري ال�سلطات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة حتقيقا حتى لو مل
تقدم �أي �شكوى ر�سمية .
 - 3حتر�ص كل دولة طرف على �أن تكون لدى ال�سلطات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة
ما يلي :
أ�  -ال�صالحيات واملوارد الالزمة لإجناز التحقيق  ،مبا فـي ذلك �إمكانية االطالع على
الوثائق وغريها من املعلومات ذات ال�صلة بالتحقيق الذي جتريه ،
ب � -سبل الو�صول  ،وعند ال�ضرورة ب�إذن م�سبق من حمكمة تبت فـي الأمر فـي �أ�سرع
وقت ممكن � ،إلى مكان االحتجاز و�أي مكان �آخر حتمل �أ�سباب معقولة على االعتقاد
ب�أن ال�شخ�ص املختفـي موجود فـيه .
 - 4تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ملنع الأفعال التي تعوق �سري التحقيق واملعاقبة
عليها  .وتت�أكد بوجه خا�ص من �أنه لي�س بو�سع املتهمني بارتكاب جرمية االختفاء
الق�سري الت�أثري على جمرى التحقيق ب�ضغوط �أو بتنفـيذ �أعمال ترهيب �أو انتقام
متار�س على ال�شاكي �أو ال�شهود �أو �أقارب ال�شخ�ص املختفـي واملدافعني عنهم  ،ف�ضال
عن امل�شرتكني فـي التحقيق .
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املــادة ( ) 13
 - 1لأغرا�ض الت�سليم فـيما بني الدول الأطراف  ،ال تعترب جرمية االختفاء الق�سري
جرمية �سيا�سية � ،أو جرمية مت�صلة بجرمية �سيا�سية � ،أو جرمية تكمن وراءها دوافع
�سيا�سية  .وبالتايل  ،ال يجوز لهذا ال�سبب وحده رف�ض طلب ت�سليم ي�ستند �إلى مثل
هذه اجلرمية .
 - 2تعترب جرمية االختفاء الق�سري بحكم القانون جرمية من اجلرائم املوجبة للت�سليم
فـي كل معاهدة ت�سليم تربم بني دول �أطراف قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية .
 - 3تتعهـ ــد الدول الأطـ ــراف بـ ـ�إدراج جرمية االختفاء الق�سري �ضمن اجلرائم امل�سوغة
للت�سليم فـي كل معاهدة ت�سليم تربمها الحقا فـيما بينها .
 - 4يجوز لكل دولة طرف يكون الت�سليم فـيها مرهونا بوجود معاهدة �أن تعترب هذه
االتفاقية  ،عند تلقيها طلب ت�سليم من دولة طرف �أخرى ال تربطها بها معاهدة ،
مبثابة الأ�سا�س القانوين للت�سليم فـيما يتعلق بجرمية االختفاء الق�سري .
 - 5تعرتف الدول الأطراف التي ال يكون الت�سليم فـيما بينها مرهونا بوجود معاهدة ب�أن
جرمية االختفاء الق�سري ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها .
 - 6يخ�ضع الت�سليم  ،فـي جميع احلاالت  ،لل�شروط املحددة فـي قانون الدولة الطرف
املطلوب منها الت�سليم �أو فـي معاهدات الت�سليم ال�سارية مبا فـيها  ،بوجه خا�ص ،
ال�شروط املتعلقة باحلد الأدنى للعقوبة املوجبة للت�سليم والأ�سباب التي جتيز للدولة
الطرف املطلوب منها الت�سليم رف�ض هذا الت�سليم � ،أو �إخ�ضاعه لبع�ض ال�شروط .
 - 7لي�س فـي هذه االتفاقية ما ميكن تف�سريه على �أنه ي�شكل التزاما على الدولة الطرف
التي يطلب منها الت�سليم � ،إذا كان لديها من الأ�سباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد �أن
الطلب قد قدم بغر�ض مالحقة ال�شخ�ص �أو معاقبته ب�سبب نوع جن�سه �أو عرقه �أو دينه
�أو جن�سيته �أو �أ�صله الإثني �أو �آرائه ال�سيا�سية � ،أو انتمائه �إلى جماعة اجتماعية معينة ،
و�أن تلبية هذا الطلب �ستت�سبب فـي الإ�ضرار بهذا ال�شخ�ص لأي من هذه الأ�سباب .
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املــادة ( ) 14
 - 1تتعهد الدول الأطراف ب�أن تقدم كل منها للأخرى �أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة
الق�ضائية فـي كل حتقيق �أو �إجراء جنائي يت�صل بجرمية اختفاء ق�سري  ،مبا فـي ذلك
ما يتعلق بتقدمي جميع عنا�صر الإثبات املتاحة لديها والتي تكون الزمة لأغرا�ض
الإجراء .
 - 2تخ�ضع هذه امل�ساعدة الق�ضائية لل�شروط املحددة فـي القانون الداخلي للدولة الطرف
التي يطلب منها الت�سليم �أو فـي املعاهدات ال�ساريــة املتعلق ــة بامل�ساع ــدة الق�ضائيـ ــة ،
مبا فـي ذلك  ،بوج ــه خ ــا�ص  ،الأ�سبــاب التــي جتيــز للدولة الطرف التي يطلب منها
الت�سليم رف�ض تقدمي امل�ساعدة الق�ضائية �أو �إخ�ضاعه ل�شروط .
املــادة ( ) 15
تتعاون الدول الأطراف فـيما بينها ويقدم بع�ضها لبع�ض �أق�صى ما ميكن من امل�ساعدة
لإعانة �ضحايا االختفاء الق�سري وللبحث عن الأ�شخا�ص املختفـني وحتديد �أماكن وجودهم
وحتريرهم وكذلك  ،فـي حالة وفاة الأ�شخا�ص املختفـني � ،إخراج جثثهم وحتديد هويتهم
و�إعادة رفاتهم .
املــادة ( ) 16
 - 1ال يجوز لأي دولة طرف �أن تطرد �أو تبعد �أو �أن ت�سلم �أي �شخ�ص �إلى �أي دولة �أخرى �إذا
كانت هناك �أ�سباب وجيهة تدعو �إلى االعتقاد ب�أن هذا ال�شخ�ص �سيقع �ضحية لالختفاء
الق�سري .
 - 2للتحقق من وجود مثل هذه الأ�سباب  ،تراعي ال�سلطات املخت�صة جميع االعتبارات
ذات ال�صلة  ،مبا فـي ذلك  ،عند االقت�ضاء  ،وجود حاالت ثابتة من االنتهاك املنهجي
اجل�سيـ ــم �أو ال ــ�صارخ �أو اجلماعـ ــي حلق ــوق الإن�س ــان �أو القانـ ــون الإن�سانـ ــي الدول ــي
فـي الدولة املعنية .
املــادة ( ) 17
 - 1ال يجوز حب�س �أحد حب�سا انفراديا .
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 - 2دون الإخالل بااللتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف فـي جمال احلرمان من
احلرية  ،يتعني على كل دولة طرف  ،فـي �إطار ت�شريعاتها  ،القيام مبا يلي :
أ�  -حتديد ال�شروط التي جتيز �إ�صدار �أوامر احلرمان من احلرية ،
ب  -تعيني ال�سلطات امل�ؤهلة لإ�صدار �أوامر احلرمان من احلرية ،
ج � -ضمان عدم �إيداع ال�شخ�ص الذي يحرم من حريته �إال فـي مكان معرتف به
ر�سميا وخا�ضع للمراقبة ،
د � -ضـمـان ح�صول ك ــل �شخ ــ�ص يحـرم من حريتــه علـى �إذن لالتـ�صــال ب�أ�سرت ــه
�أو حماميه �أو �أي �شخ�ص �آخر يختاره  ،وتلقي زيارتهم  ،رهنا فقط مبراعاة
ال�شروط املن�صـ ــو�ص عليه ــا ف ــي القانـ ــون  ،و�ضمان ح�صول الأجنبي على
�إذن لالت�صال بال�سلطات القن�صلية لدى بلده وفقا للقانون الدويل الواجب
التطبيق ،
هـ � -ضم ــان �سب ــل و�ص ــول ك ــل �سلط ــة وم�ؤ�س�س ــة خمت�صــة وم�ؤهلة مبوجب القانون
�إلى �أماكن االحتجاز  ،وذلك  ،عند ال�ضرورة  ،ب�إذن م�سبق من �سلطة ق�ضائية ،
و � -ضمان حق كل �شخ�ص يحرم من حريته  ،وفـي حالة اال�شتباه فـي وقوع اختفاء
ق�س ــري  ،حي ــث ي�صبح ال�شخ�ص املحروم من حريته غري قادر على ممار�سة
هذا احلق بنف�سه  ،حق كل �شخ�ص لـه م�صلحة م�شروعة  ،ك�أقارب ال�شخ�ص
املحروم من حريته �أو ممثليهم �أو حماميهم  ،فـي جميع الظروف  ،فـي الطعن
�أمام حمكمة تبت فـي �أقرب وقت فـي م�شروعية حرمانه من حريته وت�أمر
ب�إطالق �سراحه �إذا تبني �أن حرمانه من حريته غري م�شروع .
 - 3ت�ضــع ك ــل دول ــة ط ــرف واحـ ــدا �أو �أكرث من ال�سجالت و�/أو امللفات الر�سمية ب�أ�سماء
الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم وت�ستوفـيها ب�أحدث املعلومات  ،وت�ضعها فورا  ،بناء
على الطلب  ،حتت ت�صرف �أي �سلطة ق�ضائية �أو �أي �سلطة �أخرى �أو م�ؤ�س�سة خمت�صة
وم�ؤهلة مبوجب ت�شريعات الدولة الطرف املعنية �أو مبوجب �أي �صك قانوين دويل
ذي �صلة تكون الدولة املعنية طرفا فـيه  .وتت�ضمن هذه املعلومات على الأقل ما يلي :
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�أ  -هوية ال�شخ�ص املحروم من حريته ،
ب  -تاريخ و�ساعة ومكان حرمان ال�شخ�ص من حريته وال�سلطة التي قامت بحرمانه
من حريته ،
ج  -ال�سلطة التي قررت حرمانه من احلرية و�أ�سباب احلرمان من احلرية ،
د  -ال�سلطة التي تراقب احلرمان من احلرية ،
هـ  -مكــان احلرمان مــن احلري ــة  ،وتاري ـ ــخ و�ساع ـ ــة الدخول فـ ــي مكـان احلرمـان
من احلرية  ،وال�سلطة امل�س�ؤولة عن احلرمان من احلرية ،
و  -العنا�صر ذات ال�صلة باحلالة ال�صحية لل�شخ�ص املحروم من احلرية ،
ز  -فـي حالـة الوف ــاة �أثن ــاء احلرمــان من احلرية  ،ظروف و�أ�سباب الوفاة واجلهة
التي نقلت �إليها رفات املتوفى ،
ح  -تاريــخ و�ساعة �إخالء �سبيله �أو نقله �إلى مكان احتجاز �آخر  ،واملكان الذي نقل
�إليه وال�سلطة امل�س�ؤولة عن نقله .
املــادة ( ) 18
 - 1مع مراعاة املادتني ( )19و ( ، )20ت�ضمن كل دولة طرف لأي �شخ�ص يثبت �أن لـه
م�صلح ــة م�شروع ــة فـ ــي احل�ص ــول ع ــلى ه ــذه املعلوم ــة  ،ك�أق ــارب ال�شخ�ص املحروم
من حريته �أو ممثليهم �أو حماميهم � ،إمكانية االطالع على املعلومات التالية على الأقل :
أ�  -ال�سلطة التي قررت حرمانه من احلرية ،
ب  -تاريخ و�ساعة ومكان احلرمان من احلرية ودخول مكان احلرمان من احلرية ،
ج  -ال�سلطة التي تراقب احلرمان من احلرية ،
د  -مـكان وج ــود ال�شخ ــ�ص املح ــروم م ــن حريت ــه  ،مب ــا فـي ذلك ف ــي حال ــة نق ــله
�إلى مكان احتجاز �آخر  ،واملكان الذي نقل �إليه وال�سلطة امل�س�ؤولة عن نقله ،
هـ  -تاريخ و�ساعة ومكان �إخالء �سبيله ،
و  -العنا�صر ذات ال�صلة باحلالة ال�صحية لل�شخ�ص املحروم من حريته ،
ز  -فـي حالة الوفاة �أثناء احلرمان من احلرية  ،ظروف و�أ�سباب الوفاة واجلهة
التي نقلت �إليها رفات املتوفى .
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 - 2تتخذ تدابري مالئمة عند االقت�ضاء ل�ضمان حماية الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرة ()1
مــن ه ــذه املادة  ،ف�ضــال عن الأ�شخا�ص امل�شرتكني فـي التحقيق  ،من كل �سوء معاملة
�أو تخويف �أو عقاب ب�سبب البحث عن معلومات عن �شخ�ص حمروم من حريته .
املــادة ( ) 19
 - 1ال يجوز ا�ستخدام املعلومات ال�شخ�صية  ،مبا فـيها البيانات الطبية �أو الوراثية التي
جتمع و�/أو تنقل فـي �إطار البحث عن �شخ�ص خمتف � ،أو �إتاحتها لأغرا�ض �أخرى غري
البحث عن ال�شخ�ص املختفـي  .وال يخل ذلك با�ستخدام تلك املعلومات فـي �إجراءات
جنائية تتعلق بجرمية اختفاء ق�سري وال مبمار�سة احلق فـي احل�صول على تعوي�ض .
 - 2ال يجوز �أن يكون فـي جمع املعلومات ال�شخ�صية  ،مبا فـيها البيانات الطبية �أو الوراثية ،
ومعاجلتها وا�ستخدامها واالحتفاظ بها ما ينتهك �أو مــا يـ ـ�ؤدي �إل ــى انت ــهاك حق ــوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وكرامة الإن�سان .
املــادة ( ) 20
 - 1ال يج ــوز تقيي ــد احل ــق فـ ــي احل�صول على املعلومات  ،املن�صو�ص عليه فـي املادة ()18
�إال ب�صفة ا�ستثنائية  ،وذلك فقط فـي حالة ما �إذا كان �شخ�ص ما حتت حماية القانون ،
وكان احلرمان من احلرية خا�ضعا للمراقبة الق�ضائية  ،ما دامت احلالة ت�ستدعي ذلك
وكان القانون ين�ص على ذلك  ،و�إذا كان نقل املعلومات ي�شكل م�سا�سا باحلياة اخلا�صة
�أو ب�أمن ال�شخ�ص �أو يعرقل ح�سن �سري التحقيق اجلنائي � ،أو لأي �سبب �آخر مماثل
ين�ص عليه القانون  ،ومبا يتفق مع القانون الدويل الواجب التطبيق و�أهداف هذه
االتفاقية  .وال يجوز ب�أي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق فـي احل�صول
على املعلومات املن�صو�ص عليها فـي املادة (� ، )18إذا كانت ت�شكل �سلوكا معرفا فـي املادة ()2
�أو انتهاكا للفقرة ( )1من املادة (. )17
 - 2م ــع ع ــدم الإخــالل ببحث مدى �شرعية حرمان �شخ�ص ما م ــن حريتــه  ،ت�ضمن الدولة
الطرف للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرة ( )1من املادة ( )18حق الطعن الق�ضائي
ال�سريع والفعلي للح�صول فـي �أقرب وقت على املعلومات امل�شار �إليها فـي هذه الفقرة .
وال يجوز تعليق هذا احلق فـي الطعن �أو احلد منه فـي �أي ظرف من الظروف .
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املــادة ( ) 21
تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة للإفراج عن ال�شخ�ص املحتجز بطريقة ت�سمح
بالت�أكد من �أنه مت الإفراج عنه بالفعل  .وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابري الالزمة
لكي تكفل لكل �شخ�ص عند الإفراج عنه �سالمته البدنية وقدرته الكاملة على ممار�سة
حقوقه  ،دون الإخالل بااللتزامات التي قد يخ�ضع لها مبوجب القانون الوطني .
املــادة ( ) 22
مع عدم الإخالل باملادة ( ، )6تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ملنع الت�صرفات التالية
واملعاقبة عليها :
�أ  -عرقـل ــة �أو اعتــرا�ض الطــعن امل�ش ــار �إلي ــه فـي الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ()2
من املادة ( )17والفقرة ( )2من املادة (، )20
ب  -ا إلخ ــالل بااللت ــزام بت�سج ــيل كــل حال ــة من حاالت احلرمان من احلرية وكذلك
ت�سجيل �أي معلومات كان املوظف امل�س�ؤول عن الت�سجيل الر�سمي و�/أو امللفات
الر�سمية على علم بعدم �صحتها �أو كان عليه �أن يكون على علم بعدم �صحتها ،
ج  -رف ــ�ض تقدي ــم معلوم ــات عن حالة حرمان من احلرية � ،أو تقدمي معلومات غري
�صحيحة  ،فـي الوقت الذي تتوفر فـيه ال�شروط القانونية لتقدمي هذه املعلومات .
املــادة ( ) 23
 - 1تعمل كل دولة طرف على �أن ي�شتمل التدريب املقدم للموظفـني الع�سكريني �أو املدنيني
املكلفـني ب�إنفاذ القوانني  ،واملوظفـني الطبيني  ،وموظفـي اخلدمة املدنية و�سواهم
من الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن يتدخلوا فـي حرا�سة �أو معاملة كل �شخ�ص حمروم من
حريته  ،على التثقيف واملعلومات الالزمة ب�ش�أن الأحكام ذات ال�صلة املن�صو�ص عليها
فـي هذه االتفاقية  ،وذلك من �أجل ما يلي :
أ�  -منع تورط ه�ؤالء املوظفـني فـي حاالت االختفاء الق�سري ،
ب  -الت�شديد على �أهمية منع االختفاء الق�سري و�إجراء التحقيقات فـي هذا املجال ،
ج � -ضمان االعرتاف ب�ضرورة ت�سوية حاالت االختفاء الق�سري على وجه ال�سرعة .
 - 2تعـمــل كل دولة طرف على حظر �إ�صدار الأوامر �أو التعليمات التي تفر�ض االختفاء
الق�سري �أو تـ ـ�أذن به �أو ت�شجع عليه  .وت�ضمن كل دولة طرف عدم معاقبة �شخ�ص
يرف�ض االن�صياع لهذا الأمر .
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 - 3تتخ ــذ كل دول ــة ط ــرف التدابيـ ــر الالزم ــة لك ــي يق ــوم الأ�شخ ــا�ص امل�شار �إليهم فـي
الفقرة ( )1من هذه املادة والذين لديهم �أ�سباب حتمل على االعتقاد بحدوث حالة
اختفاء ق�سري �أو بالتدبري الرتكابها ب�إبالغ ر�ؤ�سائهم عن هذه احلالة  ،وعند االقت�ضاء
�إبالغ �سلطات �أو هيئات الرقابة �أو الطعن املخت�صة .
املــادة ( ) 24
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بـ ـ " ال�ضحية " ال�شخ�ص املختفـي وكل �شخ�ص طبيعي
حلق به �ضرر مبا�شر من جراء هذا االختفاء الق�سري .
 - 2لكل �ضحية احلق فـي معرفة احلقيقة عن ظروف االختفاء الق�سري  ،و�سري التحقيق
ونتائجه وم�صري ال�شخ�ص املختفـي  .وتتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة فـي هذا
ال�صدد .
 - 3تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة للبحث عن الأ�شخا�ص املختفـني وحتديد �أماكن
وجودهم و�إخالء �سبيلهم  ،وفـي حالة وفاتهم لتحديد �أماكن وجود رفاتهم واحرتامها
و�إعادتها .
 - 4ت�ضمــن كل دول ــة ط ــرف  ،فـ ــي نظامه ــا القانون ــي  ،ل�ضحية االختفاء الق�سري احلق
فـي جرب ال�ضرر واحل�صول على تعوي�ض ب�شكل �سريع ومن�صف ومالئم .
 - 5ي�شمل احلق فـي اجلرب امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )4من هذه املادة الأ�ضرار املادية واملعنوية ،
وعند االقت�ضاء  ،طرائق �أخرى للجرب من قبيل :
أ�  -الرد ،
ب � -إعادة الت�أهيل ،
ج  -الرت�ضية  ،مبا فـي ذلك رد االعتبار لكرامة ال�شخ�ص و�سمعته ،
د � -ضمانات بعدم التكرار .
 - 6مع عدم الإخالل بااللتزام مبوا�صلة التحقيق �إلى �أن يت�ضح م�صري ال�شخ�ص املختفـي ،
تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة ب�ش�أن الو�ضع القانوين للأ�شخا�ص املختفـني الذين
مل يت�ضح م�صريهم وكذلك لأقاربهم  ،وال �سيما فـي جماالت مثل ال�ضمان االجتماعي
وامل�سائل املالية وقانون الأ�سرة وحقوق امللكية .
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 - 7ت�ضمن كل دولة طرف احلق فـي ت�شكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإ�سهام فـي حتديد
ظروف حاالت االختفاء الق�سري  ،وم�صري الأ�شخا�ص املختفـني  ،وفـي م�ساعدة �ضحايا
االختفاء الق�سري وحرية اال�شرتاك فـي هذه املنظمات �أو الرابطات .
املــادة ( ) 25
 - 1تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ملنع اجلرائم التالية وقمعها جنائيا :
�أ  -انتزاع الأطفال اخلا�ضعني الختفاء ق�سري �أو الذين يخ�ضع �أحد �أبويهم �أو ممثلهم
القانوين الختفاء ق�سري � ،أو الأطفال الذين يولدون �أثناء وجود �أمهاتهم فـي
الأ�سر نتيجة الختفاء ق�سري ،
ب  -تزوير �أو �إخفاء �أو �إتالف امل�ستندات التي تثبت الهوية احلقيقية للأطفال امل�شار
�إليهم فـي الفقرة الفرعية (�أ) �أعاله .
 - 2تتخ ــذ ك ــل دول ــة ط ــرف التدابري الالزمة للبحث عن الأطفال امل�شار �إليهم فـي الفقرة
الفرعية (�أ) من الفقرة ( )1من هذه املادة وحتديد هويتهم وت�سليمهم �إلى �أ�سرهم
الأ�صلية وفقا للإجراءات القانونية واالتفاقات الدولية الواجبة التطبيق .
 - 3ت�ساعد الدول الأطراف بع�ضها بع�ضا فـي البحث عن الأطفال امل�شار �إليهم فـي الفقرة
الفرعية (�أ) من الفقرة ( )1من هذه املادة وحتديد هويتهم وحتديد مكان وجودهم .
 - 4مع مراعاة �ضرورة احلفاظ على امل�صلحة الف�ضلى للأطفال امل�شار �إليهم فـي الفقرة
الفرعـ ــية (�أ) مـ ــن الفق ــرة ( )1م ــن هـ ــذه املادة وعلـ ــى حقهم فـي احلفاظ على هويتهم
وا�ستعادتها  ،مبا فـي ذلك جن�سيتهم وروابطهم الأ�سرية املعرتف بها فـي القانون  ،يجب
�أن تتاح فـي الدول الأطراف التي تعرتف بنظام التبني �أو ب�شكل �آخر من �أ�شكال �إيداع
الأطفال �إجراءات قانونية ملراجعة �إجراءات التبني �أو �إيداع الأطفال  ،وعند االقت�ضاء ،
�إلغاء �أي حالة من حاالت تبني الأطفال �أو �إيداعهم تكون فـي الأ�صل حالة اختفاء
ق�سري .
 - 5متثل م�صلحة الطفل الف�ضلى  ،فـي جميع الظروف  ،وال �سيما فـيما يتعلق بهذه املادة ،
اعتبارا �أ�سا�سيا  ،وللطفل القادر على التمييز احلق فـي �إبداء ر�أيه بكل حرية وي�ؤخذ
هذا الر�أي فـي االعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة ن�ضجه .
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اجلـــزء الثانــــي
املــادة ( ) 26
 - 1لأغرا�ض تنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية  ،تن� أش� جلنة معنية بحاالت االختفاء الق�سري
(ي�شار �إليها فـيما يلي با�سم " اللجنة ")  ،م�ؤلفة من ع�شرة خرباء م�شهود لهم
بالنـزاهة والكفاءة املعرتف بها فـي جمال حقوق الإن�سان  ،يكونون م�ستقلني ويعملون
ب�صفتهم ال�شخ�صية وبحيادية كاملة  .وتنتخب الدول الأطراف �أع�ضاء اللجنة وفقا
للتوزيع اجلغرافـي العادل  .وتو�ضع فـي االعتبار الأهمية التي ي�شكلها ا�شرتاك ذوي
اخلربة القانونية ذات ال�صلة فـي �أعمال اللجنة  ،والتوزيع املتوازن للرجال والن�ساء
داخل اللجنة .
 - 2جترى االنتخابات باالقرتاع ال�سري على قائمة �أ�شخا�ص تر�شحهم الدول الأطراف
من بني مواطنيها �أثناء اجتماعات �سنوية للدول الأطراف يدعو الأمني العام للأمم
املتحدة �إلى عقدها لهذا الغر�ض  .وخالل هذه االجتماعات التي يت�ألف الن�صاب
القانوين فـيها من ثلثي الدول الأطراف  ،ينتخب ك�أع�ضاء فـي املكتب املر�شحون
احلا�صلون على �أكرب عدد من الأ�صوات والأغلبية املطلقة من �أ�صوات ممثلي الدول
الأطراف احلا�ضرين وامل�صوتني .
 - 3تعقد االنتخابات الأولى فـي �أجل ال يتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية .
ويقوم الأمني العام للأمم املتحدة  ،فـي أ�جــل ال يقــل عــن �أربع ــة �أ�شهــر قب ــل تاري ــخ
كل عملية انتخابية  ،بتوجيه ر�سالة �إلى الدول الأطراف يدعوها فـيها �إلى تقدمي
تر�شيحاتها فـي غ�ضون ثالثة �أ�شهر  .وي�ضع الأمني العام للأمم املتحدة قائمة مرتبة
ترتيبا �أبجديا بجميع املر�شحني على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي ميثلها
كل مر�شح  .وير�سل هذه القائمة �إلى جميع الدول الأطراف .
 - 4ينتخب �أع�ضاء اللجنة لفرتة �أربع �سنوات  .وميكن �إعادة انتخابهم مرة واحدة  .غري
�أن فرتة والية خم�سة من الأع�ضاء املنتخبني فـي االنتخابات الأولى تنتهي بانق�ضاء
�سنت ــني  ،وبع ــد االنتخاب ــات الأول ــى مبا�ش ــرة  ،يق ــوم رئيـ ــ�س االجتم ـ ــاع امل�ش ـ ــار �إلي ــه
فـي الفقرة ( )2من هذه املادة ب�سحب �أ�سماء ه�ؤالء الأع�ضاء اخلم�سة بالقرعة .
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� - 5إذا توفـي �أحد �أع�ضاء اللجنة �أو ا�ستقال �أو �إذا تعذر عليه لأي �سبب �آخر النهو�ض مبهامه
فـي اللجنة  ،تقوم الدولة الطرف التي ر�شحته بتعيني خبري �آخر من رعاياها  ،مع االلتزام
باملعايري امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة  ،للعمل فـي اللجنة خالل فرتة الوالية
املتبقية  ،وذلك رهنا مبوافقة �أغلبية الدول الأطراف  .وتعترب هذه املوافقة متحققة
ما مل يبد ن�صف الدول الأطراف �أو �أكرث ر�أيا خمالفا لذلك فـي غ�ضون �ستة �أ�سابيع
من تاريخ �إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة لها بالتعيني املقرتح .
 - 6تتولى اللجنة و�ضع نظامها الداخلي .
 - 7يوفر الأمني العام للأمم املتحدة ما يلزم من موظفـني و�إمكانات مادية لتمكني اللجنة
من �أداء مهامها بفعالية  .ويدعو الأمني العام للأمم املتحدة �إلى عقد �أول اجتماع
للجنة .
 - 8يتمتع �أع�ضاء اللجنة بالت�سهيالت واالمتيازات واحل�صانات املعرتف بها للخرباء
املوفدين فـي بعثات حل�ساب الأمم املتحدة على نحو ما هو من�صو�ص عليه فـي الف�صول
ذات ال�صلة من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة وح�صاناتها .
 - 9تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة ومب�ساعدة �أع�ضائها �أثناء ا�ضطالعهم
بواليتهم  ،فـي حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف .
املــادة ( ) 27
ينعقد م�ؤمتر للدول الأطراف فـي �أجل ال يقل عن �أربع �سنوات وال يتجاوز �ست �سنوات من
تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ لتقييم �سري عمل اللجنة والبت  ،وفقا للإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )2من املادة ( ، )44فـيما �إذا كان يتعني تكليف هيئة �أخرى  -دون
ا�ستبعاد �أي احتمال  -مبتابعة هذه االتفاقية تنفيذا للمهام املحددة فـي املواد من (� )28إلى (. )36
املــادة ( ) 28
 - 1فـي �إطار االخت�صا�صات التي متنحها هذه االتفاقية للجنة  ،تتعاون اللجنة مع جميع
الأجهـ ــزة  ،واملكاتـ ــب  ،والوكـ ــاالت املتخ�ص�ص ــة  ،وال�صنادي ــق املنا�سبة التابعة للأمم
املتحدة  ،واللجان املن�ش�أة مبوجب �صكوك دولية  ،والإجراءات اخلا�صة للأمم املتحدة ،
واملنظمات �أو امل�ؤ�س�سات الإقليمية احلكومية الدولية املعنية  ،ومع جميع امل�ؤ�س�سات
والوك ــاالت واملكات ــب الوطنـ ــية ذات ال�ص ــلة التي تعمل على حماية جميع الأ�شخا�ص
من االختفاء الق�سري .
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 - 2تقــوم اللجن ــة  ،فـي �إط ــار مهامهــا  ،بالت�شــاور مع غريهــا من اللجــان املن�شـ�أة مبوجــب
�صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة  ،وخا�صة اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان
املن�ش�أة مبوجب العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية  ،بغية �ضمان ات�ساق
مالحظات كل منها وتو�صياتها .
املــادة ( ) 29
 - 1تقدم كل دولة طرف �إلى اللجنة  ،عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة  ،تقريرا عن
التدابري التي اتخذتها لتنفـيذ التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية فـي غ�ضون �سنتني
من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالن�سبة للدولة الطرف املعنية .
 - 2يتيح الأمني العام للأمم املتحدة هذا التقرير جلميع الدول الأطراف .
 - 3تنظر اللجنة فـي كل تقريــر  ،ويج ــوز ل ــها �أن ت ــقدم مــا ت ــراه منا�س ــبا م ــن تعليـق ــات
�أو مالحظات �أو تو�صيات  .وتبلغ تلك التعليقات واملالحظات �أو التو�صيات �إلى الدولة
الطرف املعنية التي لها �أن ترد عليها من تلقاء ذاتها �أو بناء على طلب اللجنة .
 - 4يجوز للجنة �أن تطلب �أي�ضا من الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه
االتفاقية .
املــادة ( ) 30
 - 1يجوز لأقارب ال�شخ�ص املختفـي � ،أو ممثليهم القانونيني � ،أو حماميهم �أو �أي �شخ�ص
مفو�ض من قبلهم وكذلك لأي �شخ�ص �آخر لـه م�صلحة م�شروعة � ،أن يقدموا  ،ب�صفة
عاجلة  ،طلبا �إلى اللجنة من �أجل البحث عن �شخ�ص خمتف والعثور عليه .
� - 2إذا ر�أت اللجنة �أن الطلب املقدم ب�صفة عاجلة مبوجب الفقرة ( )1من هذه املادة :
أ�  -ال يفتقر ب�شكل وا�ضح �إلى �أ�سا�س ،
ب  -وال ي�شكل �إ�ساءة ال�ستعمال احلق فـي تقدمي طلبات كهذه ،
ج  -و�سبق �أن قدم على النحو الواجب �إلى الهيئات املخت�صة فـي الدولة الطرف املعنية ،
مثل ال�سلطات امل�ؤهلة لإجراء التحقيقات  ،فـي حالة وجود هذه الإمكانية ،
د  -وال يتنافى مع �أحكام هذه االتفاقية ،
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ﻫ  -ومل يبد أ� بحثه بالفعل �أمام هيئة دولية �أخرى من هيئات التحقيق �أو الت�سوية لها
نف�س الطابع ،
تطلب من الدولة الطرف املعنية �أن تزودها  ،فـي غ�ضون املهلة التي حتددها لها ،
مبعلومات عن حالة ال�شخ�ص الذي يجري البحث عنه .
 - 3فـي �ضوء املعلومات التي تقدمها الدولة الطرف املعنية وفقا للفقرة ( )2من هذه
املادة  ،يجوز للجنة �أن تقدم تو�صيات �إلى الدولة الطرف تت�ضمن طلبا باتخاذ كافة
الإجراءات الالزمة  ،مبا فـي ذلك �إجراءات حتفظية  ،وحتديد مكان ال�شخ�ص الذي
يجري البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه االتفاقية  ،و�إحاطة اللجنة علما مبا
تتخذه من تدابري خالل مهلة حمددة  ،وا�ضعة فـي االعتبار الطابع العاجل للحالة .
وتقوم اللجنة ب�إحاطة ال�شخ�ص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتو�صياتها
وباملعلومات الواردة �إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها .
 - 4توا�صل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف املعنية ما دام م�صري ال�شخ�ص الذي
يجري البحث عنه مل يو�ضح  .وحتيط مقدم الطلب علما بذلك .
املــادة ( ) 31
 - 1يجوز لكل دولة طرف  ،عند الت�صديق على هذه االتفاقية �أو بعده � ،أن تعلن اعرتافها
باخت�صا�ص اللجنة بتلقي وبحث البالغات املقدمة من الأفراد الذين يخ�ضعون
لواليتها �أو املقدمة بالنيابة عن �أفراد يخ�ضعون لواليتها وي�شتكون من وقوعهم
�ضحايا النتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه االتفاقية  .وال تقبل اللجنة �أي بالغ
يهم دولة من الدول الأطراف مل تعلن هذا االعرتاف .
 - 2تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بالغ :
أ�  -ي�صدر عن �شخ�ص جمهول الهوية ،
ب � -أو ي�شكل �إ�ساءة ا�ستعمال للحق فـي تقدمي بالغات كهذه �أو يتنافى مع �أحكام هذه
االتفاقية ،
ج � -أو يجري بحثه �أمام هيئة دولية �أخرى من هيئات التحقيق �أو الت�سوية لها نف�س
الطابع ،
د � -أو �إذا مل تكن قد ا�ستنفدت ب�ش�أنه جميع �سبــل االنت ــ�صاف املحل ــية الفعلي ــة املتاح ــة .
وال تنطبق هذه القاعدة �إذا تعدت �إجراءات الطعن مهال معقولة .
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� - 3إذا ر�أت اللجنة �أن البالغ ي�ستوفـي ال�شروط املطلوبة فـي الفقرة ( )2من هذه املادة ،
تقوم ب�إر�ساله �إلى الدولة الطرف املعنية طالبة �إليها تقدمي مالحظاتها �أو تعليقاتها
فـي الأجل الذي حتدده لها .
 - 4بعد ا�ستالم البالغ  ،وقبل اتخاذ قرار ب�ش�أن اجلوهر  ،يجوز للجنة فـي �أي وقت �أن حتيل
ب�صفة عاجلة �إلى عناية الدولة الطرف املعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية
الالزمة ملنع وقوع �ضرر ال ميكن �إ�صالحه على �ضحايا االنتهاك املزعوم  .وال يكون
فـي ممار�سة اللجنة لهذا احلق ما ي�شكل حكما م�سبقا ب�ش�أن مقبولية البالغ �أو بحثه
من حيث اجلوهر .
 - 5تعقد اللجنة جل�ساتها �سرا عند درا�سة البالغات امل�شار �إليها فـي هذه املادة  .وحتيط
مقدم البالغ علما بالردود املقدمة من الدولة الطرف املعنية  .وعندما تقرر اللجنة
�إمتام الإجراء  ،تر�سل ا�ستنتاجاتها �إلى الدولة الطرف و�إلى �صاحب البالغ .
املــادة ( ) 32
يجوز لأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية �أن تعلن  ،فـي �أي وقت  ،اعرتافها باخت�صا�ص
اللجنة بتلقي وبحث بالغات تزعم دولة طرف مبوجبها �أن دولة طرفا �أخرى ال تفـي
بالتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية  .وال تقبل اللجنة �أي بالغ يتعلق بدولة طرف مل ت�صدر
هذا الإعالن  ،وال �أي بالغ تقدمه دولة طرف مل ت�صدر هذا الإعالن .
املــادة ( ) 33
� - 1إذا بلغ اللجنة  ،بناء على معلومات جديرة بالت�صديق � ،أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا
ج�سيما لأحكام هذه االتفاقية  ،جاز للجنة  ،بعد الت�شاور مع الدولة الطرف املعنية ،
�أن تطلب من واحد �أو �أكرث من �أع�ضائها القيام بزيارة و�إفادة اللجنة عن الزيارة دون
ت�أخري .
 - 2تخطر اللجنة الدولة الطــرف املعني ــة خط ــيا بنيتها القيام بزي ــارة  ،م�شي ــرة �إلى ت�شكيل
الوفد ومو�ضوع الزيارة  .وتقدم الدولة الطرف ردها خالل مهلة معقولة .
 - 3يجوز للجنة  ،بناء على طلب م�سبب تقدمه الدولة الطرف � ،أن تقرر �إرج ــاء زيارت ــها
�أو �إلغاءها .
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� - 4إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة  ،تتعاون اللجنة والدولة الطرف
املعنية على حتديد �إجراءات الزيارة  ،ومتد الدولة الطرف اللجنة بكل الت�سهيالت
الالزمة لإجناز هذه الزيارة .
 - 5تق ــوم اللجن ــة  ،بع ــد انته ــاء الزي ــارة  ،ب�إخطار الدولة الطرف املعنية مبالحظاتها
وتو�صياتها .
املــادة ( ) 34
�إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها �أنها تت�ضمن دالئل تقوم على �أ�س�س �سليمة وتفـيد ب�أن
االختفاء الق�سري يطبق ب�شكل عام �أو منهجي على الأرا�ضي اخلا�ضعة لوالية �إحدى الدول
الأطراف  ،جاز لها  ،بعد �أن تلتم�س من الدولة الطرف املعنية كل املعلومات املتعلقة بهذه
احلالة � ،أن تعر�ض امل�س�ألة  ،ب�صفة عاجلة  ،على اجلمعية العامة للأمم املتحدة عن طريق
الأمني العام للأمم املتحدة .
املــادة ( ) 35
 - 1يقت�صر اخت�صا�ص اللجنة على حاالت االختفاء الق�سري التي تبد�أ بعد دخول هذه
االتفاقية حيز النفاذ .
� - 2إذا �أ�صبحت دولة ما طرفا فـي هذه االتفاقية بعد بدء نفاذها  ،تكون التزاماتها �إزاء
اللجنة قا�صرة على حاالت احلرمان من احلرية التي بد�أت بعد دخول هذه االتفاقية
حيز النفاذ بالن�سبة لها .
املــادة ( ) 36
 - 1تقدم اللجنة �إلى الدول الأطراف و�إلى اجلمعية العامة للأمم املتحدة تقريرا �سنويا
عما تكون قد قامت به من �أن�شطة تطبيقا لهذه االتفاقية .
 - 2ينبغي �إعالم الدولة الطرف م�سبقا ب�صدور مالحظة ب�ش�أنها فـي التقرير ال�سنوي ،
وتت ــاح لها مهل ــة معقول ــة لل ــرد  ،ويج ــوز له ــا ط ــلب ن�ش ــر تعليقاته ــا �أو مالحظاتها
اخلا�صة فـي التقرير .
-508-

اجلــزء الثالــث
املــادة ( ) 37
ال يخل �أي من �أحكام هذه االتفاقية بالأحكام التي توفر حماية �أف�ضل جلميع الأ�شخا�ص
من االختفاء الق�سري التي رمبا تكون موجودة :
أ�  -فـي ت�شريعات دولة طرف ما ،
ب � -أو فـي القوانني الدولية ال�سارية فـي هذه الدولة .
املــادة ( ) 38
 - 1باب التوقيع على هذه االتفاقية مفتوح �أمام �أي دولة ع�ضو فـي الأمم املتحدة .
 - 2ه ــذه االتفاقي ــة خا�ضع ــة لت�صدي ــق �أي دول ــة ع�ضــو فـي الأمم املتحدة  .وتودع وثائق
الت�صديق لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
 - 3باب االن�ضمام �إلى هذه االتفاقية مفتوح �أمام �أي دولة ع�ضو فـي الأمم املتحدة  .ويكون
االن�ضمام �إليها ب�إيداع �صك االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
املــادة ( ) 39
 - 1يب ــد�أ نف ــاذ ه ــذه االتفاقي ــة فـ ــي الي ــوم الثالث ــني م ــن تاري ــخ �إيداع ال�صك الع�شرين
من �صكوك الت�صديق �أو االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
 - 2بالن�سبة �إلى كل دولة ت�صدق على هذه االتفاقية �أو تن�ضم �إليها بعد �إيداع ال�صك
الع�شرين من �صكوك الت�صديق �أو االن�ضمام  ،يبد�أ نفاذ االتفاقية فـي اليوم الثالثني
من تاريخ �إيداع الدولة املعنية ل�صكها املتعلق بالت�صديق �أو االن�ضمام .
املــادة ( ) 40
يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول الأع�ضاء فـي الأمم املتحدة وجميع الدول
املوقعة على هذه االتفاقية �أو املن�ضمة �إليها مبا يلي :
أ�  -التوقيعات والت�صديقات واالن�ضمامات الواردة  ،تطبيقا للمادة (، )38
ب  -تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية  ،تطبيقا للمادة (. )39
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املــادة ( ) 41
تنطبق �أحكام هذه االتفاقية  ،دون قيد �أو ا�ستثناء  ،على كل الوحدات املكونة للدول االحتادية .
املــادة ( ) 42
� - 1أي خالف ين�ش�أ بني اثنتني �أو �أكرث من الدول الأطراف فـيما يتعلق بتف�سري هذه
االتفاقية �أو تطبيقها ال تتحقق ت�سويته عن طريق التفاو�ض �أو بوا�سطة الإجراءات
املن�صو�ص عليها �صراحة فـي هذه االتفاقية يخ�ضع للتحكيم بناء على طلب �إحدى
هذه الدول الأطراف  .ف�إذا مل تتمكن الأطراف  ،خالل الأ�شهر ال�ستة التالية لتاريخ
تقدمي طلب التحكيم  ،من التو�صل �إلى اتفاق ب�ش�أن تنظيم التحكيم  ،جاز لأي منها �أن
يعر�ض اخلالف على حمكمة العدل الدولية  ،بتقدمي طلب مبوجب النظام الأ�سا�سي
للمحكمة .
 - 2ت�ستطيع �أي دولة طرف  ،عند توقيع هذه االتفاقية �أو الت�صديق عليها �أو االن�ضمام
�إليها � ،أن تعلن �أنها ال تعترب نف�سها ملزمة ب�أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة  .وال تكون
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام جتاه دولة طرف تكون قد �أ�صدرت هذا
الإعالن .
 - 3ت�ستطيع �أي دولة طرف تكون قد �أ�صدرت �إعالنا مبوجب �أحكام الفقرة ( )2من هذه
املادة �أن ت�سحب فـي �أي وقت هذا الإعالن بتوجيه �إخطار �إلى الأمني العام للأمم
املتحدة .
املــادة ( ) 43
ال تخل هذه االتفاقية ب�أحكام القانون الإن�ساين الدويل  ،مب ــا فـي ذلك التزامات الدول
الأطراف ال�سامية املتعاقدة فـي اتفاقيات جني ــف الأرب ــع امل�ؤرخ ــة � 12آب�/أغ�سط�س 1949
والربوتوكولني الإ�ضافـيني امللحقني بها امل�ؤرخني  8حزيران/يونيه  ، 1977وال بالإمكانية
املتاحة لكل دولة ب�أن تـ ـ�أذن للجن ــة ال�صلي ــب الأحم ــر الدولي ــة بزي ــارة �أماك ــن االحتج ــاز
فـي احلاالت التي ال ين�ص عليها القانون الإن�ساين الدويل .
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املــادة ( ) 44
 - 1لأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية �أن تقرتح تعديال وتقدم اقرتاحها �إلى الأمني العام
للأمم املتحدة  .ويحيل الأمني العام اقرتاح التعديل �إلى الدول الأطراف فـي هذه
االتفاقية طالبا منها �أن تبلغه مبا �إذا كانت ت�ؤيد فكرة عقد م�ؤمتر للدول الأطراف
بغر�ض النظر فـي االقرتاح وطرحه للت�صويت  .وفـي حالة �إعراب ثلث الدول الأطراف
على الأقل  ،فـي غ�ضون �أربعة �أ�شهر من تاريخ الإحالة  ،عن ت�أييدها لفكرة عقد امل�ؤمتر
املذكور  ،يقوم الأمني العام بتنظيم امل�ؤمتر حتت رعاية الأمم املتحدة .
لمــم املتحــدة على جميع الدول الأطراف �أي تعديل يعتمده
 - 2يعــر�ض الأمــني العــام ل أ
امل�ؤمتر ب�أغلبية ثلثي الدول الأطراف احلا�ضرة وامل�صوتة  ،لكي توافق عليه .
 - 3يبد أ� �سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة ( )1من هذه املادة بعد ح�صوله على موافقة
ثلثي الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية وفقا للإجراء املن�صو�ص عليه فـي د�ستور كل
دولة طرف .
 - 4تكون التعديالت عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها  ،وتظل الدول
الأطراف الأخرى ملزمة ب�أحكام هذه االتفاقية وب�أي تعديالت �سبق لها قبولها .
املــادة ( ) 45
 - 1تودع هذه االتفاقية  ،التـ ــي تت�س ــاوى فـ ــي احلجية ن�صو�صها بالإ�سبانية والإنكليزية
والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية  ،لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
 - 2يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إر�سال ن�سخة طبق الأ�صل من االتفاقية �إلى جميع
الدول امل�شار �إليها فـي املادة (. )38
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/45
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية مناه�ضة التعذيب
وغيره من �ضروب المعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو المهينة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ـ ــى اتفاقيـ ـ ــة مناه�ضـ ــة التعذي ـ ــب وغي ــره من �ضـروب املعامل ـ ـ ــة �أو العقوبـ ــة القا�سيـ ــة
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة املحررة فــي نيويورك بتاريخ  10من دي�سمرب 1984م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ان�ضمــام �سلطنــة عمان �إلى اتفاقي ــة مناه�ضــة التعذيب وغريه من �ضروب
املعاملــة �أو العقوبــة القا�سيــة �أو الال�إن�سانيــة �أو املهينــة وفقا لل�صيغــة املرفقــة  ،مع مراعاة
التحفظ الآتي :
�أوال  :تعلــن �سلطن ــة عمـ ــان �أنهــا ال تعتــرف باخت�ص ــا�ص جلن ــة مناه�ضــة التعذيـ ــب
املن�صو�ص عليه فــي املادة ( )20من االتفاقية امل�شار �إليها .
ثانيا  :تعلن �سلطنــة عم ــان �أنها غيــر ملزمــة ب�أحكــام الفقــرة ( )1من امل ــادة ( )30من
االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها ،
مع مراعاة التحفظ امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 13 :من �شعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  7 :من ابريـــــــل �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب
املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
اعتمدتها اجلمعية العامة وفتحت باب التوقيع والت�صديق عليها واالن�ضمام �إليها
فـي القرار  46/39امل�ؤرخ فـي  10كانون الأول/دي�سمرب 1984
تاريخ بدء النفاذ  26 :حزيران/يونيه  ،1987وفقا للمادة )1( 27
�إن الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية ،
�إذ ترى �أن االعرتاف باحلقوق املت�ساوية وغري القابلة للت�صرف  ،جلميع �أع�ضاء الأ�سرة
الب�شرية هو  ،وفقا للمبادئ املعلنة فـي ميثاق الأمم املتحدة � ،أ�سا�س احلرية والعدل وال�سلم
فـي العامل ،
و�إذ تدرك �أن هذه احلقوق ت�ستمد من الكرامة املت�أ�صلة للإن�سان ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول مبقت�ضى امليثاق  ،وبخا�صة
مبوجب املادة (  ) 35منه  ،بتعزيز احرتام حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية  ،ومراعاتها
على م�ستوى العامل ،
ومراعاة منها للمادة (  ) 5من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملادة (  ) 7من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية  ،وكلتاهما تن�ص على عدم جواز تعر�ض �أحد
للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،
ومراعاة منها �أي�ضــا لإع ــالن حماي ــة جمي ــع الأ�شخــا�ص من التعــر�ض للتعذيــب وغي ــره
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة  ،الذي اعتمدته اجلمعية
العامة فـي  9كانون الأول/دي�سمرب ، 1975
ورغبة منها فـي زيادة فعالية الن�ضال �ضد التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية فـي العامل قاطبة ،
اتفقت على ما يلي :
اجلزء الأول
املــادة ( ) 1
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد ب ـ " التعذيب " �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد ،
ج�سديـا كان �أم عقليـا  ،يلحق عمـدا ب�شخ�ص ما بق�صد احل�صول من هذا ال�شخ�ص ،
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�أو من �شخ�ص ثالث  ،على معلومات �أو على اعرتاف � ،أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو
ي�شتبه فـي �أنه ارتكبه  ،هو �أو �شخ�ص ثالث �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �أي �شخ�ص ثالث ,
�أو عندما يلحق مثل هذا الأمل �أو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز �أيا
كان نوعه � ،أو يحر�ض عليه �أو يوافق عليه �أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي �أو �أي �شخ�ص
�آخر يت�صرف ب�صفته الر�سمية  .وال يت�ضمن ذلك الأمل �أو العذاب النا�شئ فقط عن
عقوبات قانونية �أو املالزم لهذه العقوبة �أو الذي يكون نتيجة عر�ضية لها .
 - 2ال تخل هذه املـادة ب�أي �صك دويل �أو ت�شريـع وطنـي يت�ضمـن �أو ميكن �أن يت�ضمن �أحكاما
ذات تطبيق �أ�شمل .
املــادة ( ) 2
 - 1تتخذ كل دولــة طرف �إجــراءات ت�شريعي ــة �أو �إداري ــة �أو ق�ضائيـة فعالة �أو �أي �إجراءات
�أخرى ملنع �أعمال التعذيب فـي �أي �إقليم يخ�ضع الخت�صا�صها الق�ضائي .
 - 2ال يجوز التـذرع ب�أي ظروف ا�ستثنائيـة �أيا كانت � ،سواء �أكانت هذه الظـروف حالة حرب
�أو تهديدا باحلرب �أو عدم ا�ستقرار �سيا�سي داخلي �أو �أي حالة من حاالت الطوارئ
العامة الأخرى كمربر للتعذيب .
 - 3ال يجوز التذرع بالأوامر ال�صادرة عن موظفـني �أعلى مرتبة �أو عن �سلطة عامة كمربر
للتعذيب .
املــادة ( ) 3
 - 1ال يجوز لأي دولة طرف �أن تطرد �أي �شخ�ص �أو �أن تعيده " �أن ترده " �أو �أن ت�سلمه �إلى
دولة �أخرى � ،إذا توافرت لديها �أ�سباب حقيقية تدعو �إلى االعتقاد ب�أنه �سيكون فـي خطر
التعر�ض للتعذيب .
 - 2تراع ــي ال�سلط ــات املخت�ص ــة لتحديـد م ــا �إذا كانــت ه ــذه الأ�سب ــاب متواف ـ ــرة  ،جمي ـ ــع
االعتبارات ذات ال�صلة  ،مبا فـي ذلك  ،فـي حالـة االنطبـاق  ،وجود منط ثابت من
االنتهاكات الفادحة �أو ال�صارخة �أو اجلماعية حلقوق الإن�سان فـي الدول املعنية .
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املــادة ( ) 4
 - 1ت�ضمـن كل دولة طــرف �أن تكــون جم ــيع �أعمــال التعذي ــب جرائـم مبوج ــب قانونهـ ــا
اجلنائي  ،وينطبق الأمر ذاته على قيام �أي �شخ�ص ب�أي محاولة ملمار�سة التعذيب وعلى
قيامه ب�أي عمل �آخر ي�شكل تواط�ؤا وم�شاركة فـي التعذيب .
 - 2جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم م�ستوجبة للعقاب بعقوبات منا�سبة ت�أخذ فـي
االعتبار طبيعتها اخلطرية .
املــادة ( ) 5
 - 1تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجـراءات لإقامة واليتها الق�ضائية على اجلرائم
امل�شار �إليها فـي املادة (  ) 4فـي احلاالت التالية :
أ�  -عند ارتكاب هذه اجلرائم فـي �أي �إقليم يخ�ضع لواليتها الق�ضائية �أو على ظهر
�سفـينة �أو على منت طائرة م�سجلة فـي تلك الدولة ،
ب  -عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم من مواطني تلك الدولة ،
ج  -عندما يكون املعتدى عليه من مواطني تلك الدولة � ،إذا اعتربت تلك الدولة
ذلك منا�سبا .
 - 2تتخذ كل دولة طرف باملثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة واليتها الق�ضائية على هذه
اجلرائم فـي احلاالت التي يكون فـيها مرتكب اجلرمية املزعوم موجودا فـي �أي �إقليم
يخ�ضع لوالياتها الق�ضائية وال تقوم بت�سليمه عمال باملادة ( � ) 8إلى �أي دولة من الدول
التي ورد ذكرها فـي الفقرة ( �أ ) من هذه املادة .
 - 3ال ت�ستثني هذه االتفاقية �أي والية ق�ضائية جنائية متار�س وفقا للقانون الداخلي .
املــادة ( ) 6
 - 1تقوم �أي دولة طرف  ،لدى اقتناعها  ،بعد درا�سة املعلومات املتوفرة لها  ،ب�أن الظروف
تبـ ــرر احتج ــاز �شخ ــ�ص موج ــود فـي �أرا�ضيه ــا يدع ــى �أنــه اقتـرف جرم ــا م�ش ــارا �إلي ــه
فـي املادة (  ) 4باحتجازه �أو تتخذ �أي �إجراءات قانونية �أخرى ل�ضمان وجوده فـيها .
ويكون االحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة ملا ين�ص عليه قانون تلك
الدولة على �أال ي�ستمر احتجاز ال�شخ�ص �إال للمدة الالزمة للتمكني من �إقامــة �أي
دعوى جنائية �أو من اتخاذ �أي �إجراءات لت�سليمه .
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 - 2تقوم هذه الدولة فورا ب�إجراء التحقيق الأويل فـيما يتعلق بالوقائع .
 - 3تتم م�ساعدة �أي �شخ�ص محتجز وفقا للفقرة ( �أ ) من هذه املادة على االت�صال فورا
ب�أقرب ممثل مخت�ص للدولة التي هو من مواطنيها � ،أو مبمثل الدولة التي يقيم فـيها
عادة �إن كان بال جن�سية .
 - 4لدى قيام دولة ما  ،عمال بهذه املـادة  ،باحتجـاز �شخـ�ص ما  ،تخطر على الفور الدول
امل�شار �إليها فـي الفقرة ( �أ ) من املادة (  ، ) 3باحتجاز هذا ال�شخ�ص وبالظروف التي
تربر اعتقاله  .وعلى الدولة التي جتري التحقيق الأويل الذي تتوخاه الفقرة ( ) 2
من هذه املادة �أن ترفع فورا ما تو�صلت �إليه من النتائج �إلى الدول املذكورة مع الإف�صاح
عما �إذا كان فـي نيتها ممار�سة واليتها الق�ضائية .
املــادة ( ) 7
 - 1تقوم الدولة الطرف التي يوجد فـي الإقليم اخلا�ضع لواليتها الق�ضائية �شخ�ص يدعى
ارتكابه لأي من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي املادة (  ) 4فـي احلاالت التي تتوخاها
املادة (  ، ) 3بعر�ض الق�ضية على �سلطاتها املخت�صة بق�صد تقدمي ال�شخ�ص للمحاكمة ،
�إذا مل تقم بت�سليمه .
 - 2تتخذ هذه ال�سلطات قرارها بنف�س الأ�سلوب الذي تتبعه فـي حالة ارتكاب �أي جرمية
عادية ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك الدولة  .وفـي احلاالت امل�شار �إليها فـي
الفقرة (  ) 2من املادة (  ) 5ينبغي �أال تكون معايري الأدلة املطلوبة للمقا�ضاة والإدانة
ب�أي حال من الأحوال �أقل �صرامة من تلك التي تنطبق فـي احلاالت امل�شار �إليها فـي
الفقرة (  ) 4من املادة ( . ) 3
 - 3تكفل املعاملة العادلة فـي جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي �شخ�ص تتخذ �ضده
تلك الإجراءات فـيما يتعلق ب�أي من اجلرائم امل�شار �إليها فـي املادة ( . ) 4
املــادة ( ) 8
 - 1تعترب اجلرائـم امل�شـار �إليها فـي املادة (  ) 4جرائـم قابلة لت�سليـم مرتكبيها فـي �أي
معاهدة لت�سليم املجرمني تكون قائمة بني الدول الأطراف  .وتتعهد الدول الأطراف
ب�إدراج هذه اجلرائم كجرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها فـي كل معاهدة ت�سليم تربم بينها .
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� - 2إذا ت�سلمــت دولـة طــرف طلب ــا للت�سليـم من دولـ ــة ال تربطه ــا بها معاهــدة لت�سليـ ــم
املجرمني  ،وكانـت الدولـة الأولى جتعل الت�سليـم م�شروطـا بوجـود معاهـدة لت�سليـم
املجرميـن  ،يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه االتفاقية �أ�سا�سا قانونيا للت�سليم فـيما
يخت�ص مبثل هذه اجلرائم  .ويخ�ضع الت�سليم لل�شروط الأخرى املن�صو�ص عليها فـي
قانون الدولة التي يقدم �إليها طلب الت�سليم .
 - 3تعتــرف الــدول الأطـراف التي ال جتعــل الت�سلي ــم مرهون ــا بوجود معاهدة ب�أن هذه
اجلرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها فـيما بينها طبقا لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي قانون
الدولة التي يقدم �إليها طلب الت�سليم .
 - 4وتتم معاملة هذه اجلرائم  ،لأغرا�ض الت�سليم بني الدول الأطراف  ،كما لو �أنها
اقرتفت ال فـي املكان الذي حدثت فـيه فح�سب  ،بل �أي�ضا فـي �أرا�ضي الدول املطالبة
ب�إقامة واليتها الق�ضائية طبقا للفقرة ( �أ ) من املادة ( . ) 5
املــادة ( ) 9
 - 1على كل دولة طرف �أن تقدم �إلى الدول الأطراف الأخرى �أكرب قدر من امل�ساعدة فـيما
يتعلق بالإجراءات اجلنائية املتخذة ب�ش�أن �أي من اجلرائم امل�شار �إليها فـي املادة ( ، ) 4
مبا فـي ذلك توفـري جميع الأدلة املوجودة فـي حوزتها والالزمة للإجراءات .
 - 2تنفذ الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى الفقرة (  ) 1من هذه املادة وفقا ملا قد يوجد
بينها من معاهدات لتبادل امل�ساعدة الق�ضائية .
املــادة ( ) 10
 - 1ت�ضمن كل دولة �إدراج التعليم والإعالم فـيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل
فـي برامج تدريب املوظفـني املكلفـني ب�إنفاذ القوانني � ،سواء �أكانوا من املدنيني �أو
الع�سكريني  ،والعاملني فـي ميدان الطب  ،واملوظفـني العموميني �أو غريهم ممن قد
تكون لهم عالقة باحتجاز �أي فرد معر�ض لأي �شكل من �أ�شكال التوقيف �أو االعتقال
�أو ال�سجن �أو با�ستجواب هذا الفرد �أو معاملته .
 - 2ت�ضمن كل دولة طرف �إدراج هذا احلظر فـي القوانني والتعليمات التي يتم �إ�صدارها
فـيما يخت�ص بواجبات ووظائف مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص .
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املــادة ( ) 11
تبقى كل دولة قيد اال�ستعرا�ض املنظم قواعد اال�ستجواب  ،وتعليماته و�أ�ساليبه وممار�ساته ،
وكذلك الرتتيبـات املتعلقـة بحجـز ومعاملـة الأ�شخـا�ص الذين يتعر�ضـون لأي �شكل من
�أ�شكال التوقيف �أو االعتقال �أو ال�سجن فـي �أي �إقليم يخ�ضع لواليتها الق�ضائية  ،وذلك
بق�صد منع حدوث �أي حاالت تعذيب .
املــادة ( ) 12
ت�ضمن كل دولة طرف قيام �سلطاتها املخت�صة ب�إجراء حتقيق �سريع ونزيه كلما وجدت
�أ�سباب معقولة تدعو �إلى االعتقاد ب�أن عمال من �أعمال التعذيب قد ارتكب فـي �أي من
الأقاليم اخلا�ضعة لواليتها الق�ضائية .
املــادة ( ) 13
ت�ضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي ب�أنه قد تعر�ض للتعذيب فـي �أي �إقليم يخ�ضع
لواليتها الق�ضائية  ،احلق فـي �أن يرفع �شكوى �إلى �سلطاتها املخت�صة وفـي �أن تنظر هذه
ال�سلطات فـي حالته على وجه ال�سرعة وبنزاهة  .وينبغي اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�ضمان
حماية مقدم ال�شكوى وال�شهود من كافة �أنواع املعاملة ال�سيئة �أو التخويف نتيجة ل�شكواه
�أو لأي �أدلة تقدم .
املــادة ( ) 14
 - 1ت�ضمن كل دولة طرف  ،فـي نظامها القانوين � ،إن�صاف من يتعر�ض لعمل من �أعمال
التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفـيذ فـي تعوي�ض عادل ومنا�سب مبا فـي ذلك و�سائل
�إعادة ت�أهيله على �أكمل وجه ممكن  ،وفى حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من
�أعمال التعذيب  ،يكون للأ�شخا�ص الذين كان يعولهم احلق فـي التعوي�ض .
 - 2لي�س فـي هذه املادة ما مي�س �أي حق للمعتدى عليه �أو لغريه من الأ�شخا�ص فـيما قد
يوجد من تعوي�ض مبقت�ضى القانون الوطني .
املــادة ( ) 15
ت�ضمـن كل دولـة طـرف عـدم اال�ست�شهاد ب�أي أ�قـوال يثبت �أنه مت الإدالء بها نتيجـة للتعذيب ،
كدليل فـي �أي �إجراءات � ،إال �إذا كان ذلك �ضد �شخ�ص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على
الإدالء بهذه الأقوال .
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املــادة ( ) 16
 - 1تتعهد كل دولة طرف ب�أن متنع  ،فـي �أي �إقليم يخ�ضع لواليتها الق�ضائية حدوث �أي
�أعمال �أخرى من �أعمال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانيــة �أو املهينــة التي
ال ت�صل �إلى حد التعذيب كما حددت ــه املادة ( �أ )  ،عندم ــا يرتكب موظف عمومي �أو
�شخ�ص �آخر يت�صرف ب�صفة ر�سمية هذه الأعمال �أو يحر�ض على ارتكابها � ،أو عندما
تتــم مبوافقت ــه �أو ب�سكوتــه عليه ــا  .وتنطب ــق بوج ــه خـا�ص االلتزام ــات ال ــواردة فـي
املـواد (  ) 13 ( ، ) 12 ( ، ) 11 ( ، ) 10وذلك باال�ستعا�ضة عن الإ�شارة �إلى التعذيب
بالإ�شارة �إلى غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .
 - 2ال تخـل �أحكـام هذه االتفاقيـة ب�أحكـام �أي �صك دويل �آخـر �أو قانـون وطنـي يحظر املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة �أو يت�صل بت�سليم املجرمني �أو طردهم .
اجلزء الثاين
املــادة ( ) 17
 - 1تن�ش�أ جلنة ملناه�ضة التعذيب ( ي�شار �إليها فـيما بعد با�سم اللجنة ) وت�ضطلع باملهام
املن�صو�ص عليها فـيما بعد  .وتت�ألف اللجنة من ع�شرة خرباء على م�ستوى �أخالقي
عال وم�شهود لهم بالكفاءة فـي ميدان حقوق الإن�سان  ،يعملون فـي اللجنة ب�صفتهم
ال�شخ�صية  .وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع اجلغرافـي العادل
وفائدة ا�شرتاك بع�ض الأ�شخا�ص من ذوي اخلربة القانونية .
 - 2ينتخب �أع�ضـاء اللجنـة بطريـق االقتـراع ال�سـري من قائمـة ب�أ�شخا�ص تر�شحهم الدول
الأطراف  .ولكل دولة طرف �أن تر�شح �شخ�صا واحدا من مواطنيها  .وت�ضع الدول
الأطراف فـي اعتبارها فائدة تر�شيح �أ�شخا�ص يكونون �أي�ضا �أع�ضاء فـي اللجنة املعنية
بحقوق الإن�سان املن�ش�أة مبقت�ضى العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
ولديهم اال�ستعداد للعمل فـي جلنة مناه�ضة التعذيب .
 - 3يجرى انتخاب �أع�ضاء اللجنة فـي اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو �إلى عقدها
مرة كل �سنتني الأمني العام للأمم املتحدة  .وفـي تلك االجتماعات التي ينبغي �أن
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يتكون ن�صابها القانوين من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأ�شخا�ص املنتخبون
لع�ضوية اللجنة هم احلائزون على �أكرب عدد من الأ�صوات وعلى الأغلبية املطلقة
لأ�صوات ممثلي الدول الأطراف احلا�ضرين امل�صوتني .
 - 4يجـرى االنتخــاب الأول فـي موعـد ال يتجـاوز �ستـة �أ�شهر من تاريـخ نفـاذ هـذه االتفاقية
ويقوم الأمني العام للأمم املتحدة  ،قبل موعد كل انتخاب ب�أربعة �أ�شهر على الأقل ،
بتوجيه ر�سالة �إلى الدول الأطراف يدعوها فـيها �إلى تقدمي تر�شيحاتها فـي غ�ضون
ثالثة �أ�شهر  .ويقوم الأمني العام ب�إعداد قائمة ب�أ�سماء جميع املر�شحني على هذا النحو
مرتبة ترتيبا �أبجديا  ،مع بيان الدول الأطراف التي ر�شحتهم  ،ويقدم هذه القائمة
�إلى الدول الأطراف .
 - 5ينتخب �أع�ضاء اللجنـة لفرتة مدتها �أربع �سنـوات  ،ويكونون م�ؤهلني لإعادة انتخابهم
فـي حالة تر�شيحهم مرة �أخرى  .غري �أن مدة ع�ضوية خم�سة من الأع�ضاء الذين يتم
انتخابهم فـي املرة الأولى تنتهي بعد �سنتني  ،ويقوم رئي�س االجتماع امل�شار �إليه فـي
الفقرة (  ) 3من هذه املادة بعد االنتخاب الأول مبا�شرة  ،باختيار �أ�سماء ه�ؤالء الأع�ضاء
اخلم�سة بطريق القرعة .
 - 6فـي حالة وفاة �أحد �أع�ضاء اللجنة �أو ا�ستقالته �أو عجزه لأي �سبب �آخر عن �أداء مهامه
املتعلقة باللجنة  ،تقوم الدولة الطرف التي ر�شحته بتعيني خبري �آخر من مواطنيها
للعمل فـي اللجنة للفرتة املتبقية من مدة ع�ضويته �شريطة احل�صول على موافقة
�أغلبية الدول الأطراف  ،وتعترب املوافقة قد متت ما مل تكن �إجابة ن�صف عدد الدول
الأطراف �أو �أكرث على ذلك بالنفـي وذلك فـي غ�ضون �ستة �أ�سابيع بعد قيام الأمني العام
للأمم املتحدة ب�إبالغها بالتعيني املقرتح .
 - 7تتحمل الدول الأطراف نفقات �أع�ضاء اللجنة �أثناء �أدائهم ملهامهم املتعلقة باللجنة .
املــادة ( ) 18
 - 1تنتخب اللجنة �أع�ضاء مكتبها ملدة �سنتني  .ويجوز �إعادة انتخابهم .
 - 2ت�ضع اللجنة نظامها الداخلي على �أن ين�ص  ،فـي جملة �أمور على ما يلي :
أ�  -يكتمل الن�صاب القانوين بح�ضور �ستة �أع�ضاء ،
ب  -تتخذ مقررات اللجنة ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين .
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 - 3يقوم الأمني العام للأمم املتحدة بتوفـري ما يلزم من املوظفـني والت�سهيالت لأداء
اللجنة مهامها مبقت�ضى هذه االتفاقية على نحو فعال .
 - 4يقوم الأمني العام للأمم املتحدة بالدعوة �إلى عقد االجتماع الأول للجنة  .وبعد عقد
اجتماعها الأول  ،جتتمع اللجنة فـي املواعيد التي ين�ص عليها نظامها الداخلي .
 - 5تكون الدول الأطراف م�س�ؤولة عما يتم حتمله من نفقات فـيما يتعلق بعقد اجتماعات
الدول الأطراف واللجنة مبا فـي ذلك رد �أي نفقات �إلى الأمم املتحدة مثل تكلفـة
املوظفـني والت�سهيالت التي تكون الأمـم املتحـدة قد حتملتها وفقا للفقـرة (  ) 3من
هذه املادة .
املــادة ( ) 19
 - 1تقدم الدول الأطراف �إلى اللجنة  ،عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة  ،تقارير عن
التدابري التي اتخذتها تنفـيذا لتعهداتها مبقت�ضى هذه االتفاقية  ،وذلك فـي غ�ضون
�سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالن�سبة للدولة الطرف املعنية  .وتقدم الدول
الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل �أربع �سنوات عن �أي تدابري جديدة مت
اتخاذها  ،وغري ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة .
 - 2يحيل الأمني العام للأمم املتحدة التقارير �إلى جميع الدول الأطراف .
 - 3تنظر اللجنة فـي كل تقرير  ،ولها �أن تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها
منا�سبة و�أن تر�سلها �إلى الدولة الطرف املعنية  .وللدولة الطرف �أن ترد على اللجنة
مبا ترتئيه من مالحظات .
 - 4وللجنة �أن تقرر  ،كما يرتاءى لها � ،أن تدرج فـي تقريرها ال�سنوي الذي تعده وفقا
املادة ( � ) 24أي مالحظات تكون قد �أبدتها وفقا للفقرة (  ) 3من هذه املادة � ،إلى جانب
املالحظات الواردة �إليها من الدولة الطرف املعنية ب�ش�أن هذه املالحظات  .وللجنة
�أي�ضا �أن ترفق �صورة من التقرير املقدم مبوجب الفقرة ( أ� ) من هذه املادة � ،إذا طلبت
ذلك الدولة الطرف املعنية .
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املــادة ( ) 20
� - 1إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها �أنها تت�ضمن دالئل لها �أ�سا�س قوي
ت�شري �إلى �أن تعذيبا ميار�س على نحو منظم فـي �أرا�ضي دولة طرف  ،تدعو اللجنة
الدولة الطرف املعنية �إلى التعاون فـي درا�سة هذه املعلومات  ،وحتقيقا لهذه الغاية �إلى
تقدمي مالحظات ب�صدد تلك املعلومات .
 - 2وللجنـة بعد �أن ت�أخذ فـي اعتبارهـا �أي مالحظات تكون قد قدمتهـا الدولة الطرف
املعنيــة و�أي معلومــات ذات �صلــة متاحــة لهــا � ،أن تعني � ،إذا قــررت �أن هنالك ما يربر
ذلك  ،ع�ضوا �أو �أكرث من �أع�ضائها لإجراء حتقيق �سري وتقدمي تقرير بهذا ال�ش�أن �إلى
اللجنة ب�صورة م�ستعجلة .
 - 3وفـي حالة �إجراء حتقيق مبقت�ضى الفقرة (  ) 2من هذه املادة  ،تلتم�س اللجنة تعاون
الدول الأطراف املعنية  .وقد ي�شمل التحقيق  ،باالتفاق مع الدولة الطرف  ،القيام
بزيارة �أرا�ضي الدولة املعنية .
 - 4وعلى اللجنـة  ،بعد فحـ�ص النتائـج التي يتو�صـل �إليهـا ع�ضوهـا �أو �أع�ضا�ؤهــا وفقـا
للفقرة (  ) 2من هذه املادة �أن حتيل �إلى الدولة الطرف املعنية هذه النتائج مع �أي
تعليقات واقرتاحات قد تبدو مالئمة ب�سبب الو�ضع القائم .
 - 5تكون جميع �إجراءات اللجنة امل�شار �إليها فـي الفقرات ( �أ ) �إلى (  ) 4من هذه املادة
�سرية  ،وفـي جميع مراحل الإجراءات يلتم�س تعاون الدولة الطرف  .ويجوز للجنة
وبعد ا�ستكمال هذه الإجراءات املتعلقة ب�أي حتقيق يتم وفقا للفقرة ( � ، ) 2أن تقرر
بعد �إجراء م�شاورات مع الدولة الطرف املعنية �إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات فـي
تقريرها ال�سنوي املعد وفقا للمادة ( . ) 24
املــادة ( ) 21
 - 1لأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية �أن تعلن  ،فـي �أي وقت  ،مبوجب هذه املادة � ،أنها
تعرتف باخت�صا�ص اللجنة فـي �أن تت�سلم بالغات تفـيد �أن دولة طرفا تدعي ب�أن دولة
طــرف �أخــرى ال تفـ ــي بالتزاماتهــا مبوجب هذه االتفاقية فـي �أن تنظر فـي تلك
البالغات  .وال يجوز ت�سلم البالغات والنظر فـيها وفقا للإجراءات املبينة فـي هذه
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املادة � ،إال فـي حالة تقدميها من دولة طرف �أعلنت اعرتافها باخت�صا�ص اللجنة فـيما
يتعلق بها نف�سها  .وال يجوز للجنة �أن تتناول  ،مبوجب هذه املادة � ،أي بالغ �إذا كان
يتعلق بدولة طرف مل تقم ب�إ�صدار مثل هذا الإعالن  .ويتم تناول البالغات الواردة
مبوجب هذه املادة  ،وفقا للإجراءات التالية :
أ�  -يجوز لأي دولة طرف � ،إذا ر�أت �أن دولة طرفا �أخرى ال تقوم بتنفـيذ �أحكام االتفاقية
احلالية � ،أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر بر�سالة خطية وعلى
الدولة الطرف التي تت�سلم الر�سالة �أن تقدم �إلى الدولة الطرف التي بعثت �إليها
بها فـي غ�ضون ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�سلمها الر�سالة  ،تف�سريا �أو �أي بيان خطي
يو�ضح فـيه الأمر ويت�ضمن  ،بقدر ما هو ممكن ومالئم � ،إ�شارة �إلى الإجراءات
وو�سائل االنت�صاف املحلية التي اتخذت �أو ينتظر اتخاذها �أو التي تتوفر بالن�سبة
لهذا الأمر ،
ب  -فـي حالة عدم ت�سوية الأمر مبا ير�ضي كال من الدولتني الطرفـني املعنيتني فـي
غ�ضون �ستة �أ�شهر من تاريخ ورود الر�سالة الأولى �إلى الدولة املت�سلمة يحق لأي
من الدولتني �أن حتيل الأمر �إلى اللجنة بوا�سطة �إخطار توجهه �إلى اللجنة و�إلى
الدولة الأخرى ،
ج  -ال تتناول اللجنة �أي م�س�ألة حتال �إليها مبقت�ضى هذه املادة �إال بعد �أن تت�أكد من
�أنه مت االلتجاء �إلى جميع و�سائل االنت�صاف املحلية املتوفرة بالن�سبة لهذا الأمر
وا�ستنفادها  ،وفقا ملبادئ القانون الدويل املعرتف بها عموما  ،وال ت�سري هذه
القاعدة فـي حالة �إطالة مدة تطبيق و�سائل االنت�صاف ب�صورة غري معقولة �أو
فـي حالة عدم احتمال �إن�صاف ال�شخ�ص الذي وقع �ضحية النتهاك هذه االتفاقية
على نحو فعال ،
د  -تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدرا�سة البالغات املقدمة لها مبوجب
هذه املادة ،
هـ  -مـع مراعـ ــاة �أحك ــام الفقـ ــرة الفرعيـة (ج)  ،تتيـح اللجن ــة م�ساعيهـ ــا احلميــدة
للدول الأطراف املعنية بهدف التو�صل �إلى حل ودي للم�س�ألة على �أ�سا�س احرتام
االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية  .وحتقيقا لهذا الغر�ض  ،يجوز
للجنة �أن تن�شئ  ،عند االقت�ضاء  ،جلنة مخ�ص�صة للتوفـيق ،
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و  -يجوز للجنة �أن تطلب من الدول الأطراف املعنية  ،امل�شار �إليها فـي الفقرة الفرعية
(ب) �أن تزودها ب�أي معلومات ذات �صلة فـي �أي م�س�ألة محالة �إليها مبقت�ضى هذه
املادة ،
ز  -يحق للدول الأطراف املعنية  ،امل�شار �إليها فـي الفقرة الفرعية (ب) � ،أن تكون
ممثل ـ ــة �أثن ــاء نظ ـ ــر اللجنـ ــة فــي امل�س�ألـ ــة و�أن تقــدم مذكـ ــرات �شفوي ــة �أو كتابي ــة
�أو كلتيهما ،
ح  -تقدم اللجنة تقريرا  ،خالل اثني ع�شر �شهرا من تاريخ ا�ستالم الإخطار املن�صو�ص
عليه فـي الفقرة الفرعية (ب) :
 - 1فـي حالة التو�صل �إلى حل فـي �إطار �أحكام واردة فـي الفقرة الفرعية (هـ) ،
تق�صر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التو�صل �إليه ،
 - 2فـي حالة عدم التو�صل �إلى حل فـي �إطار �أحكام الفقرة الفرعية (ج)  ،تق�صر
اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على �أن ترفق به املذكرات اخلطية
ومح�ضرا باملذكرات ال�شفوية التي �أعدتها الدول الأطراف املعنية .
ويبلغ التقرير فـي كل م�س�ألة �إلى الدول الأطراف املعنية .
 - 2ت�صبح �أحكام هذه املادة نافذة املفعول �إذا �أ�صدرت خم�س من الدول الأطراف فـي هذه
االتفاقية �إعالنات مبوجب الفقرة (  ) 4من هذه املادة  .وتودع الدول الأطراف هذه
الإعالنات لدى الأمني العام للأمم املتحدة  ،الذي �سري�سل ن�سخا منها �إلى الدول
الأطراف الأخـرى  .ويجوز �سحـب �أي �إعـالن فـي �أي وقت ب�إخطـار يوجـه �إلى الأمـني
العام  .وال يخل هذا ال�سحب بنظر �أي م�س�ألة ت�شكل مو�ضوع بالغ �سبقت �إحالته
مبقت�ضى هذه املادة  ،وال يجوز ت�سلم �أي بالغ من �أي دولة طرف مبقت�ضى هذه املادة
بعد �أن يت�سلم الأمني العام �إخطار �سحب الإعالن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد
�أ�صدرت �إعالنا جديدا .
املــادة ( ) 22
 - 1يجوز لأي دولـة طرف فـي هذه االتفاقيـة �أن تعلن فـي �أي وقت �أنها تعرتف مبقت�ضى
هذه املادة باخت�صا�ص اللجنة فـي ت�سلم ودرا�سة بالغات واردة من �أفراد �أو نيابة عن
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�أفراد يخ�ضعون لواليتها القانونية ويدعون �أنهم �ضحايا النتهاك دولة طرف �أحكام
االتفاقية  .وال يجوز للجنة �أن تت�سلم �أي بالغ �إذا كان يت�صل بدولة طرف فـي االتفاقية
مل ت�صدر مثل هذا الإعالن .
 - 2تعترب اللجنـة �أي بالغ مقدم مبوجب هذه املادة غري مقبول �إذا كان غفال من التوقيع
�أو �إذا ر�أت �أنه ي�شكل �إ�ساءة ال�ستعمال حق تقدمي مثل هذه البالغات �أو �أنه ال يتفق مع
�أحكام هذه االتفاقية .
 - 3مع مراعاة ن�صو�ص الفقرة (  ، ) 2توجه اللجنة نظر الدولة الطرف فـي هذه االتفاقية
التي تكون قد �أ�صدرت �إعالنا مبوجب الفقرة ( �أ ) ويدعى ب�أنها تنتهك �أيا من �أحكام
االتفاقية �إلى �أي بالغات معرو�ضة عليها مبقت�ضى هذه املادة  .وتقدم الدولة التي
تت�سلم لفت النظر امل�شار �إليه �إلى اللجنة فـي غ�ضون �ستة �أ�شهر تف�سريات �أو بيانات
كتابية تو�ضح الأمر وو�سائل االنت�صاف التي اتخذتها تلك الدولة � ،إن وجدت .
 - 4تنظر اللجنـة فـي البالغـات التي تت�سلمها مبوجـب هذه املـادة فــي �ضـوء جميـع املعلومات
املتوفرة لديها من مقدم البالغ �أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف املعنية .
 - 5ال تنظـر اللجنـة فـي �أي بالغـات يتقـدم بهـا �أي فرد مبوجـب هذه املـادة مـا مل تتحقق
من :
أ� � -أن امل�س�ألة نف�سها مل يجر بحثها  ،وال يجرى بحثها مبوجب �أي �إجراء من �إجراءات
التحقيق �أو الت�سوية الدولية ،
ب � -أن الفرد قد ا�ستنفد جميـع و�سائل االنت�صـاف املحليـة املتاحة  ،وال ت�سري هذه
القاعدة فـي حالة �إطالة مدة تطبيق و�سائل االنت�صاف ب�صورة غري معقولة �أو
فـي حالة عدم احتمال �إن�صاف ال�شخ�ص الذي وقع �ضحية النتهاك هذه االتفاقية
على نحو فعال .
 - 6تعقـد اللجنـة اجتماعـات مغلقـة عند قيامهـا بدرا�سـة البالغـات املقدمـة لها مبوجب
هذه املادة .
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 - 7تبعث اللجنة بوجهات نظرها �إلى الدولة الطرف املعنية و�إلى مقدم البالغ .
 - 8ت�صبح �أحكام هذه املادة نافذة املفعول �إذا �أ�صدرت خم�س من الدول الأطراف فـي هذه
االتفاقية �إعالنات مبوجب الفقرة ( �أ ) من هذه املادة  .وتودع الدول الأطراف هذه
الإعالنات لدى الأمني العام للأمم املتحدة  ،الذي �سري�سل ن�سخا منها �إلى الدول
الأطـراف ا ألخـرى  .ويجـوز �سحـب �أي �إعـالن فـي �أي وقـت ب�إخطـار يوجه �إلى الأمني
العام  ،وال يخل هذا ال�سحب بنظر �أي م�س�ألة ت�شكل مو�ضوع بالغ �سبقت �إحالته
مبقت�ضى هذه املادة  ،وال يجوز ت�سلم �أي بالغ من �أي دولة طرف مبقت�ضى هذه املادة
بعد �أن يت�سلم الأمني العــام �إخطــار �سحـب الإعــالن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية
قد �أ�صدرت �إعالنا جديدا .
املــادة ( ) 23
يحق لأع�ضاء اللجنة ولأع�ضاء جلان التوفـيق املخ�ص�صة  ،الذين يعينون مبقت�ضى الفقرة
الفرعية ( أ� ) (هـ) من املادة (  ) 21التمتع بالت�سهيالت واالمتيـازات واحل�صانـات التي
يتمتــع بهـا اخلبــراء املوفـ ــدون فـي مهام متعلقــة بالأمــم املتح ــدة كمـا هــو من�صــو�ص عليه
فـي الفروع ذات ال�صلة من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة وح�صاناتها .
املــادة ( ) 24
تقدم اللجنة �إلى الدول الأطراف و�إلى اجلمعية العامة للأمم املتحدة تقريرا �سنويا عن
�أن�شطتها امل�ضطلع بها مبوجب هذه االتفاقية .
اجلزء الثالث
املــادة ( ) 25
 - 1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول .
 - 2تخ�ضع هذه االتفاقية لإجراء الت�صديق  .وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني العام
للأمم املتحدة .
املــادة ( ) 26
يفتح باب االن�ضمام �إلى هذه االتفاقية جلميع الدول  .وي�صبح االن�ضمام �ساري املفعول
عند �إيداع �صك االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
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املــادة ( ) 27
 - 1يب ـ ــد�أ نف ــاذ ه ـ ــذه االتفاقيـ ــة فـي اليــوم الثالثي ــن بعد تاريـ ــخ �إيـ ــداع �صك الت�صديـ ـ ــق
�أو االن�ضمام الع�شرين لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
 - 2يبد أ� نفاذ االتفاقية بالن�سبة لكل دولة ت�صدق عليها �أو تن�ضم �إليها بعد �إيداع الت�صديق
�أو االن�ضمام الع�شرين فـي اليوم الثالثني بعد تاريخ قيام الدولة ب�إيداع وثيقة الت�صديق
�أو االن�ضمام اخلا�صة بها .
املــادة ( ) 28
 - 1ميك ــن لأي دولة وقـت التوقيـ ــع �أو الت�صدي ـ ــق على هذه االتفاقي ــة �أو االن�ضمـام �إليها ،
�أن تعلن �أنها ال تعرتف باخت�صا�ص اللجنة املن�صو�ص عليه فـي املادة ( . ) 20
 - 2ميكن لأي دولة طرف تكون قد �أبدت حتفظا وفقا للفقرة (  ) 1من هذه املادة �أن ت�سحب
هذا التحفظ  ،فـي �أي وقت ت�شاء  ،ب�إر�سال �إخطار �إلى الأمني العام للأمم املتحدة .
املــادة ( ) 29
 - 1يجوز لأي دولة طرف فـي هذه االتفاقية �أن تقرتح �إدخال تعديل عليها و�أن تقدمه
�إلى الأمني العام للأمم املتحدة  .ويقوم الأمني العام بناء على ذلك  .ب�إبالغ الدول
الأطراف بالتعديل املقرتح مع طلب ب�إخطاره مبا �إذا كانت هذه الدول حتبذ عقد
م�ؤمتر للدول الأطراف للنظر فـي االقرتاح والت�صويت عليه  .وفـي حالة ت�أييد ثلث
الدول الأطراف على الأقل فـي غ�ضون �أربعة �أ�شهر من تاريخ هذا التبليغ  ،لعقد هذا
امل�ؤمتر  ،يدعو الأمني العام �إلى عقده حتت رعاية الأمم املتحدة  .ويقدم الأمني العام
�أي تعديل تعتمده �أغلبية من الدول الأطراف احلا�ضرة فـي امل�ؤمتر وامل�صوتة �إلى
جميع الدول الأطراف لقبوله .
 - 2يبد�أ نفاذ �أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ( �أ ) من هذه املادة عندما يخطر ثلثا
الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية الأمني العام للأمم املتحدة بقبولها التعديل طبقا
للإجراءات الد�ستورية لكل منها .
 - 3تكون التعديالت  ،عند بدء نفاذها  ،ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها  .وتبقى الدول
الأطراف الأخرى ملزمة ب�أحكام هذه االتفاقية وب�أي تعديالت �سابقة تكون قد قبلتها .
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املــادة ( ) 30
� - 1أي نـ ــزاع ين�ش ـ ـ�أ بني دولتــني �أو �أكرث من ال ــدول الأطراف فـيما يتعلـ ــق بتف�سي ــر هـ ــذه
االتفاقيــة �أو تنفـيذها وال ميكن ت�سويته عن طريق التفاو�ض  ،يطرح للتحكيم بناء
على طلب �إحدى هذه الدول  .ف�إذا مل تتمكن الأطراف فـي غ�ضون �ستة �أ�شهر من
تاريخ طلب التحكيم  ،من املوافقة على تنظيم التحكيم  ،يجوز لأي من تلك الأطراف
�أن يحيل النزاع �إلى محكمة العدل الدولية بتقدمي طلب وفقا للنظام الأ�سا�سي لهذه
املحكمة .
 - 2يجوز لكل دولة �أن تعلن فـي وقت توقيع هذه االتفاقية �أو الت�صديق عليها �أو االن�ضمام
�إليها � ،أنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة (  ) 1من هذه املادة  .ولن تكون الدول
الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة (  ) 1من هذه املادة بالن�سبة لأي دولة طرف تكون
قد �أبدت هذا التحفظ .
 - 3يجـ ــوز فــي �أي وقــت لأي دولة طــرف أ�بــدت حتفظــا وفقا للفقــرة (  ) 2من هذه امل ــادة
�أن ت�سحب هذا التحفظ ب�إر�سال �إخطار �إلى الأمني العام للأمم املتحدة .
املــادة ( ) 31
 - 1يجوز لأي دولة طرف �أن تنهي ارتباطها بهذه االتفاقية ب�إخطار كتابي تر�سله �إلى
الأمني العام للأمم املتحدة  .وي�صبح الإنهاء نافذا بعد مرور �سنة على تاريخ ت�سلم
الأمني العام هذا الإخطار .
 - 2لن ي�ؤدي هذا الإنهاء �إلى �إعفاء الدولة الطرف من االلتزامات الواقعة عليها مبوجب
هذه االتفاقية فـيما يتعلق ب�أي عمل �أو �إغفال يحدث قبل التاريخ الذي ي�صبح فـيه
الإنهاء نافذا  .ولن يخل الإنهاء ب�أي �شكل با�ستمرار نظر �أي م�س�ألة تكون اللجنة
ما�ضية فـي نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي ي�صبح فـيه الإنهاء نافذا .
 - 3بعد التاريخ الذي ي�صبح فـيه �إنهاء ارتباط دولة طرف باالتفاقية نافذا  ،ال تبد�أ اللجنة
النظر فـي �أي م�س�ألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .
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املــادة ( ) 32
يعلم الأمني العام للأمم املتحدة جميع �أع�ضاء الأمم املتحدة وجميع الدول التي وقعت
هذه االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها بالتفا�صيل التالية :
أ�  -التوقيعات والت�صديقات واالن�ضمامات التي تتم مبوجب املادتني ( ، ) 26 ( ، ) 25
ب  -تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبوجب املادة (  ، ) 27وكذلك تاريخ بدء نفاذ �أي
تعديالت تدخل عليها مبوجب املادة ( ، ) 29
ج  -حاالت الإنهاء مبقت�ضى املادة ( . ) 31
املــادة ( ) 33
 - 1تودع هذه االتفاقية  ،التي تت�ساوى ن�صو�صها الأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية
والعربية والفرن�سية فـي احلجية لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
 - 2ير�ســل الأميـ ــن الع ــام للأمــم املتح ــدة ن�سخــا م�صدقــة من هــذه االتفاقيــة �إل ــى جميــع
الدول الأطراف .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/46
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى العه ــد الدولــي اخل ــا�ص باحلق ـ ــوق االقت�صاديـ ــة واالجتماعيـ ـ ــة والثقافيـ ـ ــة املح ــرر
فــي نيويورك بتاريخ  16من دي�سمرب 1966م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ان�ضمــام �سلطن ــة عم ــان �إلى العهــد الدول ــي اخل ــا�ص باحلق ــوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وفقا لل�صيغة املرفقة  ،مع مراعاة التحفــظ على �أحكــام البنديــن
( أ�  ،د) من الفقرة ( )1من املادة ( )8من العهد امل�شار �إليه املتعلقني بحق تكوين النقابات ،
وحق الإ�ضراب  ،وذلك بالن�سبة �إلى املوظفني فــي الوحدات احلكومية .
املــادة الثانيــــة
على جهــات االخت�ص ــا�ص إ�يــداع وثيقــة االن�ضمــام �إلى العهـ ــد امل�شــار �إليــه وفقـا لأحكامــه ،
مع مراعاة التحفظ امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 13 :من �شعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  7 :من ابريـــــــل �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافـية
اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة � 2200ألف (د )21-امل�ؤرخ فـي  16كانون الأول/دي�سمرب 1966
تاريخ بدء النفاذ  3 :كانون الثاين/يناير  ،1976وفقا للمادة 27
الديباجة
�إن الدول الأطراف فـي هذا العهد ،
�إذ ترى �أن الإقرار مبا جلميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية من كرامة �أ�صيلة فـيهم  ،ومن حقوق
مت�ساوية وثابتة  ،ي�شكل وفقا للمبادئ املعلنة فـي ميثاق الأمم املتحدة � ،أ�سا�س احلرية
والعدل وال�سالم فـي العامل ،
و�إذ تقر ب�أن هذه احلقوق تنبثق من كرامة الإن�سان الأ�صيلة فـيه ،
و�إذ تدرك �أن ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل الأعلى املتمثل  ،وفقا للإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان  ،فـي �أن يكون الب�شر �أحرارا ومتحررين من اخلوف والفاقة  ،هو �سبيل تهيئة
الظروف ال�ضرورية لتمكني كل �إن�سان من التمتع بحقوقه االقت�صادية واالجتماعية
والثقافـية  ،وكذلك بحقوقه املدنية وال�سيا�سية ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها ما على الدول  ،مبقت�ضى ميثاق الأمم املتحدة  ،من التزام بتعزيز
االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق الإن�سان وحرياته ،
و�إذ تدرك �أن على الفرد  ،الذي ترتتب عليه واجبات �إزاء الأفراد الآخرين و�إزاء اجلماعة
التي ينتمي �إليها  ،م�س�ؤولية ال�سعي �إلى تعزيز ومراعاة احلقوق املعرتف بها فـي هذا العهد ،
قد اتفقت على املواد التالية :
اجلزء الأول
املــادة ( ) 1
 - 1جلميع ال�شعوب حق تقرير م�صريها بنف�سها  ،وهي مبقت�ضى هذا احلق حرة فـي تقرير
مركزها ال�سيا�سي وحرة فـي ال�سعي لتحقيق منائها االقت�صادي واالجتماعي والثقافـي .
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 - 2جلميــع ال�شعــوب � ،سعيــا وراء �أهدافهــا اخلا�ص ــة  ،الت�صــرف احلـر برثواتهــا ومواردهـ ــا
الطبيعية دومنا �إخالل ب�أي التزامات منبثقة عن مقت�ضيات التعاون االقت�صادي
الدويل القائم على مبد�أ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل  .وال يجوز فـي �أي حال
حرمان �أي �شعب من �أ�سباب عي�شه اخلا�صة .
 - 3على الدول الأطراف فـي هذا العهد  ،مبا فـيها الدول التي تقع على عاتقها م�س�ؤولية
�إدارة الأقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتي والأقاليم امل�شمولة بالو�صاية �أن تعمل على
حتقيق حق تقرير امل�صري و�أن حترتم هذا احلق  ،وفقا لأحكام ميثاق الأمم املتحدة .
اجلزء الثاين
املــادة ( ) 2
 - 1تتعه ــد كل دولـ ــة طرف فـي هــذا العهــد ب�أن تتخ ـ ــذ  ،مبفردهـ ــا وعن طريــق امل�ساع ــدة
والتعاون الدوليني  ،وال �سيما على ال�صعيدين االقت�صادي والتقني  ،وب�أق�صى ما ت�سمح
به مواردها املتاحة  ،ما يلزم من خطوات ل�ضمان التمتع الفعلي التدريجي باحلقوق
املعرتف بها فـي هذا العهد � ،سالكة �إلى ذلك جميع ال�سبل املنا�سبة  ،وخ�صو�صا �سبيل
اعتماد تدابري ت�شريعية .
 - 2تتعهـد الدول الأطـراف فـي هذا العهـد ب�أن ت�ضمـن جعل ممار�سة احلقوق املن�صو�ص
عليهـا فـي هــذا العه ــد بريئ ــة من �أي متييــز ب�سبب العرق � ،أو اللــون � ،أو اجلنــ�س � ،أو
اللغة � ،أو الدين � ،أو الر�أي �سيا�سيا �أو غري �سيا�سي � ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي � ،أو
الرثوة � ،أو الن�سب � ،أو غري ذلك من الأ�سباب .
 - 3للبلـدان الناميـة �أن تقـرر  ،مع �إيالء املراعـاة الواجبـة حلقـوق الإن�سـان والقت�صادهـا
القومي � ،إلى �أي مدى �ست�ضمن احلقوق االقت�صادية املعرتف بها فـي هذا العهد لغري
املواطنني .
املــادة ( ) 3
تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد ب�ضمان م�ساواة الذكور والإناث فـي حق التمتع
بجميع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافـية املن�صو�ص عليها فـي هذا العهد .
املــادة ( ) 4
تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد ب�أنه لي�س للدولة �أن تخ�ضع التمتع باحلقوق التي
ت�ضمنها طبقا لهذا العهد �إال للحدود املقررة فـي القانون  ،و�إال مبقدار توافق ذلك مع
طبيعة هذه احلقوق  ،و�شريطة �أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام فـي جمتمع
دميقراطي .
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املــادة ( ) 5
 - 1لي�س فـي هذا العهد �أي حكم يجوز ت�أويله على نحو يفـيد انطواءه على �أي حق لأي
دولة �أو جماعة �أو �شخ�ص مببا�شرة �أي ن�شاط �أو القيام ب�أي فعل يهدف �إلى �إهدار �أي
من احلقـ ــوق �أو احلريــات املعتـرف بها فـي هذا العهــد �أو �إلى فــر�ض قيود عليها �أو�سع
من تلك املن�صو�ص عليها فـيه .
 - 2ال يقبل فر�ض �أي قيد �أو �أي ت�ضييق على �أي من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية املعرتف بها
�أو النافـذة فـي �أي بلد تطبيقا لقوانني �أو اتفاقيات �أو �أنظمة �أو �أعراف  ،بذريعة كون
هذا العهد ال يعرتف بها �أو كون اعرتافه بها �أ�ضيق مدى .
اجلزء الثالث
املــادة ( ) 6
 - 1تعرتف الدول الأطراف فـي هذا العهد باحلق فـي العمل  ،الذي ي�شمل ما لكل
�شخ�ص من حق فـي �أن تتاح له �إمكانية ك�سب رزقه بعمل يختاره �أو يقبله بحرية ،
وتقوم باتخاذ تدابري منا�سبة ل�صون هذا احلق .
 - 2يجب �أن ت�شمل التدابري التي تتخذها كل من الدول الأطراف فـي هذا العهد لت�أمني
املمار�سة الكاملة لهذا احلق توفـري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني ،
والأخذ فـي هذا املجال ب�سيا�سات وتقنيات من �ش�أنها حتقيق تنمية اقت�صادية
واجتماعية وثقافـية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة فـي ظل �شروط ت�ضمن للفرد
احلريات ال�سيا�سية واالقت�صادية الأ�سا�سية .
املــادة ( ) 7
تعرتف الدول الأطراف فـي هذا العهد مبا لكل �شخ�ص من حق فـي التمتع ب�شروط عمل
عادلة ومر�ضية تكفل على اخل�صو�ص :
�أ  -مكاف�أة توفر جلميع العمال  ،كحد �أدنى :
� - 1أجرا من�صفا  ،ومكاف�أة مت�ساوية لدى ت�ساوي قيمة العمل دون �أي متييز  ،على
�أن ي�ضمن للمر�أة خ�صو�صا متتعها ب�شروط عمل ال تكون �أدنى من تلك التي
يتمتع بها الرجل  ،وتقا�ضيها �أجرا ي�ساوي �أجر الرجل لدى ت�ساوي العمل ،
 - 2عي�شا كرميا لهم ولأ�سرهم طبقا لأحكام هذا العهد ،
-533-

ب  -ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�صحة ،
ج  -ت�ساوي اجلميع فـي فر�ص الرتقية  ،داخل عملهم � ،إلى مرتبة �أعلى مالئمة  ،دون
�إخ�ضاع ذلك �إال العتباري الأقدمية والكفاءة ،
د  -اال�سرتاحة و�أوقات الفراغ  ،والتحديد املعقول ل�ساعات العمل  ،والإجازات الدورية
املدفوعة الأجر  ،وكذلك املكاف�أة عن �أيام العطل الر�سمية .
املــادة ( ) 8
 -1تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد بكفالة ما يلي :
أ�  -حق كل �شخ�ص فـي تكوين النقابات باال�شرتاك مع �آخرين وفـي االن�ضمام �إلى
النقابة التي يختارها  ،دومنا قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية  ،على ق�صد تعزيز
م�صاحلــه االقت�صادي ــة واالجتماعيــة وحمايتهــا  .وال يجوز �إخ�ضــاع ممار�ســة هذا
احلق لأي قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري �ضرورية  ،فـي
جمتمع دميقراطي  ،ل�صيانة الأمن القومي �أو النظام العام �أو حلماية حقوق
الآخرين وحرياتهم ،
ب  -حق النقابات فـي �إن�شاء احتادات �أو احتادات حالفـية قومية  ،وحق هذه
االحتادات فـي تكوين منظمات نقابية دولية �أو االن�ضمام �إليها ،
ج  -حق النقابات فـي ممار�سة ن�شاطها بحرية  ،دومنا قيود غري تلك التي ين�ص عليها
القانون وت�شكل تدابري �ضرورية  ،فـي جمتمع دميقراطي  ،ل�صيانة الأمن القومي
�أو النظام العام �أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم ،
د  -حق الإ�ضراب � ،شريطة ممار�سته وفقا لقوانني البلد املعني .
 - 2ال حتول هذه املادة دون �إخ�ضاع �أفراد القوات امل�سلحة �أو رجال ال�شرطة �أو موظفـي
الإدارات احلكومية لقيود قانونية على ممار�ستهم لهذه احلقوق .
 - 3لي�س فـي هذه املادة �أي حكم يجيز للدول الأطراف فـي اتفاقية منظمة العمل
الدولية املعقودة  1948ب�ش�أن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ
تدابري ت�شريعية من �ش�أنها � ،أو تطبيق القانون بطريقة من �ش�أنها � ،أن تخل بال�ضمانات
املن�صو�ص عليها فـي تلك االتفاقية .
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املــادة ( ) 9
تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد بحق كل �شخ�ص فـي ال�ضمان االجتماعي  ،مبا فـي
ذلك الت�أمينات االجتماعية .
املــادة ( ) 10
تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد مبا يلي :
 - 1وجوب منح الأ�سرة  ،التي ت�شكل الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية فـي املجتمع ،
�أكرب قدر ممكـن من احلمايـة وامل�ساعـدة  ،وخ�صو�صـا لتكويـن هـذه الأ�سـرة وطوال
نهو�ضها مب�س�ؤولية تعهد وتربية الأوالد الذين تعيلهم  .ويجب �أن ينعقد الزواج
بر�ضا الطرفـني املزمع زواجهما ر�ضاء ال �إكراه فـيه .
 - 2وجوب توفـري حماية خا�صة للأمهات خالل فرتة معقولة قبل الو�ضع وبعده .
وينبغي منح الأمهات العامالت � ،أثناء الفرتة املذكورة � ،إجازة م�أجورة �أو �إجازة
م�صحوبة با�ستحقاقات �ضمان اجتماعي كافـية .
 - 3وجوب اتخاذ تدابري حماية وم�ساعدة خا�صة ل�صالح جميع الأطفال واملراهقني ،
دون �أي متييز ب�سبب الن�سب �أو غريه من الظروف  .ومن الواجب حماية الأطفال
واملراهقني من اال�ستغالل االقت�صادي واالجتماعي  .كما يجب جعل القانون يعاقب
على ا�ستخدامه ــم فـي �أي عم ــل من � أش�نــه �إف�ســاد �أخالقه ــم �أو الإ�ضرار ب�صحتهــم
�أو تهديد حياتهم باخلطر �أو �إحلاق الأذى بنموهم الطبيعي  .وعلى الدول �أي�ضا
�أن تفــر�ض حدودا دنيا لل�سـن يحظــر القانــون ا�ستخــدام ال�صغــار الذين مل يبلغوها
فـي عمل م�أجور ويعاقب عليه .
املــادة ( ) 11
 - 1تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد بحق كل �شخ�ص فـي م�ستوى معي�شي كاف له
ولأ�سرته  ،يوفر ما يفـي بحاجتهم من الغذاء والك�ساء وامل�أوى  ،وبحقه فـي حت�سني
متوا�صل لظروفه املعي�شية  .وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابري الالزمة لإنفاذ
هذا احلق  ،معرتفة فـي هذا ال�صدد بالأهمية الأ�سا�سية للتعاون الدويل القائم على
االرت�ضاء احلر .
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 - 2واعرتافا مبا لكل �إن�سان من حق �أ�سا�سي فـي التحرر من اجلوع  ،تقوم الدول الأطراف
فـي هذا العهد  ،مبجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل  ،باتخاذ التدابري
امل�شتملة على برامج محددة ملمو�سة والالزمة ملا يلي :
أ�  -حت�سني طرق �إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية  ،عن طريق اال�ستفادة الكلية
من املعارف التقنيــة والعلميــة  ،ون�شر املعرفـة مببـادئ التغذيـة  ،وا�ستحــداث
�أو �إ�صالح نظم توزيـع الأرا�ضـي الزراعية بطريقة تكفل �أف�ضل �إمناء للموارد
الطبيعية وانتفاع بها ،
ب  -ت�أمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال فـي �ضوء االحتياجات  ،ي�ضع
فـي اعتباره امل�شاكل التي تواجهها البلدان امل�ستوردة للأغذية وامل�صدرة لها
على ال�سواء .
املــادة ( ) 12
 - 1تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد بحق كل �إن�سان فـي التمتع ب�أعلى م�ستوى من
ال�صحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه .
 - 2ت�شمل التدابري التي يتعني على الدول الأطراف فـي هذا العهد اتخاذها لت�أمني املمار�سة
الكاملة لهذا احلق  ،تلك التدابري الالزمة من �أجل :
�أ  -العمل على خف�ض معدل موتى املواليد ومعدل وفـيات الر�ضع وت�أمني منو
الطفل منوا �صحيا ،
ب  -حت�سني جميع جوانب ال�صحة البيئية وال�صناعية ،
ج  -الوقايـ ــة مــن الأمـرا�ض الوبائيـ ــة واملتوطنـ ــة واملهنيـ ــة والأم ــرا�ض الأخـ ــرى
وعالجهـا ومكافحتها ،
د  -تهيئة ظروف من �ش�أنها ت�أمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع فـي
حالة املر�ض .
املــادة ( ) 13
 -1تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد بحق كل فرد فـي الرتبية والتعليم  .وهي متفقة
على وجوب توجيه الرتبية والتعليم �إلى الإمناء الكامل لل�شخ�صية الإن�سانية واحل�س
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بكرامتها و�إلى توطيد احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية  .وهي متفقة كذلك
على وجوب ا�ستهداف الرتبية والتعليم متكني كل �شخ�ص من الإ�سهام بدور نافع فـي
جمتمع حر  ،وتوثيق �أوا�صر التفاهم والت�سامح وال�صداقة بني جميع الأمم ومختلف
الفئات ال�ساللية �أو الإثنية �أو الدينية  ،ودعم الأن�شطة التي تقوم بها الأمم املتحدة من
�أجل �صيانة ال�سلم .
 - 2وتقر الدول الأطراف فـي هذا العهد ب�أن �ضمان املمار�سة التامة لهذا احلق يتطلب :
أ�  -جعل التعليم االبتدائي �إلزاميا و�إتاحته جمانا للجميع ،
ب  -تعميم التعليـم الثانـوي مبختلف �أنواعـه  ،مبا فـي ذلك التعليـم الثانـوي التقني
واملهني  ،وجعله متاحا للجميع بكافة الو�سائل املنا�سبة وال �سيما بالأخذ تدريجيا
مبجانية التعليم ،
ج  -جعل التعليـم العالـي متاحا للجميـع على قـدم امل�سـاواة  ،تبعا للكفـاءة  ،بكافة
الو�سائل املنا�سبة وال �سيما بالأخذ تدريجيا مبجانية التعليم ،
د  -ت�شجيع الرتبية الأ�سا�سية �أو تكثيفها � ،إلى �أبعد مدى ممكن  ،من �أجل الأ�شخا�ص
الذين مل يتلقوا �أو مل ي�ستكملوا الدرا�سة االبتدائية ،
هـ  -العمـل بن�شـاط على �إمناء �شبكـة مدر�سيـة على جميع امل�ستويـات  ،و�إن�شاء نظام
منح واف بالغر�ض  ،وموا�صلة حت�سني الأو�ضاع املادية للعاملني فـي التدري�س .
 - 3تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد باحرتام حرية الآباء � ،أو الأو�صياء عند وجودهم ،
فـي اختيار مدار�س لأوالدهم غري املدار�س احلكومية � ،شريطة تقيد املدار�س املختارة
مبعايري التعليم الدنيا التي قد تفر�ضها �أو تقرها الدولة  ،وبت�أمني تربية �أولئك
الأوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم اخلا�صة .
 - 4لي�س فـي �أي من �أحكام هذه املادة ما يجوز ت�أويله على نحو يفـيد م�سا�سه بحرية الأفراد
والهيئات فـي �إن�شاء و�إدارة م�ؤ�س�سات تعليمية � ،شريطة التقيد دائما باملبادئ املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة (  ) 1من هذه املادة ورهنا بخ�ضوع التعليم الذي توفره هذه امل�ؤ�س�سات
ملا قد تفر�ضه الدولة من معايري دنيا .
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املــادة ( ) 14
تتعهد كل دولة طرف فـي هذا العهد  ،مل تكن بعد وهي ت�صبح طرفا فـيه قد متكنت
من كفالة �إلزامية وجمانية التعليم االبتدائي فـي بلدها ذاته �أو فـي �أقاليم �أخرى حتت
واليتها  ،بالقيام  ،فـي غ�ضون �سنتني  ،بو�ضع واعتماد خطة عمل مف�صلة للتنفـيذ الفعلي
والتدريجي ملبد�أ �إلزامية التعليم وجمانيته للجميع  ،خالل عدد معقول من ال�سنني يحدد
فـي اخلطة .
املــادة ( ) 15
 - 1تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد ب�أن من حق كل فرد :
�أ � -أن ي�شارك فـي احلياة الثقافـية ،
ب � -أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته ،
ج � -أن يفـيد من حماية امل�صالح املعنوية واملادية الناجمة عن �أي �أثر علمي �أو فني
�أو �أدبي من �صنعه .
 - 2تراعي الدول الأطراف فـي هذا العهد  ،فـي التدابري التي �ستتخذها بغية �ضمان
املمار�سة الكاملة لهذا احلق � ،أن ت�شمل تلك التدابري التي تتطلبها �صيانة العلم
والثقافة و�إمنا�ؤهما و�إ�شاعتهما .
 - 3تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد باحرتام احلرية التي ال غنى عنها للبحث
العلمي والن�شاط الإبداعي .
 - 4تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد بالفوائد التي جتنى من ت�شجيع و�إمناء االت�صال
والتعاون الدوليني فـي ميداين العلم والثقافة .
اجلزء الرابع
املــادة ( ) 16
 - 1تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد ب�أن تقدم  ،طبقا لأحكام هذا اجلزء من العهد ،
تقاريـر عن التدابـري التي تكون قد اتخذتهـا وعن التقـدم املحـرز على طريـق �ضمـان
احرتام احلقوق املعرتف بها فـي هذا العهد .
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 - 2أ�  -توجه جميع التقارير �إلى الأمني العام للأمم املتحدة  ،الذي يحيل ن�سخا منها �إلى
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للنظر فـيها طبقا لأحكام هذا العهد ،
ب  -على الأمني العام للأمم املتحـدة �أي�ضا  ،حني يكـون التقريـر الوارد من دولة طرف
فـي هذا العهد � ،أو جزء �أو �أكرث منه  ،مت�صال ب�أي م�س�ألة تدخل فـي اخت�صا�ص
�إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة وفقا ل�صكها الت�أ�سي�سي وتكون الدولة الطرف املذكورة
ع�ضوا فـي هذه الوكالة � ،أن يحيل �إلى تلك الوكالة ن�سخة من هذا التقرير �أو من
جزئه املت�صل بتلك امل�س�ألة  ،ح�سب احلالة .
املــادة ( ) 17
 -1تقدم الدول الأطراف فـي هذا العهد تقاريرها على مراحل  ،طبقا لربنامج ي�ضعه
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي فـي غ�ضون �سنة من بدء نفاذ هذا العهد  ،بعد
الت�شاور مع الدول الأطراف والوكاالت املتخ�ص�صة املعنية .
 - 2للدولة �أن ت�شري فـي تقريرها �إلى العوامل وامل�صاعب التي متنعها من الإيفاء الكامل
بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذا العهد .
 - 3حني يكون قد �سبق للدولة الطرف فـي هذا العهد �أن �أر�سلت املعلومات املنا�سبة �إلى الأمم
املتحدة �أو �إلى �إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة  ،ينتفـي لزوم تكرار �إيراد هذه املعلومات
ويكتفـى ب�إحالة دقيقة �إلى املعلومات املذكورة .
املــادة ( ) 18
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،مبقت�ضى امل�س�ؤوليات التي عهد بها �إليه ميثاق الأمم
املتحدة فـي ميدان حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية � ،أن يعقد مع الوكاالت املتخ�ص�صة
ما يلزم من ترتيبات كيما توافـيه بتقارير عن التقدم املحرز فـي ت�أمني االمتثال ملا يدخل
فـي نطاق �أن�شطتها من �أحكام هذا العهد  ،وميكن ت�ضمني هذه التقارير تفا�صيل عن
املقررات والتو�صيات التي اعتمدتها الأجهزة املخت�صة فـي هذه الوكاالت ب�ش�أن هذا
االمتثال .
املــادة ( ) 19
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يحيل �إلى جلنة حقوق الإن�سان التقارير املتعلقة
بحقوق الإن�سان واملقدمة من الدول عمال باملادتني (  16و  ) 17ومن الوكاالت املتخ�ص�صة
عمال باملادة (  ، ) 18لدرا�ستها وو�ضع تو�صية عامة ب�ش�أنها �أو لإطالعها عليها عند االقت�ضاء .
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املــادة ( ) 20
لل ــدول الأطــراف فــي هــذا العه ــد وللوكـ ــاالت املتخ�ص�صــة املعنيـ ــة �أن تقـدم �إلــى املجلــ�س
االقت�صادي واالجتماعي مالحظات على �أي تو�صية عامة تبديها جلنة حقوق الإن�سان
مبقت�ضى املادة ( � ) 19أو على �أي �إمياء �إلى تو�صية عامة يرد فـي �أي تقرير للجنة حقوق
الإن�سان �أو فـي �أي وثيقة تت�ضمن �إحالة �إليها .
املــادة ( ) 21
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة بني احلني واحلني تقارير
ت�شتمل على تو�صيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف
فـي هذا العهد ومن الوكاالت املتخ�ص�صة حول التدابري املتخذة والتقدم املحرز على
طريق كفالة تعميم مراعاة احلقوق املعرتف بها فـي هذا العهد .
املــادة ( ) 22
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ا�سرتعاء نظر هيئات الأمم املتحدة الأخرى وهيئاتها
الفرعية  ،والوكــاالت املتخ�ص�صــة املعنيـة بتوفـري امل�ساعـدة التقنيـة � ،إلى �أي م�سائـل تن�ش�أ
عن التقارير امل�شار �إليها فـي هذا اجلزء من هذا العهد وميكن �أن ت�ساعد تلك الأجهزة كل
فـي جمال اخت�صا�صه  ،على تكوين ر�أي حول مالءمة اتخاذ تدابري دولية من �ش�أنها �أن
ت�ساعد على فعالية التنفـيذ التدريجي لهذا العهد .
املــادة ( ) 23
توافق الدول الأطراف فـي هذا العهد على �أن التدابري الدولية الرامية �إلى كفالة �إعمال
احلقوق املعرتف بها فـي هذا العهد ت�شمل عقد اتفاقيات  ،واعتماد تو�صيات  ،وتوفـري
م�ساعدة تقنية  ،وعقد اجتماعات �إقليمية واجتماعات تقنية بغية الت�شاور والدرا�سة
تنظم باال�شرتاك مع احلكومات املعنية .
املــادة ( ) 24
لي�س فـي �أي حكم من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو يفـيد م�سا�سه ب�أحكام
ميثاق الأمم املتحدة و�أحكام د�ساتري الوكاالت املتخ�ص�صة التي حتدد م�س�ؤوليات مختلف
هيئات الأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة ب�صدد امل�سائل التي يتناولها هذا العهد .
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املــادة ( ) 25
لي�س فـي �أي حكم من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله علـى نحو يفـيد م�سا�سه مبا جلميع
ال�شعوب من حق �أ�صيل فـي حرية التمتع واالنتفاع كليا برثواتها ومواردها الطبيعية .
اجلزء اخلام�س
املــادة ( ) 26
 - 1هذا العهد متاح لتوقيع �أي دولة ع�ضو فـي الأمم املتحدة �أو ع�ضو فـي �أي وكالة من
وكاالتها املتخ�ص�صة و�أي دولة طرف فـي النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية  ،و�أي
دولة �أخرى دعتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إلى �أن ت�صبح طرفا فـي هذا العهد .
 - 2يخ�ضع هذا العهد للت�صديق  .وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
 - 3يت ــاح االن�ضم ـ ــام �إلى هذا العه ــد لأي دول ــة من الـدول امل�شار �إليها فــي الفق ــرة ( ) 1
من هذه املادة .
 - 4يقع االن�ضمام ب�إيداع �صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
 - 5يخطــر الأميــن العـ ــام للأم ــم املتح ــدة جميــع الــدول التي تك ــون قد وقع ــت هذا العهــد
�أو ان�ضمت �إليه ب�إيداع كل �صك من �صكوك الت�صديق �أو االن�ضمام .
املــادة ( ) 27
 - 1يبد أ� نفاذ هذا العهد بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع �صك االن�ضمام �أو الت�صديق
اخلام�س والثالثني لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
� - 2أما الدول التي ت�صـدق هذا العهـد �أو تن�ضـم �إليه بعد �أن يكـون قد مت �إيـداع �صـك
الت�صديق �أو االن�ضمام اخلام�س والثالثني فـيبد�أ نفاذ هذا العهد �إزاء كل منها بعد ثالثة
�أ�شهر من تاريخ �إيداعها �صك ت�صديقها �أو �صك ان�ضمامها .
املــادة ( ) 28
تنطبق �أحكام هذا العهد  ،دون �أي قيد �أو ا�ستثناء  ،على جميع الوحدات التي تت�شكل
منها الدول االحتادية .
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املــادة ( ) 29
 -1لأي دولة طرف فـي هذا العهد �أن تقرتح تعديال عليه تودع ن�صه لدى الأمني العام
للأمم املتحدة  .وعلى �إثر ذلك يقوم الأمني العام ب�إبالغ الدول الأطراف فـي هذا
العهد ب�أي تعديالت مقرتحة  ،طالبا �إليها �إعالمه عما �إذا كانت حتبذ عقد م�ؤمتر
للدول الأطراف للنظر فـي تلك املقرتحات والت�صويت عليها  .ف�إذا حبذ عقد امل�ؤمتر
ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمني العام برعاية الأمم املتحدة  .و�أي تعديل
تعتمده �أغلبية الدول الأطراف احلا�ضرة واملقرتعة فـي امل�ؤمتر يعر�ض على اجلمعية
العامة للأمم املتحدة لإقراره .
 - 2يبد أ� نفاذ التعديالت متى �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة وقبلتها �أغلبية ثلثي
الدول الأطراف فـي هذا العهد  ،وفقا للإجراءات الد�ستورية لدى كل منها .
 - 3متى بد أ� نفـاذ هذه التعديالت ت�صبح ملزمة للـدول الأطـراف التي قبلتها  ،بينما تظل
الدول الأطراف الأخرى ملزمة ب�أحكام هذا العهد وب�أي تعديل �سابق تكون قد قبلته .
املــادة ( ) 30
ب�صرف النظر عن االخطارات التي تتم مبقت�ضى الفقرة (  ) 5من املادة (  ، ) 26يخطر
الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول امل�شار �إليها فـي الفقرة (  ) 1من املادة املذكورة
مبا يلي :
أ�  -التوقيعات والت�صديقات واالن�ضمامات التي تتم طبقا للمادة ( ، ) 26
ب  -تاريخ بدء نفاذ هـذا العهـد مبقت�ضـى املادة (  ، ) 27وتاريــخ بدء نفــاذ �أي تعديــالت
تتم فـي �إطار املادة ( . ) 29
املــادة ( ) 31
 - 1يودع هذا العهد  ،الذي تت�ساوى فـي احلجية ن�صو�صه بالأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية
وال�صينية والفرن�سية  ،فـي محفوظات الأمم املتحدة .
 - 2يقوم الأمني العـام للأمـم املتحـدة ب�إر�سـال �صـور م�صدقـة من هذا العهـد �إلى جميـع
الدول امل�شار �إليها فـي املادة ( . ) 26
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/47
بالت�صديق على اتفاقية
بين حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل
من الت�أ�شيرة لحاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�صة والخدمة والر�سمية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة والر�سمية  ،املوقعة
فـي مدينة م�سقط بتاريخ  11من فرباير 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 13 :من �شعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  7 :من ابريـــــــل �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

اتفاقيـــة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة والر�سمية
�إن حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة جمهورية الهند  ،وامل�شار �إليهما �أدناه بـ " الطرفـني " ،
ورغبة منهما فـي تقوية عالقات ال�صداقة بني البلدين ،
و�إذ حتدوهما الرغبة فـي ت�سهيل �سفر مواطنيهما  ،حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
واخلا�صة واخلدمة والر�سمية ال�سارية املفعول فـي �إقليم الطرف الآخر ،
قد تو�صال �إلى التفاهم الآتي :
املــادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على حاملي �أي من جوازات ال�سفر الآتية :
 - 1جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�صـة واخلدمـة � ،ساريـة املفعـول التابعـة حلكومـة
�سلطنة عمان .
 - 2جـ ــوازات ال�سفـ ــر الدبلوما�سي ـ ــة والر�سمي ــة � ،ساري ــة املفعـ ــول التابعـ ــة حلكومـ ــة
جمهورية الهند .
املــادة ( ) 2
يجوز ملواطني �أي من الطرفـني حاملي �أي من اجلوازات ال�سارية امل�شار �إليها فـي املادة ()1
الدخول �إلى � ،أو املرور عرب � ،أو البقاء فـي � ،أو اخلروج من �إقليم الطرف الآخر دون �شرط
احل�صول على الت�أ�شرية ملدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما  ،وذلك خالل مدة ( )180مائة
وثمانني يوما من تاريخ دخولهم لأول مرة .
املــادة ( ) 3
يجب على مواطني �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شـار �إليهــا
فـي املادة ( )1عدم القيام ب�أي �أن�شطة مدفوعــة الأجــر التــي تتطل ــب ت�صري ــح عم ــل فـ ــي
�أثناء �إقامتهم فـي �إقليم الطرف الآخر .
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املــادة ( ) 4
يجب على مواطني �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها
فـي املادة ( )1االلتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها فـي �أثناء �إقامتهم فـي �إقليم
الطرف الآخر .
املــادة ( ) 5
يجب �أن تكون جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( ، )1واخلا�صة مبواطني �أي من
الطرفـني � ،سارية املفعول ملدة (� )6ستة �أ�شهر على الأقل عند دخولهم �إلى �إقليم الطرف
الآخر .
املــادة ( ) 6
يجب على مواطني �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها
فـي املادة ( )1الدخول �إلى  ،والبقاء فـي  ،واملرور عرب  ،واخلروج من �إقليم الطرف
الآخر من خالل نقاط عبور احلدود املخ�ص�صة للمنافذ الدولية  ،و دون �أي قيود  ،وذلك
با�ستثناء قيود الدخول املتعلقة بالأمن واجلمارك والهجرة وال�صحة � ،أو �أي �أحكام �أخرى
مطبقة قانونيا على حاملي هذه اجلوازات .
املــادة ( ) 7
 - 1يجب على مواطني �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها
فـي املادة ( ، )1الذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية �أو فـي منظمة دولية
فـي �إقليم الطرف الآخر  ،احل�صول على ت�أ�شرية قبل دخولهم �إقليم الطرف الآخر
لأول مرة .
 - 2متتد املعاملة امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة لت�شمل �أفراد عائالت املواطنني
امل�شار �إليهم �أعاله الذين يقيمون معهم فـي املنــزل نف�س ــه  ،وذلك �شريطــة �أن يكونوا
حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها فـي املادة (. )1
 - 3يج ــب علــى اجلهــات املخت�صــة ف ــي الطــرف الآخـر اعتماد املواطنني امل�شار �إليهم فـي
الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة خالل ( )30ثالثني يوما من دخولهم �إلى �إقليم
الطرف الآخر  ،وبناء على ذلك يتم منحهم الت�أ�شريات اخلا�صة بهم وفقا للأنظمة
الوطنية املعمول بها لدى الطرف الآخر .
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املــادة ( ) 8
 - 1ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املخت�صة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول
مواطنــي الطــرف الآخــر حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شــار �إليهــا ف ــي املادة ()1
�إلى �إقليم كل منهما �أو تق�صري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها  ،وذلك ف ــي حالــة اعت ــبار
املواطنني املعنيني غري مرغوب فـيهم � ،أو فـي حالة متثيلهم خلطر على الأمن الوطني
�أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو عندما يكون تواجدهم فـي الإقليم املعني ب�صفة
غري قانونية .
 - 2فـي حالة ت�أثر �أحد مواطني الطرف الآخر مبوجب �أحكام هذه املادة  ،يتوجب على
الطرف امل�س�ؤول عن الإجراء �آنف الذكر �إخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات
الدبلوما�سية دون ت�أخري .
املــادة ( ) 9
 - 1فـي حالة فقدان �أو �سرقة �أو تلف �أو بطالن �صالحية �أي من جوازات ال�سفر امل�شار
�إليها فـي املادة ( )1ملواطن �أي من الطرفـني فـي �إقليم الطرف الآخر  ،تقدم له البعثة
الدبلوما�سية �أو القن�صلية  -التي ينتمي �إليها �صاحب اجلواز املعني  -الوثائق التي
متكنه من العودة �إلى �إقليم الطرف الذي ينتمي �إليه .
 - 2يجب على البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية �آنفة الذكر �إبالغ اجلهات املخت�صة لدى
الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 10
 - 1يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1عرب القنوات
الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية .
 - 2فـي حالة حدوث �أي تغيري على اجلوازات امل�شار �إليها فـي املادة ( ، )1يتعني على الطرف
الذي مت تغيري جوازاته توفـري مناذج من اجلوازات املعدلة �إلى الطرف الآخر عرب
القنوات الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما قبل دخول هذا التغيري حيز التنفـيذ .
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املــادة ( ) 11
يجوز للطرفـني تعديل �أو مراجعة �أحكام هذه االتفاقية مبوافقتهما كتابة عرب القنوات
الدبلوما�سية  ،و�أي تعديالت �أو تغيريات يتفق عليها الطرفان تدخل حيز التنفـيذ طبقا
للمادة ( )16من هذه االتفاقية  ،وتكون جزءا ال يتجز�أ منها .
املــادة ( ) 12
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على االلتزامات املرتتبة مبوجب االتفاقيات الثنائية املربمة بني
الطرفـني  ،وال تت�ضمن �أي �شيء ميكن �أن يخل باحلقوق وااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي
اتفاقية فـيينا للعالقات الدبلوما�سية املوقعة فـي  18من �أبريل 1961م � ،أو اتفاقية فـيينا
للعالقات القن�صلية املوقعة فـي  24من �أبريل 1963م .
املــادة ( ) 13
يعمل الطرفان بهذه االتفاقية طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين .
املــادة ( ) 14
ي�سوي الطرفان �أي خالفات تن� أش� عن تنفـيذ �أو تف�سري �أحكام هذه االتفاقية وديا من
خالل امل�شاورات عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 15
 - 1يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا  ،ب�شكل كلي �أو جزئي ،
لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة � ،أو فـي حال خمالفة
�أحكام هذه االتفاقية .
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخر
عن التعليق مع بيان �أ�سبابه كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل (� )7سبعة �أيام على
الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ  ،كما �أن عليه �إخطار الطرف الآخر بانتهاء
مدة التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل (� )7سبعة �أيام على الأقل من �إنهاء
هذا التعليق .
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 - 3ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانوين ملواطني �أي من الطرفـني
حاملي �أي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�شار �إليها فـي املادة ( )1الذين دخلوا م�سبقا
�إقليم الطرف الآخر .
املــادة ( ) 16
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد (� )60ستني يوما من ت�سلم �آخر �إخطار عرب
القنوات الدبلوما�سية من �أحد الطرفـني يبلغ الطرف الآخر فـيه ب�إكمال �إجراءاته الداخلية
الالزمة لدخول االتفاقية حيز التنفـيذ  ،وت�سري االتفاقية ملدة غري حمددة  ،ما مل يخطر
�أحد الطرفـني الطرف الآخر كتابة  ،وعرب القنوات الدبلوما�سية  ،عن رغبته فـي �إنهائها
قبل (� )60ستني يوما على الأقل من �إنهائها .
وقعت هذه االتفاقية فـي م�سقط بتاريخ 2018/2/11م من ن�سختني �أ�صليتني باللغات :
الهندية  ،والعربية  ،والإجنليزية  ،لكل منها ذات احلجية القانونية  ،وفـي حالة االختالف
فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عــن حكومــة
�سلطنــــة عمـــان

عــن حكومــة
جمهوريـة الهنـــد
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/48
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم ال�سلطاني رقم 2019 /29
بتعيين �أع�ضاء اللجنة العمانية لحقوق الإن�سان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008 /124ب�إن�شاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان وحتديد
اخت�صا�صاتها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019 /29بتعيني �أع�ضاء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني خالد بن �أحمد بن �سعيد ال�سعدي ع�ضوا فـي اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان ليحل
محل الوارد ا�سمه فـي البند الثالث من املادة الأولى من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019 /29
امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 13 :من �شعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  7 :من ابريـــــــل �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م

-555-

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/49
بتعيين قا�ضيين في المحكمة العليا
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الوارد ا�سماهما فـي القائمة املرفقة قا�ضيني فـي املحكمة العليا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 13 :من �شعبــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  7 :من ابريـــــــل �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

قائمة با�سمي القا�ضيني املعينني فـي املحكمة العليا
-

يحيى محمود خليفة �سيد الزناتي

-

خالـ ـ ــد بن محمد ال�صالح العياري
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/50
بمنــح الجن�سيــة العمانيــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمــة املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من �شعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  7 :من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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قائمــة ب�أ�سمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــــــــم

1

�أفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عل ـ ـ ـ ـ ــي عي�سـ ـ ـ ـ ــى الربوان ـ ـ ـيـ ــة

2

بهيـ ـ ــه حمم ــد لبي ـ ــب حممـ ــود مر�سـ ــي

3

�س ــاجدة بيجــم �أحمـ ــد خ ــان واج ــد خ ــان

4

�سعـ ـ ـ ـ ـ ــادة عل ـ ـ ـ ـ ــي عي�س ـ ـ ـ ـ ــى الربوانـ ـيـ ـ ـ ــة

5

�صال ـ ـ ــح عبــدالل ـ ــه �صالـ ـ ــح بوعي�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

6

�صبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج

7

عبداللـ ـ ــه �صالـ ــح عبداللـ ـ ـ ــه بوعي�ش ـ ـ ـ ـ ــه

8

علـ ـ ـ ــي عبدالل ـ ـ ـ ـ ــه �صال ـ ـ ـ ــح بوعي�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

9

حمم ــد عبداللـ ـ ـ ــه �صال ـ ـ ـ ــح بوعي�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

10

مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ــود عام ـ ـ ـ ـ ـ ــر النهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

11

و�ضح ـ ـ ــه عبدالل ـ ـ ــه �صالـ ـ ـ ــح بوعي�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــه
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/51
بمنــح الجن�سيــة العمانيــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمــة املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من �شعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  7 :من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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قائمــة ب�أ�سمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة

م

اال�ســــــــــــــــــــــــــم

1

�أمين ـ ـ ـ ــة �سيـ ـ ـ ـ ــد ح�سي ـ ـ ـ ــن �سي ـ ـ ــد جعف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

2

ديفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جوناث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث

3

عبدالغنـ ــي عبداملجي ـ ـ ـ ــد نا�صـ ـ ـ ـ ـ ــر ح�سـ ـ ـ ـ ــن

4

عطي ــة جابيــن �سي ــد معي ــن �سيد غـ ــالم الدي ــن

5

مين ـ ــا �سهـ ـ ـ ــراب زائ ـ ـ ـ ــري ح�سي ـ ـ ــن �أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

6

آ�م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

7

ر�ضي ــه بان ــو حمم ــد حكيـ ــم حمـ ــي الدي ــن
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/52
بـــرد الجن�سيـــة العمانيـــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من :
 - 1زي ـ ــد بن اخلطـاب بن غالب الهنائي .
 - 2مهند بن اخلطاب بن غالب الهنائي .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من �شعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  7 :من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/53
بـــرد الجن�سيـــة العمانيـــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من �شعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  7 :من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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قائمــة ب�أ�سمـاء مـن ردت �إليهـم الجن�سيـة العمانيـة
م

اال�ســـــــــــــــــم

1

�أحم ـ ـ ـ ــد بن زاه ـ ـ ـ ــر بن �سع ـي ـ ـ ـ ــد الع ـ ـ ـ ــدوي

2

�أحمـ ـ ـ ـ ــد بن نا�صـ ـ ــر بن �سعي ـ ـ ـ ـ ــد الغيـثـ ـ ـ ـ ـ ــي

3

�إ�ســراء بنت �سليمان بن عبـداللـه النبهانيـ ــة

4

�أ�سمـ ـ ــاء بنت �سليمـان بن حم ــود البحريـ ـ ـ ــة

5

�أنهـ ـ ـ ـ ــار بنت نا�صـ ـ ــر بن �سعي ـ ـ ـ ــد الغيثي ـ ـ ـ ــة

6

�أن ـ ـ ـ ـ ــور بن �سالـ ـ ـ ــم بن نا�صـ ـ ـ ــر الزكوان ـ ـ ـ ــي

7

�أويـ ــام بنت �سالـ ــم بن نا�صـ ـ ـ ــر الزكواني ـ ـ ـ ـ ــة

8

ثريـ ـ ــا بنت �سليمــان بن حم ـ ــود البحريـ ـ ـ ـ ــة

9

جوخ ـ ــة بنت �سالـ ــم بن نا�صـ ـ ــر الزكواني ـ ـ ــة

10

جوخــة بنت �سليمان بن عبـداللـه النبهانيــة

11

حم ـ ـ ــود بن �سليم ـ ــان بن حمـ ــود البح ـ ـ ـ ــري

12

حنـ ـ ـ ــان بنت �أحم ـ ـ ــد بن زاه ـ ـ ـ ــر العدويـ ـ ـ ـ ــة

13

خليـ ـ ــل بن �سليم ــان بن حم ـ ــود البحـ ـ ـ ـ ـ ــري

14

رحم ــة بنت �سليمــان بن عبـداللـه النبهانيــة

15

رقي ـ ـ ـ ــة بنت نا�ص ـ ـ ــر بن �سعي ـ ــد الغيثيـ ـ ـ ـ ـ ــة

16

�سال ــم بن نا�ص ـ ـ ــر بن من�ص ــور الزكوان ـ ـ ـ ــي

17

�سعيـ ــد بن �سليمــان بن عبـداللـه النبهانـ ـ ـ ــي
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تابـــع  :قائمــة ب�أ�سمـاء مـن ردت �إليهـم الجن�سيـة العمانيـة
م

اال�ســـــــــــــــــم

18

�سل ـ ـ ـ ــوى بنت �سال ـ ـ ــم بن نا�ص ـ ـ ـ ــر الزكوانيـ ـ ــة

19

�سليم ــان بن حم ـ ــود بن عبـداللــه البحـ ـ ـ ـ ـ ــري

20

�سليم ـ ــان بن عبـداللـه بن �سعي ـ ــد النبهان ـ ـ ـ ــي

21

�سميـ ـ ـ ــة بنت نا�صـ ـ ــر بن �سعيـ ـ ـ ـ ــد الغيثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

22

�سي ـ ـ ـ ـ ـ ــف بن �سالـ ـ ـ ـ ــم بن نا�ص ـ ـ ــر الزكوان ـ ـ ـ ـ ــي

23

�سيـ ـ ـ ــف بن �سليم ـ ــان بن حم ـ ـ ـ ــود البحـ ـ ـ ـ ـ ــري

24

�صال ـ ــح بن �سليم ــان بن عبـداللـه النبهانـ ـ ـ ـ ـ ــي

25

�صاحلــة بنت �سليمـان بن عبـداللـه النبهانيـ ــة

26

عايـ ـ ــدة بنت �سليم ـ ـ ــان بن حمـ ــود البحريـ ـ ـ ـ ــة

27

عبداحلميد بن �سال ــم بن نا�ص ـ ـ ـ ــر الزكوانـ ــي

28

عبـداللـه بن �سليم ــان بن عبـداللـه النبهانـ ـ ـ ــي

29

علـ ـ ـ ــي بن �سليمـ ـ ـ ــان بن عبـداللـ ــه النبهانـ ـ ـ ــي

30

عم ـ ـ ـ ــاد بن �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن زاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدوي

31

عميـ ـ ـ ــد بن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن زاهـ ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ــدوي
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تابـــع  :قائمــة ب�أ�سمـاء مـن ردت �إليهـم الجن�سيـة العمانيـة
م

اال�ســـــــــــــــــم

32

عي�س ــى بن �سليمــان بن عبـداللـه النبهانـ ــي

33

فاطمـ ــة بنت نا�صــر بن �سعي ـ ـ ــد الغيثي ـ ـ ـ ـ ــة

34

مـ ــروة بنت �سليمـان بن حمـ ــود البحريـ ـ ـ ــة

35

مري ــم بنت �سليمــان بن عبـداللـه النبهانيـ ــة

36

ميحـ ـ ـ ـ ــد بن �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد بن زاهـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ــدوي

37

نا�ص ـ ــر بن �سعيـ ـ ـ ــد بن خميـ ـ ـ ــ�س الغيث ـ ـ ـ ـ ـ ــي

38

ي�س ـ ــرى بنت �سليمـان بن حم ــود البحريـ ـ ــة

39

ي�سريـ ـ ــة بنت �أحمـ ـ ــد بن زاه ـ ــر العدويـ ـ ـ ـ ــة
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/54
بتعيين نائب لرئي�س جهاز ال�ضرائب
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/66ب�إن�شاء جهاز ال�ضرائب ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/42ب�إ�صدار نظام جهاز ال�ضرائب واعتماد هيكله التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني �سعــود بن نا�صــر بن را�شــد ال�شكيل ــي نائب ــا لرئي ــ�س جه ــاز ال�ضرائ ــب بــذات درجتــه
وخم�ص�صاته املالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :من �شعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/55
بتعيين وكيل لوزارة الخارجية لل�ش�ؤون الإدارية والمالية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2004/120
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني حممد بن نا�صر بن حمد الوهيبي وكيال لوزارة اخلارجية لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :من �شعبــــــــــــــــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  9 :من ابريـــــــــــــــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1337
ال�صادرة فـي 2020/4/12م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/56
بتحديد �أيام الإجازات الر�سمية
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/76بتحديد �أيام الإجازات الر�سمية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
حتدد �أيام الإجازات الر�سمية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص
االعتباريـة الأخ ــرى ومن�شـ ـ�آت القط ــاع اخلــا�ص  ،فـي الأعيـاد واملنا�سبات املبينة فيما يلي ،
على النحو الآتي :
غرة محرم
�أوال  :أ�  -ر�أ�س ال�سن ــة الهجري ـ ــة
( )12ربيع الأول
ب  -املولد النبـوي ال�شريف
( )27رجب
ج  -الإ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء واملعـ ـ ـ ـ ـ ــراج
( )18و ( )19نوفمرب
د  -العي ــد الوطن ــي املجيــد
و�إذا وقــع �أي من يومي الإجازة الأ�سبوعيــة �أو وقع كالهمـا �ضمن �أيــام الإجازات
امل�شار �إليها  ،يتم التعوي�ض عن ذلك بيوم واحد .
ويجوز تعديل موعد �إجازة العيد الوطني املجيد �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
ثانيا  :أ�  -عيد الفطر املبارك  ،ابتداء من ( )29رم�ضان وحتى (� )3شوال .
ب  -عيد الأ�ضحى املبارك  ،ابتداء من ( )9من ذي احلجة وحتى ( )12من ذي احلجة .
ويتم التعوي�ض عن يوم اجلمعة �إذا �صادف اليوم الأول من �أي من العيدين .
املــادة الثانيــــة
يلغـ ــى املر�سوم ال�سلطان ــي رق ــم  96/76امل�شار �إلي ــه  ،كمـا يلغــى كل ما يخالف هذا املر�سوم ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  26 :من �شعبـــان �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  20 :من ابريــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1339
ال�صادرة فـي 2020/4/26م

-569-

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/57
بالموافقــة علــى ان�ضمــام �سلطنــة عمــان
�إلى بروتوكول ناغويا ب�ش�أن الح�صول على الموارد الجينية والتقا�سم العادل
والمن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدامها  ،الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  94/119باملوافق ــة عل ــى ان�ضم ــام ال�سلطن ــة �إلــى بع ــ�ض
االتفاقيات الدولية ،
وعلى بروتوكول ناغويا ب�ش�أن احل�صول على املوارد اجلينية  ،والتقا�سم العادل واملن�صف
للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدامها  ،امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي  ،املحرر فـي ناغويا
بتاريخ  29من �أكتوبر 2010م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقــة علــى ان�ضمــام �سلطنــة عمــان إ�لــى بروتوكول ناغويا ب�ش�أن احل�صول على املوارد
اجلينيــة  ،والتقا�ســم العــادل واملن�صــف للمنافــع النا�شئة عن ا�ستخدامها  ،امللحق باتفاقية
التنوع البيولوجي  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى الربوتوكول امل�شار �إليه وفقا لأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  5 :من �شــــــــــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  28 :من مــــــــــــــــــايو �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1343
ال�صادرة فـي 2020/5/31م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

بروتوكول ناغويا ب�ش�أن احل�صول على املوارد اجلينية
والتقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدامها ,
امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي
�إن الأطراف فـي هذا الربوتوكول ،
بو�صفهـ ــا �أطرافـ ــا فـي االتفاقي ــة املتعلق ــة بالتن ـ ــوع البيولوجـ ــي  ،امل�ش ـ ــار �إليهــا فـيم ــا بعـ ــد
با�سم " االتفاقية " ،
�إذ ت�شري �إلى �أن التقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية هو
�أحد الأهداف الثالثة الرئي�سية لالتفاقية  ،وت�سلم ب�أن الربوتوكول ي�سعى �إلى تنفـيذ هذا
الهدف فـي �إطار االتفاقية ،
و�إذ ت�ؤكد من جديد احلقوق ال�سيادية للدول على مواردها الطبيعية ووفقا لأحكام
االتفاقية ،
و�إذ ت�شري كذلك �إلى املادة ( )15من االتفاقية ،
و�إذ ت�سلم بامل�ساهمة املهمة التي يقدمها للتنمية امل�ستدامة نقل التكنولوجيا والتعاون ،
لبناء قدرات البحث واالبتكار من �أجل �إ�ضافة قيمة �إلى املوارد اجلينية فـي البلدان النامية ،
وفقا للمادتني ( 16و )19من االتفاقية ،
و�إذ ت�سلم ب�أن التوعية العامة بالقيمة االقت�صادية للنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي
والتقا�سم العادل واملن�صف لهذه القيمة االقت�صادية مع رعاة التنوع البيولوجي هما
حافزان �أ�سا�سيان حلفظ التنوع البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته ،
و�إذ تعرتف بالدور املحتمل للح�صول وتقا�سم املنافع فـي امل�ساهمة نحو حفظ التنوع
البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام  ،والق�ضاء على الفقر  ،والتنمية امل�ستدامة  ،وبالتايل
امل�ساهمة فـي حتقيق الأهداف الإمنائية للألفـية ،
و�إذ تعرتف بال�صلة بني احل�صول على املوارد اجلينية  ،والتقا�سم العادل واملن�صف للمنافع
النا�شئة عن ا�ستخدام هذه املوارد ،
و�إذ ت�سلم ب�أهمية توفـري اليقني القانوين فـيما يتعلق باحل�صول على املوارد اجلينية
والتقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدامها ،
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و�إذ ت�سلم كذلك ب�أهمية تعزيز الإن�صاف والعدل فـي التفاو�ض لو�ضع �شروط متفق عليها
ب�صورة متبادلة بني مقدمي املوارد اجلينية وم�ستخدميها ،
و�إذ ت�سلم �أي�ضا بالدور احليوي الذي تلعبه الن�ساء فـي احل�صول وتقا�سم املنافع وت�ؤكد
احلاج ــة �إلى امل�شارك ــة الكامل ــة للن�سـ ــاء فـي جمي ــع م�ستويـات �صنع ال�سيا�سات وتنفـيذها
من �أجل حفظ التنوع البيولوجي ،
وت�صميم ــا منهــا علــى موا�صلــة دعـ ــم التنفـيــذ الفعــال لأحكــام احل�صــول وتقا�ســم املنافــع
فـي االتفاقية ،
و�إذ ت�سلم ب�أن احلل االبتكاري الالزم ملعاجلة التقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئ ــة
عن ا�ستخــدام املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملـ ــوارد اجلينية الذي يح ــدث
فـي احلــاالت عرب احلــدود �أو التي ال يكون من املمك ــن فـيها من ــح املوافقـ ــة امل�سبق ــة عن علم
�أو احل�صول عليها ،
لمــن الغذائ ــي  ،وال�صح ـ ــة العامـ ــة  ،وحف ــظ التن ــوع
و�إذ ت�سل ــم ب�أهمي ــة امل ــوارد اجليني ــة ل أ
البيولوجي  ،والتخفـيف من تغري املناخ والتكيف معه ،
و�إذ ت�سلم بالطابـع اخلا�ص للتنـوع البيولوج ــي الزراعــي  ،و�سماتــه املميــزة وم�شاكل ــه التي
حتتاج �إلى حلول مميزة ،
و�إذ ت�سلم باالعتماد املتبادل بني جميع البلدان فـيما يتعلق باملوارد الوراثية للأغذية
والزراعة ف�ضال عن طابعها اخلا�ص و�أهميتها لتحقيق الأمن الغذائي فـي جميع �أنحاء
العامل وللتنمية امل�ستدامة للزراعة فـي �سياق التخفـيف من وط�أة الفقر وتغري املناخ ،
واعرتافا منها بالدور الأ�سا�سي للمعاهدة الدولية ب�ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة وهيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة فـي
هذا ال�صدد ،
و�إذ ت�أخذ بعني االعتبار اللوائح ال�صحية الدولية ( )2005ال�صادرة عن منظمة ال�صحة
العاملية و�أهمية �ضمان احل�صول على م�سببات الأمرا�ض الب�شرية للت�أهب فـي جمال
ال�صحة العامة ولأغرا�ض اال�ستجابة ،
و�إذ ت�سلم بالأعمال اجلارية فـي املحافل الدولية الأخرى املتعلقة باحل�صول وتقا�سم املنافع ،
و�إذ ت�شري �إلى النظام املتعدد الأطراف ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع املن�ش�أ مبوجب املعاهدة
الدولية ب�ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة �أن�شئ مبا يتجان�س مع االتفاقية ،
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و�إذ ت�سلم ب�أن ال�صكوك الدولية املتعلقة باحل�صول وتقا�سم املنافع ينبغي �أن تدعم بع�ضها
البع�ض بغية حتقيق �أهداف االتفاقية ،
و�إذ ت�شري �إلى �أهمية املادة ( ( ) 8ي) من االتفاقية من حيث ات�صالها باملعارف التقليدية
املرتبطة باملوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستعمال هذه
املعارف ،
و�إذ تالحــظ العالق ــة املتبادلــة بني امل ــوارد اجلينية واملع ــارف التقليدي ــة  ،وطبيعته ــا التي
ال تنف�صم بالن�سبة للمجتمعات الأ�صلية واملحلية  ،و�أهمية املعارف التقليدية حلفظ التنوع
البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته  ،ول�سبل العي�ش امل�ستدامة لهذه املجتمعات ،
و�إذ ت�سلم بتنوع الظروف التي حتوز �أو متتلك فـيها املجتمعات الأ�صلية واملحلية املعارف
التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية ،
و�إذ ت�أخذ بعني االعتبار حق املجتمعات الأ�صلية واملحلية فـي تعريف احلائزين ال�شرعيني
داخل جمتمعاتها ملعارفها التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية ،
و�إذ ت�سلم كذلك بالظروف الفريدة التي متتلك فـيها البلدان معارف تقليدية مرتبطة
باملوارد اجلينية  ،التي قد تكون �شفهية �أو موثقة �أو فـي �أ�شكال �أخرى  ،مما يعك�س تراثا
ثقافـيا غنيا يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام ،
و�إذ تالحظ �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن حقوق ال�شعوب الأ�صلية ،
و�إذ ت�ؤكد على �أنه لي�س فـي هذا الربوتوكول ما يف�سر على �أنه يقلل �أو يلغي احلقوق اململوكة
للمجتمعات الأ�صلية واملحلية ،
قد اتفقت على ما يلي :
املــادة ( ) 1
الهــــدف
�إن الهدف من هذا الربوتوكول هو التقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدام
املوارد اجلينية  ،مبا فـي ذلك عن طريق احل�صول ب�صورة مالئمة على املوارد اجلينية
ونقل التكنولوجيات ذات ال�صلة ب�صورة مالئمة  ،مع الأخذ فـي احل�سبان جميع احلقوق
على هذه املوارد والتكنولوجيات  ،وعن طريق التمويل املالئم  ،مما ي�سهم بالتايل فـي
حفظ التنوع البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته .
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املــادة ( ) 2
ا�ستخدام امل�صطلحات
ت�سري على هذا الربوتوكول امل�صطلحات املعرفة فـي املادة (  ) 2من االتفاقية  .وبالإ�ضافة
�إلى ما يلي  ،لأغرا�ض هذا الربوتوكول :
أ�  " -م�ؤمتر الأطراف " يعني م�ؤمتر الأطراف فـي االتفاقية ؛
ب  " -االتفاقية " تعني اتفاقية التنوع البيولوجي ؛
ج  " -ا�ستخدام املوارد اجلينية " يعني �إجراء البحث والتطوير ب�ش�أن التكوين اجليني
و�/أو الكيميائي البيولوجي للموارد اجلينية  ،مبا فـي ذلك من خالل ا�ستخدام
التكنولوجية الإحيائية ح�سبما ورد تعريفها فـي املادة (  ) 2من االتفاقية ؛
د  " -التكنولوجيا الإحيائية " ح�سب تعريفها فـي املادة (  ) 2من االتفاقي ــة تعني �أية
تطبيقات تكنولوجية ت�ستخــدم النظ ــم البيولوجي ــة �أو الكائنات احلية �أو م�شتقاتها
ل�صنع �أو تعديل املنتجات �أو العمليات من �أجل ا�ستخدامات معينة ؛
ﻫ  " -امل�شتقات " تعني مركبات كيميائية بيولوجية حتدث طبيعيا وتنتج عن التعبري
اجليني �أو التمثيل الغذائي ملوارد بيولوجية �أو جينية  ،حتى و�إن مل تكن حتتوي
على وحدات وراثية وظيفـية .
املــادة ( ) 3
جمال التطبيق
ي�سري هذا الربوتوكول على املوارد اجلينية فـي جمال تطبيق املادة (  ) 15من االتفاقية
وعلى املنافع النا�شئة عن ا�ستخدام هذه املوارد  .وي�سري هذا الربوتوكول �أي�ضا على املعارف
التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية الواردة �ضمن جمال تطبيق االتفاقية وعلى املنافع
النا�شئة عن ا�ستخدام هذه املعارف .
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املــادة ( ) 4
العالقة مع االتفاقات وال�صكوك الدولية
 - 1ال ت�ؤثر �أحكام هذا الربوتوكول على حقوق والتزامات �أي طرف ناجتة عن �أي اتفاق
دويل قائم � ،إال �إذا كانت ممار�سة هذه احلقوق وااللتزامات �ستت�سبب فـي �أ�ضرار خطرية
للتنوع البيولوجي �أو تهدده  .وال تهدف هذه الفقرة �إلى �إن�شاء هيكل هرمي بني هذا
الربوتوكول و�أي �صكوك دولية �أخرى .
 - 2لي�س فـي هذا الربوتوكول ما مينع الأطراف من الدخول فـي اتفاقات دولية �أخرى
ذات �صلة وتنفـيذها  ،مبا فـي ذلك اتفاقات متخ�ص�صة �أخرى للح�صول وتقا�سم املنافع ،
�شريطة �أن تدعم �أهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول وال تتعار�ض معها .
 - 3ينفذ هذا الربوتوكول مع ال�صكوك الدولية الأخرى ذات ال�صلة بهذا الربوتوكول
بطريقة داعمة لبع�ضها البع�ض  .وينبغي �إيالء االعتبار الواجب للعمل املفـيد واجلاري
ذي ال�صلة �أو املمار�سات مبوجب ال�صكوك الدولية واملنظمات الدولية املعنية � ،شريطة
دعمها لأهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول وعدم تعار�ضها معها .
 - 4هذا الربوتوكول هو �صك تنفـيذ �أحكام احل�صول وتقا�سم املنافع فـي االتفاقية  .وفـي
احلاالت التي ينطبق فـيها �صك دويل متخ�ص�ص للح�صول وتقا�سم املنافع يتما�شى
مع �أهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول وال يتعار�ض معها  ،ال ي�سري هذا الربوتوكول
بالن�سبة للطرف املتعاقد �أو الأطراف املتعاقدة فـي ال�صك املتخ�ص�ص فـيما يتعلق باملورد
اجليني املحدد امل�شمول بال�صك املتخ�ص�ص ولأغرا�ضه .
املــادة ( ) 5
التقا�سم العادل واملن�صف للمنافع
 - 1وفقا للفقرتني (  3و  ) 7من املادة (  ) 15من االتفاقية  ،يتم تقا�سم املنافع النا�شئة
عن ا�ستخدام املوارد اجلينية ف�ضال عن اال�ستخدامات الالحقة والت�سويق التجاري
بطريقة عادلة ومن�صفة مع الطرف املقدم لهذه املوارد الذي يكون بلد من�ش�أ هذه
املوارد �أو مع الطرف الذي ح�صل على املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية  .ويكون هذا
التقا�سم بناء على �شروط متفق عليها ب�صورة متبادلة .
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 - 2يتخــذ كل طــرف تدابري ت�شريعيـ ــة �أو �إداري ــة �أو �سيا�ساتي ــة  ،ح�سـب االقت�ضــاء  ،بهدف
�ضمان تقا�سم املنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية التي حتوزها املجتمعات
الأ�صلية واملحلية  ،وفقا للت�شريع املحلي بخ�صو�ص احلقوق املن�صو�ص عليها لهذه
املجتمعات الأ�صلية واملحلية على مواردها اجلينية  ،تتقا�سمها بطريقة عادلة ومن�صفة
مع املجتمعات املعنية  ،ا�ستنادا �إلى �شروط متفق عليها ب�صورة متبادلة .
 - 3لتنفـيذ الفقرة ( � ) 1أعاله  ،يتخذ كل طرف تدابري ت�شريعية �أو �إدارية �أو �سيا�ساتية ،
ح�سب االقت�ضاء .
 - 4يجوز �أن ت�شتمل املنافع على منافع نقدية وغري نقدية  ،مبا فـي ذلك على �سبيل املثال
ولي�س احل�صر  ،املنافع املذكورة فـي املرفق .
 - 5يتخذ كل طرف تدابري ت�شريعية �أو �إدارية �أو �سيا�ساتية  ،ح�سب االقت�ضاء  ،بهدف تقا�سم
املنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية بطريقة عادلة
ومن�صفة مع املجتمعات الأ�صلية واملحلية احلائزة لهذه املعارف  .ويكون هذا التقا�سم
بناء على �شروط متفق عليها ب�صورة متبادلة .
املــادة ( ) 6
احل�صول على املوارد اجلينية
 - 1عند ممار�ســة الدولة للحقوق ال�سيادية على املــوارد الطبيعي ــة  ،ورهنا للت�شريع املحلي
�أو املتطلبات التنظيمية للح�صول وتقا�سم املنافع  ،يخ�ضع احل�صول على املوارد اجلينية
ال�ستخدامها  ،للموافقة امل�سبقة عن علم للطرف املقدم لهذه املوارد الذي يكون بلد
من� أش� هذه املوارد �أو الطرف الذي ح�صل على املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية  ،ما مل
يقرر هذا الطرف خالف ذلك .
 - 2وفقا للت�شريــع املحلي  ،يتخ ــذ ك ــل طــرف تدابي ــر  ،ح�سـب االقت�ضــاء  ،به ــدف �ضمـ ــان
احل�صول على املوافقة امل�سبقة عن علم �أو قبول �أو م�شاركة املجتمعات الأ�صلية واملحلية
للح�صول على املوارد اجلينية فـي احلاالت التي يكون لهذه املجتمعات حقوقا من�صو�ص
عليها ملنح احل�صول على هذه املوارد .
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 - 3مبوجــب الفقـ ــرة (  ) 1أ�عـ ــاله  ،يتخذ كل ط ــرف ي�شت ــرط املوافقـ ــة امل�سبقــة عن علـم ،
ما يلزم من تدابري ت�شريعية �أو �إدارية �أو �سيا�ساتية  ،ح�سب االقت�ضاء  ،من �أجل ما يلي :
أ�  -الن�ص على اليقني القانوين والو�ضوح وال�شفافـية فـي ت�شريعه املحلي �أو متطلباته
التنظيمية ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع ؛
ب  -النـ�ص على قواعــد و�إجراءات عادلة وغري تع�سفـيــة ب�ش�أن احل�صــول على املوارد
اجلينية ؛
ج  -توفـي ــر املعلوم ــات عن كيفـيــة التقــدم بطلــب للح�صــول علــى املوافق ــة امل�سبقـ ــة
عن علم ؛
د  -الن�ص على قرار كتابي وا�ضح و�شفاف من قبل �سلطة وطنية مخت�صة  ،بطريقة
فعالة من حيث التكاليف وخالل فرتة زمنية معقولة ؛
ﻫ  -الن�ص فـي وقت احل�صول على �إ�صدار ت�صريح �أو ما يعادله كدليل على قرار منح
املوافقة امل�سبقة عن علم وو�ضع ال�شروط املتفق عليها ب�صورة متبادلة  ،و�إخطار
غرفة تبادل املعلومات ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع بذلك ؛
و  -حيثما ينطبق الأمر  ،ورهنا بالت�شريع املحلي  ،حتديد معايري و�/أو عمليات
للح�صول على املوافقة امل�سبقة عن علم �أو القبول وامل�شاركة للمجتمعات الأ�صلية
واملحلية من �أجل احل�صول على املوارد اجلينية ؛
ز  -و�ضع قواعد و�إجراءات وا�ضحة للإلزام ب�شروط متفق عليها ب�صورة متبادلة
وو�ضعها  ،ويجب و�ضع هذه ال�شروط كتابة وميكن �أن تت�ضمن  ،جملة �أمور ،
منها :
 - 1حكما لت�سوية املنازعات ؛
� - 2شروطا ب�ش�أن تقا�سم املنافع  ،مبا فـي ذلك ما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية ؛
� - 3شروطا لال�ستخدام الالحق من جانب طرف ثالث � ،إن وجد ؛
� - 4شروطا ب�ش�أن التغيريات فـي النوايا  ،عند االقت�ضاء .
-577-

املــادة ( ) 7
احل�صول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
وفقا للقانون املحلي  ،يتخذ كل طرف تدابري  ،ح�سب االقت�ضاء  ،بهدف �ضمان احل�صول
على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية التي حتوزها املجتمعات الأ�صلية واملحلية
مبوافقة م�سبقة عن علم �أو قبول وم�شاركة هذه املجتمعات الأ�صلية واملحلية  ،وب�إبرام
�شروط متفق عليها ب�صورة متبادلة .
املــادة ( ) 8
اعتبارات خا�صة
على كل طرف القيام مبا يلي  ،لدى �إعداد وتنفـيذ ت�شريعه �أو متطلباته التنظيمية ب�ش�أن
احل�صول وتقا�سم املنافع :
أ�  -تهيئة الظروف لتعزيز وت�شجيع البحوث التي ت�سهم فـي حفظ التنوع البيولوجي
وا�ستخدامه امل�ستدام  ،وال �سيما فـي البلدان النامية  ،مبا فـي ذلك من خالل
تدابري مب�سطة ب�ش�أن احل�صول لأغرا�ض البحوث غري التجارية  ،مع مراعاة
احلاجة �إلى معاجلة تغري النية لهذه البحوث؛
ب � -إيالء االعتبار الواجب حلاالت الطوارئ احلالية �أو الو�شيكة  ،التي تهدد �أو ت�ضر
�صحــة الب�شر �أو احليوانــات �أو النبات ــات  ،ح�سبمــا يتقرر على امل�ستوى الوطني
�أو الدويل  ،ويجوز �أن ت�أخذ الأطراف فـي االعتبار احلاجة �إلى احل�صول املعجل
على املوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�صف ال�سريع للمنافع النا�شئة عن
ا�ستخدام هذه املوارد اجلينية  ،مبا فـي ذلك احل�صول على معامالت بتكلفة
معقولة ملن يحتاجون �إليها  ،وخ�صو�صا فـي البلدان النامية ؛
ج  -النظر فـي �أهمية املوارد الوراثية للأغذية والزراعة ودورها اخلا�ص من �أجل
الأمن الغذائي .
املــادة ( ) 9
امل�ساهمة فـي احلفظ واال�ستخدام امل�ستدام
ت�شجع الأطراف امل�ستخدمني واملقدمني على توجيه املنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املوارد
اجلينية نحو حفظ التنوع البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته .
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املــادة ( ) 10
الآلية العاملية املتعددة الأطراف لتقا�سم املنافع
على الأطراف النظر فـي احلاجة �إلى �آلية عاملية متعددة الأطراف لتقا�سم املنافع و�أ�ساليب
هذه الآلية ملعاجلة التقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية
واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية التي حتدث فـي حاالت عبور احلدود �أو التي
اليكون من املمكن منح املوافقة امل�سبقة عن علم �أو احل�صول عليها  .وت�ستخدم منافع
املوارد اجلينية التي يتقا�سمها امل�ستخدمون واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
من خالل هذه الآلية لدعم حفظ التنوع البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته على
امل�ستوى العاملي .
املــادة ( ) 11
التعاون عرب احلدود
 - 1فـي احلاالت التي توجد فـيها نف�س املوارد اجلينية فـي املوقع الطبيعي داخل �إقليم �أكرث
من طرف واحد  ،ت�سعى هذه الأطراف �إلى التعاون  ،ح�سب االقت�ضاء  ،مع م�شاركة
املجتمعات الأ�صلية واملحلية املعنية  ،حيثما ينطبق الأمر  ،بغية تنفـيذ هذا الربوتوكول .
 - 2فـي حالة تقا�سم نف�س املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية بني جمتمع واحد
�أو �أكرث من املجتمعات الأ�صلية واملحلية فـي عدة �أطراف  ،ت�سعى هذه الأطراف �إلى
التع ــاون  ،ح�سب االقت�ضـاء  ،مع م�شارك ــة املجتمعــات الأ�صليــة واملحلي ــة املعني ــة  ،بغية
تنفـيذ هدف هذا الربوتوكول .
املــادة ( ) 12
املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
 - 1تراعي الأطراف فـي تنفـيذ التزاماتها مبوجب هذا الربوتوكول  ،رهنا بالت�شريع املحلي ،
القوانني العرفـية للمجتمعات الأ�صلية واملحلية  ،وبروتوكوالتها و�إجراءاتها املجتمعية ،
ح�سب االقت�ضاء  ،فـيما يتعلق باملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية .
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 - 2تقوم الأطراف بامل�شاركة الفعالة للمجتمعات الأ�صلية واملحلية املعنية  ،ب�إن�شاء �آليات
لإب ــالغ امل�ستخدمي ــن املحتمليـن للمع ــارف التقليديــة املرتبطـ ــة بامل ــوارد اجلينيــة عن
التزاماتهم  ،مبا فـي ذلك التدابري التي تتاح من خالل غرفة تبادل املعلومات ب�ش�أن
احل�صول وتقا�سم املنافع للح�صول على هذه املعارف والتقا�سم العادل واملن�صف للمنافع
النا�شئة عن ا�ستخدام هذه املعارف .
 - 3ت�سع ــى الأط ــراف  ،ح�س ــب االقت�ضـاء � ،إلــى دعــم إ�ع ــداد املجتمع ــات الأ�صلي ــة واملحليـة ،
مبا فـي ذلك ن�ساء هذه املجتمعات  ،ملا يلي :
أ�  -بروتوكوالت جمتمعية فـيما يتعلق باحل�صول على املعارف التقليدية املرتبطة
باملوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدام هذه
املعارف ؛
ب  -متطلبات دنيــا لل�شــروط املتفــق عليها ب�صورة متبادل ــة ل�ضمــان التقا�سـم العــادل
واملن�صف للمنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد
اجلينية ؛
ج  -بنود تعاقدية منوذجية لتقا�سم املنافع النا�شئة عن ا�ستخدام املعارف التقليدية
املرتبطة باملوارد اجلينية .
 - 4ال تقيد الأطـراف  ،بقدر الإمكــان لدى تنفـيذهــا هذا الربوتوك ــول  ،اال�ستخدام
امل�ألوف للموارد اجلينية  ،واملعارف التقليدية املرتبطة بها وتبادلها داخل
املجتمعات الأ�صلية واملحلية وفـيما بينها وفقا لأهداف االتفاقية .
املــادة ( ) 13
نقاط االت�صال الوطنية وال�سلطات الوطنية املخت�صة
 - 1يعني كل طرف نقطة ات�صال وطنية معنية باحل�صول وتقا�سم املنافع  .وتقوم نقطة
االت�صال الوطنية ب�إتاحة املعلومات على النحو التايل :
أ�  -فـي حالة مقدمي الطلبات الذين ي�سعون �إلى احل�صول على املوارد اجلينية ،
معلومات عن �إجراءات احل�صول على املوافقة امل�سبقة عن علم وو�ضع �شروط
متفق عليها ب�صورة متبادلة  ،مبا فـي ذلك تقا�سم املنافع ؛
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ب  -فـي حالة مقدمي الطلبات الذين ي�سعون �إلى احل�صول على املعــارف التقليديــة
املرتبطة باملوارد اجلينية  ،حيثما �أمكن  ،معلومات عن �إجراءات احل�صول على
املوافقة امل�سبقة عن علم �أو القبول �أو امل�شاركة  ،ح�سب االقت�ضاء  ،للمجتمعات
الأ�صلية واملحلية وو�ضع �شروط متفق عليها ب�صورة متبادلة مبا فـي ذلك تقا�سم
املنافع ؛
ج  -معلومات عن ال�سلطات الوطنية املخت�صة  ،واملجتمعات الأ�صلية واملحلية املعنية
و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني .
وتكون نقطة االت�صال الوطنية م�س�ؤولة عن عمليات االت�صال بالأمانة .
 - 2يعي ــن كل ط ــرف �سلط ـ ــة وطني ـ ــة مخت�صة واح ــدة �أو �أكرث معني ــة باحل�ص ــول وتقا�س ـ ــم
املنافــع  .وتكــون ال�سلطــات الوطنيــة املخت�صــة م�س�ؤولــة  ،وفقا للتدابيـ ــر الت�شريعيـ ــة
�أو الإدارية �أو ال�سيا�ساتية الوطنية الواجبة التطبيق  ،عن منح حق احل�صول � ،أو عند
االقت�ضاء � ،إ�صدار دليل كتابي يفـيد با�ستيفاء متطلبات احل�صول وم�س�ؤولة عن الإبالغ
عن ا إلجــراءات واملتطلب ــات املنطبقــة للح�صــول على املوافقــة امل�سبقة عن علم و�إبرام
�شروط متفق عليها ب�صورة متبادلة .
 - 3يجوز لأي طرف �أن يعني كيانا واحدا للقيام بكل من مهمتي نقطة االت�صال وال�سلطة
الوطنية املخت�صة .
 - 4يبلغ كل طرف الأمانة  ،فـي موعد ال يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة
له  ،مبعلومات عن و�سيلة االت�صال بنقطة االت�صال الوطنية وال�سلطة �أو ال�سلطات
الوطنية املخت�صة لديه  ،وفـي احلاالت التي يعني فيها طرف ما �أكرث من �سلطة وطنية
مخت�صة واحدة  ،عليه �أن ير�سل �إلى الأمانة  ،مرفقا باخطاره معلومات ذات �صلة عن
م�س�ؤوليات كل �سلطة من هذه ال�سلطات وحيثما ينطبق الأمر  ،تبني هذه املعلومات ،
كحد �أدنى � ،أي �سلطة مخت�صة م�س�ؤولة عن املوارد اجلينية املطلوبة  .ويبلغ كل طرف
الأمانة فورا ب�أي تغيريات فـي تعيني نقطة االت�صال الوطنية لديه �أو ب�أي تغيري فـي
و�سيلة االت�صال بال�سلطة �أو ال�سلطات الوطنية املخت�صة لديه �أو م�س�ؤولياتها .
 - 5تتيــح الأمانــة املعلوم ــات ال ــواردة عمـال بالفقــرة (� )4أع ــاله من خ ــالل غرفــة تب ــادل
املعلومات ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع .
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املــادة ( ) 14
غرفة تبادل املعلومات ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع وتقا�سم املعلومات
 - 1تن� أش� مبوجب هذا غرفة لتبادل املعلومات ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع كجزء من
�آلية غرفة تبادل املعلومات مبوجب الفقرة ( )3من املادة ( )18من االتفاقية  .وتعمل
الغرفة كو�سيلة لتقا�سم املعلومات املتعلقة باحل�صول وتقا�سم املنافع  .وتوفر  ،ب�صفة
خا�صة  ،احل�صول على املعلومات ذات ال�صلة بتنفـيذ هذا الربوتوكول التي يتيحها كل
طرف .
 - 2بدون الإخالل بحماية املعلومات ال�سرية  ،يتيح كل طرف لغرفة تبادل املعلومات ب�ش�أن
احل�صول وتقا�سم املنافع �أية معلومات مطلوبة مبوجب هذا الربوتوكول  ،ف�ضال عن
املعلومات املطلوبة عمال باملقررات التي يتخذها م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع
للأطراف فـي هذا الربوتوكول  .وت�شتمل املعلومات على :
أ�  -التدابري الت�شريعية والإدارية وال�سيا�ساتية ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع ؛
ب  -معلومات عن نقطة االت�صال الوطنية وال�سلطة �أو ال�سلطات الوطنية املخت�صة ؛
ج  -الت�صاريــح �أو ما يعادلهــا ال�صــادرة عند وقت احل�صــول كدلي ــل على قــرار منــح
املوافقة امل�سبقة عن علم و�إبرام ال�شروط املتفق عليها ب�صورة متبادلة .
 - 3ويجوز �أن تت�ضمن املعلومات الإ�ضافـية ما يلي � ،إن وجدت وح�سب االقت�ضاء :
أ�  -ال�سلطــات املخت�صــة املعنيــة للمجتمعــات الأ�صليــة واملحليــة  ،واملعلومــات ح�سبمــا
تقررها ؛
ب  -بنود تعاقدية منوذجية
ج  -الطرق والأدوات املعدة لر�صد املوارد اجلينية؛
د  -مدونات ال�سلوك و�أف�ضل املمار�سات .
 - 4ينظر م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول  ،فـي اجتماعه
الأول  ،فـي طرق ت�شغيل غرفة تبادل املعلومات ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع  ،مبا فـي
ذلك التقاري ــر املتعلق ــة ب�أن�شطته ــا  ،ويتخذ قرارات ب�ش�أنهــا  ،وتبقى قيــد اال�ستعـرا�ض
بعد ذلك .
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املــادة ( ) 15
االمتثال للت�شريع املحلي �أو املتطلبات التنظيمية املحلية
للح�صول وتقا�سم املنافع
 - 1يتخ ــذ كل طـرف تدابي ــر ت�شريعيـ ــة �أو �إداريــة �أو �سيا�ساتية مالئم ــة وفعال ـ ــة ومتنا�سب ــة
تن�ص على �أن يتم احل�صول على املوارد اجلينية امل�ستخدمة داخل واليته الق�ضائية
وفقا للموافقة امل�سبقة عن علم ومع و�ضع �شروط متفق عليها ب�صورة متبادلة  ،ح�سبما
ين�ص عليه الت�شريع املحلي �أو املتطلبات التنظيمية للح�صول وتقا�سم املنافع للطرف
الآخر .
 - 2تتخذ الأطراف تدابري مالئمة وفعالة ومتنا�سبة ملعاجلة حاالت عدم االمتثال للتدابري
املعتمدة وفقا للفقرة (� )1أعاله .
 - 3تتعـاون الأطــراف � ،إلى �أق�صى قــدر ممك ــن وح�ســب االقت�ض ــاء  ،فـي ح ــاالت االنتهـ ــاك
املزعوم للت�شريع املحلي �أو املتطلبات التنظيمية للح�صول وتقا�سم املنافع امل�شار �إليها
فـي الفقرة (� )1أعاله .
املــادة ( ) 16
االمتثال للت�شريع املحلي �أو املتطلبات التنظيمية للح�صول وتقا�سم املنافع
بالن�سبة للمعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
 - 1يتخ ــذ كل طرف تدابري ت�شريعيــة �أو �إداريــة �أو �سيا�ساتي ــة مالئم ــة وفعالة ومتنا�سبـ ــة ،
ح�ســب االقت�ضــاء  ،تنــ�ص على �أن احل�صــول على املع ــارف التقليدي ــة املرتبطــة باملـ ــوارد
اجلينيــة امل�ستخدمة داخل واليتـ ــه الق�ضائية يتم وفقـ ــا للموافق ــة امل�سبقـ ــة عن علم �أو
موافقة و�إ�شراك املجتمعات الأ�صلية واملحلية ومع و�ضع �شروط متفق عليها ب�صورة
متبادلة  ،ح�سبما ين�ص عليه الت�شريع املحلي �أو املتطلبات التنظيمية للح�صول وتقا�سم
املنافع للطرف الآخر الذي توجد به هذه املجتمعات الأ�صلية واملحلية .
 - 2يتخذ كل طرف تدابري مالئمة وفعالة ومتنا�سبة ملعاجلة حاالت عدم االمتثال للتدابري
املعتمدة وفقا للفقرة (� )1أعاله .
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 - 3تتعــاون الأط ــراف � ،إلى �أق�صـى قــدر ممكن وح�ســب االقت�ضــاء  ،فـي ح ــاالت االنته ــاك
املزعوم للت�شريع املحلي �أو املتطلبات التنظيمية للح�صول وتقا�سم املنافع امل�شار �إليها
فـي الفقرة (� )1أعاله .
املــادة ( ) 17
ر�صد ا�ستخدام املوارد اجلينية
 - 1لدعم االمتثال  ،يتخذ كل طـرف  ،ح�سـب االقت�ضاء  ،تدابري لر�صـد وتعزي ــز ال�شفافـيــة
ب�ش�أن ا�ستخدام املوارد اجلينية  .ويجب �أن ت�شتمل هذه التدابري على :
أ�  -تعيني نقطة تفتي�ش واحدة �أو �أكرث على النحو التايل :
 - 1نقــاط التفتي�ش املعين ــة جتمـع �أو ت�ستل ــم  ،ح�سـب احلال ــة  ،املعلومــات املت�صل ــة
باملوافقة امل�سبقة عن علم  ،من م�صدر املورد اجليني  ،ب�إبرام ال�شروط املتفق
عليها ب�صورة متبادلة  ،و�/أو ا�ستخدام املوارد اجلينية  ،ح�سب االقت�ضاء ؛
 - 2علـى ك ــل طــرف  ،ح�ســب احلال ــة واعتمـ ــادا علــى اخل�صائ ــ�ص اخلا�صــة لنقطـ ــة
التفتي�ش املعينة � ،إلزام م�ستخدمي املوارد اجلينية بتقدمي املعلومات املذكورة
فـي الفقرة �أعاله �إلى نقطة التفتي�ش املعينة  .ويتخذ كل طرف التدابري
املالئمة والفعالة واملتنا�سبة ملعاجلة حاالت عدم االمتثال ؛
 - 3تكون هذه املعلومات  ،مبا فـيها من �شهـادات االمتثال املعتــرف بها دوليـ ــا ،
عند توافره ــا  ،بدون �إخــالل حلمايــة املعلومــات ال�سريــة  ،ويجـب تقدميهــا
�إلى ال�سلطات الوطنية املخت�صة  ،و�إلى الطرف الذي يقدم املوافقة امل�سبقة
عن علم و�إلى غرفة تبادل املعلومات ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع  ،ح�سب
االقت�ضاء ؛
 - 4يجب �أن تكون نقاط التفتي�ش فعالة وينبغي �أن تكون مهامها مت�صلة بتنفـيذ
الفقرة الفرعية (�أ) هذه  .وينبغي �أن تكون مت�صلة با�ستخدام املوارد اجلينية ،
�أو بجمع املعلومات ذات ال�صلة فـي املراحل التي ت�شمل �أيا من مراحل البحوث
�أو التطوير �أو االبتكار �أو قبل الت�سويق التجاري �أو مرحلة الت�سويق التجاري .
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ب  -ت�شجيع م�ستخدمي ومقدمي املوارد اجلينية على �إدراج �أحكام فـي ال�شروط املتفق
عليها ب�صورة متبادلة لتقا�سم املعلومات ب�ش�أن تنفـيذ هذه ال�شروط  ،مبا فـي ذلك
من خالل متطلبات الإبالغ ؛
ج  -الت�شجيع على ا�ستخدام �أدوات ونظم ات�صال فعالة من حيث التكاليف .
 - 2ي�شكل �أي ت�صريح ي�صدر وفقا للفقرة (()3ﻫ) من املادة (� ، )6أو ما يعادله  ،ويتاح �إلى
غرفة تبادل املعلومات ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع  ،ي�شكل �شهادة امتثال معرتفا بها
دوليا .
 - 3تكون �شهادة االمتثال املعرتف بها دوليــا دليال على �أن املــورد اجلينــي الذي ت�شمله قد
مت احل�صول عليه وفقا للموافقة امل�سبقة عن علم  ،وب�إبرام �شروط متفق عليها ب�صورة
متبادلة  ،ح�سبما ين�ص عليه الت�شريع املحلي �أو املتطلبات التنظيمية للح�صول وتقا�سم
املنافع فـي الطرف الذي يقدم املوافقة امل�سبقة عن علم .
 - 4يجـب �أن تت�ضمـن ال�شهــادة املعت ــرف بها دولي ــا املعلوم ــات التالي ــة كح ـ ــد �أدنــى عندم ــا
ال تكون �سرية :
أ�  -ا�سم ال�سلطة التي �أ�صدرتها ؛
ب  -تاريخ الإ�صدار ؛
ج  -املقدم ؛
د  -رمز فريد لتعريف ال�شهادة ؛
هـ  -ال�شخ�ص �أو الكيان الذي منحت املوافقة امل�سبقة عن علم له ؛
و  -املو�ضوع الوارد �أو املوارد اجلينية امل�شمولة فـي ال�شهادة ؛
ز  -ت�أكيدا يفـيد ب�إبرام ال�شروط املتفق عليها ب�صورة متبادلة ؛
ح  -ت�أكيدا يفـيد باحل�صول على موافقة م�سبقة عن علم ؛
ط  -اال�ستخدام التجاري و�/أو اال�ستخدام غري التجاري .
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املــادة ( ) 18
االمتثال لل�شروط املتفق عليها ب�صورة متبادلة
 - 1على كل طرف  ،لدى تنفـيذه للفقرة (( )3ز) ( )1من املادة ( ، )6واملادة (� ، )7أن ي�شجع
مقدمي وم�ستخدمي املوارد اجلينية و�/أو املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
على �إدراج �أحكام ب�ش�أن ال�شروط املتفق عليها ب�صورة متبادلة  ،ح�سب االقت�ضاء  ،لتغطية
ت�سوية املنازعات  ،وتت�ضمن هذه الأحكام :
أ�  -الوالية الق�ضائية التي �ستخ�ضع لها �أي عمليات لت�سوية املنازعات ؛
ب  -القانون الواجب التطبيق ؛ و�/أو
ج  -خيارات لت�سوية املنازعات بطرق بديلة  ،مثل الو�ساطة �أو التحكيم .
 - 2يكفل كل طرف �إتاحة �إمكانية اللجوء �إلى العدالة مبوجب نظمه القانونية  ،مبا يتفق
ومتطلبات الوالية الق�ضائية املطبقة  ،فـي حاالت املنازعات النا�شئة عن ال�شروط املتفق
عليها ب�صورة متبادلة .
 - 3يتخذ كل طرف تدابري فعالة  ،عند االقت�ضاء  ،فـيما يتعلق مبا يلي :
أ�  -اللجوء �إلى العدالة ؛
ب  -ا�ستخ ــدام �آلي ــات فـيما يتعل ــق باالعت ــراف املتب ــادل بالأحكــام وق ــرارات التحكي ــم
الأجنبية و�إنفاذها .
 - 4ي�ستعــر�ض م�ؤمتـر الأطــراف العامــل كاجتم ــاع للأطراف فـي هــذا الربوتوكــول فعالي ــة
هذه املادة وفقا للمادة ( )31من هذا الربوتوكول .
املــادة ( ) 19
البنود التعاقدية النموذجية
 - 1ي�شجــع كــل طـرف  ،ح�ســب االقت�ض ــاء  ،على �إعــداد وحتديــث وا�ستخــدام بن ــود تعاقديــة
منوذجية قطاعية ومتعددة القطاعات لل�شروط املتفق عليها ب�صورة متبادلة .
 - 2يجري م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول تقييما دوريا
ال�ستخدام البنود التعاقدية النموذجية القطاعية ومتعددة القطاعات .
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املــادة ( ) 20
مدونات ال�سلوك واملبادئ التوجيهية و�أف�ضل املمار�سات و�/أو املعايري
 - 1ي�شجع كل طرف  ،ح�سب االقت�ضاء  ،على �إعداد وحتديث وا�ستخدام مدونات ال�سلوك
الطوعية واملبادئ التوجيهية و�أف�ضل املمار�سات و�/أو املعايري فـيما يتعلق باحل�صول
وتقا�سم املنافع .
 - 2يج ــري م�ؤمت ــر الأط ــراف العام ــل كاجتمـاع للأطراف فـي هذا الربوتوكول تقييما
دوريا ال�ستخــدام مدونـ ــات ال�سل ــوك الطوعية واملب ــادئ التوجيهيــة و�أف�ضل املمار�سـات
و�/أو املعايري وينظر فـي اعتماد مدونات ال�سلوك واملبادئ التوجيهية و�أف�ضل املمار�سات
و�/أو املعايري املحددة .
املــادة ( ) 21
زيادة التوعية
يتخذ كل طرف تدابري لزيادة التوعية ب�أهمية املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة
باملـوارد اجلينيــة  ،وامل�سائــل املتعلق ــة باحل�صــول وتقا�سـم املنافــع  .ويجــوز �أن ت�شتمل هذه
التدابري على ما يلي � ،ضمن جملة �أمور :
أ�  -لرتويج لهذا الربوتوكول  ،مبا فـي ذلك هدفه ؛
ب  -تنظيم اجتماعات للمجتمعات الأ�صلية واملحلية و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ؛
ج � -إن�شاء و�صيانة مكتب م�ساعدة للمجتمعات الأ�صلية واملحلية و�أ�صحاب امل�صلحة
املعنيني ؛
د  -ن�شر املعلومات من خالل غرفة وطنية لتبادل املعلومات ؛
هـ  -ت�شجيع مدونات ال�سلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية و�أف�ضل املمار�سات و�/أو
املعايري بالت�شاور مع املجتمعات الأ�صلية واملحلية و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ؛
و  -ت�شجيع  ،ح�سب االقت�ضاء  ،التبادل املحلي والإقليمي والدويل للخربات ؛
ز  -تثقيف وتدريب م�ستخدمي ومقدمي املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة
باملوارد اجلينية حول التزاماتهم املتعلقة باحل�صول وتقا�سم املنافع ؛
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ح  -م�شاركة املجتمعات الأ�صلية واملحلية و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني فـي تنفـيذ هذا
الربوتوكول ؛
ط  -زيــادة التوعيـ ــة بالربوتوكـ ــوالت والإج ــراءات املجتمعي ــة للمجتمع ـ ــات الأ�صليـ ــة
واملحلية .
املــادة ( ) 22
القـــدرات
 - 1تتعاون الأطراف فـي بناء القدرات  ،وتنمية القدرات وتعزيز املوارد الب�شرية والقدرات
امل�ؤ�س�سية لتنفـيذ هذا الربوتوكول على نحو فعال فـي الأطراف من البلدان النامية ،
وال �سيما �أقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية من بينها  ،والأطراف ذات
االقت�صــاد االنتقالــي  ،مبا فـي ذلك من خــالل امل�ؤ�س�سـات واملنظمات العاملية والإقليمية
ودون الإقليميــة والوطنيــة القائمــة  .وفـي هذا ال�سيــاق  ،ينبغــي للأطراف �أن تي�سر
م�شاركة املجتمعات الأ�صلية واملحلية و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني  ،مبا فـيهم املنظمات
غري احلكومية  ،والقطاع اخلا�ص .
 - 2يجب �أن ت�ؤخذ فـي االعتبار التام احتياجات الأطراف من البلدان النامية  ،ال �سيما �أقل
البلدان منوا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية من بينها  ،والأطراف ذات االقت�صاد
االنتقايل � ،إلى موارد مالية وفقاً للأحكام ذات ال�صلة فـي االتفاقية  ،وذلك لبناء
وتنمية القدرات من �أجل تنفـيذ هذا الربوتوكول .
 - 3على الأطراف من البلدان النامية  ،ال �سيما �أقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�صغرية
النامية من بينها  ،والأطراف ذات االقت�صاد االنتقايل � ،أن حتدد احتياجاتها و�أولوياتها
الوطنية من حيث القدرات من خالل تقييمات ذاتية للقدرات الوطنية  ،ك�أ�سا�س
للتدابري املالئمة  ،فـيما يتعلق بتنفـيذ هذا الربوتوكول  .وعند القيام بذلك  ،ينبغي
�أن تدعم هذه الأطراف احتياجات و�أولويات املجتمعات الأ�صلية واملحلية و�أ�صحاب
امل�صلحة املعنيني من حيث بناء القدرات  ،ح�سبما حتددها ومع الت�شديد على احتياجات
و�أولويات الن�ساء من القدرات .
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 - 4من �أجل دعم تنفـيذ هذا الربوتوكول  ،يجوز �أن تتناول بناء وتنمية القدرات املجاالت
الرئي�سية التالية �ضمن غريها :
أ�  -القدرة على تنفـيذ التزامات هذا الربوتوكول واالمتثال لها ؛
ب  -القدرة على التفاو�ض لو�ضع �شروط متفق عليها ب�صورة متبادلة ؛
ج  -القدرة على �إعداد وتطبيق و�إنفاذ تدابري ت�شريعية �أو �إدارية �أو �سيا�ساتية محلية
ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع ؛
د  -قدرة البلدان على تطوير قدرات الأبحاث الوطنية لديها من �أجل �إ�ضافة قيمة
ملواردها اجلينية .
 - 5يجوز �أن ت�شتمل التدابري املتخذة وفقا للفقرات من (� )1إلى (� )4أعاله على ما يلي ،
�ضمن جملة �أمور :
أ�  -التطوير القانوين وامل�ؤ�س�سي ؛
ب  -تعزيــز الإن�صــاف والعدالــة فـي املفاو�ضــات  ،مثل التدريــب على التفــاو�ض حــول
�شروط متفق عليها ب�صورة متبادلة ؛
ج  -ر�صد و�إنفاذ االمتثال ؛
د  -ا�ستخدام �أف�ضل �أدوات االت�صال والنظم القائمة على الإنرتنت املتاحة فـي �أن�شطة
احل�صول وتقا�سم املنافع ؛
هـ  -تطوير وا�ستخدام طرائق تقدير القيمة ؛
و  -التنقيب البيولوجي وما يرتبط من بحوث ودرا�سات ت�صنيفية ؛
ز  -نقل التكنولوجيا  ،والبنية التحتية والقدرة التقنية على ت�سهيل ا�ستدامة نقل
التكنولوجيا هذا ؛
ح  -تعزيز م�ساهمة �أن�شطة احل�صول وتقا�سم املنافع فـي حفظ التنوع البيولوجي
واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته ؛
ط  -تدابيــر خا�ص ــة لزي ــادة قدرات �أ�صحــاب امل�صلحــة املعنيـني بالعالقــة �إلى احل�صول
وتقا�سم املنافع ؛
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ي  -تدابيـر خا�صة لزيادة قدرات املجتمعات الأ�صلية واملحلية مع الرتكيز على تعزيز
قدرات ن�ساء هذه املجتمعات فـيما يتعلق باحل�صول على املوارد اجلينية و�/أو
املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية .
 - 6ينبغــي تقديــم املعلومــات عن مبــادرات بنــاء وتنمي ــة القــدرات املتخــذة على امل�ستويـ ــات
الوطنية والإقليمية والدولية  ،وفقا للفقرات (� )1إلى (� )5أعاله � ،إلى غرفة تبادل
املعلومات ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع بغية تعزيز �أوجه الت�آزر والتن�سيق ب�ش�أن بناء
وتنمية القدرات املتعلقة باحل�صول وتقا�سم املنافع .
املــادة ( ) 23
نقل التكنولوجيا والتعاون
تتعاون الأطراف  ،وفقا للمواد ( )15و( )16و( )18و( )19من االتفاقية  ،وت�ساهم فـي برامج
البحث والتطوير التقني والعلمي  ،مبا فـي ذلك �أن�شطة البحوث فـي جمال التكنولوجيا
الأحيائيــة  ،كو�سيلــة لتحقيق هــدف هذا الربوتوكــول  .وتقــوم الأطــراف بتعزيــز وت�شجيع
احل�صول على التكنولوجيا ونقلها �إلى الأطراف من البلدان النامية  ،وال �سيما �أقل البلدان
منوا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية من بينها  ،والأطراف ذات االقت�صاد االنتقايل ،
من �أجل التمكني من تطوير وتعزيز قاعدة تكنولوجية وعلمية �سليمة وم�ستمرة لتحقيق
�أهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول  .ويجب �أن تتم هذه الأن�شطة التعاونية  ،حيثما �أمكن ،
فـي ومع الط ــرف �أو الأطراف املقدم ــة للم ــوارد اجليني ــة التي ه ــي بلد �أو بلدان من�ش�أ هذه
املوارد اجلينية �أو الطرف �أو الأطراف التي ح�صلت على املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية .
املــادة ( ) 24
غيـر الأطــراف
تقوم الأطراف بت�شجيع غريها على االن�ضمام �إلى هذا الربوتوكول وامل�ساهمة مبعلومات
منا�سبة فـي غرفة تبادل املعلومات ب�ش�أن احل�صول وتقا�سم املنافع .
املــادة ( ) 25
الآلية املالية واملوارد املالية
 - 1تراعي الأطراف �أحكام املادة ( )20من االتفاقية عند النظر فـي املوارد املالية الالزمة
لتنفـيذ هذا الربوتوكول .
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 - 2تكون الآلية املالية لالتفاقية هي الآلية املالية لهذا الربوتوكول .
 - 3فـيما يتعلق ببناء وتنمية القـدرات امل�شـار �إليهـا فـي املــادة ( )22من هذا الربوتوكــول ،
يراعي م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول  ،عند تقدمي
�إر�شاد يتعلق بالآلية املالية امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )2أعاله  ،لكي ينظر فـيه م�ؤمتر
الأطراف  ،حاجة الأطراف من البلدان النامية  ،وال �سيما �أقل البلدان منوا والدول
اجلزرية ال�صغرية النامية من بينها  ،والأطراف ذات االقت�صاد االنتقايل � ،إلى موارد
مالية  ،ف�ض ــال عن االحتياجات والأولويـات للقــدرات للمجتمعات الأ�صلية واملحلية ،
مبا فـيها ن�ساء هذه املجتمعات .
 - 4فـي �سياق الفقرة (� )1أعاله  ،تراعي الأطراف �أي�ضا احتياجات الأطراف من البلدان
النامية  ،وال �سيما �أقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية من بينها ،
والأطراف ذات االقت�صاد االنتقايل  ،فـي جهودها الرامية �إلى حتديد وتنفـيذ متطلبات
بناء وتنمية القدرات لديها لأغرا�ض تنفـيذ هذا الربوتوكول .
 - 5ينطبق الإر�شاد املوجه �إلى الآلية املالية لالتفاقية فـي املقررات ذات ال�صلة ال�صادرة عن
م�ؤمتر الأطراف  ،مبا فـيها تلك املوافق عليها قبل اعتماد هذا الربوتوكول  ،مع مراعاة
ما يقت�ضيه اختالف احلال  ،على �أحكام هذه املادة .
 - 6يجوز �أي�ضا �أن تقدم الأطراف من البلدان املتقدمة موارد مالية وغريها من املوارد
لتنفـيذ �أحكام هذا الربوتوكول من خالل قنوات ثنائية و�إقليمية ومتعددة الأطراف ،
و�أن ت�ستفـيد منها الأطراف من البلدان النامية والأطراف ذات االقت�صاد االنتقايل .
املــادة ( ) 26
م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول
 - 1يعمل م�ؤمتر الأطراف كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول .
 - 2يجوز للأطراف فـي االتفاقية التي لي�ست �أطرافــا فـي هذا الربوتوكــول � ،أن ت�شارك
ب�صفة مراقب فـي مداوالت �أي اجتماع مل�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف
فـي ه ــذا الربوتوك ــول  .وعندم ــا يعمــل م ؤ�مت ــر الأطراف كاجتمــاع للأطــراف فـي هذا
الربوتوكول  ،يكون اتخاذ القرارات مبوجب هذا الربوتوكول وفقا على الأطراف فـيه .
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 - 3عندمــا يعمل م�ؤمت ــر الأط ــراف كاجتم ــاع للأط ــراف ف ــي هــذا الربوتوك ــول  ،ي�ستبدل
�أي ع�ض ــو من �أع�ض ــاء مكتــب م�ؤمتــر الأطــراف ميث ــل طرف ــا ف ــي االتفاقيـ ــة  ،ولكن
ال يكون فـي ذلك الوقت طرفا فـي هذا الربوتوكول  ،بع�ضو تنتخبه الأطراف فـي هذا
الربوتوكول من بينها .
 - 4يبقي م�ؤمتــر الأط ــراف العامل كاجتمــاع للأطــراف فـي هــذا الربوتوكول تنفـيذ هذا
الربوتوكول قيد اال�ستعرا�ض الدوري ويتخذ  ،فـي حدود واليته  ،املقررات ال�ضرورية
لتعزيز تنفيذه علـى نحو فعال  .وي�ؤدي الوظائف املحددة له مبوجب هذا الربوتوكول
ويقوم مبا يلي :
أ�  -رفع تو�صيات ب�ش�أن �أي م�سائل �ضرورية لتنفـيذ هذا الربوتوكول ؛
ب � -إن�شاء الهيئات الفرعية ح�سبما تكون �ضرورية لتنفـيذ هذا الربوتوكول ؛
ج  -ال�سعــي حيثمـ ــا يك ـ ــون مالئم ــا � ،إلـ ــى احل�ص ــول عل ــى اخلدم ـ ــات واملعلومــات التي
تقدمها املنظمات الدولية والهيئات احلكومية الدولية وغري احلكومية املخت�صة
وا�ستخدامها والتعاون معها ؛
د  -حتديد �شكل ووترية �إر�سال املعلومات التي يتعني تقدميها وفقا للمادة ( )29من
هذا الربوتوكول  ،والنظر فـي هذه املعلومات ف�ضال عن التقارير التي تقدمها
�أية هيئة فرعية ؛
هـ  -النظر ح�سب االقت�ضاء فـي التعديالت علـى هذا الربوتوكول ومرفقه  ،ف�ضال
عن �أي مرفقات �إ�ضافية لهذا الربوتوكول  ,واعتمادها  ،التي تعترب �ضرورية
لتنفيذ هذا الربوتوكول ؛
و  -ممار�سة �أية وظائف �أخرى قد تكون مطلوبة لتنفـيذ هذا الربوتوكول .
 - 5يطبـ ــق النظ ــام الداخل ــي مل�ؤمت ــر الأطــراف والقواع ـ ــد املاليـ ــة لالتفاقيــة  ،مع مراعـ ـ ــاة
ما يقت�ضي ــه اختالف احلــال  ،مبوجب ه ــذا الربوتوكـ ــول  ،با�ستثنــاء �إذا ق ــرر م�ؤمتر
الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول خالف ذلك بتوافق الآراء .
 - 6تعقـ ـ ــد الأمان ـ ــة �أول اجتم ـ ــاع مل�ؤمت ـ ــر الأط ــراف العام ـ ــل كاجتم ـ ــاع للأطـ ـ ــراف فـ ــي
هـ ــذا الربوتوكول باالقرتان مع االجتماع الأول مل�ؤمتر الأطراف املقرر عقده بعد
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تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول  .وتعقد االجتماعات العادية الالحقة مل�ؤمتر الأطراف
العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول باالقرتان مع االجتماعات العادية
مل ؤ�مت ــر الأطــراف  ،ما مل يقرر م�ؤمتر الأط ــراف العام ــل كاجتمــاع للأطــراف فـي هذا
الربوتوكول خالف ذلك .
 - 7تعقد االجتماعــات اال�ستثنائي ــة مل�ؤمتر الأطــراف العامل كاجتمــاع للأطراف فـي هذا
الربوتوكول فـي �أوقات �أخرى ح�سبما يرى م�ؤمتر الأطراف العام ــل كاجتماع للأطراف
فـي هذا الربوتوكــول ذلك �ضروريا � ،أو بناء على طلب مكتوب من �أي طرف � ،شريطـ ــة
�أن يحظـى الطلــب بت�أيي ــد من ثل ــث الأط ــراف على الأقـ ــل فـي غ�ض ــون �ست ـ ــة �أ�شهر من
�إر�سال الأمانة للطلب �إلى الأطراف .
 - 8يجوز �أن تكون الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،
ف�ضال عن �أي دولة ع�ضو فـيها �أو مراقب عنها  ،لي�ست طرفا فـي االتفاقية  ،ممثلة
ب�صفة مراقب فـي اجتماعات م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هـذا
الربوتوكول  .ويجــوز لأي هيئـ ــة �أو وكالــة �س ـ ــواء وطني ـ ــة �أو دوليـ ــة �أو حكوميــة �أو
غي ــر حكومية ذات اخت�صا�ص فـي امل�سائل امل�شمولة بهذا الربوتوكول  ،وتكون قد �أبلغت
الأمانة برغبتهــا فـي ح�ضور اجتماع من اجتماعات م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع
للأطراف فـي هذا الربوتوكول � ،أن حتظر على هذا الأ�سا�س  ،ما مل يعرت�ض ثلث
الأطراف احلا�ضرين على الأقل  .ويخ�ضع قبول وم�شاركة املراقبني �إلى النظام الداخلي
امل�شـ ــار �إليه فـ ــي الفق ــرة ( )5أ�عـ ــاله  ،با�ستثنـ ــاء ما هو من�ص ــو�ص علي ــه خـ ــالف ذلك
فـي هذه املادة .
املــادة ( ) 27
الهيئات الفرعية
 - 1يجوز لأي هيئة فرعية تن�شئها االتفاقية �أو تن�ش�أ مبوجبها � ،أن تخدم هذا الربوتوكول ،
مبا فـي ذلك عمال مبقرر يتخذه م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا
الربوتوكول  .ويحدد هذا املقرر املهام الواجب تنفـيذها .
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 - 2يج ــوز للأطراف فـي االتفاقيــة والتي لي�ست �أطرافــا فـي هــذا الربوتوك ــول �أن ت�شــارك
ب�صفة مراقب فـي مداوالت �أي اجتماع من اجتماعات تلك الهيئات الفرعية  .وعندما
تعمل هيئة فرعيــة فـي االتفاقيــة كهيئــة فرعيــة لهذا الربوتوكــول  ،يك ــون اتخــاذ
القــرارات مبوجب هذا الربوتوكول وقفا على الأطراف فـي هذا الربوتوكول .
 - 3عندما ت�ؤدي هيئة فرعية تابعة لالتفاقية وظائفها فـيما يتعلق بامل�سائل اخلا�صة بهذا
الربوتوكول  ،ي�ستبدل �أي ع�ضو من �أع�ضاء مكتب هذه الهيئة الفرعية ميثل طرفا فـي
االتفاقية  ،ولكن ال يكون فـي ذلك الوقت طرفا فـي هذا الربوتوكول  ،بع�ضو تنتخبه
الأطراف فـي هذا الربوتوكول من بينها .
املــادة ( ) 28
الأمانــــة
 - 1تعمل الأمانة املن�ش�أة مبوجب املادة ( )24من االتفاقية  ،ك�أمانة لهذا الربوتوكول .
 - 2تنطبــق الفق ــرة ( )1من املـ ــادة ( )24من االتفاقي ــة ب�شـ ـ�أن وظائ ــف الأمان ــة علـى ه ــذا
الربوتوكول  ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال .
 - 3تتحمل الأطراف فـي هذا الربوتوكول تكاليف خدمات الأمانة متـى كانت م�ستقلة
ويبت م�ؤمتر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول فـي اجتماعه
الأول  ،فـي ترتيبات امليزانية ال�ضرورية لتحقيق هذا الغر�ض .
املــادة ( ) 29
الر�صــد والإبــالغ
يقوم كل طرف بر�صد تنفـيذ التزاماته مبوجب هذا الربوتوكول  ،و�إبالغ م�ؤمتر الأطراف
العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول  ،على فرتات وفـي �أ�شكال يحددها م�ؤمتر
الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول  ،بالتدابري التي اتخذها لتنفـيذ
هذا الربوتوكول .
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املــادة ( ) 30
�إجراءات و�آليات لتعزيز االمتثال لهذا الربوتوكول
يقوم م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول فـي اجتماعه
الأول  ،ببحث واعتماد �إجراءات تعاونية و�آليات م�ؤ�س�سية لت�شجيع االمتثال لأحكام هذا
الربوتوكول ومعاجلة حاالت عدم االمتثال  .وت�شمل هذه الإجراءات والآليات �أحكاما
لإ�سداء امل�شورة �أو تقدمي امل�ساعدة  ،ح�سب االقت�ضاء  .وتكون هذه الإجراءات والآليات
م�ستقلة  ،وال تخل ب�إجراءات و�آليات ت�سوية املنازعات مبوجب املادة ( )27من االتفاقية .
املــادة ( ) 31
التقييم واال�ستعرا�ض
يجري م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول  ،تقييما لفعالية
الربوتوكول بعد �أربع �سنوات من بدء نفاذ هذا الربوتوكول وبعد ذلك على فرتات يقررها
م�ؤمتر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف فـي هذا الربوتوكول .
املــادة ( ) 32
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول �أمام الأطراف فـي االتفاقية مبقر الأمم املتحدة
فـي نيويورك من  2فرباير�/شباط � 2011إلى  1فرباير�/شباط . 2012
املــادة ( ) 33
بدء النفاذ
 - 1يبـد�أ نف ــاذ ه ــذا الربوتوك ـ ــول فـي الي ــوم الت�سعي ــن من تاريــخ �إيــداع ال�صــك اخلم�سي ــن
للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام للدول �أو منظمات التكامل االقت�صادي
الإقليمي الأطراف فـي االتفاقية .
 - 2يبد أ� نفاذ هذا الربوتوكول لأي دولة �أو منظمة التكامل االقت�صادي الإقليمي  ،ت�صدق
على هذا الربوتوكول �أو تقبله �أو توافق عليه �أو تن�ضم �إليه بعد �إيداع ال�صك اخلم�سني
امل�شار �إليه فـي الفقرة ( ، )1فـي اليوم الت�سعني من التاريخ الذي تودع فـيه تلك الدولة
�أو منظمة التكامل االقت�ص ــادي الإقليمــي �صك ت�صديقهـ ــا �أو قبولهـ ــا �أو موافقته ــا
�أو ان�ضمامها � ،أو فـي التاريخ الذي يبد أ� فـيه نفاذ هذه االتفاقية للدولة �أو منظمة
التكامل االقت�صادي الإقليمي � ،أيهما �أبعد .
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 - 3لأغرا�ض الفقرتني ( )1و(� )2أعاله  ،ال يعد �أي �صك تودعــه منظمــة التكامــل االقت�صادي
الإقليمي وثيقة �إ�ضافـية للوثائق املودعة من قبل الدول الأع�ضاء فـي تلك املنظمة .
املــادة ( ) 34
التحفظات
ال يجوز �إبداء حتفظات على هذا الربوتوكول .
املــادة ( ) 35
االن�سحـــاب
 - 1يج ــوز لأي طــرف االن�سح ــاب من ه ــذا الربوتوكول بتقديــم �إخطار كتابي �إلى الوديع
فـي �أي وقت بعد م�ضي �سنتني من تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة لذلك
الطرف .
 - 2ي�صب ــح االن�سح ــاب ناف ــذا بعد انق�ض ــاء �سنــة واح ــدة على تلق ــي الوديع لإخط ـ ــار
االن�سحاب � ،أو فـي �أي تاريخ الحق ح�سبما يتحدد فـي �إخطار االن�سحاب .
املــادة ( ) 36
الن�صـو�ص ذات احلجية
يودع لدى الأمني العام للأمم املتحدة �أ�صل هذا الربوتوكول  ،الذي تت�ساوى ن�صو�صه
الإ�سبانية والإجنليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية من حيث احلجية .

و�إثباتا ملا تقدم  ،قام املوقعون �أدناه  ،املفو�ضون لهذا الغر�ض ح�سب الأ�صول  ،بالتوقيع على
هذا الربوتوكول فـي التواريخ املحددة .
حترر فـي ناغويا فـي اليوم التا�سع والع�شرين من �شهر �أكتوبر/ت�شرين الأول عام �ألفـني
وع�شرة .
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املرفـــق
املنافع النقدية وغري النقدية
 - 1يجوز �أن ت�شمل املنافع النقدية على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي :
أ�  -ر�سوم/ر�سم احل�صول على كل عينة مت جمعها �أو احل�صول عليها ؛
ب  -مدفوعات مقدمة ؛
ج  -دفعات على مراحل محددة ؛
د  -دفع �إتاوات ؛
هـ  -ر�سوم الرتخي�ص فـي حالة الت�سويق التجاري ؛
و  -ر�سوم خا�صة يجب دفعها �إلى ال�صناديق اال�ستئمانية التي ت�ساند حفظ التنوع
البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام ؛
ز  -الرواتب وال�شروط التف�ضيلية حيثما يكن متفقا عليها ب�صورة متبادلة ؛
ح  -متويل البحوث ؛
ط  -امل�شاريع امل�شرتكة ؛
ي  -امللكية امل�شرتكة حلقوق امللكية الفكرية ذات ال�صلة .
 - 2يجوز �أن ت�شمل املنافع غري النقدية على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي :
أ�  -تقا�سم نتائج البحث والتطوير ؛
ب  -التعاون وامل�ساهمة فـي برامج البحث والتطوير العلميني  ،خ�صو�صا �أن�شطة البحث
فـي التكنولوجيا الإحيائية  ،لدى الطرف املقدم للموارد اجلينية �إذا �أمكن ذلك ؛
ج  -امل�شاركة فـي تطوير املنتجات ؛
د  -التعاون وامل�ساعدة والإ�سهام فـي التثقيف والتدريب ؛
هـ  -ال�سماح بالدخول �إلى مرافق املوارد اجلينية خارج املوقع الطبيعـي و�إلــى قواعد
البيانات ؛
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و  -نقل املعارف والتكنولوجــيا �إلى مقــدم املوارد اجلينيــة ب�شـروط عادل ــة وب�أن�س ــب
ال�شــروط  ،مبا فـ ـ ــي ذلك �ش ــروط مي�ســرة وتف�ضيلي ــة يتف ـ ـ ــق عليهـ ــا  ،وخ�صو�ص ــا
فـيما يتعلق باملعارف والتكنولوجيا التي ت�ستعمل املوارد اجلينية  ،مبا فـي ذلك
التكنولوجيا الأحيائية � ،أو التي تت�صل بحفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه
امل�ستدام ؛
ز  -تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا ؛
ح  -بناء القدرات امل�ؤ�س�سية ؛
ط  -املوارد الب�شرية واملادية لتعزيز القدرات على �إدارة و�إنفاذ لوائح احل�صول ؛
ي  -التدريب املتعلق باملوارد اجلينية مب�شاركة كاملة من البلدان املقدمة للموارد
اجلينية  ،و�إن �أمكن لدى تلك البلدان ؛
ك  -احل�ص ــول على املعلوم ــات العلمي ــة املت�صل ــة بحفــظ التنوع البيولوجــي وا�ستخدامــه
امل�ستدام  ،مبا فـي ذلك قوائم اجلرد البيولوجية والدرا�سات الت�صنيفـية ؛
ل  -الإ�سهامات فـي االقت�صاد املحلي ؛
م  -البحوث املوجهة نحو االحتياجات ذات الأولوية  ،مثل ال�صحة والأمن الغذائي ،
مع مراعـ ــاة اال�ستخدام ــات املحليــة للمـوارد اجليني ــة فـي الطــرف املقــدم للموارد
اجلينية ؛
ن  -العالقات امل�ؤ�س�سية واملهنية التي ميكن �أن ترتتب على اتفاق احل�صول وتقا�سم
املنافع وما يتبعه من �أن�شطة تعاونية ؛
�س  -فوائد الأمن الغذائي واملعي�شي ؛
ع  -االعرتاف االجتماعي ؛
ف  -امللكية امل�شرتكة حلقوق امللكية الفكرية ذات ال�صلة .

-598-

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/58
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلـــى اتفاقيــة ميناماتـــا ب�شــــ�أن الزئبـــق
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية ميناماتا ب�ش�أن الزئبق املحررة فـي كوماموتو فـي اليابان بتاريخ  10من �أكتوبر 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية ميناماتا ب�ش�أن الزئبق  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  5 :من �شــــــــــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  28 :من مــــــــــــــــــايو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1343
ال�صادرة فـي 2020/5/31م
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0LQDPDWD&RQYHQWLRQRQ0HUFXU\
7KH3DUWLHVWRWKLV&RQYHQWLRQ
5HFRJQL]LQJWKDWPHUFXU\LVDFKHPLFDORIJOREDOFRQFHUQRZLQJWRLWVORQJUDQJHDWPRVSKHULF
WUDQVSRUWLWVSHUVLVWHQFHLQWKHHQYLURQPHQWRQFHDQWKURSRJHQLFDOO\LQWURGXFHGLWVDELOLW\WR
ELRDFFXPXODWHLQHFRV\VWHPVDQGLWVVLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFWVRQKXPDQKHDOWKDQGWKHHQYLURQPHQW
5HFDOOLQJGHFLVLRQRI)HEUXDU\RIWKH*RYHUQLQJ&RXQFLORIWKH8QLWHG1DWLRQV
(QYLURQPHQW3URJUDPPHWRLQLWLDWHLQWHUQDWLRQDODFWLRQWRPDQDJHPHUFXU\LQDQHIILFLHQWHIIHFWLYH
DQGFRKHUHQWPDQQHU
5HFDOOLQJSDUDJUDSKRIWKHRXWFRPHGRFXPHQWRIWKH8QLWHG1DWLRQV&RQIHUHQFHRQ
6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW³7KHIXWXUHZHZDQW´ZKLFKFDOOHGIRUDVXFFHVVIXORXWFRPHRIWKH
QHJRWLDWLRQVRQDJOREDOOHJDOO\ELQGLQJLQVWUXPHQWRQPHUFXU\WRDGGUHVVWKHULVNVWRKXPDQKHDOWK
DQGWKHHQYLURQPHQW
5HFDOOLQJWKH8QLWHG1DWLRQV&RQIHUHQFHRQ6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW¶VUHDIILUPDWLRQRIWKH
SULQFLSOHVRIWKH5LR'HFODUDWLRQRQ(QYLURQPHQWDQG'HYHORSPHQWLQFOXGLQJLQWHUDOLDFRPPRQEXW
GLIIHUHQWLDWHGUHVSRQVLELOLWLHVDQGDFNQRZOHGJLQJ6WDWHV¶UHVSHFWLYHFLUFXPVWDQFHVDQGFDSDELOLWLHV
DQGWKHQHHGIRUJOREDODFWLRQ
$ZDUHRIWKHKHDOWKFRQFHUQVHVSHFLDOO\LQGHYHORSLQJFRXQWULHVUHVXOWLQJIURPH[SRVXUHWR
PHUFXU\RIYXOQHUDEOHSRSXODWLRQVHVSHFLDOO\ZRPHQFKLOGUHQDQGWKURXJKWKHPIXWXUHJHQHUDWLRQV
1RWLQJWKHSDUWLFXODUYXOQHUDELOLWLHVRI$UFWLFHFRV\VWHPVDQGLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVEHFDXVH
RIWKHELRPDJQLILFDWLRQRIPHUFXU\DQGFRQWDPLQDWLRQRIWUDGLWLRQDOIRRGVDQGFRQFHUQHGDERXW
LQGLJHQRXVFRPPXQLWLHVPRUHJHQHUDOO\ZLWKUHVSHFWWRWKHHIIHFWVRIPHUFXU\
5HFRJQL]LQJWKHVXEVWDQWLDOOHVVRQVRI0LQDPDWD'LVHDVHLQSDUWLFXODUWKHVHULRXVKHDOWKDQG
HQYLURQPHQWDOHIIHFWVUHVXOWLQJIURPWKHPHUFXU\SROOXWLRQDQGWKHQHHGWRHQVXUHSURSHUPDQDJHPHQW
RIPHUFXU\DQGWKHSUHYHQWLRQRIVXFKHYHQWVLQWKHIXWXUH
6WUHVVLQJWKHLPSRUWDQFHRIILQDQFLDOWHFKQLFDOWHFKQRORJLFDODQGFDSDFLW\EXLOGLQJVXSSRUW
SDUWLFXODUO\IRUGHYHORSLQJFRXQWULHVDQGFRXQWULHVZLWKHFRQRPLHVLQWUDQVLWLRQLQRUGHUWRVWUHQJWKHQ
QDWLRQDOFDSDELOLWLHVIRUWKHPDQDJHPHQWRIPHUFXU\DQGWRSURPRWHWKHHIIHFWLYHLPSOHPHQWDWLRQRI
WKH&RQYHQWLRQ
5HFRJQL]LQJDOVRWKHDFWLYLWLHVRIWKH:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQLQWKHSURWHFWLRQRIKXPDQ
KHDOWKUHODWHGWRPHUFXU\DQGWKHUROHVRIUHOHYDQWPXOWLODWHUDOHQYLURQPHQWDODJUHHPHQWVHVSHFLDOO\
WKH%DVHO&RQYHQWLRQRQWKH&RQWURORI7UDQVERXQGDU\0RYHPHQWVRI+D]DUGRXV:DVWHVDQG7KHLU
'LVSRVDODQGWKH5RWWHUGDP&RQYHQWLRQRQWKH3ULRU,QIRUPHG&RQVHQW3URFHGXUHIRU&HUWDLQ
+D]DUGRXV&KHPLFDOVDQG3HVWLFLGHVLQ,QWHUQDWLRQDO7UDGH
5HFRJQL]LQJWKDWWKLV&RQYHQWLRQDQGRWKHULQWHUQDWLRQDODJUHHPHQWVLQWKHILHOGRIWKH
HQYLURQPHQWDQGWUDGHDUHPXWXDOO\VXSSRUWLYH
(PSKDVL]LQJWKDWQRWKLQJLQWKLV&RQYHQWLRQLVLQWHQGHGWRDIIHFWWKHULJKWVDQGREOLJDWLRQVRI
DQ\3DUW\GHULYLQJIURPDQ\H[LVWLQJLQWHUQDWLRQDODJUHHPHQW
8QGHUVWDQGLQJWKDWWKHDERYHUHFLWDOLVQRWLQWHQGHGWRFUHDWHDKLHUDUFK\EHWZHHQWKLV
&RQYHQWLRQDQGRWKHULQWHUQDWLRQDOLQVWUXPHQWV
1RWLQJWKDWQRWKLQJLQWKLV&RQYHQWLRQSUHYHQWVD3DUW\IURPWDNLQJDGGLWLRQDOGRPHVWLF
PHDVXUHVFRQVLVWHQWZLWKWKHSURYLVLRQVRIWKLV&RQYHQWLRQLQDQHIIRUWWRSURWHFWKXPDQKHDOWKDQGWKH
HQYLURQPHQWIURPH[SRVXUHWRPHUFXU\LQDFFRUGDQFHZLWKWKDW3DUW\¶VRWKHUREOLJDWLRQVXQGHU
DSSOLFDEOHLQWHUQDWLRQDOODZ
+DYHDJUHHGDVIROORZV

$UWLFOH
2EMHFWLYH
7KHREMHFWLYHRIWKLV&RQYHQWLRQLVWRSURWHFWWKHKXPDQKHDOWKDQGWKHHQYLURQPHQWIURP
DQWKURSRJHQLFHPLVVLRQVDQGUHOHDVHVRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGV
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$UWLFOH
'HILQLWLRQV
)RUWKHSXUSRVHVRIWKLV&RQYHQWLRQ
D
³$UWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQLQJ´PHDQVJROGPLQLQJFRQGXFWHGE\LQGLYLGXDO
PLQHUVRUVPDOOHQWHUSULVHVZLWKOLPLWHGFDSLWDOLQYHVWPHQWDQGSURGXFWLRQ
E 
³%HVWDYDLODEOHWHFKQLTXHV´PHDQVWKRVHWHFKQLTXHVWKDWDUHWKHPRVWHIIHFWLYHWR
SUHYHQWDQGZKHUHWKDWLVQRWSUDFWLFDEOHWRUHGXFHHPLVVLRQVDQGUHOHDVHVRIPHUFXU\WRDLUZDWHU
DQGODQGDQGWKHLPSDFWRIVXFKHPLVVLRQVDQGUHOHDVHVRQWKHHQYLURQPHQWDVDZKROHWDNLQJLQWR
DFFRXQWHFRQRPLFDQGWHFKQLFDOFRQVLGHUDWLRQVIRUDJLYHQ3DUW\RUDJLYHQIDFLOLW\ZLWKLQWKHWHUULWRU\
RIWKDW3DUW\,QWKLVFRQWH[W
L 

³%HVW´PHDQVPRVWHIIHFWLYHLQDFKLHYLQJDKLJKJHQHUDOOHYHORISURWHFWLRQRIWKH
HQYLURQPHQWDVDZKROH

LL 

³$YDLODEOH´WHFKQLTXHVPHDQVLQUHVSHFWRIDJLYHQ3DUW\DQGDJLYHQIDFLOLW\
ZLWKLQWKHWHUULWRU\RIWKDW3DUW\WKRVHWHFKQLTXHVGHYHORSHGRQDVFDOHWKDWDOORZV
LPSOHPHQWDWLRQLQDUHOHYDQWLQGXVWULDOVHFWRUXQGHUHFRQRPLFDOO\DQGWHFKQLFDOO\
YLDEOHFRQGLWLRQVWDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHFRVWVDQGEHQHILWVZKHWKHURUQRW
WKRVHWHFKQLTXHVDUHXVHGRUGHYHORSHGZLWKLQWKHWHUULWRU\RIWKDW3DUW\SURYLGHG
WKDWWKH\DUHDFFHVVLEOHWRWKHRSHUDWRURIWKHIDFLOLW\DVGHWHUPLQHGE\WKDW3DUW\
DQG

LLL 

³7HFKQLTXHV´PHDQVWHFKQRORJLHVXVHGRSHUDWLRQDOSUDFWLFHVDQGWKHZD\VLQ
ZKLFKLQVWDOODWLRQVDUHGHVLJQHGEXLOWPDLQWDLQHGRSHUDWHGDQGGHFRPPLVVLRQHG

F
³%HVWHQYLURQPHQWDOSUDFWLFHV´PHDQVWKHDSSOLFDWLRQRIWKHPRVWDSSURSULDWH
FRPELQDWLRQRIHQYLURQPHQWDOFRQWUROPHDVXUHVDQGVWUDWHJLHV
G 

³0HUFXU\´PHDQVHOHPHQWDOPHUFXU\ +J  &$61R 

H
³0HUFXU\FRPSRXQG´PHDQVDQ\VXEVWDQFHFRQVLVWLQJRIDWRPVRIPHUFXU\DQGRQHRU
PRUHDWRPVRIRWKHUFKHPLFDOHOHPHQWVWKDWFDQEHVHSDUDWHGLQWRGLIIHUHQWFRPSRQHQWVRQO\E\
FKHPLFDOUHDFWLRQV
I 
³0HUFXU\DGGHGSURGXFW´PHDQVDSURGXFWRUSURGXFWFRPSRQHQWWKDWFRQWDLQV
PHUFXU\RUDPHUFXU\FRPSRXQGWKDWZDVLQWHQWLRQDOO\DGGHG
J 
³3DUW\´PHDQVD6WDWHRUUHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQWKDWKDVFRQVHQWHG
WREHERXQGE\WKLV&RQYHQWLRQDQGIRUZKLFKWKH&RQYHQWLRQLVLQIRUFH
K 
³3DUWLHVSUHVHQWDQGYRWLQJ´PHDQV3DUWLHVSUHVHQWDQGFDVWLQJDQDIILUPDWLYHRU
QHJDWLYHYRWHDWDPHHWLQJRIWKH3DUWLHV
L 
PHUFXU\

³3ULPDU\PHUFXU\PLQLQJ´PHDQVPLQLQJLQZKLFKWKHSULQFLSDOPDWHULDOVRXJKWLV

M 
³5HJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQ´PHDQVDQRUJDQL]DWLRQFRQVWLWXWHGE\
VRYHUHLJQ6WDWHVRIDJLYHQUHJLRQWRZKLFKLWVPHPEHU6WDWHVKDYHWUDQVIHUUHGFRPSHWHQFHLQUHVSHFW
RIPDWWHUVJRYHUQHGE\WKLV&RQYHQWLRQDQGZKLFKKDVEHHQGXO\DXWKRUL]HGLQDFFRUGDQFHZLWKLWV
LQWHUQDOSURFHGXUHVWRVLJQUDWLI\DFFHSWDSSURYHRUDFFHGHWRWKLV&RQYHQWLRQDQG
N 
³8VHDOORZHG´PHDQVDQ\XVHE\D3DUW\RIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVFRQVLVWHQW
ZLWKWKLV&RQYHQWLRQLQFOXGLQJEXWQRWOLPLWHGWRXVHVFRQVLVWHQWZLWK$UWLFOHVDQG


$UWLFOH
0HUFXU\VXSSO\VRXUFHVDQGWUDGH


)RUWKHSXUSRVHVRIWKLV$UWLFOH

D
5HIHUHQFHVWR³PHUFXU\´LQFOXGHPL[WXUHVRIPHUFXU\ZLWKRWKHUVXEVWDQFHVLQFOXGLQJ
DOOR\VRIPHUFXU\ZLWKDPHUFXU\FRQFHQWUDWLRQRIDWOHDVWSHUFHQWE\ZHLJKWDQG
E 
³0HUFXU\FRPSRXQGV´PHDQVPHUFXU\ , FKORULGH NQRZQDOVRDVFDORPHO PHUFXU\
,, R[LGHPHUFXU\ ,, VXOSKDWHPHUFXU\ ,, QLWUDWHFLQQDEDUDQGPHUFXU\VXOSKLGH
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7KHSURYLVLRQVRIWKLV$UWLFOHVKDOOQRWDSSO\WR

D
4XDQWLWLHVRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVWREHXVHGIRUODERUDWRU\VFDOHUHVHDUFK
RUDVDUHIHUHQFHVWDQGDUGRU
E 
1DWXUDOO\RFFXUULQJWUDFHTXDQWLWLHVRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVSUHVHQWLQVXFK
SURGXFWVDVQRQPHUFXU\PHWDOVRUHVRUPLQHUDOSURGXFWVLQFOXGLQJFRDORUSURGXFWVGHULYHGIURP
WKHVHPDWHULDOVDQGXQLQWHQWLRQDOWUDFHTXDQWLWLHVLQFKHPLFDOSURGXFWVRU
F 

0HUFXU\DGGHGSURGXFWV


(DFK3DUW\VKDOOQRWDOORZSULPDU\PHUFXU\PLQLQJWKDWZDVQRWEHLQJFRQGXFWHGZLWKLQLWV
WHUULWRU\DWWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRULW

(DFK3DUW\VKDOORQO\DOORZSULPDU\PHUFXU\PLQLQJWKDWZDVEHLQJFRQGXFWHGZLWKLQLWV
WHUULWRU\DWWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRULWIRUDSHULRGRIXSWRILIWHHQ\HDUVDIWHU
WKDWGDWH'XULQJWKLVSHULRGPHUFXU\IURPVXFKPLQLQJVKDOORQO\EHXVHGLQPDQXIDFWXULQJRI
PHUFXU\DGGHGSURGXFWVLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHLQPDQXIDFWXULQJSURFHVVHVLQDFFRUGDQFHZLWK
$UWLFOHRUEHGLVSRVHGLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHXVLQJRSHUDWLRQVZKLFKGRQRWOHDGWR
UHFRYHU\UHF\FOLQJUHFODPDWLRQGLUHFWUHXVHRUDOWHUQDWLYHXVHV


(DFK3DUW\VKDOO

D 
(QGHDYRXUWRLGHQWLI\LQGLYLGXDOVWRFNVRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVH[FHHGLQJ
PHWULFWRQVDVZHOODVVRXUFHVRIPHUFXU\VXSSO\JHQHUDWLQJVWRFNVH[FHHGLQJPHWULFWRQVSHU
\HDUWKDWDUHORFDWHGZLWKLQLWVWHUULWRU\
E 
7DNHPHDVXUHVWRHQVXUHWKDWZKHUHWKH3DUW\GHWHUPLQHVWKDWH[FHVVPHUFXU\IURPWKH
GHFRPPLVVLRQLQJRIFKORUDONDOLIDFLOLWLHVLVDYDLODEOHVXFKPHUFXU\LVGLVSRVHGRILQDFFRUGDQFHZLWK
WKHJXLGHOLQHVIRUHQYLURQPHQWDOO\VRXQGPDQDJHPHQWUHIHUUHGWRLQSDUDJUDSK D RI$UWLFOH
XVLQJRSHUDWLRQVWKDWGRQRWOHDGWRUHFRYHU\UHF\FOLQJUHFODPDWLRQGLUHFWUHXVHRUDOWHUQDWLYHXVHV


(DFK3DUW\VKDOOQRWDOORZWKHH[SRUWRIPHUFXU\H[FHSW

D
7RD3DUW\WKDWKDVSURYLGHGWKHH[SRUWLQJ3DUW\ZLWKLWVZULWWHQFRQVHQWDQGRQO\IRU
WKHSXUSRVHRI
L 

$XVHDOORZHGWRWKHLPSRUWLQJ3DUW\XQGHUWKLV&RQYHQWLRQRU

LL 

(QYLURQPHQWDOO\VRXQGLQWHULPVWRUDJHDVVHWRXWLQ$UWLFOHRU

E 
7RDQRQ3DUW\WKDWKDVSURYLGHGWKHH[SRUWLQJ3DUW\ZLWKLWVZULWWHQFRQVHQWLQFOXGLQJ
FHUWLILFDWLRQGHPRQVWUDWLQJWKDW
L 

7KHQRQ3DUW\KDVPHDVXUHVLQSODFHWRHQVXUHWKHSURWHFWLRQRIKXPDQKHDOWK
DQGWKHHQYLURQPHQWDQGWRHQVXUHLWVFRPSOLDQFHZLWKWKHSURYLVLRQVRI
$UWLFOHVDQGDQG

LL 

6XFKPHUFXU\ZLOOEHXVHGRQO\IRUDXVHDOORZHGWRD3DUW\XQGHUWKLV
&RQYHQWLRQRUIRUHQYLURQPHQWDOO\VRXQGLQWHULPVWRUDJHDVVHWRXWLQ$UWLFOH



$QH[SRUWLQJ3DUW\PD\UHO\RQDJHQHUDOQRWLILFDWLRQWRWKH6HFUHWDULDWE\WKHLPSRUWLQJ3DUW\
RUQRQ3DUW\DVWKHZULWWHQFRQVHQWUHTXLUHGE\SDUDJUDSK6XFKJHQHUDOQRWLILFDWLRQVKDOOVHWRXWDQ\
WHUPVDQGFRQGLWLRQVXQGHUZKLFKWKHLPSRUWLQJ3DUW\RUQRQ3DUW\SURYLGHVLWVFRQVHQW7KH
QRWLILFDWLRQPD\EHUHYRNHGDWDQ\WLPHE\WKDW3DUW\RUQRQ3DUW\7KH6HFUHWDULDWVKDOONHHSDSXEOLF
UHJLVWHURIDOOVXFKQRWLILFDWLRQV

(DFK3DUW\VKDOOQRWDOORZWKHLPSRUWRIPHUFXU\IURPDQRQ3DUW\WRZKRPLWZLOOSURYLGHLWV
ZULWWHQFRQVHQWXQOHVVWKHQRQ3DUW\KDVSURYLGHGFHUWLILFDWLRQWKDWWKHPHUFXU\LVQRWIURPVRXUFHV
LGHQWLILHGDVQRWDOORZHGXQGHUSDUDJUDSKRUSDUDJUDSK E 

$3DUW\WKDWVXEPLWVDJHQHUDOQRWLILFDWLRQRIFRQVHQWXQGHUSDUDJUDSKPD\GHFLGHQRWWR
DSSO\SDUDJUDSKSURYLGHGWKDWLWPDLQWDLQVFRPSUHKHQVLYHUHVWULFWLRQVRQWKHH[SRUWRIPHUFXU\DQG
KDVGRPHVWLFPHDVXUHVLQSODFHWRHQVXUHWKDWLPSRUWHGPHUFXU\LVPDQDJHGLQDQHQYLURQPHQWDOO\
VRXQGPDQQHU7KH3DUW\VKDOOSURYLGHDQRWLILFDWLRQRIVXFKGHFLVLRQWRWKH6HFUHWDULDWLQFOXGLQJ
LQIRUPDWLRQGHVFULELQJLWVH[SRUWUHVWULFWLRQVDQGGRPHVWLFUHJXODWRU\PHDVXUHVDVZHOODVLQIRUPDWLRQ
RQWKHTXDQWLWLHVDQGFRXQWULHVRIRULJLQRIPHUFXU\LPSRUWHGIURPQRQ3DUWLHV7KH6HFUHWDULDWVKDOO
PDLQWDLQDSXEOLFUHJLVWHURIDOOVXFKQRWLILFDWLRQV7KH,PSOHPHQWDWLRQDQG&RPSOLDQFH&RPPLWWHH
VKDOOUHYLHZDQGHYDOXDWHDQ\VXFKQRWLILFDWLRQVDQGVXSSRUWLQJLQIRUPDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH
DQGPD\PDNHUHFRPPHQGDWLRQVDVDSSURSULDWHWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV
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7KHSURFHGXUHVHWRXWLQSDUDJUDSKVKDOOEHDYDLODEOHXQWLOWKHFRQFOXVLRQRIWKHVHFRQG
PHHWLQJRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV$IWHUWKDWWLPHLWVKDOOFHDVHWREHDYDLODEOHXQOHVVWKH
&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVGHFLGHVRWKHUZLVHE\VLPSOHPDMRULW\RIWKH3DUWLHVSUHVHQWDQGYRWLQJ
H[FHSWZLWKUHVSHFWWRD3DUW\WKDWKDVSURYLGHGDQRWLILFDWLRQXQGHUSDUDJUDSKEHIRUHWKHHQGRIWKH
VHFRQGPHHWLQJRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV

(DFK3DUW\VKDOOLQFOXGHLQLWVUHSRUWVVXEPLWWHGSXUVXDQWWR$UWLFOHLQIRUPDWLRQVKRZLQJ
WKDWWKHUHTXLUHPHQWVRIWKLV$UWLFOHKDYHEHHQPHW

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOODWLWVILUVWPHHWLQJSURYLGHIXUWKHUJXLGDQFHLQUHJDUGWR
WKLV$UWLFOHSDUWLFXODUO\LQUHJDUGWRSDUDJUDSKV D DQGDQGVKDOOGHYHORSDQGDGRSWWKH
UHTXLUHGFRQWHQWRIWKHFHUWLILFDWLRQUHIHUUHGWRLQSDUDJUDSKV E DQG

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOHYDOXDWHZKHWKHUWKHWUDGHLQVSHFLILFPHUFXU\FRPSRXQGV
FRPSURPLVHVWKHREMHFWLYHRIWKLV&RQYHQWLRQDQGFRQVLGHUZKHWKHUVSHFLILFPHUFXU\FRPSRXQGV
VKRXOGE\WKHLUOLVWLQJLQDQDGGLWLRQDODQQH[DGRSWHGLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHEHPDGHVXEMHFW
WRSDUDJUDSKVDQG


$UWLFOH
0HUFXU\DGGHGSURGXFWV



(DFK3DUW\VKDOOQRWDOORZE\WDNLQJDSSURSULDWHPHDVXUHVWKHPDQXIDFWXUHLPSRUWRUH[SRUW
RIPHUFXU\DGGHGSURGXFWVOLVWHGLQ3DUW,RI$QQH[$DIWHUWKHSKDVHRXWGDWHVSHFLILHGIRUWKRVH
SURGXFWVH[FHSWZKHUHDQH[FOXVLRQLVVSHFLILHGLQ$QQH[$RUWKH3DUW\KDVDUHJLVWHUHGH[HPSWLRQ
SXUVXDQWWR$UWLFOH

$3DUW\PD\DVDQDOWHUQDWLYHWRSDUDJUDSKLQGLFDWHDWWKHWLPHRIUDWLILFDWLRQRUXSRQHQWU\
LQWRIRUFHRIDQDPHQGPHQWWR$QQH[$IRULWWKDWLWZLOOLPSOHPHQWGLIIHUHQWPHDVXUHVRUVWUDWHJLHVWR
DGGUHVVSURGXFWVOLVWHGLQ3DUW,RI$QQH[$$3DUW\PD\RQO\FKRRVHWKLVDOWHUQDWLYHLILWFDQ
GHPRQVWUDWHWKDWLWKDVDOUHDG\UHGXFHGWRDGHPLQLPLVOHYHOWKHPDQXIDFWXUHLPSRUWDQGH[SRUWRI
WKHODUJHPDMRULW\RIWKHSURGXFWVOLVWHGLQ3DUW,RI$QQH[$DQGWKDWLWKDVLPSOHPHQWHGPHDVXUHVRU
VWUDWHJLHVWRUHGXFHWKHXVHRIPHUFXU\LQDGGLWLRQDOSURGXFWVQRWOLVWHGLQ3DUW,RI$QQH[$DWWKH
WLPHLWQRWLILHVWKH6HFUHWDULDWRILWVGHFLVLRQWRXVHWKLVDOWHUQDWLYH,QDGGLWLRQD3DUW\FKRRVLQJWKLV
DOWHUQDWLYHVKDOO
D
5HSRUWDWWKHILUVWRSSRUWXQLW\WRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVDGHVFULSWLRQRIWKH
PHDVXUHVRUVWUDWHJLHVLPSOHPHQWHGLQFOXGLQJDTXDQWLILFDWLRQRIWKHUHGXFWLRQVDFKLHYHG
E 
,PSOHPHQWPHDVXUHVRUVWUDWHJLHVWRUHGXFHWKHXVHRIPHUFXU\LQDQ\SURGXFWVOLVWHGLQ
3DUW,RI$QQH[$IRUZKLFKDGHPLQLPLVYDOXHKDVQRW\HWEHHQREWDLQHG
F 

&RQVLGHUDGGLWLRQDOPHDVXUHVWRDFKLHYHIXUWKHUUHGXFWLRQVDQG

G 
1RWEHHOLJLEOHWRFODLPH[HPSWLRQVSXUVXDQWWR$UWLFOHIRUDQ\SURGXFWFDWHJRU\IRU
ZKLFKWKLVDOWHUQDWLYHLVFKRVHQ
1RODWHUWKDQILYH\HDUVDIWHUWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQWKH&RQIHUHQFHRIWKH
3DUWLHVVKDOODVSDUWRIWKHUHYLHZSURFHVVXQGHUSDUDJUDSKUHYLHZWKHSURJUHVVDQGWKH
HIIHFWLYHQHVVRIWKHPHDVXUHVWDNHQXQGHUWKLVSDUDJUDSK

(DFK3DUW\VKDOOWDNHPHDVXUHVIRUWKHPHUFXU\DGGHGSURGXFWVOLVWHGLQ3DUW,,RI$QQH[$LQ
DFFRUGDQFHZLWKWKHSURYLVLRQVVHWRXWWKHUHLQ

7KH6HFUHWDULDWVKDOORQWKHEDVLVRILQIRUPDWLRQSURYLGHGE\3DUWLHVFROOHFWDQGPDLQWDLQ
LQIRUPDWLRQRQPHUFXU\DGGHGSURGXFWVDQGWKHLUDOWHUQDWLYHVDQGVKDOOPDNHVXFKLQIRUPDWLRQ
SXEOLFO\DYDLODEOH7KH6HFUHWDULDWVKDOODOVRPDNHSXEOLFO\DYDLODEOHDQ\RWKHUUHOHYDQWLQIRUPDWLRQ
VXEPLWWHGE\3DUWLHV

(DFK3DUW\VKDOOWDNHPHDVXUHVWRSUHYHQWWKHLQFRUSRUDWLRQLQWRDVVHPEOHGSURGXFWVRI
PHUFXU\DGGHGSURGXFWVWKHPDQXIDFWXUHLPSRUWDQGH[SRUWRIZKLFKDUHQRWDOORZHGIRULWXQGHUWKLV
$UWLFOH

(DFK3DUW\VKDOOGLVFRXUDJHWKHPDQXIDFWXUHDQGWKHGLVWULEXWLRQLQFRPPHUFHRI
PHUFXU\DGGHGSURGXFWVQRWFRYHUHGE\DQ\NQRZQXVHRIPHUFXU\DGGHGSURGXFWVSULRUWRWKHGDWHRI
HQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRULWXQOHVVDQDVVHVVPHQWRIWKHULVNVDQGEHQHILWVRIWKHSURGXFW
GHPRQVWUDWHVHQYLURQPHQWDORUKXPDQKHDOWKEHQHILWV$3DUW\VKDOOSURYLGHWRWKH6HFUHWDULDWDV
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DSSURSULDWHLQIRUPDWLRQRQDQ\VXFKSURGXFWLQFOXGLQJDQ\LQIRUPDWLRQRQWKHHQYLURQPHQWDODQG
KXPDQKHDOWKULVNVDQGEHQHILWVRIWKHSURGXFW7KH6HFUHWDULDWVKDOOPDNHVXFKLQIRUPDWLRQSXEOLFO\
DYDLODEOH

$Q\3DUW\PD\VXEPLWDSURSRVDOWRWKH6HFUHWDULDWIRUOLVWLQJDPHUFXU\DGGHGSURGXFWLQ
$QQH[$ZKLFKVKDOOLQFOXGHLQIRUPDWLRQUHODWHGWRWKHDYDLODELOLW\WHFKQLFDODQGHFRQRPLFIHDVLELOLW\
DQGHQYLURQPHQWDODQGKHDOWKULVNVDQGEHQHILWVRIWKHQRQPHUFXU\DOWHUQDWLYHVWRWKHSURGXFWWDNLQJ
LQWRDFFRXQWLQIRUPDWLRQSXUVXDQWWRSDUDJUDSK

1RODWHUWKDQILYH\HDUVDIWHUWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQWKH&RQIHUHQFHRI
WKH3DUWLHVVKDOOUHYLHZ$QQH[$DQGPD\FRQVLGHUDPHQGPHQWVWRWKDW$QQH[LQDFFRUGDQFHZLWK
$UWLFOH

,QUHYLHZLQJ$QQH[$SXUVXDQWWRSDUDJUDSKWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOWDNHLQWR
DFFRXQWDWOHDVW
D

$Q\SURSRVDOVXEPLWWHGXQGHUSDUDJUDSK

E

7KHLQIRUPDWLRQPDGHDYDLODEOHSXUVXDQWWRSDUDJUDSKDQG

F
7KHDYDLODELOLW\WRWKH3DUWLHVRIPHUFXU\IUHHDOWHUQDWLYHVWKDWDUHWHFKQLFDOO\DQG
HFRQRPLFDOO\IHDVLEOHWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHHQYLURQPHQWDODQGKXPDQKHDOWKULVNVDQGEHQHILWV


$UWLFOH
0DQXIDFWXULQJSURFHVVHVLQZKLFKPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVDUHXVHG



)RUWKHSXUSRVHVRIWKLV$UWLFOHDQG$QQH[%PDQXIDFWXULQJSURFHVVHVLQZKLFKPHUFXU\RU
PHUFXU\FRPSRXQGVDUHXVHGVKDOOQRWLQFOXGHSURFHVVHVXVLQJPHUFXU\DGGHGSURGXFWVSURFHVVHVIRU
PDQXIDFWXULQJPHUFXU\DGGHGSURGXFWVRUSURFHVVHVWKDWSURFHVVPHUFXU\FRQWDLQLQJZDVWH

(DFK3DUW\VKDOOQRWDOORZE\WDNLQJDSSURSULDWHPHDVXUHVWKHXVHRIPHUFXU\RUPHUFXU\
FRPSRXQGVLQWKHPDQXIDFWXULQJSURFHVVHVOLVWHGLQ3DUW,RI$QQH[%DIWHUWKHSKDVHRXWGDWH
VSHFLILHGLQWKDW$QQH[IRUWKHLQGLYLGXDOSURFHVVHVH[FHSWZKHUHWKH3DUW\KDVDUHJLVWHUHGH[HPSWLRQ
SXUVXDQWWR$UWLFOH

(DFK3DUW\VKDOOWDNHPHDVXUHVWRUHVWULFWWKHXVHRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVLQWKH
SURFHVVHVOLVWHGLQ3DUW,,RI$QQH[%LQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURYLVLRQVVHWRXWWKHUHLQ

7KH6HFUHWDULDWVKDOORQWKHEDVLVRILQIRUPDWLRQSURYLGHGE\3DUWLHVFROOHFWDQGPDLQWDLQ
LQIRUPDWLRQRQSURFHVVHVWKDWXVHPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVDQGWKHLUDOWHUQDWLYHVDQGVKDOO
PDNHVXFKLQIRUPDWLRQSXEOLFO\DYDLODEOH2WKHUUHOHYDQWLQIRUPDWLRQPD\DOVREHVXEPLWWHGE\
3DUWLHVDQGVKDOOEHPDGHSXEOLFO\DYDLODEOHE\WKH6HFUHWDULDW

(DFK3DUW\ZLWKRQHRUPRUHIDFLOLWLHVWKDWXVHPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVLQWKH
PDQXIDFWXULQJSURFHVVHVOLVWHGLQ$QQH[%VKDOO
D 
7DNHPHDVXUHVWRDGGUHVVHPLVVLRQVDQGUHOHDVHVRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGV
IURPWKRVHIDFLOLWLHV
E 
,QFOXGHLQLWVUHSRUWVVXEPLWWHGSXUVXDQWWR$UWLFOHLQIRUPDWLRQRQWKHPHDVXUHV
WDNHQSXUVXDQWWRWKLVSDUDJUDSKDQG
F
(QGHDYRXUWRLGHQWLI\IDFLOLWLHVZLWKLQLWVWHUULWRU\WKDWXVHPHUFXU\RUPHUFXU\
FRPSRXQGVIRUSURFHVVHVOLVWHGLQ$QQH[%DQGVXEPLWWRWKH6HFUHWDULDWQRODWHUWKDQWKUHH\HDUV
DIWHUWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRULWLQIRUPDWLRQRQWKHQXPEHUDQGW\SHVRIVXFK
IDFLOLWLHVDQGWKHHVWLPDWHGDQQXDODPRXQWRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVXVHGLQWKRVHIDFLOLWLHV
7KH6HFUHWDULDWVKDOOPDNHVXFKLQIRUPDWLRQSXEOLFO\DYDLODEOH

(DFK3DUW\VKDOOQRWDOORZWKHXVHRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVLQDIDFLOLW\WKDWGLGQRW
H[LVWSULRUWRWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRULWXVLQJWKHPDQXIDFWXULQJSURFHVVHV
OLVWHGLQ$QQH[%1RH[HPSWLRQVVKDOODSSO\WRVXFKIDFLOLWLHV

(DFK3DUW\VKDOOGLVFRXUDJHWKHGHYHORSPHQWRIDQ\IDFLOLW\XVLQJDQ\RWKHUPDQXIDFWXULQJ
SURFHVVLQZKLFKPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVDUHLQWHQWLRQDOO\XVHGWKDWGLGQRWH[LVWSULRUWRWKH
GDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQH[FHSWZKHUHWKH3DUW\FDQGHPRQVWUDWHWRWKHVDWLVIDFWLRQ
RIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVWKDWWKHPDQXIDFWXULQJSURFHVVSURYLGHVVLJQLILFDQWHQYLURQPHQWDODQG
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KHDOWKEHQHILWVDQGWKDWWKHUHDUHQRWHFKQLFDOO\DQGHFRQRPLFDOO\IHDVLEOHPHUFXU\IUHHDOWHUQDWLYHV
DYDLODEOHSURYLGLQJVXFKEHQHILWV

3DUWLHVDUHHQFRXUDJHGWRH[FKDQJHLQIRUPDWLRQRQUHOHYDQWQHZWHFKQRORJLFDOGHYHORSPHQWV
HFRQRPLFDOO\DQGWHFKQLFDOO\IHDVLEOHPHUFXU\IUHHDOWHUQDWLYHVDQGSRVVLEOHPHDVXUHVDQGWHFKQLTXHV
WRUHGXFHDQGZKHUHIHDVLEOHWRHOLPLQDWHWKHXVHRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVLQDQG
HPLVVLRQVDQGUHOHDVHVRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVIURPWKHPDQXIDFWXULQJSURFHVVHVOLVWHG
LQ$QQH[% 

$Q\3DUW\PD\VXEPLWDSURSRVDOWRDPHQG$QQH[%LQRUGHUWROLVWDPDQXIDFWXULQJSURFHVV
LQZKLFKPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVDUHXVHG,WVKDOOLQFOXGHLQIRUPDWLRQUHODWHGWRWKH
DYDLODELOLW\WHFKQLFDODQGHFRQRPLFIHDVLELOLW\DQGHQYLURQPHQWDODQGKHDOWKULVNVDQGEHQHILWVRIWKH
QRQPHUFXU\DOWHUQDWLYHVWRWKHSURFHVV

1RODWHUWKDQILYH\HDUVDIWHUWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQWKH&RQIHUHQFHRI
WKH3DUWLHVVKDOOUHYLHZ$QQH[%DQGPD\FRQVLGHUDPHQGPHQWVWRWKDW$QQH[LQDFFRUGDQFHZLWK
$UWLFOH

,QDQ\UHYLHZRI$QQH[%SXUVXDQWWRSDUDJUDSKWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOWDNH
LQWRDFFRXQWDWOHDVW
D

$Q\SURSRVDOVXEPLWWHGXQGHUSDUDJUDSK

E

7KHLQIRUPDWLRQPDGHDYDLODEOHXQGHUSDUDJUDSKDQG

F
7KHDYDLODELOLW\IRUWKH3DUWLHVRIPHUFXU\IUHHDOWHUQDWLYHVZKLFKDUHWHFKQLFDOO\DQG
HFRQRPLFDOO\IHDVLEOHWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHHQYLURQPHQWDODQGKHDOWKULVNVDQGEHQHILWV


$UWLFOH
([HPSWLRQVDYDLODEOHWRD3DUW\XSRQUHTXHVW



$Q\6WDWHRUUHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQPD\UHJLVWHUIRURQHRUPRUH
H[HPSWLRQVIURPWKHSKDVHRXWGDWHVOLVWHGLQ$QQH[$DQG$QQH[%KHUHDIWHUUHIHUUHGWRDVDQ
³H[HPSWLRQ´E\QRWLI\LQJWKH6HFUHWDULDWLQZULWLQJ
D 

2QEHFRPLQJD3DUW\WRWKLV&RQYHQWLRQRU

E 
,QWKHFDVHRIDQ\PHUFXU\DGGHGSURGXFWWKDWLVDGGHGE\DQDPHQGPHQWWR$QQH[$
RUDQ\PDQXIDFWXULQJSURFHVVLQZKLFKPHUFXU\LVXVHGWKDWLVDGGHGE\DQDPHQGPHQWWR$QQH[%QR
ODWHUWKDQWKHGDWHXSRQZKLFKWKHDSSOLFDEOHDPHQGPHQWHQWHUVLQWRIRUFHIRUWKH3DUW\
$Q\VXFKUHJLVWUDWLRQVKDOOEHDFFRPSDQLHGE\DVWDWHPHQWH[SODLQLQJWKH3DUW\¶VQHHGIRUWKH
H[HPSWLRQ

$QH[HPSWLRQFDQEHUHJLVWHUHGHLWKHUIRUDFDWHJRU\OLVWHGLQ$QQH[$RU%RUIRUD
VXEFDWHJRU\LGHQWLILHGE\DQ\6WDWHRUUHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQ

(DFK3DUW\WKDWKDVRQHRUPRUHH[HPSWLRQVVKDOOEHLGHQWLILHGLQDUHJLVWHU7KH6HFUHWDULDW
VKDOOHVWDEOLVKDQGPDLQWDLQWKHUHJLVWHUDQGPDNHLWDYDLODEOHWRWKHSXEOLF


7KHUHJLVWHUVKDOOLQFOXGH
D

$OLVWRIWKH3DUWLHVWKDWKDYHRQHRUPRUHH[HPSWLRQV

E

7KHH[HPSWLRQRUH[HPSWLRQVUHJLVWHUHGIRUHDFK3DUW\DQG

F

7KHH[SLUDWLRQGDWHRIHDFKH[HPSWLRQ


8QOHVVDVKRUWHUSHULRGLVLQGLFDWHGLQWKHUHJLVWHUE\D3DUW\DOOH[HPSWLRQVSXUVXDQWWR
SDUDJUDSKVKDOOH[SLUHILYH\HDUVDIWHUWKHUHOHYDQWSKDVHRXWGDWHOLVWHGLQ$QQH[$RU%

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVPD\DWWKHUHTXHVWRID3DUW\GHFLGHWRH[WHQGDQH[HPSWLRQIRU
ILYH\HDUVXQOHVVWKH3DUW\UHTXHVWVDVKRUWHUSHULRG,QPDNLQJLWVGHFLVLRQWKH&RQIHUHQFHRIWKH
3DUWLHVVKDOOWDNHGXHDFFRXQWRI
D
$UHSRUWIURPWKH3DUW\MXVWLI\LQJWKHQHHGWRH[WHQGWKHH[HPSWLRQDQGRXWOLQLQJ
DFWLYLWLHVXQGHUWDNHQDQGSODQQHGWRHOLPLQDWHWKHQHHGIRUWKHH[HPSWLRQDVVRRQDVIHDVLEOH
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E
$YDLODEOHLQIRUPDWLRQLQFOXGLQJLQUHVSHFWRIWKHDYDLODELOLW\RIDOWHUQDWLYHSURGXFWV
DQGSURFHVVHVWKDWDUHIUHHRIPHUFXU\RUWKDWLQYROYHWKHFRQVXPSWLRQRIOHVVPHUFXU\WKDQWKHH[HPSW
XVHDQG
F
$FWLYLWLHVSODQQHGRUXQGHUZD\WRSURYLGHHQYLURQPHQWDOO\VRXQGVWRUDJHRIPHUFXU\
DQGGLVSRVDORIPHUFXU\ZDVWHV
$QH[HPSWLRQPD\RQO\EHH[WHQGHGRQFHSHUSURGXFWSHUSKDVHRXWGDWH

$3DUW\PD\DWDQ\WLPHZLWKGUDZDQH[HPSWLRQXSRQZULWWHQQRWLILFDWLRQWRWKH6HFUHWDULDW
7KHZLWKGUDZDORIDQH[HPSWLRQVKDOOWDNHHIIHFWRQWKHGDWHVSHFLILHGLQWKHQRWLILFDWLRQ

1RWZLWKVWDQGLQJSDUDJUDSKQR6WDWHRUUHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQPD\
UHJLVWHUIRUDQH[HPSWLRQDIWHUILYH\HDUVDIWHUWKHSKDVHRXWGDWHIRUWKHUHOHYDQWSURGXFWRUSURFHVV
OLVWHGLQ$QQH[$RU%XQOHVVRQHRUPRUH3DUWLHVUHPDLQUHJLVWHUHGIRUDQH[HPSWLRQIRUWKDWSURGXFW
RUSURFHVVKDYLQJUHFHLYHGDQH[WHQVLRQSXUVXDQWWRSDUDJUDSK,QWKDWFDVHD6WDWHRUUHJLRQDO
HFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQPD\DWWKHWLPHVVHWRXWLQSDUDJUDSKV D DQG E UHJLVWHUIRUDQ
H[HPSWLRQIRUWKDWSURGXFWRUSURFHVVZKLFKVKDOOH[SLUHWHQ\HDUVDIWHUWKHUHOHYDQWSKDVHRXWGDWH

1R3DUW\PD\KDYHDQH[HPSWLRQLQHIIHFWDWDQ\WLPHDIWHU\HDUVDIWHUWKHSKDVHRXWGDWH
IRUDSURGXFWRUSURFHVVOLVWHGLQ$QQH[$RU%


$UWLFOH
$UWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQLQJ



7KHPHDVXUHVLQWKLV$UWLFOHDQGLQ$QQH[&VKDOODSSO\WRDUWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROG
PLQLQJDQGSURFHVVLQJLQZKLFKPHUFXU\DPDOJDPDWLRQLVXVHGWRH[WUDFWJROGIURPRUH

(DFK3DUW\WKDWKDVDUWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQLQJDQGSURFHVVLQJVXEMHFWWRWKLV$UWLFOH
ZLWKLQLWVWHUULWRU\VKDOOWDNHVWHSVWRUHGXFHDQGZKHUHIHDVLEOHHOLPLQDWHWKHXVHRIPHUFXU\DQG
PHUFXU\FRPSRXQGVLQDQGWKHHPLVVLRQVDQGUHOHDVHVWRWKHHQYLURQPHQWRIPHUFXU\IURPVXFK
PLQLQJDQGSURFHVVLQJ

(DFK3DUW\VKDOOQRWLI\WKH6HFUHWDULDWLIDWDQ\WLPHWKH3DUW\GHWHUPLQHVWKDWDUWLVDQDODQG
VPDOOVFDOHJROGPLQLQJDQGSURFHVVLQJLQLWVWHUULWRU\LVPRUHWKDQLQVLJQLILFDQW,ILWVRGHWHUPLQHVWKH
3DUW\VKDOO
D 

'HYHORSDQGLPSOHPHQWDQDWLRQDODFWLRQSODQLQDFFRUGDQFHZLWK$QQH[&

E
6XEPLWLWVQDWLRQDODFWLRQSODQWRWKH6HFUHWDULDWQRODWHUWKDQWKUHH\HDUVDIWHUHQWU\
LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRULWRUWKUHH\HDUVDIWHUWKHQRWLILFDWLRQWRWKH6HFUHWDULDWZKLFKHYHULV
ODWHUDQG
F
7KHUHDIWHUSURYLGHDUHYLHZHYHU\WKUHH\HDUVRIWKHSURJUHVVPDGHLQPHHWLQJLWV
REOLJDWLRQVXQGHUWKLV$UWLFOHDQGLQFOXGHVXFKUHYLHZVLQLWVUHSRUWVVXEPLWWHGSXUVXDQWWR$UWLFOH

3DUWLHVPD\FRRSHUDWHZLWKHDFKRWKHUDQGZLWKUHOHYDQWLQWHUJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQVDQG
RWKHUHQWLWLHVDVDSSURSULDWHWRDFKLHYHWKHREMHFWLYHVRIWKLV$UWLFOH6XFKFRRSHUDWLRQPD\LQFOXGH
D
'HYHORSPHQWRIVWUDWHJLHVWRSUHYHQWWKHGLYHUVLRQRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGV
IRUXVHLQDUWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQLQJDQGSURFHVVLQJ

DQG

E

(GXFDWLRQRXWUHDFKDQGFDSDFLW\EXLOGLQJLQLWLDWLYHV

F 

3URPRWLRQRIUHVHDUFKLQWRVXVWDLQDEOHQRQPHUFXU\DOWHUQDWLYHSUDFWLFHV

G

3URYLVLRQRIWHFKQLFDODQGILQDQFLDODVVLVWDQFH

H

3DUWQHUVKLSVWRDVVLVWLQWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHLUFRPPLWPHQWVXQGHUWKLV$UWLFOH

I
8VHRIH[LVWLQJLQIRUPDWLRQH[FKDQJHPHFKDQLVPVWRSURPRWHNQRZOHGJHEHVW
HQYLURQPHQWDOSUDFWLFHVDQGDOWHUQDWLYHWHFKQRORJLHVWKDWDUHHQYLURQPHQWDOO\WHFKQLFDOO\VRFLDOO\
DQGHFRQRPLFDOO\YLDEOH
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$UWLFOH
(PLVVLRQV



7KLV$UWLFOHFRQFHUQVFRQWUROOLQJDQGZKHUHIHDVLEOHUHGXFLQJHPLVVLRQVRIPHUFXU\DQG
PHUFXU\FRPSRXQGVRIWHQH[SUHVVHGDV³WRWDOPHUFXU\´WRWKHDWPRVSKHUHWKURXJKPHDVXUHVWR
FRQWUROHPLVVLRQVIURPWKHSRLQWVRXUFHVIDOOLQJZLWKLQWKHVRXUFHFDWHJRULHVOLVWHGLQ$QQH['


)RUWKHSXUSRVHVRIWKLV$UWLFOH
D

³(PLVVLRQV´PHDQVHPLVVLRQVRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVWRWKHDWPRVSKHUH

E
³5HOHYDQWVRXUFH´PHDQVDVRXUFHIDOOLQJZLWKLQRQHRIWKHVRXUFHFDWHJRULHVOLVWHGLQ
$QQH['$3DUW\PD\LILWFKRRVHVHVWDEOLVKFULWHULDWRLGHQWLI\WKHVRXUFHVFRYHUHGZLWKLQDVRXUFH
FDWHJRU\OLVWHGLQ$QQH['VRORQJDVWKRVHFULWHULDIRUDQ\FDWHJRU\LQFOXGHDWOHDVWSHUFHQWRIWKH
HPLVVLRQVIURPWKDWFDWHJRU\
F 
³1HZVRXUFH´PHDQVDQ\UHOHYDQWVRXUFHZLWKLQDFDWHJRU\OLVWHGLQ$QQH['WKH
FRQVWUXFWLRQRUVXEVWDQWLDOPRGLILFDWLRQRIZKLFKLVFRPPHQFHGDWOHDVWRQH\HDUDIWHUWKHGDWHRI
L

(QWU\LQWRIRUFHRIWKLV&RQYHQWLRQIRUWKH3DUW\FRQFHUQHGRU

LL 

(QWU\LQWRIRUFHIRUWKH3DUW\FRQFHUQHGRIDQDPHQGPHQWWR$QQH['ZKHUH
WKHVRXUFHEHFRPHVVXEMHFWWRWKHSURYLVLRQVRIWKLV&RQYHQWLRQRQO\E\YLUWXH
RIWKDWDPHQGPHQW

G
³6XEVWDQWLDOPRGLILFDWLRQ´PHDQVPRGLILFDWLRQRIDUHOHYDQWVRXUFHWKDWUHVXOWVLQD
VLJQLILFDQWLQFUHDVHLQHPLVVLRQVH[FOXGLQJDQ\FKDQJHLQHPLVVLRQVUHVXOWLQJIURPE\SURGXFW
UHFRYHU\,WVKDOOEHDPDWWHUIRUWKH3DUW\WRGHFLGHZKHWKHUDPRGLILFDWLRQLVVXEVWDQWLDORUQRW
H 

³([LVWLQJVRXUFH´PHDQVDQ\UHOHYDQWVRXUFHWKDWLVQRWDQHZVRXUFH

I 
³(PLVVLRQOLPLWYDOXH´PHDQVDOLPLWRQWKHFRQFHQWUDWLRQPDVVRUHPLVVLRQUDWHRI
PHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVRIWHQH[SUHVVHGDV³WRWDOPHUFXU\´HPLWWHGIURPDSRLQWVRXUFH

$3DUW\ZLWKUHOHYDQWVRXUFHVVKDOOWDNHPHDVXUHVWRFRQWUROHPLVVLRQVDQGPD\SUHSDUHD
QDWLRQDOSODQVHWWLQJRXWWKHPHDVXUHVWREHWDNHQWRFRQWUROHPLVVLRQVDQGLWVH[SHFWHGWDUJHWVJRDOV
DQGRXWFRPHV$Q\SODQVKDOOEHVXEPLWWHGWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVZLWKLQIRXU\HDUVRIWKH
GDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRUWKDW3DUW\,ID3DUW\GHYHORSVDQLPSOHPHQWDWLRQSODQLQ
DFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHWKH3DUW\PD\LQFOXGHLQLWWKHSODQSUHSDUHGSXUVXDQWWRWKLVSDUDJUDSK

)RULWVQHZVRXUFHVHDFK3DUW\VKDOOUHTXLUHWKHXVHRIEHVWDYDLODEOHWHFKQLTXHVDQGEHVW
HQYLURQPHQWDOSUDFWLFHVWRFRQWURODQGZKHUHIHDVLEOHUHGXFHHPLVVLRQVDVVRRQDVSUDFWLFDEOHEXWQR
ODWHUWKDQILYH\HDUVDIWHUWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRUWKDW3DUW\$3DUW\PD\XVH
HPLVVLRQOLPLWYDOXHVWKDWDUHFRQVLVWHQWZLWKWKHDSSOLFDWLRQRIEHVWDYDLODEOHWHFKQLTXHV

)RULWVH[LVWLQJVRXUFHVHDFK3DUW\VKDOOLQFOXGHLQDQ\QDWLRQDOSODQDQGVKDOOLPSOHPHQWRQH
RUPRUHRIWKHIROORZLQJPHDVXUHVWDNLQJLQWRDFFRXQWLWVQDWLRQDOFLUFXPVWDQFHVDQGWKHHFRQRPLF
DQGWHFKQLFDOIHDVLELOLW\DQGDIIRUGDELOLW\RIWKHPHDVXUHVDVVRRQDVSUDFWLFDEOHEXWQRPRUHWKDQWHQ
\HDUVDIWHUWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRULW
D
$TXDQWLILHGJRDOIRUFRQWUROOLQJDQGZKHUHIHDVLEOHUHGXFLQJHPLVVLRQVIURP
UHOHYDQWVRXUFHV
E
(PLVVLRQOLPLWYDOXHVIRUFRQWUROOLQJDQGZKHUHIHDVLEOHUHGXFLQJHPLVVLRQVIURP
UHOHYDQWVRXUFHV
F
7KHXVHRIEHVWDYDLODEOHWHFKQLTXHVDQGEHVWHQYLURQPHQWDOSUDFWLFHVWRFRQWURO
HPLVVLRQVIURPUHOHYDQWVRXUFHV
G
HPLVVLRQV
H

$PXOWLSROOXWDQWFRQWUROVWUDWHJ\WKDWZRXOGGHOLYHUFREHQHILWVIRUFRQWURORIPHUFXU\
$OWHUQDWLYHPHDVXUHVWRUHGXFHHPLVVLRQVIURPUHOHYDQWVRXUFHV


3DUWLHVPD\DSSO\WKHVDPHPHDVXUHVWRDOOUHOHYDQWH[LVWLQJVRXUFHVRUPD\DGRSWGLIIHUHQW
PHDVXUHVLQUHVSHFWRIGLIIHUHQWVRXUFHFDWHJRULHV7KHREMHFWLYHVKDOOEHIRUWKRVHPHDVXUHVDSSOLHG
E\D3DUW\WRDFKLHYHUHDVRQDEOHSURJUHVVLQUHGXFLQJHPLVVLRQVRYHUWLPH
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(DFK3DUW\VKDOOHVWDEOLVKDVVRRQDVSUDFWLFDEOHDQGQRODWHUWKDQILYH\HDUVDIWHUWKHGDWHRI
HQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRULWDQGPDLQWDLQWKHUHDIWHUDQLQYHQWRU\RIHPLVVLRQVIURP
UHOHYDQWVRXUFHV


7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOODWLWVILUVWPHHWLQJDGRSWJXLGDQFHRQ

D
%HVWDYDLODEOHWHFKQLTXHVDQGRQEHVWHQYLURQPHQWDOSUDFWLFHVWDNLQJLQWRDFFRXQWDQ\
GLIIHUHQFHEHWZHHQQHZDQGH[LVWLQJVRXUFHVDQGWKHQHHGWRPLQLPL]HFURVVPHGLDHIIHFWVDQG
E 
6XSSRUWIRU3DUWLHVLQLPSOHPHQWLQJWKHPHDVXUHVVHWRXWLQSDUDJUDSKLQSDUWLFXODU
LQGHWHUPLQLQJJRDOVDQGLQVHWWLQJHPLVVLRQOLPLWYDOXHV


7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOODVVRRQDVSUDFWLFDEOHDGRSWJXLGDQFHRQ
D

&ULWHULDWKDW3DUWLHVPD\GHYHORSSXUVXDQWWRSDUDJUDSK E 

E

7KHPHWKRGRORJ\IRUSUHSDULQJLQYHQWRULHVRIHPLVVLRQV


7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOONHHSXQGHUUHYLHZDQGXSGDWHDVDSSURSULDWHWKHJXLGDQFH
GHYHORSHGSXUVXDQWWRSDUDJUDSKVDQG3DUWLHVVKDOOWDNHWKHJXLGDQFHLQWRDFFRXQWLQ
LPSOHPHQWLQJWKHUHOHYDQWSURYLVLRQVRIWKLV$UWLFOH

(DFK3DUW\VKDOOLQFOXGHLQIRUPDWLRQRQLWVLPSOHPHQWDWLRQRIWKLV$UWLFOHLQLWVUHSRUWV
VXEPLWWHGSXUVXDQWWR$UWLFOHLQSDUWLFXODULQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJWKHPHDVXUHVLWKDVWDNHQLQ
DFFRUGDQFHZLWKSDUDJUDSKVWRDQGWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHPHDVXUHV


$UWLFOH
5HOHDVHV



7KLV$UWLFOHFRQFHUQVFRQWUROOLQJDQGZKHUHIHDVLEOHUHGXFLQJUHOHDVHVRIPHUFXU\DQG
PHUFXU\FRPSRXQGVRIWHQH[SUHVVHGDV³WRWDOPHUFXU\´WRODQGDQGZDWHUIURPWKHUHOHYDQWSRLQW
VRXUFHVQRWDGGUHVVHGLQRWKHUSURYLVLRQVRIWKLV&RQYHQWLRQ


)RUWKHSXUSRVHVRIWKLV$UWLFOH
D

³5HOHDVHV´PHDQVUHOHDVHVRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVWRODQGRUZDWHU

E
³5HOHYDQWVRXUFH´PHDQVDQ\VLJQLILFDQWDQWKURSRJHQLFSRLQWVRXUFHRIUHOHDVHDV
LGHQWLILHGE\D3DUW\WKDWLVQRWDGGUHVVHGLQRWKHUSURYLVLRQVRIWKLV&RQYHQWLRQ
F
³1HZVRXUFH´PHDQVDQ\UHOHYDQWVRXUFHWKHFRQVWUXFWLRQRUVXEVWDQWLDOPRGLILFDWLRQ
RIZKLFKLVFRPPHQFHGDWOHDVWRQH\HDUDIWHUWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKLV&RQYHQWLRQIRUWKH
3DUW\FRQFHUQHG
G 
³6XEVWDQWLDOPRGLILFDWLRQ´PHDQVPRGLILFDWLRQRIDUHOHYDQWVRXUFHWKDWUHVXOWVLQD
VLJQLILFDQWLQFUHDVHLQUHOHDVHVH[FOXGLQJDQ\FKDQJHLQUHOHDVHVUHVXOWLQJIURPE\SURGXFWUHFRYHU\
,WVKDOOEHDPDWWHUIRUWKH3DUW\WRGHFLGHZKHWKHUDPRGLILFDWLRQLVVXEVWDQWLDORUQRW
H

³([LVWLQJVRXUFH´PHDQVDQ\UHOHYDQWVRXUFHWKDWLVQRWDQHZVRXUFH

I
³5HOHDVHOLPLWYDOXH´PHDQVDOLPLWRQWKHFRQFHQWUDWLRQRUPDVVRIPHUFXU\RU
PHUFXU\FRPSRXQGVRIWHQH[SUHVVHGDV³WRWDOPHUFXU\´UHOHDVHGIURPDSRLQWVRXUFH

(DFK3DUW\VKDOOQRODWHUWKDQWKUHH\HDUVDIWHUWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQ
IRULWDQGRQDUHJXODUEDVLVWKHUHDIWHULGHQWLI\WKHUHOHYDQWSRLQWVRXUFHFDWHJRULHV

$3DUW\ZLWKUHOHYDQWVRXUFHVVKDOOWDNHPHDVXUHVWRFRQWUROUHOHDVHVDQGPD\SUHSDUHD
QDWLRQDOSODQVHWWLQJRXWWKHPHDVXUHVWREHWDNHQWRFRQWUROUHOHDVHVDQGLWVH[SHFWHGWDUJHWVJRDOVDQG
RXWFRPHV$Q\SODQVKDOOEHVXEPLWWHGWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVZLWKLQIRXU\HDUVRIWKHGDWHRI
HQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRUWKDW3DUW\,ID3DUW\GHYHORSVDQLPSOHPHQWDWLRQSODQLQ
DFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHWKH3DUW\PD\LQFOXGHLQLWWKHSODQSUHSDUHGSXUVXDQWWRWKLVSDUDJUDSK


7KHPHDVXUHVVKDOOLQFOXGHRQHRUPRUHRIWKHIROORZLQJDVDSSURSULDWH

D
VRXUFHV

5HOHDVHOLPLWYDOXHVWRFRQWURODQGZKHUHIHDVLEOHUHGXFHUHOHDVHVIURPUHOHYDQW

E
7KHXVHRIEHVWDYDLODEOHWHFKQLTXHVDQGEHVWHQYLURQPHQWDOSUDFWLFHVWRFRQWURO
UHOHDVHVIURPUHOHYDQWVRXUFHV
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F
UHOHDVHV
G 

$PXOWLSROOXWDQWFRQWUROVWUDWHJ\WKDWZRXOGGHOLYHUFREHQHILWVIRUFRQWURORIPHUFXU\
$OWHUQDWLYHPHDVXUHVWRUHGXFHUHOHDVHVIURPUHOHYDQWVRXUFHV


(DFK3DUW\VKDOOHVWDEOLVKDVVRRQDVSUDFWLFDEOHDQGQRODWHUWKDQILYH\HDUVDIWHUWKHGDWHRI
HQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQIRULWDQGPDLQWDLQWKHUHDIWHUDQLQYHQWRU\RIUHOHDVHVIURP
UHOHYDQWVRXUFHV


7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOODVVRRQDVSUDFWLFDEOHDGRSWJXLGDQFHRQ

D
%HVWDYDLODEOHWHFKQLTXHVDQGRQEHVWHQYLURQPHQWDOSUDFWLFHVWDNLQJLQWRDFFRXQWDQ\
GLIIHUHQFHEHWZHHQQHZDQGH[LVWLQJVRXUFHVDQGWKHQHHGWRPLQLPL]HFURVVPHGLDHIIHFWV
E 

7KHPHWKRGRORJ\IRUSUHSDULQJLQYHQWRULHVRIUHOHDVHV


(DFK3DUW\VKDOOLQFOXGHLQIRUPDWLRQRQLWVLPSOHPHQWDWLRQRIWKLV$UWLFOHLQLWVUHSRUWV
VXEPLWWHGSXUVXDQWWR$UWLFOHLQSDUWLFXODULQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJWKHPHDVXUHVLWKDVWDNHQLQ
DFFRUGDQFHZLWKSDUDJUDSKVWRDQGWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHPHDVXUHV


$UWLFOH
(QYLURQPHQWDOO\VRXQGLQWHULPVWRUDJHRIPHUFXU\RWKHUWKDQZDVWHPHUFXU\



7KLV$UWLFOHVKDOODSSO\WRWKHLQWHULPVWRUDJHRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVDVGHILQHG
LQ$UWLFOHWKDWGRQRWIDOOZLWKLQWKHPHDQLQJRIWKHGHILQLWLRQRIPHUFXU\ZDVWHVVHWRXWLQ$UWLFOH


(DFK3DUW\VKDOOWDNHPHDVXUHVWRHQVXUHWKDWWKHLQWHULPVWRUDJHRIVXFKPHUFXU\DQGPHUFXU\
FRPSRXQGVLQWHQGHGIRUDXVHDOORZHGWRD3DUW\XQGHUWKLV&RQYHQWLRQLVXQGHUWDNHQLQDQ
HQYLURQPHQWDOO\VRXQGPDQQHUWDNLQJLQWRDFFRXQWDQ\JXLGHOLQHVDQGLQDFFRUGDQFHZLWKDQ\
UHTXLUHPHQWVDGRSWHGSXUVXDQWWRSDUDJUDSK

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOODGRSWJXLGHOLQHVRQWKHHQYLURQPHQWDOO\VRXQGLQWHULP
VWRUDJHRIVXFKPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVWDNLQJLQWRDFFRXQWDQ\UHOHYDQWJXLGHOLQHV
GHYHORSHGXQGHUWKH%DVHO&RQYHQWLRQRQWKH&RQWURORI7UDQVERXQGDU\0RYHPHQWVRI+D]DUGRXV
:DVWHVDQG7KHLU'LVSRVDODQGRWKHUUHOHYDQWJXLGDQFH7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVPD\DGRSW
UHTXLUHPHQWVIRULQWHULPVWRUDJHLQDQDGGLWLRQDODQQH[WRWKLV&RQYHQWLRQLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH


3DUWLHVVKDOOFRRSHUDWHDVDSSURSULDWHZLWKHDFKRWKHUDQGZLWKUHOHYDQWLQWHUJRYHUQPHQWDO
RUJDQL]DWLRQVDQGRWKHUHQWLWLHVWRHQKDQFHFDSDFLW\EXLOGLQJIRUWKHHQYLURQPHQWDOO\VRXQGLQWHULP
VWRUDJHRIVXFKPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGV



$UWLFOH
0HUFXU\ZDVWHV



7KHUHOHYDQWGHILQLWLRQVRIWKH%DVHO&RQYHQWLRQRQWKH&RQWURORI7UDQVERXQGDU\
0RYHPHQWVRI+D]DUGRXV:DVWHVDQG7KHLU'LVSRVDOVKDOODSSO\WRZDVWHVFRYHUHGXQGHUWKLV
&RQYHQWLRQIRU3DUWLHVWRWKH%DVHO&RQYHQWLRQ3DUWLHVWRWKLV&RQYHQWLRQWKDWDUHQRW3DUWLHVWRWKH
%DVHO&RQYHQWLRQVKDOOXVHWKRVHGHILQLWLRQVDVJXLGDQFHDVDSSOLHGWRZDVWHVFRYHUHGXQGHUWKLV
&RQYHQWLRQ


)RUWKHSXUSRVHVRIWKLV&RQYHQWLRQPHUFXU\ZDVWHVPHDQVVXEVWDQFHVRUREMHFWV
D

&RQVLVWLQJRIPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGV

E 

&RQWDLQLQJPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVRU

F

&RQWDPLQDWHGZLWKPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGV

LQDTXDQWLW\DERYHWKHUHOHYDQWWKUHVKROGVGHILQHGE\WKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVLQFROODERUDWLRQ
ZLWKWKHUHOHYDQWERGLHVRIWKH%DVHO&RQYHQWLRQLQDKDUPRQL]HGPDQQHUWKDWDUHGLVSRVHGRIRUDUH
LQWHQGHGWREHGLVSRVHGRIRUDUHUHTXLUHGWREHGLVSRVHGRIE\WKHSURYLVLRQVRIQDWLRQDOODZRUWKLV
&RQYHQWLRQ7KLVGHILQLWLRQH[FOXGHVRYHUEXUGHQZDVWHURFNDQGWDLOLQJVIURPPLQLQJH[FHSWIURP
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SULPDU\PHUFXU\PLQLQJXQOHVVWKH\FRQWDLQPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVDERYHWKUHVKROGV
GHILQHGE\WKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV


(DFK3DUW\VKDOOWDNHDSSURSULDWHPHDVXUHVVRWKDWPHUFXU\ZDVWHLV

D
0DQDJHGLQDQHQYLURQPHQWDOO\VRXQGPDQQHUWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHJXLGHOLQHV
GHYHORSHGXQGHUWKH%DVHO&RQYHQWLRQDQGLQDFFRUGDQFHZLWKUHTXLUHPHQWVWKDWWKH&RQIHUHQFHRIWKH
3DUWLHVVKDOODGRSWLQDQDGGLWLRQDODQQH[LQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH,QGHYHORSLQJUHTXLUHPHQWV
WKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOWDNHLQWRDFFRXQW3DUWLHV¶ZDVWHPDQDJHPHQWUHJXODWLRQVDQG
SURJUDPPHV
E
2QO\UHFRYHUHGUHF\FOHGUHFODLPHGRUGLUHFWO\UHXVHGIRUDXVHDOORZHGWRD3DUW\
XQGHUWKLV&RQYHQWLRQRUIRUHQYLURQPHQWDOO\VRXQGGLVSRVDOSXUVXDQWWRSDUDJUDSK D 
F
)RU3DUWLHVWRWKH%DVHO&RQYHQWLRQQRWWUDQVSRUWHGDFURVVLQWHUQDWLRQDOERXQGDULHV
H[FHSWIRUWKHSXUSRVHRIHQYLURQPHQWDOO\VRXQGGLVSRVDOLQFRQIRUPLW\ZLWKWKLV$UWLFOHDQGZLWKWKDW
&RQYHQWLRQ,QFLUFXPVWDQFHVZKHUHWKH%DVHO&RQYHQWLRQGRHVQRWDSSO\WRWUDQVSRUWDFURVV
LQWHUQDWLRQDOERXQGDULHVD3DUW\VKDOODOORZVXFKWUDQVSRUWRQO\DIWHUWDNLQJLQWRDFFRXQWUHOHYDQW
LQWHUQDWLRQDOUXOHVVWDQGDUGVDQGJXLGHOLQHV

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOVHHNWRFRRSHUDWHFORVHO\ZLWKWKHUHOHYDQWERGLHVRIWKH
%DVHO&RQYHQWLRQLQWKHUHYLHZDQGXSGDWHDVDSSURSULDWHRIWKHJXLGHOLQHVUHIHUUHGWRLQSDUDJUDSK
 D 

3DUWLHVDUHHQFRXUDJHGWRFRRSHUDWHZLWKHDFKRWKHUDQGZLWKUHOHYDQWLQWHUJRYHUQPHQWDO
RUJDQL]DWLRQVDQGRWKHUHQWLWLHVDVDSSURSULDWHWRGHYHORSDQGPDLQWDLQJOREDOUHJLRQDODQGQDWLRQDO
FDSDFLW\IRUWKHPDQDJHPHQWRIPHUFXU\ZDVWHVLQDQHQYLURQPHQWDOO\VRXQGPDQQHU


$UWLFOH
&RQWDPLQDWHGVLWHV



(DFK3DUW\VKDOOHQGHDYRXUWRGHYHORSDSSURSULDWHVWUDWHJLHVIRULGHQWLI\LQJDQGDVVHVVLQJVLWHV
FRQWDPLQDWHGE\PHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGV

$Q\DFWLRQVWRUHGXFHWKHULVNVSRVHGE\VXFKVLWHVVKDOOEHSHUIRUPHGLQDQHQYLURQPHQWDOO\
VRXQGPDQQHULQFRUSRUDWLQJZKHUHDSSURSULDWHDQDVVHVVPHQWRIWKHULVNVWRKXPDQKHDOWKDQGWKH
HQYLURQPHQWIURPWKHPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVWKH\FRQWDLQ

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOODGRSWJXLGDQFHRQPDQDJLQJFRQWDPLQDWHGVLWHVWKDWPD\
LQFOXGHPHWKRGVDQGDSSURDFKHVIRU
D

6LWHLGHQWLILFDWLRQDQGFKDUDFWHUL]DWLRQ

E

(QJDJLQJWKHSXEOLF

F

+XPDQKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOULVNDVVHVVPHQWV

G

2SWLRQVIRUPDQDJLQJWKHULVNVSRVHGE\FRQWDPLQDWHGVLWHV

H

(YDOXDWLRQRIEHQHILWVDQGFRVWVDQG

I

9DOLGDWLRQRIRXWFRPHV


3DUWLHVDUHHQFRXUDJHGWRFRRSHUDWHLQGHYHORSLQJVWUDWHJLHVDQGLPSOHPHQWLQJDFWLYLWLHVIRU
LGHQWLI\LQJDVVHVVLQJSULRULWL]LQJPDQDJLQJDQGDVDSSURSULDWHUHPHGLDWLQJFRQWDPLQDWHGVLWHV


$UWLFOH
)LQDQFLDOUHVRXUFHVDQGPHFKDQLVP



(DFK3DUW\XQGHUWDNHVWRSURYLGHZLWKLQLWVFDSDELOLWLHVUHVRXUFHVLQUHVSHFWRIWKRVHQDWLRQDO
DFWLYLWLHVWKDWDUHLQWHQGHGWRLPSOHPHQWWKLV&RQYHQWLRQLQDFFRUGDQFHZLWKLWVQDWLRQDOSROLFLHV
SULRULWLHVSODQVDQGSURJUDPPHV6XFKUHVRXUFHVPD\LQFOXGHGRPHVWLFIXQGLQJWKURXJKUHOHYDQW
SROLFLHVGHYHORSPHQWVWUDWHJLHVDQGQDWLRQDOEXGJHWVDQGELODWHUDODQGPXOWLODWHUDOIXQGLQJDVZHOODV
SULYDWHVHFWRULQYROYHPHQW
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7KHRYHUDOOHIIHFWLYHQHVVRILPSOHPHQWDWLRQRIWKLV&RQYHQWLRQE\GHYHORSLQJFRXQWU\3DUWLHV
ZLOOEHUHODWHGWRWKHHIIHFWLYHLPSOHPHQWDWLRQRIWKLV$UWLFOH

0XOWLODWHUDOUHJLRQDODQGELODWHUDOVRXUFHVRIILQDQFLDODQGWHFKQLFDODVVLVWDQFHDVZHOODV
FDSDFLW\EXLOGLQJDQGWHFKQRORJ\WUDQVIHUDUHHQFRXUDJHGRQDQXUJHQWEDVLVWRHQKDQFHDQG
LQFUHDVHWKHLUDFWLYLWLHVRQPHUFXU\LQVXSSRUWRIGHYHORSLQJFRXQWU\3DUWLHVLQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI
WKLV&RQYHQWLRQUHODWLQJWRILQDQFLDOUHVRXUFHVWHFKQLFDODVVLVWDQFHDQGWHFKQRORJ\WUDQVIHU

7KH3DUWLHVLQWKHLUDFWLRQVZLWKUHJDUGWRIXQGLQJVKDOOWDNHIXOODFFRXQWRIWKHVSHFLILFQHHGV
DQGVSHFLDOFLUFXPVWDQFHVRI3DUWLHVWKDWDUHVPDOOLVODQGGHYHORSLQJ6WDWHVRUOHDVWGHYHORSHG
FRXQWULHV

$0HFKDQLVPIRUWKHSURYLVLRQRIDGHTXDWHSUHGLFWDEOHDQGWLPHO\ILQDQFLDOUHVRXUFHVLV
KHUHE\GHILQHG7KH0HFKDQLVPLVWRVXSSRUWGHYHORSLQJFRXQWU\3DUWLHVDQG3DUWLHVZLWKHFRQRPLHV
LQWUDQVLWLRQLQLPSOHPHQWLQJWKHLUREOLJDWLRQVXQGHUWKLV&RQYHQWLRQ


7KH0HFKDQLVPVKDOOLQFOXGH
D 

E 
DVVLVWDQFH

7KH*OREDO(QYLURQPHQW)DFLOLW\7UXVW)XQGDQG
$VSHFLILFLQWHUQDWLRQDO3URJUDPPHWRVXSSRUWFDSDFLW\EXLOGLQJDQGWHFKQLFDO


7KH*OREDO(QYLURQPHQW)DFLOLW\7UXVW)XQGVKDOOSURYLGHQHZSUHGLFWDEOHDGHTXDWHDQG
WLPHO\ILQDQFLDOUHVRXUFHVWRPHHWFRVWVLQVXSSRUWRILPSOHPHQWDWLRQRIWKLV&RQYHQWLRQDVDJUHHGE\
WKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV)RUWKHSXUSRVHVRIWKLV&RQYHQWLRQWKH*OREDO(QYLURQPHQW)DFLOLW\
7UXVW)XQGVKDOOEHRSHUDWHGXQGHUWKHJXLGDQFHRIDQGEHDFFRXQWDEOHWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH
3DUWLHV7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOSURYLGHJXLGDQFHRQRYHUDOOVWUDWHJLHVSROLFLHV
SURJUDPPHSULRULWLHVDQGHOLJLELOLW\IRUDFFHVVWRDQGXWLOL]DWLRQRIILQDQFLDOUHVRXUFHV,QDGGLWLRQWKH
&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOSURYLGHJXLGDQFHRQDQLQGLFDWLYHOLVWRIFDWHJRULHVRIDFWLYLWLHVWKDW
FRXOGUHFHLYHVXSSRUWIURPWKH*OREDO(QYLURQPHQW)DFLOLW\7UXVW)XQG7KH*OREDO(QYLURQPHQW
)DFLOLW\7UXVW)XQGVKDOOSURYLGHUHVRXUFHVWRPHHWWKHDJUHHGLQFUHPHQWDOFRVWVRIJOREDO
HQYLURQPHQWDOEHQHILWVDQGWKHDJUHHGIXOOFRVWVRIVRPHHQDEOLQJDFWLYLWLHV

,QSURYLGLQJUHVRXUFHVIRUDQDFWLYLW\WKH*OREDO(QYLURQPHQW)DFLOLW\7UXVW)XQGVKRXOGWDNH
LQWRDFFRXQWWKHSRWHQWLDOPHUFXU\UHGXFWLRQVRIDSURSRVHGDFWLYLW\UHODWLYHWRLWVFRVWV

)RUWKHSXUSRVHVRIWKLV&RQYHQWLRQWKH3URJUDPPHUHIHUUHGWRLQSDUDJUDSK E ZLOOEH
RSHUDWHGXQGHUWKHJXLGDQFHRIDQGEHDFFRXQWDEOHWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV7KH&RQIHUHQFHRI
WKH3DUWLHVVKDOODWLWVILUVWPHHWLQJGHFLGHRQWKHKRVWLQJLQVWLWXWLRQIRUWKH3URJUDPPHZKLFKVKDOO
EHDQH[LVWLQJHQWLW\DQGSURYLGHJXLGDQFHWRLWLQFOXGLQJRQLWVGXUDWLRQ$OO3DUWLHVDQGRWKHU
UHOHYDQWVWDNHKROGHUVDUHLQYLWHGWRSURYLGHILQDQFLDOUHVRXUFHVWRWKH3URJUDPPHRQDYROXQWDU\
EDVLV

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVDQGWKHHQWLWLHVFRPSULVLQJWKH0HFKDQLVPVKDOODJUHHXSRQDW
WKHILUVWPHHWLQJRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVDUUDQJHPHQWVWRJLYHHIIHFWWRWKHDERYHSDUDJUDSKV

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOUHYLHZQRODWHUWKDQDWLWVWKLUGPHHWLQJDQGWKHUHDIWHURQ
DUHJXODUEDVLVWKHOHYHORIIXQGLQJWKHJXLGDQFHSURYLGHGE\WKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVWRWKH
HQWLWLHVHQWUXVWHGWRRSHUDWLRQDOL]HWKH0HFKDQLVPHVWDEOLVKHGXQGHUWKLV$UWLFOHDQGWKHLU
HIIHFWLYHQHVVDQGWKHLUDELOLW\WRDGGUHVVWKHFKDQJLQJQHHGVRIGHYHORSLQJFRXQWU\3DUWLHVDQG3DUWLHV
ZLWKHFRQRPLHVLQWUDQVLWLRQ,WVKDOOEDVHGRQVXFKUHYLHZWDNHDSSURSULDWHDFWLRQWRLPSURYHWKH
HIIHFWLYHQHVVRIWKH0HFKDQLVP

$OO3DUWLHVZLWKLQWKHLUFDSDELOLWLHVDUHLQYLWHGWRFRQWULEXWHWRWKH0HFKDQLVP7KH
0HFKDQLVPVKDOOHQFRXUDJHWKHSURYLVLRQRIUHVRXUFHVIURPRWKHUVRXUFHVLQFOXGLQJWKHSULYDWHVHFWRU
DQGVKDOOVHHNWROHYHUDJHVXFKUHVRXUFHVIRUWKHDFWLYLWLHVLWVXSSRUWV


$UWLFOH
&DSDFLW\EXLOGLQJWHFKQLFDODVVLVWDQFHDQGWHFKQRORJ\WUDQVIHU



3DUWLHVVKDOOFRRSHUDWHWRSURYLGHZLWKLQWKHLUUHVSHFWLYHFDSDELOLWLHVWLPHO\DQGDSSURSULDWH
FDSDFLW\EXLOGLQJDQGWHFKQLFDODVVLVWDQFHWRGHYHORSLQJFRXQWU\3DUWLHVLQSDUWLFXODU3DUWLHVWKDWDUH
OHDVWGHYHORSHGFRXQWULHVRUVPDOOLVODQGGHYHORSLQJ6WDWHVDQG3DUWLHVZLWKHFRQRPLHVLQWUDQVLWLRQ
WRDVVLVWWKHPLQLPSOHPHQWLQJWKHLUREOLJDWLRQVXQGHUWKLV&RQYHQWLRQ
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&DSDFLW\EXLOGLQJDQGWHFKQLFDODVVLVWDQFHSXUVXDQWWRSDUDJUDSKDQG$UWLFOHPD\EH
GHOLYHUHGWKURXJKUHJLRQDOVXEUHJLRQDODQGQDWLRQDODUUDQJHPHQWVLQFOXGLQJH[LVWLQJUHJLRQDODQG
VXEUHJLRQDOFHQWUHVWKURXJKRWKHUPXOWLODWHUDODQGELODWHUDOPHDQVDQGWKURXJKSDUWQHUVKLSV
LQFOXGLQJSDUWQHUVKLSVLQYROYLQJWKHSULYDWHVHFWRU&RRSHUDWLRQDQGFRRUGLQDWLRQZLWKRWKHU
PXOWLODWHUDOHQYLURQPHQWDODJUHHPHQWVLQWKHILHOGRIFKHPLFDOVDQGZDVWHVVKRXOGEHVRXJKWWR
LQFUHDVHWKHHIIHFWLYHQHVVRIWHFKQLFDODVVLVWDQFHDQGLWVGHOLYHU\

'HYHORSHGFRXQWU\3DUWLHVDQGRWKHU3DUWLHVZLWKLQWKHLUFDSDELOLWLHVVKDOOSURPRWHDQG
IDFLOLWDWHVXSSRUWHGE\WKHSULYDWHVHFWRUDQGRWKHUUHOHYDQWVWDNHKROGHUVDVDSSURSULDWHGHYHORSPHQW
WUDQVIHUDQGGLIIXVLRQRIDQGDFFHVVWRXSWRGDWHHQYLURQPHQWDOO\VRXQGDOWHUQDWLYHWHFKQRORJLHVWR
GHYHORSLQJFRXQWU\3DUWLHVLQSDUWLFXODUWKHOHDVWGHYHORSHGFRXQWULHVDQGVPDOOLVODQGGHYHORSLQJ
6WDWHVDQG3DUWLHVZLWKHFRQRPLHVLQWUDQVLWLRQWRVWUHQJWKHQWKHLUFDSDFLW\WRHIIHFWLYHO\LPSOHPHQW
WKLV&RQYHQWLRQ

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOE\LWVVHFRQGPHHWLQJDQGWKHUHDIWHURQDUHJXODUEDVLV
DQGWDNLQJLQWRDFFRXQWVXEPLVVLRQVDQGUHSRUWVIURP3DUWLHVLQFOXGLQJWKRVHDVSURYLGHGIRULQ$UWLFOH
DQGLQIRUPDWLRQSURYLGHGE\RWKHUVWDNHKROGHUV
D
&RQVLGHULQIRUPDWLRQRQH[LVWLQJLQLWLDWLYHVDQGSURJUHVVPDGHLQUHODWLRQWR
DOWHUQDWLYHWHFKQRORJLHV
E
&RQVLGHUWKHQHHGVRI3DUWLHVSDUWLFXODUO\GHYHORSLQJFRXQWU\3DUWLHVIRUDOWHUQDWLYH
WHFKQRORJLHVDQG
F
,GHQWLI\FKDOOHQJHVH[SHULHQFHGE\3DUWLHVSDUWLFXODUO\GHYHORSLQJFRXQWU\3DUWLHVLQ
WHFKQRORJ\WUDQVIHU

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOPDNHUHFRPPHQGDWLRQVRQKRZFDSDFLW\EXLOGLQJ
WHFKQLFDODVVLVWDQFHDQGWHFKQRORJ\WUDQVIHUFRXOGEHIXUWKHUHQKDQFHGXQGHUWKLV$UWLFOH


$UWLFOH
,PSOHPHQWDWLRQDQG&RPSOLDQFH&RPPLWWHH



$PHFKDQLVPLQFOXGLQJD&RPPLWWHHDVDVXEVLGLDU\ERG\RIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVLV
KHUHE\HVWDEOLVKHGWRSURPRWHLPSOHPHQWDWLRQRIDQGUHYLHZFRPSOLDQFHZLWKDOOSURYLVLRQVRIWKLV
&RQYHQWLRQ7KHPHFKDQLVPLQFOXGLQJWKH&RPPLWWHHVKDOOEHIDFLOLWDWLYHLQQDWXUHDQGVKDOOSD\
SDUWLFXODUDWWHQWLRQWRWKHUHVSHFWLYHQDWLRQDOFDSDELOLWLHVDQGFLUFXPVWDQFHVRI3DUWLHV

7KH&RPPLWWHHVKDOOSURPRWHLPSOHPHQWDWLRQRIDQGUHYLHZFRPSOLDQFHZLWKDOOSURYLVLRQV
RIWKLV&RQYHQWLRQ7KH&RPPLWWHHVKDOOH[DPLQHERWKLQGLYLGXDODQGV\VWHPLFLVVXHVRI
LPSOHPHQWDWLRQDQGFRPSOLDQFHDQGPDNHUHFRPPHQGDWLRQVDVDSSURSULDWHWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH
3DUWLHV

7KH&RPPLWWHHVKDOOFRQVLVWRIPHPEHUVQRPLQDWHGE\3DUWLHVDQGHOHFWHGE\WKH
&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVZLWKGXHFRQVLGHUDWLRQWRHTXLWDEOHJHRJUDSKLFDOUHSUHVHQWDWLRQEDVHGRQ
WKHILYHUHJLRQVRIWKH8QLWHG1DWLRQVWKHILUVWPHPEHUVVKDOOEHHOHFWHGDWWKHILUVWPHHWLQJRIWKH
&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVDQGWKHUHDIWHULQDFFRUGDQFHZLWKWKHUXOHVRISURFHGXUHDSSURYHGE\WKH
&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVSXUVXDQWWRSDUDJUDSKWKHPHPEHUVRIWKH&RPPLWWHHVKDOOKDYH
FRPSHWHQFHLQDILHOGUHOHYDQWWRWKLV&RQYHQWLRQDQGUHIOHFWDQDSSURSULDWHEDODQFHRIH[SHUWLVH


7KH&RPPLWWHHPD\FRQVLGHULVVXHVRQWKHEDVLVRI
D

:ULWWHQVXEPLVVLRQVIURPDQ\3DUW\ZLWKUHVSHFWWRLWVRZQFRPSOLDQFH

E

1DWLRQDOUHSRUWVLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHDQG

F

5HTXHVWVIURPWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV


7KH&RPPLWWHHVKDOOHODERUDWHLWVUXOHVRISURFHGXUHZKLFKVKDOOEHVXEMHFWWRDSSURYDOE\WKH
VHFRQGPHHWLQJRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVPD\DGRSWIXUWKHUWHUPV
RIUHIHUHQFHIRUWKH&RPPLWWHH

7KH&RPPLWWHHVKDOOPDNHHYHU\HIIRUWWRDGRSWLWVUHFRPPHQGDWLRQVE\FRQVHQVXV,IDOO
HIIRUWVDWFRQVHQVXVKDYHEHHQH[KDXVWHGDQGQRFRQVHQVXVLVUHDFKHGVXFKUHFRPPHQGDWLRQVVKDOODV
DODVWUHVRUWEHDGRSWHGE\DWKUHHIRXUWKVPDMRULW\YRWHRIWKHPHPEHUVSUHVHQWDQGYRWLQJEDVHGRQD
TXRUXPRIWZRWKLUGVRIWKHPHPEHUV
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$UWLFOH
+HDOWKDVSHFWV




3DUWLHVDUHHQFRXUDJHGWR

D
3URPRWHWKHGHYHORSPHQWDQGLPSOHPHQWDWLRQRIVWUDWHJLHVDQGSURJUDPPHVWRLGHQWLI\
DQGSURWHFWSRSXODWLRQVDWULVNSDUWLFXODUO\YXOQHUDEOHSRSXODWLRQVDQGZKLFKPD\LQFOXGHDGRSWLQJ
VFLHQFHEDVHGKHDOWKJXLGHOLQHVUHODWLQJWRWKHH[SRVXUHWRPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVVHWWLQJ
WDUJHWVIRUPHUFXU\H[SRVXUHUHGXFWLRQZKHUHDSSURSULDWHDQGSXEOLFHGXFDWLRQZLWKWKHSDUWLFLSDWLRQ
RISXEOLFKHDOWKDQGRWKHULQYROYHGVHFWRUV
E
3URPRWHWKHGHYHORSPHQWDQGLPSOHPHQWDWLRQRIVFLHQFHEDVHGHGXFDWLRQDODQG
SUHYHQWLYHSURJUDPPHVRQRFFXSDWLRQDOH[SRVXUHWRPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGV
F
3URPRWHDSSURSULDWHKHDOWKFDUHVHUYLFHVIRUSUHYHQWLRQWUHDWPHQWDQGFDUHIRU
SRSXODWLRQVDIIHFWHGE\WKHH[SRVXUHWRPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVDQG
G 
(VWDEOLVKDQGVWUHQJWKHQDVDSSURSULDWHWKHLQVWLWXWLRQDODQGKHDOWKSURIHVVLRQDO
FDSDFLWLHVIRUWKHSUHYHQWLRQGLDJQRVLVWUHDWPHQWDQGPRQLWRULQJRIKHDOWKULVNVUHODWHGWRWKH
H[SRVXUHWRPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGV


7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVLQFRQVLGHULQJKHDOWKUHODWHGLVVXHVRUDFWLYLWLHVVKRXOG

D
&RQVXOWDQGFROODERUDWHZLWKWKH:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQWKH,QWHUQDWLRQDO/DERXU
2UJDQL]DWLRQDQGRWKHUUHOHYDQWLQWHUJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQVDVDSSURSULDWHDQG
E
3URPRWHFRRSHUDWLRQDQGH[FKDQJHRILQIRUPDWLRQZLWKWKH:RUOG+HDOWK
2UJDQL]DWLRQWKH,QWHUQDWLRQDO/DERXU2UJDQL]DWLRQDQGRWKHUUHOHYDQWLQWHUJRYHUQPHQWDO
RUJDQL]DWLRQVDVDSSURSULDWH


$UWLFOH
,QIRUPDWLRQH[FKDQJH




(DFK3DUW\VKDOOIDFLOLWDWHWKHH[FKDQJHRI

D
6FLHQWLILFWHFKQLFDOHFRQRPLFDQGOHJDOLQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJPHUFXU\DQGPHUFXU\
FRPSRXQGVLQFOXGLQJWR[LFRORJLFDOHFRWR[LFRORJLFDODQGVDIHW\LQIRUPDWLRQ
E
,QIRUPDWLRQRQWKHUHGXFWLRQRUHOLPLQDWLRQRIWKHSURGXFWLRQXVHWUDGHHPLVVLRQV
DQGUHOHDVHVRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGV
F

,QIRUPDWLRQRQWHFKQLFDOO\DQGHFRQRPLFDOO\YLDEOHDOWHUQDWLYHVWR
L

0HUFXU\DGGHGSURGXFWV

LL 

0DQXIDFWXULQJSURFHVVHVLQZKLFKPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVDUHXVHG
DQG

LLL 

$FWLYLWLHVDQGSURFHVVHVWKDWHPLWRUUHOHDVHPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGV

LQFOXGLQJLQIRUPDWLRQRQWKHKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOULVNVDQGHFRQRPLFDQGVRFLDOFRVWVDQG
EHQHILWVRIVXFKDOWHUQDWLYHVDQG
G 
(SLGHPLRORJLFDOLQIRUPDWLRQFRQFHUQLQJKHDOWKLPSDFWVDVVRFLDWHGZLWKH[SRVXUHWR
PHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVLQFORVHFRRSHUDWLRQZLWKWKH:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQDQGRWKHU
UHOHYDQWRUJDQL]DWLRQVDVDSSURSULDWH

3DUWLHVPD\H[FKDQJHWKHLQIRUPDWLRQUHIHUUHGWRLQSDUDJUDSKGLUHFWO\WKURXJKWKH
6HFUHWDULDWRULQFRRSHUDWLRQZLWKRWKHUUHOHYDQWRUJDQL]DWLRQVLQFOXGLQJWKHVHFUHWDULDWVRIFKHPLFDOV
DQGZDVWHVFRQYHQWLRQVDVDSSURSULDWH

7KH6HFUHWDULDWVKDOOIDFLOLWDWHFRRSHUDWLRQLQWKHH[FKDQJHRILQIRUPDWLRQUHIHUUHGWRLQWKLV
$UWLFOHDVZHOODVZLWKUHOHYDQWRUJDQL]DWLRQVLQFOXGLQJWKHVHFUHWDULDWVRIPXOWLODWHUDOHQYLURQPHQWDO
DJUHHPHQWVDQGRWKHULQWHUQDWLRQDOLQLWLDWLYHV,QDGGLWLRQWRLQIRUPDWLRQIURP3DUWLHVWKLVLQIRUPDWLRQ
VKDOOLQFOXGHLQIRUPDWLRQIURPLQWHUJRYHUQPHQWDODQGQRQJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQVZLWKH[SHUWLVH
LQWKHDUHDRIPHUFXU\DQGIURPQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOLQVWLWXWLRQVZLWKVXFKH[SHUWLVH
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(DFK3DUW\VKDOOGHVLJQDWHDQDWLRQDOIRFDOSRLQWIRUWKHH[FKDQJHRILQIRUPDWLRQXQGHUWKLV
&RQYHQWLRQLQFOXGLQJZLWKUHJDUGWRWKHFRQVHQWRILPSRUWLQJ3DUWLHVXQGHU$UWLFOH

)RUWKHSXUSRVHVRIWKLV&RQYHQWLRQLQIRUPDWLRQRQWKHKHDOWKDQGVDIHW\RIKXPDQVDQGWKH
HQYLURQPHQWVKDOOQRWEHUHJDUGHGDVFRQILGHQWLDO3DUWLHVWKDWH[FKDQJHRWKHULQIRUPDWLRQSXUVXDQWWR
WKLV&RQYHQWLRQVKDOOSURWHFWDQ\FRQILGHQWLDOLQIRUPDWLRQDVPXWXDOO\DJUHHG


$UWLFOH
3XEOLFLQIRUPDWLRQDZDUHQHVVDQGHGXFDWLRQ




(DFK3DUW\VKDOOZLWKLQLWVFDSDELOLWLHVSURPRWHDQGIDFLOLWDWH
D 

3URYLVLRQWRWKHSXEOLFRIDYDLODEOHLQIRUPDWLRQRQ
L 

7KHKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOHIIHFWVRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGV

LL 

$OWHUQDWLYHVWRPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGV

LLL 

7KHWRSLFVLGHQWLILHGLQSDUDJUDSKRI$UWLFOH

LY 

7KHUHVXOWVRILWVUHVHDUFKGHYHORSPHQWDQGPRQLWRULQJDFWLYLWLHVXQGHU$UWLFOH
DQG

Y 

$FWLYLWLHVWRPHHWLWVREOLJDWLRQVXQGHUWKLV&RQYHQWLRQ

E 
(GXFDWLRQWUDLQLQJDQGSXEOLFDZDUHQHVVUHODWHGWRWKHHIIHFWVRIH[SRVXUHWRPHUFXU\
DQGPHUFXU\FRPSRXQGVRQKXPDQKHDOWKDQGWKHHQYLURQPHQWLQFROODERUDWLRQZLWKUHOHYDQW
LQWHUJRYHUQPHQWDODQGQRQJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQVDQGYXOQHUDEOHSRSXODWLRQVDVDSSURSULDWH

(DFK3DUW\VKDOOXVHH[LVWLQJPHFKDQLVPVRUJLYHFRQVLGHUDWLRQWRWKHGHYHORSPHQWRI
PHFKDQLVPVVXFKDVSROOXWDQWUHOHDVHDQGWUDQVIHUUHJLVWHUVZKHUHDSSOLFDEOHIRUWKHFROOHFWLRQDQG
GLVVHPLQDWLRQRILQIRUPDWLRQRQHVWLPDWHVRILWVDQQXDOTXDQWLWLHVRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGV
WKDWDUHHPLWWHGUHOHDVHGRUGLVSRVHGRIWKURXJKKXPDQDFWLYLWLHV


$UWLFOH
5HVHDUFKGHYHORSPHQWDQGPRQLWRULQJ



3DUWLHVVKDOOHQGHDYRXUWRFRRSHUDWHWRGHYHORSDQGLPSURYHWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHLU
UHVSHFWLYHFLUFXPVWDQFHVDQGFDSDELOLWLHV
D 
,QYHQWRULHVRIXVHFRQVXPSWLRQDQGDQWKURSRJHQLFHPLVVLRQVWRDLUDQGUHOHDVHVWR
ZDWHUDQGODQGRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGV
E 
0RGHOOLQJDQGJHRJUDSKLFDOO\UHSUHVHQWDWLYHPRQLWRULQJRIOHYHOVRIPHUFXU\DQG
PHUFXU\FRPSRXQGVLQYXOQHUDEOHSRSXODWLRQVDQGLQHQYLURQPHQWDOPHGLDLQFOXGLQJELRWLFPHGLD
VXFKDVILVKPDULQHPDPPDOVVHDWXUWOHVDQGELUGVDVZHOODVFROODERUDWLRQLQWKHFROOHFWLRQDQG
H[FKDQJHRIUHOHYDQWDQGDSSURSULDWHVDPSOHV
F 
$VVHVVPHQWVRIWKHLPSDFWRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVRQKXPDQKHDOWKDQG
WKHHQYLURQPHQWLQDGGLWLRQWRVRFLDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOLPSDFWVSDUWLFXODUO\LQUHVSHFWRI
YXOQHUDEOHSRSXODWLRQV
DQG F 

G 

+DUPRQL]HGPHWKRGRORJLHVIRUWKHDFWLYLWLHVXQGHUWDNHQXQGHUVXESDUDJUDSKV D  E 

H
,QIRUPDWLRQRQWKHHQYLURQPHQWDOF\FOHWUDQVSRUW LQFOXGLQJORQJUDQJHWUDQVSRUWDQG
GHSRVLWLRQ WUDQVIRUPDWLRQDQGIDWHRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVLQDUDQJHRIHFRV\VWHPV
WDNLQJDSSURSULDWHDFFRXQWRIWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQDQWKURSRJHQLFDQGQDWXUDOHPLVVLRQVDQG
UHOHDVHVRIPHUFXU\DQGRIUHPRELOL]DWLRQRIPHUFXU\IURPKLVWRULFGHSRVLWLRQ
I 
,QIRUPDWLRQRQFRPPHUFHDQGWUDGHLQPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVDQG
PHUFXU\DGGHGSURGXFWVDQG
J 
,QIRUPDWLRQDQGUHVHDUFKRQWKHWHFKQLFDODQGHFRQRPLFDYDLODELOLW\RIPHUFXU\IUHH
SURGXFWVDQGSURFHVVHVDQGRQEHVWDYDLODEOHWHFKQLTXHVDQGEHVWHQYLURQPHQWDOSUDFWLFHVWRUHGXFH
DQGPRQLWRUHPLVVLRQVDQGUHOHDVHVRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGV
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3DUWLHVVKRXOGZKHUHDSSURSULDWHEXLOGRQH[LVWLQJPRQLWRULQJQHWZRUNVDQGUHVHDUFK
SURJUDPPHVLQXQGHUWDNLQJWKHDFWLYLWLHVLGHQWLILHGLQSDUDJUDSK


$UWLFOH
,PSOHPHQWDWLRQSODQV



(DFK3DUW\PD\IROORZLQJDQLQLWLDODVVHVVPHQWGHYHORSDQGH[HFXWHDQLPSOHPHQWDWLRQSODQ
WDNLQJLQWRDFFRXQWLWVGRPHVWLFFLUFXPVWDQFHVIRUPHHWLQJWKHREOLJDWLRQVXQGHUWKLV&RQYHQWLRQ
$Q\VXFKSODQVKRXOGEHWUDQVPLWWHGWRWKH6HFUHWDULDWDVVRRQDVLWKDVEHHQGHYHORSHG

(DFK3DUW\PD\UHYLHZDQGXSGDWHLWVLPSOHPHQWDWLRQSODQWDNLQJLQWRDFFRXQWLWVGRPHVWLF
FLUFXPVWDQFHVDQGUHIHUULQJWRJXLGDQFHIURPWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVDQGRWKHUUHOHYDQW
JXLGDQFH

3DUWLHVVKRXOGLQXQGHUWDNLQJZRUNLQSDUDJUDSKVDQGFRQVXOWQDWLRQDOVWDNHKROGHUVWR
IDFLOLWDWHWKHGHYHORSPHQWLPSOHPHQWDWLRQUHYLHZDQGXSGDWLQJRIWKHLULPSOHPHQWDWLRQSODQV


3DUWLHVPD\DOVRFRRUGLQDWHRQUHJLRQDOSODQVWRIDFLOLWDWHLPSOHPHQWDWLRQRIWKLV&RQYHQWLRQ



$UWLFOH
5HSRUWLQJ



(DFK3DUW\VKDOOUHSRUWWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVWKURXJKWKH6HFUHWDULDWRQWKH
PHDVXUHVLWKDVWDNHQWRLPSOHPHQWWKHSURYLVLRQVRIWKLV&RQYHQWLRQDQGRQWKHHIIHFWLYHQHVVRIVXFK
PHDVXUHVDQGWKHSRVVLEOHFKDOOHQJHVLQPHHWLQJWKHREMHFWLYHVRIWKH&RQYHQWLRQ

(DFK3DUW\VKDOOLQFOXGHLQLWVUHSRUWLQJWKHLQIRUPDWLRQDVFDOOHGIRULQ$UWLFOHVDQG
RIWKLV&RQYHQWLRQ

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOODWLWVILUVWPHHWLQJGHFLGHXSRQWKHWLPLQJDQGIRUPDWRI
WKHUHSRUWLQJWREHIROORZHGE\WKH3DUWLHVWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHGHVLUDELOLW\RIFRRUGLQDWLQJ
UHSRUWLQJZLWKRWKHUUHOHYDQWFKHPLFDOVDQGZDVWHVFRQYHQWLRQV



$UWLFOH
(IIHFWLYHQHVVHYDOXDWLRQ



7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOHYDOXDWHWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKLV&RQYHQWLRQEHJLQQLQJQR
ODWHUWKDQVL[\HDUVDIWHUWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQDQGSHULRGLFDOO\WKHUHDIWHUDW
LQWHUYDOVWREHGHFLGHGE\LW

7RIDFLOLWDWHWKHHYDOXDWLRQWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOODWLWVILUVWPHHWLQJLQLWLDWHWKH
HVWDEOLVKPHQWRIDUUDQJHPHQWVIRUSURYLGLQJLWVHOIZLWKFRPSDUDEOHPRQLWRULQJGDWDRQWKHSUHVHQFH
DQGPRYHPHQWRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVLQWKHHQYLURQPHQWDVZHOODVWUHQGVLQOHYHOVRI
PHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVREVHUYHGLQELRWLFPHGLDDQGYXOQHUDEOHSRSXODWLRQV

7KHHYDOXDWLRQVKDOOEHFRQGXFWHGRQWKHEDVLVRIDYDLODEOHVFLHQWLILFHQYLURQPHQWDO
WHFKQLFDOILQDQFLDODQGHFRQRPLFLQIRUPDWLRQLQFOXGLQJ
D
5HSRUWVDQGRWKHUPRQLWRULQJLQIRUPDWLRQSURYLGHGWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV
SXUVXDQWWRSDUDJUDSK
E

5HSRUWVVXEPLWWHGSXUVXDQWWR$UWLFOH

F

,QIRUPDWLRQDQGUHFRPPHQGDWLRQVSURYLGHGSXUVXDQWWR$UWLFOHDQG

G
5HSRUWVDQGRWKHUUHOHYDQWLQIRUPDWLRQRQWKHRSHUDWLRQRIWKHILQDQFLDODVVLVWDQFH
WHFKQRORJ\WUDQVIHUDQGFDSDFLW\EXLOGLQJDUUDQJHPHQWVSXWLQSODFHXQGHUWKLV&RQYHQWLRQ
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$UWLFOH
&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV




$&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVLVKHUHE\HVWDEOLVKHG


7KHILUVWPHHWLQJRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOEHFRQYHQHGE\WKH([HFXWLYH'LUHFWRU
RIWKH8QLWHG1DWLRQV(QYLURQPHQW3URJUDPPHQRODWHUWKDQRQH\HDUDIWHUWKHGDWHRIHQWU\LQWRIRUFH
RIWKLV&RQYHQWLRQ7KHUHDIWHURUGLQDU\PHHWLQJVRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOEHKHOGDW
UHJXODULQWHUYDOVWREHGHFLGHGE\WKH&RQIHUHQFH

([WUDRUGLQDU\PHHWLQJVRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOEHKHOGDWVXFKRWKHUWLPHVDV
PD\EHGHHPHGQHFHVVDU\E\WKH&RQIHUHQFHRUDWWKHZULWWHQUHTXHVWRIDQ\3DUW\SURYLGHGWKDW
ZLWKLQVL[PRQWKVRIWKHUHTXHVWEHLQJFRPPXQLFDWHGWRWKH3DUWLHVE\WKH6HFUHWDULDWLWLVVXSSRUWHG
E\DWOHDVWRQHWKLUGRIWKH3DUWLHV

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOOE\FRQVHQVXVDJUHHXSRQDQGDGRSWDWLWVILUVWPHHWLQJ
UXOHVRISURFHGXUHDQGILQDQFLDOUXOHVIRULWVHOIDQGDQ\RILWVVXEVLGLDU\ERGLHVDVZHOODVILQDQFLDO
SURYLVLRQVJRYHUQLQJWKHIXQFWLRQLQJRIWKH6HFUHWDULDW

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVVKDOONHHSXQGHUFRQWLQXRXVUHYLHZDQGHYDOXDWLRQWKH
LPSOHPHQWDWLRQRIWKLV&RQYHQWLRQ,WVKDOOSHUIRUPWKHIXQFWLRQVDVVLJQHGWRLWE\WKLV&RQYHQWLRQ
DQGWRWKDWHQGVKDOO
D
(VWDEOLVKVXFKVXEVLGLDU\ERGLHVDVLWFRQVLGHUVQHFHVVDU\IRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRI
WKLV&RQYHQWLRQ
E
&RRSHUDWHZKHUHDSSURSULDWHZLWKFRPSHWHQWLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVDQG
LQWHUJRYHUQPHQWDODQGQRQJRYHUQPHQWDOERGLHV
F
$UWLFOH

5HJXODUO\UHYLHZDOOLQIRUPDWLRQPDGHDYDLODEOHWRLWDQGWRWKH6HFUHWDULDWSXUVXDQWWR

G
&RPPLWWHH

&RQVLGHUDQ\UHFRPPHQGDWLRQVVXEPLWWHGWRLWE\WKH,PSOHPHQWDWLRQDQG&RPSOLDQFH

H
&RQVLGHUDQGXQGHUWDNHDQ\DGGLWLRQDODFWLRQWKDWPD\EHUHTXLUHGIRUWKHDFKLHYHPHQW
RIWKHREMHFWLYHVRIWKLV&RQYHQWLRQDQG
I

5HYLHZ$QQH[HV$DQG%SXUVXDQWWR$UWLFOHDQG$UWLFOH


7KH8QLWHG1DWLRQVLWVVSHFLDOL]HGDJHQFLHVDQGWKH,QWHUQDWLRQDO$WRPLF(QHUJ\$JHQF\DV
ZHOODVDQ\6WDWHQRWD3DUW\WRWKLV&RQYHQWLRQPD\EHUHSUHVHQWHGDWPHHWLQJVRIWKH&RQIHUHQFHRI
WKH3DUWLHVDVREVHUYHUV$Q\ERG\RUDJHQF\ZKHWKHUQDWLRQDORULQWHUQDWLRQDOJRYHUQPHQWDORU
QRQJRYHUQPHQWDOWKDWLVTXDOLILHGLQPDWWHUVFRYHUHGE\WKLV&RQYHQWLRQDQGKDVLQIRUPHGWKH
6HFUHWDULDWRILWVZLVKWREHUHSUHVHQWHGDWDPHHWLQJRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVDVDQREVHUYHU
PD\EHDGPLWWHGXQOHVVDWOHDVWRQHWKLUGRIWKH3DUWLHVSUHVHQWREMHFW7KHDGPLVVLRQDQGSDUWLFLSDWLRQ
RIREVHUYHUVVKDOOEHVXEMHFWWRWKHUXOHVRISURFHGXUHDGRSWHGE\WKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV


$UWLFOH
6HFUHWDULDW




$6HFUHWDULDWLVKHUHE\HVWDEOLVKHG



7KHIXQFWLRQVRIWKH6HFUHWDULDWVKDOOEH

D
7RPDNHDUUDQJHPHQWVIRUPHHWLQJVRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVDQGLWVVXEVLGLDU\
ERGLHVDQGWRSURYLGHWKHPZLWKVHUYLFHVDVUHTXLUHG
E
7RIDFLOLWDWHDVVLVWDQFHWR3DUWLHVSDUWLFXODUO\GHYHORSLQJFRXQWU\3DUWLHVDQG3DUWLHV
ZLWKHFRQRPLHVLQWUDQVLWLRQRQUHTXHVWLQWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKLV&RQYHQWLRQ
F
7RFRRUGLQDWHDVDSSURSULDWHZLWKWKHVHFUHWDULDWVRIUHOHYDQWLQWHUQDWLRQDOERGLHV
SDUWLFXODUO\RWKHUFKHPLFDOVDQGZDVWHFRQYHQWLRQV
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G 
&RQYHQWLRQ

7RDVVLVW3DUWLHVLQWKHH[FKDQJHRILQIRUPDWLRQUHODWHGWRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKLV

H
7RSUHSDUHDQGPDNHDYDLODEOHWRWKH3DUWLHVSHULRGLFUHSRUWVEDVHGRQLQIRUPDWLRQ
UHFHLYHGSXUVXDQWWR$UWLFOHVDQGDQGRWKHUDYDLODEOHLQIRUPDWLRQ
I 
7RHQWHUXQGHUWKHRYHUDOOJXLGDQFHRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVLQWRVXFK
DGPLQLVWUDWLYHDQGFRQWUDFWXDODUUDQJHPHQWVDVPD\EHUHTXLUHGIRUWKHHIIHFWLYHGLVFKDUJHRILWV
IXQFWLRQVDQG
J 
7RSHUIRUPWKHRWKHUVHFUHWDULDWIXQFWLRQVVSHFLILHGLQWKLV&RQYHQWLRQDQGVXFKRWKHU
IXQFWLRQVDVPD\EHGHWHUPLQHGE\WKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV

7KHVHFUHWDULDWIXQFWLRQVIRUWKLV&RQYHQWLRQVKDOOEHSHUIRUPHGE\WKH([HFXWLYH'LUHFWRURI
WKH8QLWHG1DWLRQV(QYLURQPHQW3URJUDPPHXQOHVVWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVGHFLGHVE\D
WKUHHIRXUWKVPDMRULW\RIWKH3DUWLHVSUHVHQWDQGYRWLQJWRHQWUXVWWKHVHFUHWDULDWIXQFWLRQVWRRQHRU
PRUHRWKHULQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQV

7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVLQFRQVXOWDWLRQZLWKDSSURSULDWHLQWHUQDWLRQDOERGLHVPD\
SURYLGHIRUHQKDQFHGFRRSHUDWLRQDQGFRRUGLQDWLRQEHWZHHQWKH6HFUHWDULDWDQGWKHVHFUHWDULDWVRI
RWKHUFKHPLFDOVDQGZDVWHVFRQYHQWLRQV7KH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVLQFRQVXOWDWLRQZLWK
DSSURSULDWHLQWHUQDWLRQDOERGLHVPD\SURYLGHIXUWKHUJXLGDQFHRQWKLVPDWWHU


$UWLFOH
6HWWOHPHQWRIGLVSXWHV



3DUWLHVVKDOOVHHNWRVHWWOHDQ\GLVSXWHEHWZHHQWKHPFRQFHUQLQJWKHLQWHUSUHWDWLRQRU
DSSOLFDWLRQRIWKLV&RQYHQWLRQWKURXJKQHJRWLDWLRQRURWKHUSHDFHIXOPHDQVRIWKHLURZQFKRLFH

:KHQUDWLI\LQJDFFHSWLQJDSSURYLQJRUDFFHGLQJWRWKLV&RQYHQWLRQRUDWDQ\WLPHWKHUHDIWHU
D3DUW\WKDWLVQRWDUHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQPD\GHFODUHLQDZULWWHQLQVWUXPHQW
VXEPLWWHGWRWKH'HSRVLWDU\WKDWZLWKUHJDUGWRDQ\GLVSXWHFRQFHUQLQJWKHLQWHUSUHWDWLRQRU
DSSOLFDWLRQRIWKLV&RQYHQWLRQLWUHFRJQL]HVRQHRUERWKRIWKHIROORZLQJPHDQVRIGLVSXWHVHWWOHPHQW
DVFRPSXOVRU\LQUHODWLRQWRDQ\3DUW\DFFHSWLQJWKHVDPHREOLJDWLRQ
D

$UELWUDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURFHGXUHVHWRXWLQ3DUW,RI$QQH[(

E 

6XEPLVVLRQRIWKHGLVSXWHWRWKH,QWHUQDWLRQDO&RXUWRI-XVWLFH


$3DUW\WKDWLVDUHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQPD\PDNHDGHFODUDWLRQZLWKOLNH
HIIHFWLQUHODWLRQWRDUELWUDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWKSDUDJUDSK

$GHFODUDWLRQPDGHSXUVXDQWWRSDUDJUDSKRUVKDOOUHPDLQLQIRUFHXQWLOLWH[SLUHVLQ
DFFRUGDQFHZLWKLWVWHUPVRUXQWLOWKUHHPRQWKVDIWHUZULWWHQQRWLFHRILWVUHYRFDWLRQKDVEHHQGHSRVLWHG
ZLWKWKH'HSRVLWDU\

7KHH[SLU\RIDGHFODUDWLRQDQRWLFHRIUHYRFDWLRQRUDQHZGHFODUDWLRQVKDOOLQQRZD\DIIHFW
SURFHHGLQJVSHQGLQJEHIRUHDQDUELWUDOWULEXQDORUWKH,QWHUQDWLRQDO&RXUWRI-XVWLFHXQOHVVWKHSDUWLHV
WRWKHGLVSXWHRWKHUZLVHDJUHH

,IWKHSDUWLHVWRDGLVSXWHKDYHQRWDFFHSWHGWKHVDPHPHDQVRIGLVSXWHVHWWOHPHQWSXUVXDQWWR
SDUDJUDSKRUDQGLIWKH\KDYHQRWEHHQDEOHWRVHWWOHWKHLUGLVSXWHWKURXJKWKHPHDQVPHQWLRQHGLQ
SDUDJUDSKZLWKLQWZHOYHPRQWKVIROORZLQJQRWLILFDWLRQE\RQH3DUW\WRDQRWKHUWKDWDGLVSXWHH[LVWV
EHWZHHQWKHPWKHGLVSXWHVKDOOEHVXEPLWWHGWRDFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQDWWKHUHTXHVWRIDQ\SDUW\
WRWKHGLVSXWH7KHSURFHGXUHVHWRXWLQ3DUW,,RI$QQH[(VKDOODSSO\WRFRQFLOLDWLRQXQGHUWKLV
$UWLFOH


$UWLFOH
$PHQGPHQWVWRWKH&RQYHQWLRQ




$PHQGPHQWVWRWKLV&RQYHQWLRQPD\EHSURSRVHGE\DQ\3DUW\


$PHQGPHQWVWRWKLV&RQYHQWLRQVKDOOEHDGRSWHGDWDPHHWLQJRIWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHV
7KHWH[WRIDQ\SURSRVHGDPHQGPHQWVKDOOEHFRPPXQLFDWHGWRWKH3DUWLHVE\WKH6HFUHWDULDWDWOHDVW
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VL[PRQWKVEHIRUHWKHPHHWLQJDWZKLFKLWLVSURSRVHGIRUDGRSWLRQ7KH6HFUHWDULDWVKDOODOVR
FRPPXQLFDWHWKHSURSRVHGDPHQGPHQWWRWKHVLJQDWRULHVWRWKLV&RQYHQWLRQDQGIRULQIRUPDWLRQWR
WKH'HSRVLWDU\

7KH3DUWLHVVKDOOPDNHHYHU\HIIRUWWRUHDFKDJUHHPHQWRQDQ\SURSRVHGDPHQGPHQWWRWKLV
&RQYHQWLRQE\FRQVHQVXV,IDOOHIIRUWVDWFRQVHQVXVKDYHEHHQH[KDXVWHGDQGQRDJUHHPHQWUHDFKHG
WKHDPHQGPHQWVKDOODVDODVWUHVRUWEHDGRSWHGE\DWKUHHIRXUWKVPDMRULW\YRWHRIWKH3DUWLHVSUHVHQW
DQGYRWLQJDWWKHPHHWLQJ

$QDGRSWHGDPHQGPHQWVKDOOEHFRPPXQLFDWHGE\WKH'HSRVLWDU\WRDOO3DUWLHVIRUUDWLILFDWLRQ
DFFHSWDQFHRUDSSURYDO

5DWLILFDWLRQDFFHSWDQFHRUDSSURYDORIDQDPHQGPHQWVKDOOEHQRWLILHGWRWKH'HSRVLWDU\LQ
ZULWLQJ$QDPHQGPHQWDGRSWHGLQDFFRUGDQFHZLWKSDUDJUDSKVKDOOHQWHULQWRIRUFHIRUWKH3DUWLHV
KDYLQJFRQVHQWHGWREHERXQGE\LWRQWKHQLQHWLHWKGD\DIWHUWKHGDWHRIGHSRVLWRILQVWUXPHQWVRI
UDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHRUDSSURYDOE\DWOHDVWWKUHHIRXUWKVRIWKH3DUWLHVWKDWZHUH3DUWLHVDWWKHWLPH
DWZKLFKWKHDPHQGPHQWZDVDGRSWHG7KHUHDIWHUWKHDPHQGPHQWVKDOOHQWHULQWRIRUFHIRUDQ\RWKHU
3DUW\RQWKHQLQHWLHWKGD\DIWHUWKHGDWHRQZKLFKWKDW3DUW\GHSRVLWVLWVLQVWUXPHQWRIUDWLILFDWLRQ
DFFHSWDQFHRUDSSURYDORIWKHDPHQGPHQW


$UWLFOH
$GRSWLRQDQGDPHQGPHQWRIDQQH[HV



$QQH[HVWRWKLV&RQYHQWLRQVKDOOIRUPDQLQWHJUDOSDUWWKHUHRIDQGXQOHVVH[SUHVVO\SURYLGHG
RWKHUZLVHDUHIHUHQFHWRWKLV&RQYHQWLRQFRQVWLWXWHVDWWKHVDPHWLPHDUHIHUHQFHWRDQ\DQQH[HV
WKHUHWR

$Q\DGGLWLRQDODQQH[HVDGRSWHGDIWHUWKHHQWU\LQWRIRUFHRIWKLV&RQYHQWLRQVKDOOEHUHVWULFWHG
WRSURFHGXUDOVFLHQWLILFWHFKQLFDORUDGPLQLVWUDWLYHPDWWHUV

7KHIROORZLQJSURFHGXUHVKDOODSSO\WRWKHSURSRVDODGRSWLRQDQGHQWU\LQWRIRUFHRI
DGGLWLRQDODQQH[HVWRWKLV&RQYHQWLRQ
D
$GGLWLRQDODQQH[HVVKDOOEHSURSRVHGDQGDGRSWHGDFFRUGLQJWRWKHSURFHGXUHODLG
GRZQLQSDUDJUDSKV±RI$UWLFOH
E
$Q\3DUW\WKDWLVXQDEOHWRDFFHSWDQDGGLWLRQDODQQH[VKDOOVRQRWLI\WKH'HSRVLWDU\LQ
ZULWLQJZLWKLQRQH\HDUIURPWKHGDWHRIFRPPXQLFDWLRQE\WKH'HSRVLWDU\RIWKHDGRSWLRQRIVXFK
DQQH[7KH'HSRVLWDU\VKDOOZLWKRXWGHOD\QRWLI\DOO3DUWLHVRIDQ\VXFKQRWLILFDWLRQUHFHLYHG$3DUW\
PD\DWDQ\WLPHQRWLI\WKH'HSRVLWDU\LQZULWLQJWKDWLWZLWKGUDZVDSUHYLRXVQRWLILFDWLRQRI
QRQDFFHSWDQFHLQUHVSHFWRIDQDGGLWLRQDODQQH[DQGWKHDQQH[VKDOOWKHUHXSRQHQWHULQWRIRUFHIRU
WKDW3DUW\VXEMHFWWRVXESDUDJUDSK F DQG
F
2QWKHH[SLU\RIRQH\HDUIURPWKHGDWHRIWKHFRPPXQLFDWLRQE\WKH'HSRVLWDU\RIWKH
DGRSWLRQRIDQDGGLWLRQDODQQH[WKHDQQH[VKDOOHQWHULQWRIRUFHIRUDOO3DUWLHVWKDWKDYHQRWVXEPLWWHG
DQRWLILFDWLRQRIQRQDFFHSWDQFHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURYLVLRQVRIVXESDUDJUDSK E 

7KHSURSRVDODGRSWLRQDQGHQWU\LQWRIRUFHRIDPHQGPHQWVWRDQQH[HVWRWKLV&RQYHQWLRQVKDOO
EHVXEMHFWWRWKHVDPHSURFHGXUHVDVIRUWKHSURSRVDODGRSWLRQDQGHQWU\LQWRIRUFHRIDGGLWLRQDO
DQQH[HVWRWKH&RQYHQWLRQH[FHSWWKDWDQDPHQGPHQWWRDQDQQH[VKDOOQRWHQWHULQWRIRUFHZLWK
UHJDUGWRDQ\3DUW\WKDWKDVPDGHDGHFODUDWLRQZLWKUHJDUGWRDPHQGPHQWRIDQQH[HVLQDFFRUGDQFH
ZLWKSDUDJUDSKRI$UWLFOHLQZKLFKFDVHDQ\VXFKDPHQGPHQWVKDOOHQWHULQWRIRUFHIRUVXFKD
3DUW\RQWKHQLQHWLHWKGD\DIWHUWKHGDWHLWKDVGHSRVLWHGZLWKWKH'HSRVLWDU\LWVLQVWUXPHQWRI
UDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHDSSURYDORUDFFHVVLRQZLWKUHVSHFWWRVXFKDPHQGPHQW

,IDQDGGLWLRQDODQQH[RUDQDPHQGPHQWWRDQDQQH[LVUHODWHGWRDQDPHQGPHQWWRWKLV
&RQYHQWLRQWKHDGGLWLRQDODQQH[RUDPHQGPHQWVKDOOQRWHQWHULQWRIRUFHXQWLOVXFKWLPHDVWKH
DPHQGPHQWWRWKH&RQYHQWLRQHQWHUVLQWRIRUFH
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$UWLFOH
5LJKWWRYRWH




(DFK3DUW\WRWKLV&RQYHQWLRQVKDOOKDYHRQHYRWHH[FHSWDVSURYLGHGIRULQSDUDJUDSK


$UHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQRQPDWWHUVZLWKLQLWVFRPSHWHQFHVKDOOH[HUFLVH
LWVULJKWWRYRWHZLWKDQXPEHURIYRWHVHTXDOWRWKHQXPEHURILWVPHPEHU6WDWHVWKDWDUH3DUWLHVWRWKLV
&RQYHQWLRQ6XFKDQRUJDQL]DWLRQVKDOOQRWH[HUFLVHLWVULJKWWRYRWHLIDQ\RILWVPHPEHU6WDWHV
H[HUFLVHVLWVULJKWWRYRWHDQGYLFHYHUVD


$UWLFOH
6LJQDWXUH

7KLV&RQYHQWLRQVKDOOEHRSHQHGIRUVLJQDWXUHDW.XPDPRWR-DSDQE\DOO6WDWHVDQGUHJLRQDO
HFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQVRQDQG2FWREHUDQGWKHUHDIWHUDWWKH8QLWHG1DWLRQV
+HDGTXDUWHUVLQ1HZ<RUNXQWLO2FWREHU


$UWLFOH
5DWLILFDWLRQDFFHSWDQFHDSSURYDORUDFFHVVLRQ



7KLV&RQYHQWLRQVKDOOEHVXEMHFWWRUDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHRUDSSURYDOE\6WDWHVDQGE\
UHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQV,WVKDOOEHRSHQIRUDFFHVVLRQE\6WDWHVDQGE\UHJLRQDO
HFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQVIURPWKHGD\DIWHUWKHGDWHRQZKLFKWKH&RQYHQWLRQLVFORVHGIRU
VLJQDWXUH,QVWUXPHQWVRIUDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHDSSURYDORUDFFHVVLRQVKDOOEHGHSRVLWHGZLWKWKH
'HSRVLWDU\

$Q\UHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQWKDWEHFRPHVD3DUW\WRWKLV&RQYHQWLRQ
ZLWKRXWDQ\RILWVPHPEHU6WDWHVEHLQJD3DUW\VKDOOEHERXQGE\DOOWKHREOLJDWLRQVXQGHUWKH
&RQYHQWLRQ,QWKHFDVHRIVXFKRUJDQL]DWLRQVRQHRUPRUHRIZKRVHPHPEHU6WDWHVLVD3DUW\WRWKLV
&RQYHQWLRQWKHRUJDQL]DWLRQDQGLWVPHPEHU6WDWHVVKDOOGHFLGHRQWKHLUUHVSHFWLYHUHVSRQVLELOLWLHVIRU
WKHSHUIRUPDQFHRIWKHLUREOLJDWLRQVXQGHUWKH&RQYHQWLRQ,QVXFKFDVHVWKHRUJDQL]DWLRQDQGWKH
PHPEHU6WDWHVVKDOOQRWEHHQWLWOHGWRH[HUFLVHULJKWVXQGHUWKH&RQYHQWLRQFRQFXUUHQWO\

,QLWVLQVWUXPHQWRIUDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHDSSURYDORUDFFHVVLRQDUHJLRQDOHFRQRPLF
LQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQVKDOOGHFODUHWKHH[WHQWRILWVFRPSHWHQFHLQUHVSHFWRIWKHPDWWHUVJRYHUQHG
E\WKLV&RQYHQWLRQ$Q\VXFKRUJDQL]DWLRQVKDOODOVRLQIRUPWKH'HSRVLWDU\ZKRVKDOOLQWXUQLQIRUP
WKH3DUWLHVRIDQ\UHOHYDQWPRGLILFDWLRQRIWKHH[WHQWRILWVFRPSHWHQFH

(DFK6WDWHRUUHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQLVHQFRXUDJHGWRWUDQVPLWWRWKH
6HFUHWDULDWDWWKHWLPHRILWVUDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHDSSURYDORUDFFHVVLRQRIWKH&RQYHQWLRQ
LQIRUPDWLRQRQLWVPHDVXUHVWRLPSOHPHQWWKH&RQYHQWLRQ͘

,QLWVLQVWUXPHQWRIUDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHDSSURYDORUDFFHVVLRQDQ\3DUW\PD\GHFODUHWKDW
ZLWKUHJDUGWRLWDQ\DPHQGPHQWWRDQDQQH[VKDOOHQWHULQWRIRUFHRQO\XSRQWKHGHSRVLWRILWV
LQVWUXPHQWRIUDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHDSSURYDORUDFFHVVLRQZLWKUHVSHFWWKHUHWR



$UWLFOH
(QWU\LQWRIRUFH



7KLV&RQYHQWLRQVKDOOHQWHULQWRIRUFHRQWKHQLQHWLHWKGD\DIWHUWKHGDWHRIGHSRVLWRIWKH
ILIWLHWKLQVWUXPHQWRIUDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHDSSURYDORUDFFHVVLRQ

)RUHDFK6WDWHRUUHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQWKDWUDWLILHVDFFHSWVRUDSSURYHV
WKLV&RQYHQWLRQRUDFFHGHVWKHUHWRDIWHUWKHGHSRVLWRIWKHILIWLHWKLQVWUXPHQWRIUDWLILFDWLRQ
DFFHSWDQFHDSSURYDORUDFFHVVLRQWKH&RQYHQWLRQVKDOOHQWHULQWRIRUFHRQWKHQLQHWLHWKGD\DIWHUWKH
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GDWHRIGHSRVLWE\VXFK6WDWHRUUHJLRQDOHFRQRPLFLQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQRILWVLQVWUXPHQWRI
UDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHDSSURYDORUDFFHVVLRQ

)RUWKHSXUSRVHVRISDUDJUDSKVDQGDQ\LQVWUXPHQWGHSRVLWHGE\DUHJLRQDOHFRQRPLF
LQWHJUDWLRQRUJDQL]DWLRQVKDOOQRWEHFRXQWHGDVDGGLWLRQDOWRWKRVHGHSRVLWHGE\PHPEHU6WDWHVRIWKDW
RUJDQL]DWLRQ


$UWLFOH
5HVHUYDWLRQV


1RUHVHUYDWLRQVPD\EHPDGHWRWKLV&RQYHQWLRQ



$UWLFOH
:LWKGUDZDO



$WDQ\WLPHDIWHUWKUHH\HDUVIURPWKHGDWHRQZKLFKWKLV&RQYHQWLRQKDVHQWHUHGLQWRIRUFHIRU
D3DUW\WKDW3DUW\PD\ZLWKGUDZIURPWKH&RQYHQWLRQE\JLYLQJZULWWHQQRWLILFDWLRQWRWKH'HSRVLWDU\

$Q\VXFKZLWKGUDZDOVKDOOWDNHHIIHFWXSRQH[SLU\RIRQH\HDUIURPWKHGDWHRIUHFHLSWE\WKH
'HSRVLWDU\RIWKHQRWLILFDWLRQRIZLWKGUDZDORURQVXFKODWHUGDWHDVPD\EHVSHFLILHGLQWKH
QRWLILFDWLRQRIZLWKGUDZDO



$UWLFOH
'HSRVLWDU\


7KH6HFUHWDU\*HQHUDORIWKH8QLWHG1DWLRQVVKDOOEHWKH'HSRVLWDU\RIWKLV&RQYHQWLRQ



$UWLFOH
$XWKHQWLFWH[WV





7KHRULJLQDORIWKLV&RQYHQWLRQRIZKLFKWKH$UDELF&KLQHVH(QJOLVK)UHQFK5XVVLDQDQG
6SDQLVKWH[WVDUHHTXDOO\DXWKHQWLFVKDOOEHGHSRVLWHGZLWKWKH'HSRVLWDU\

,1:,71(66:+(5(2)WKHXQGHUVLJQHGEHLQJGXO\DXWKRUL]HGWRWKDWHIIHFWKDYHVLJQHGWKLV
&RQYHQWLRQ
'RQHDW.XPDPRWR-DSDQRQWKLVWHQWKGD\RI2FWREHUWZRWKRXVDQGDQGWKLUWHHQ
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$QQH[$
0HUFXU\DGGHGSURGXFWV
7KHIROORZLQJSURGXFWVDUHH[FOXGHGIURPWKLV$QQH[
D

3URGXFWVHVVHQWLDOIRUFLYLOSURWHFWLRQDQGPLOLWDU\XVHV

E

3URGXFWVIRUUHVHDUFKFDOLEUDWLRQRILQVWUXPHQWDWLRQIRUXVHDVUHIHUHQFHVWDQGDUG

F

:KHUHQRIHDVLEOHPHUFXU\IUHHDOWHUQDWLYHIRUUHSODFHPHQWLVDYDLODEOHVZLWFKHVDQGUHOD\V
FROGFDWKRGHIOXRUHVFHQWODPSVDQGH[WHUQDOHOHFWURGHIOXRUHVFHQWODPSV &&)/DQG(()/ IRU
HOHFWURQLFGLVSOD\VDQGPHDVXULQJGHYLFHV

G

3URGXFWVXVHGLQWUDGLWLRQDORUUHOLJLRXVSUDFWLFHVDQG

H

9DFFLQHVFRQWDLQLQJWKLRPHUVDODVSUHVHUYDWLYHV

3DUW,3URGXFWVVXEMHFWWR$UWLFOHSDUDJUDSK

0HUFXU\DGGHGSURGXFWV

'DWHDIWHUZKLFKWKH
PDQXIDFWXUHLPSRUWRU
H[SRUWRIWKHSURGXFW
VKDOOQRWEHDOORZHG
SKDVHRXWGDWH 

%DWWHULHVH[FHSWIRUEXWWRQ]LQFVLOYHUR[LGHEDWWHULHVZLWKDPHUFXU\FRQWHQWDQG
EXWWRQ]LQFDLUEDWWHULHVZLWKDPHUFXU\FRQWHQW



6ZLWFKHVDQGUHOD\VH[FHSWYHU\KLJKDFFXUDF\FDSDFLWDQFHDQGORVVPHDVXUHPHQW
EULGJHVDQGKLJKIUHTXHQF\UDGLRIUHTXHQF\VZLWFKHVDQGUHOD\VLQPRQLWRULQJDQG
FRQWUROLQVWUXPHQWVZLWKDPD[LPXPPHUFXU\FRQWHQWRIPJSHUEULGJHVZLWFKRU
UHOD\



&RPSDFWIOXRUHVFHQWODPSV &)/V IRUJHQHUDOOLJKWLQJSXUSRVHVWKDWDUHZDWWVZLWK
DPHUFXU\FRQWHQWH[FHHGLQJPJSHUODPSEXUQHU



/LQHDUIOXRUHVFHQWODPSV /)/V IRUJHQHUDOOLJKWLQJSXUSRVHV
D  7ULEDQGSKRVSKRUZDWWVZLWKDPHUFXU\FRQWHQWH[FHHGLQJPJSHUODPS
E  +DORSKRVSKDWHSKRVSKRUZDWWVZLWKDPHUFXU\FRQWHQWH[FHHGLQJPJSHU
ODPS



+LJKSUHVVXUHPHUFXU\YDSRXUODPSV +309 IRUJHQHUDOOLJKWLQJSXUSRVHV



0HUFXU\LQFROGFDWKRGHIOXRUHVFHQWODPSVDQGH[WHUQDOHOHFWURGHIOXRUHVFHQWODPSV
&&)/DQG(()/ IRUHOHFWURQLFGLVSOD\V
D VKRUWOHQJWK PP ZLWKPHUFXU\FRQWHQWH[FHHGLQJPJSHUODPS
E PHGLXPOHQJWK !PPDQGPP ZLWKPHUFXU\FRQWHQWH[FHHGLQJPJ
SHUODPS
F ORQJOHQJWK !PP ZLWKPHUFXU\FRQWHQWH[FHHGLQJPJSHUODPS



&RVPHWLFV ZLWKPHUFXU\FRQWHQWDERYHSSP LQFOXGLQJVNLQOLJKWHQLQJVRDSVDQG
FUHDPVDQGQRWLQFOXGLQJH\HDUHDFRVPHWLFVZKHUHPHUFXU\LVXVHGDVDSUHVHUYDWLYH
DQGQRHIIHFWLYHDQGVDIHVXEVWLWXWHSUHVHUYDWLYHVDUHDYDLODEOH



3HVWLFLGHVELRFLGHVDQGWRSLFDODQWLVHSWLFV



7KHIROORZLQJQRQHOHFWURQLFPHDVXULQJGHYLFHVH[FHSWQRQHOHFWURQLFPHDVXULQJ
GHYLFHVLQVWDOOHGLQODUJHVFDOHHTXLSPHQWRUWKRVHXVHGIRUKLJKSUHFLVLRQPHDVXUHPHQW
ZKHUHQRVXLWDEOHPHUFXU\IUHHDOWHUQDWLYHLVDYDLODEOH
D EDURPHWHUV
E K\JURPHWHUV
F PDQRPHWHUV
G WKHUPRPHWHUV
H VSK\JPRPDQRPHWHUV






BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


7KHLQWHQWLRQLVQRWWRFRYHUFRVPHWLFVVRDSVRUFUHDPVZLWKWUDFHFRQWDPLQDQWVRIPHUFXU\
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3DUW,,3URGXFWVVXEMHFWWR$UWLFOHSDUDJUDSK
0HUFXU\DGGHGSURGXFWV
'HQWDODPDOJDP

3URYLVLRQV
0HDVXUHVWREHWDNHQE\D3DUW\WRSKDVHGRZQWKHXVHRIGHQWDODPDOJDPVKDOO
WDNHLQWRDFFRXQWWKH3DUW\¶VGRPHVWLFFLUFXPVWDQFHVDQGUHOHYDQWLQWHUQDWLRQDO
JXLGDQFHDQGVKDOOLQFOXGHWZRRUPRUHRIWKHPHDVXUHVIURPWKHIROORZLQJOLVW
L  6HWWLQJQDWLRQDOREMHFWLYHVDLPLQJDWGHQWDOFDULHVSUHYHQWLRQDQGKHDOWK
SURPRWLRQWKHUHE\PLQLPL]LQJWKHQHHGIRUGHQWDOUHVWRUDWLRQ
LL  6HWWLQJQDWLRQDOREMHFWLYHVDLPLQJDWPLQLPL]LQJLWVXVH
LLL  3URPRWLQJWKHXVHRIFRVWHIIHFWLYHDQGFOLQLFDOO\HIIHFWLYHPHUFXU\IUHH
DOWHUQDWLYHVIRUGHQWDOUHVWRUDWLRQ
LY  3URPRWLQJUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWRITXDOLW\PHUFXU\IUHHPDWHULDOV
IRUGHQWDOUHVWRUDWLRQ
Y  (QFRXUDJLQJUHSUHVHQWDWLYHSURIHVVLRQDORUJDQL]DWLRQVDQGGHQWDOVFKRROV
WRHGXFDWHDQGWUDLQGHQWDOSURIHVVLRQDOVDQGVWXGHQWVRQWKHXVHRI
PHUFXU\IUHHGHQWDOUHVWRUDWLRQDOWHUQDWLYHVDQGRQSURPRWLQJEHVW
PDQDJHPHQWSUDFWLFHV
YL  'LVFRXUDJLQJLQVXUDQFHSROLFLHVDQGSURJUDPPHVWKDWIDYRXUGHQWDO
DPDOJDPXVHRYHUPHUFXU\IUHHGHQWDOUHVWRUDWLRQ
YLL  (QFRXUDJLQJLQVXUDQFHSROLFLHVDQGSURJUDPPHVWKDWIDYRXUWKHXVHRI
TXDOLW\DOWHUQDWLYHVWRGHQWDODPDOJDPIRUGHQWDOUHVWRUDWLRQ
YLLL  5HVWULFWLQJWKHXVHRIGHQWDODPDOJDPWRLWVHQFDSVXODWHGIRUP
L[  3URPRWLQJWKHXVHRIEHVWHQYLURQPHQWDOSUDFWLFHVLQGHQWDOIDFLOLWLHVWR
UHGXFHUHOHDVHVRIPHUFXU\DQGPHUFXU\FRPSRXQGVWRZDWHUDQGODQG
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$QQH[%
0DQXIDFWXULQJSURFHVVHVLQZKLFKPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGV
DUHXVHG


 3DUW,3URFHVVHVVXEMHFWWR$UWLFOHSDUDJUDSK
0DQXIDFWXULQJSURFHVVHVXVLQJPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGV

3KDVHRXWGDWH

&KORUDONDOLSURGXFWLRQ





$FHWDOGHK\GHSURGXFWLRQLQZKLFKPHUFXU\RUPHUFXU\FRPSRXQGVDUHXVHGDVDFDWDO\VW
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3DUW,,3URFHVVHVVXEMHFWWR$UWLFOHSDUDJUDSK
0HUFXU\XVLQJSURFHVV

3URYLVLRQV

9LQ\OFKORULGHPRQRPHUSURGXFWLRQ

0HDVXUHVWREHWDNHQE\WKH3DUWLHVVKDOOLQFOXGHEXWQRWEH
OLPLWHGWR





L

5HGXFHWKHXVHRIPHUFXU\LQWHUPVRISHUXQLWSURGXFWLRQ
E\SHUFHQWE\WKH\HDUDJDLQVWXVH

LL 

3URPRWLQJPHDVXUHVWRUHGXFHWKHUHOLDQFHRQPHUFXU\
IURPSULPDU\PLQLQJ

LLL  7DNLQJPHDVXUHVWRUHGXFHHPLVVLRQVDQGUHOHDVHVRI
PHUFXU\WRWKHHQYLURQPHQW
LY  6XSSRUWLQJUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWLQUHVSHFWRI
PHUFXU\IUHHFDWDO\VWVDQGSURFHVVHV
Y

1RWDOORZLQJWKHXVHRIPHUFXU\ILYH\HDUVDIWHUWKH
&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVKDVHVWDEOLVKHGWKDWPHUFXU\IUHH
FDWDO\VWVEDVHGRQH[LVWLQJSURFHVVHVKDYHEHFRPH
WHFKQLFDOO\DQGHFRQRPLFDOO\IHDVLEOH

YL  5HSRUWLQJWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVRQLWVHIIRUWVWR
GHYHORSDQGRULGHQWLI\DOWHUQDWLYHVDQGSKDVHRXWPHUFXU\
XVHLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH
6RGLXPRU3RWDVVLXP0HWK\ODWHRU
(WK\ODWH

0HDVXUHVWREHWDNHQE\WKH3DUWLHVVKDOOLQFOXGHEXWQRWEH
OLPLWHGWR
L

0HDVXUHVWRUHGXFHWKHXVHRIPHUFXU\DLPLQJDWWKHSKDVH
RXWRIWKLVXVHDVIDVWDVSRVVLEOHDQGZLWKLQ\HDUVRI
WKHHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQ

LL 

5HGXFHHPLVVLRQVDQGUHOHDVHVLQWHUPVRISHUXQLW
SURGXFWLRQE\SHUFHQWE\FRPSDUHGWR

LLL  3URKLELWLQJWKHXVHRIIUHVKPHUFXU\IURPSULPDU\PLQLQJ
LY  6XSSRUWLQJUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWLQUHVSHFWRI
PHUFXU\IUHHSURFHVVHV
Y

1RWDOORZLQJWKHXVHRIPHUFXU\ILYH\HDUVDIWHUWKH
&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVKDVHVWDEOLVKHGWKDWPHUFXU\IUHH
SURFHVVHVKDYHEHFRPHWHFKQLFDOO\DQGHFRQRPLFDOO\
IHDVLEOH

YL  5HSRUWLQJWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVRQLWVHIIRUWVWR
GHYHORSDQGRULGHQWLI\DOWHUQDWLYHVDQGSKDVHRXWPHUFXU\
XVHLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH
3URGXFWLRQRISRO\XUHWKDQHXVLQJ
PHUFXU\FRQWDLQLQJFDWDO\VWV


0HDVXUHVWREHWDNHQE\WKH3DUWLHVVKDOOLQFOXGHEXWQRWEH
OLPLWHGWR
L

7DNLQJPHDVXUHVWRUHGXFHWKHXVHRIPHUFXU\DLPLQJDW
WKHSKDVHRXWRIWKLVXVHDVIDVWDVSRVVLEOHZLWKLQ\HDUV
RIWKHHQWU\LQWRIRUFHRIWKH&RQYHQWLRQ

LL 

7DNLQJPHDVXUHVWRUHGXFHWKHUHOLDQFHRQPHUFXU\IURP
SULPDU\PHUFXU\PLQLQJ

LLL  7DNLQJPHDVXUHVWRUHGXFHHPLVVLRQVDQGUHOHDVHVRI
PHUFXU\WRWKHHQYLURQPHQW
LY 

(QFRXUDJLQJUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWLQUHVSHFWRI
PHUFXU\IUHHFDWDO\VWVDQGSURFHVVHV

Y

5HSRUWLQJWRWKH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVRQLWVHIIRUWVWR
GHYHORSDQGRULGHQWLI\DOWHUQDWLYHVDQGSKDVHRXWPHUFXU\
XVHLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH

3DUDJUDSKRI$UWLFOHVKDOOQRWDSSO\WRWKLVPDQXIDFWXULQJ
SURFHVV
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$QQH[&
$UWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQLQJ


1DWLRQDODFWLRQSODQV

(DFK3DUW\WKDWLVVXEMHFWWRWKHSURYLVLRQVRISDUDJUDSKRI$UWLFOHVKDOOLQFOXGHLQLWV
QDWLRQDODFWLRQSODQ
D

1DWLRQDOREMHFWLYHVDQGUHGXFWLRQWDUJHWV

E

$FWLRQVWRHOLPLQDWH
L

:KROHRUHDPDOJDPDWLRQ

LL 

2SHQEXUQLQJRIDPDOJDPRUSURFHVVHGDPDOJDP

LLL 

%XUQLQJRIDPDOJDPLQUHVLGHQWLDODUHDVDQG

LY 

&\DQLGHOHDFKLQJLQVHGLPHQWRUHRUWDLOLQJVWRZKLFKPHUFXU\KDVEHHQDGGHG
ZLWKRXWILUVWUHPRYLQJWKHPHUFXU\

F
6WHSVWRIDFLOLWDWHWKHIRUPDOL]DWLRQRUUHJXODWLRQRIWKHDUWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROG
PLQLQJVHFWRU
G
%DVHOLQHHVWLPDWHVRIWKHTXDQWLWLHVRIPHUFXU\XVHGDQGWKHSUDFWLFHVHPSOR\HGLQ
DUWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQLQJDQGSURFHVVLQJZLWKLQLWVWHUULWRU\
H
6WUDWHJLHVIRUSURPRWLQJWKHUHGXFWLRQRIHPLVVLRQVDQGUHOHDVHVRIDQGH[SRVXUHWR
PHUFXU\LQDUWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQLQJDQGSURFHVVLQJLQFOXGLQJPHUFXU\IUHHPHWKRGV
I
6WUDWHJLHVIRUPDQDJLQJWUDGHDQGSUHYHQWLQJWKHGLYHUVLRQRIPHUFXU\DQGPHUFXU\
FRPSRXQGVIURPERWKIRUHLJQDQGGRPHVWLFVRXUFHVWRXVHLQDUWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQLQJDQG
SURFHVVLQJ
J
6WUDWHJLHVIRULQYROYLQJVWDNHKROGHUVLQWKHLPSOHPHQWDWLRQDQGFRQWLQXLQJ
GHYHORSPHQWRIWKHQDWLRQDODFWLRQSODQ
K
$SXEOLFKHDOWKVWUDWHJ\RQWKHH[SRVXUHRIDUWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQHUVDQG
WKHLUFRPPXQLWLHVWRPHUFXU\6XFKDVWUDWHJ\VKRXOGLQFOXGHLQWHUDOLDWKHJDWKHULQJRIKHDOWKGDWD
WUDLQLQJIRUKHDOWKFDUHZRUNHUVDQGDZDUHQHVVUDLVLQJWKURXJKKHDOWKIDFLOLWLHV
L
6WUDWHJLHVWRSUHYHQWWKHH[SRVXUHRIYXOQHUDEOHSRSXODWLRQVSDUWLFXODUO\FKLOGUHQDQG
ZRPHQRIFKLOGEHDULQJDJHHVSHFLDOO\SUHJQDQWZRPHQWRPHUFXU\XVHGLQDUWLVDQDODQGVPDOOVFDOH
JROGPLQLQJ
M
6WUDWHJLHVIRUSURYLGLQJLQIRUPDWLRQWRDUWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQHUVDQG
DIIHFWHGFRPPXQLWLHVDQG
N

$VFKHGXOHIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHQDWLRQDODFWLRQSODQ


(DFK3DUW\PD\LQFOXGHLQLWVQDWLRQDODFWLRQSODQDGGLWLRQDOVWUDWHJLHVWRDFKLHYHLWVREMHFWLYHV
LQFOXGLQJWKHXVHRULQWURGXFWLRQRIVWDQGDUGVIRUPHUFXU\IUHHDUWLVDQDODQGVPDOOVFDOHJROGPLQLQJ
DQGPDUNHWEDVHGPHFKDQLVPVRUPDUNHWLQJWRROV
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$QQH['
/LVWRISRLQWVRXUFHVRIHPLVVLRQVRIPHUFXU\DQGPHUFXU\
FRPSRXQGVWRWKHDWPRVSKHUH




3RLQWVRXUFHFDWHJRU\
&RDOILUHGSRZHUSODQWV
&RDOILUHGLQGXVWULDOERLOHUV
6PHOWLQJDQGURDVWLQJSURFHVVHVXVHGLQWKHSURGXFWLRQRIQRQIHUURXVPHWDOV
:DVWHLQFLQHUDWLRQIDFLOLWLHV
&HPHQWFOLQNHUSURGXFWLRQIDFLOLWLHV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)RUWKHSXUSRVHRIWKLV$QQH[³QRQIHUURXVPHWDOV´UHIHUVWROHDG]LQFFRSSHUDQGLQGXVWULDO
JROG
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$QQH[(
$UELWUDWLRQDQGFRQFLOLDWLRQSURFHGXUHV


3DUW,$UELWUDWLRQSURFHGXUH


7KHDUELWUDWLRQSURFHGXUHIRUSXUSRVHVRISDUDJUDSK D RI$UWLFOHRIWKLV&RQYHQWLRQVKDOOEHDV
IROORZV
$UWLFOH

$3DUW\PD\LQLWLDWHUHFRXUVHWRDUELWUDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHRIWKLV&RQYHQWLRQE\ZULWWHQ
QRWLILFDWLRQDGGUHVVHGWRWKHRWKHUSDUW\RUSDUWLHVWRWKHGLVSXWH7KHQRWLILFDWLRQVKDOOEHDFFRPSDQLHGE\D
VWDWHPHQWRIFODLPWRJHWKHUZLWKDQ\VXSSRUWLQJGRFXPHQWV6XFKQRWLILFDWLRQVKDOOVWDWHWKHVXEMHFWPDWWHURI
DUELWUDWLRQDQGLQFOXGHLQSDUWLFXODUWKH$UWLFOHVRIWKLV&RQYHQWLRQWKHLQWHUSUHWDWLRQRUDSSOLFDWLRQRIZKLFK
DUHDWLVVXH

7KHFODLPDQWSDUW\VKDOOQRWLI\WKH6HFUHWDULDWWKDWLWLVUHIHUULQJDGLVSXWHWRDUELWUDWLRQSXUVXDQWWR
$UWLFOHRIWKLV&RQYHQWLRQ7KHQRWLILFDWLRQVKDOOEHDFFRPSDQLHGE\WKHZULWWHQQRWLILFDWLRQRIWKHFODLPDQW
SDUW\WKHVWDWHPHQWRIFODLPDQGWKHVXSSRUWLQJGRFXPHQWVUHIHUUHGWRLQSDUDJUDSKDERYH7KH6HFUHWDULDW
VKDOOIRUZDUGWKHLQIRUPDWLRQWKXVUHFHLYHGWRDOO3DUWLHV
$UWLFOH

,IDGLVSXWHLVUHIHUUHGWRDUELWUDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHDERYHDQDUELWUDOWULEXQDOVKDOOEH
HVWDEOLVKHG,WVKDOOFRQVLVWRIWKUHHPHPEHUV

(DFKSDUW\WRWKHGLVSXWHVKDOODSSRLQWDQDUELWUDWRUDQGWKHWZRDUELWUDWRUVVRDSSRLQWHGVKDOO
GHVLJQDWHE\DJUHHPHQWWKHWKLUGDUELWUDWRUZKRVKDOOEHWKH3UHVLGHQWRIWKHWULEXQDO,QGLVSXWHVEHWZHHQPRUH
WKDQWZRSDUWLHVSDUWLHVLQWKHVDPHLQWHUHVWVKDOODSSRLQWRQHDUELWUDWRUMRLQWO\E\DJUHHPHQW7KH3UHVLGHQWRI
WKHWULEXQDOVKDOOQRWEHDQDWLRQDORIDQ\RIWKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHQRUKDYHKLVRUKHUXVXDOSODFHRI
UHVLGHQFHLQWKHWHUULWRU\RIDQ\RIWKHVHSDUWLHVQRUEHHPSOR\HGE\DQ\RIWKHPQRUKDYHGHDOWZLWKWKHFDVH
LQDQ\RWKHUFDSDFLW\


$Q\YDFDQF\VKDOOEHILOOHGLQWKHPDQQHUSUHVFULEHGIRUWKHLQLWLDODSSRLQWPHQW

$UWLFOH

,IRQHRIWKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHGRHVQRWDSSRLQWDQDUELWUDWRUZLWKLQWZRPRQWKVRIWKHGDWHRQ
ZKLFKWKHUHVSRQGHQWSDUW\UHFHLYHVWKHQRWLILFDWLRQRIWKHDUELWUDWLRQWKHRWKHUSDUW\PD\LQIRUPWKH
6HFUHWDU\*HQHUDORIWKH8QLWHG1DWLRQVZKRVKDOOPDNHWKHGHVLJQDWLRQZLWKLQDIXUWKHUWZRPRQWKSHULRG

,IWKH3UHVLGHQWRIWKHDUELWUDOWULEXQDOKDVQRWEHHQGHVLJQDWHGZLWKLQWZRPRQWKVRIWKHGDWHRIWKH
DSSRLQWPHQWRIWKHVHFRQGDUELWUDWRUWKH6HFUHWDU\*HQHUDORIWKH8QLWHG1DWLRQVVKDOODWWKHUHTXHVWRID
SDUW\GHVLJQDWHWKH3UHVLGHQWZLWKLQDIXUWKHUWZRPRQWKSHULRG
$UWLFOH
7KHDUELWUDOWULEXQDOVKDOOUHQGHULWVGHFLVLRQVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURYLVLRQVRIWKLV&RQYHQWLRQDQG
LQWHUQDWLRQDOODZ
$UWLFOH
8QOHVVWKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHRWKHUZLVHDJUHHWKHDUELWUDOWULEXQDOVKDOOGHWHUPLQHLWVRZQUXOHVRI
SURFHGXUH
$UWLFOH
7KHDUELWUDOWULEXQDOPD\DWWKHUHTXHVWRIRQHRIWKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHUHFRPPHQGHVVHQWLDO
LQWHULPPHDVXUHVRISURWHFWLRQ
$UWLFOH
7KHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHVKDOOIDFLOLWDWHWKHZRUNRIWKHDUELWUDOWULEXQDODQGLQSDUWLFXODUXVLQJDOO
PHDQVDWWKHLUGLVSRVDOVKDOO
D

3URYLGHLWZLWKDOOUHOHYDQWGRFXPHQWVLQIRUPDWLRQDQGIDFLOLWLHVDQG

E

(QDEOHLWZKHQQHFHVVDU\WRFDOOZLWQHVVHVRUH[SHUWVDQGUHFHLYHWKHLUHYLGHQFH
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$UWLFOH
7KHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHDQGWKHDUELWUDWRUVDUHXQGHUDQREOLJDWLRQWRSURWHFWWKHFRQILGHQWLDOLW\RIDQ\
LQIRUPDWLRQRUGRFXPHQWVWKDWWKH\UHFHLYHLQFRQILGHQFHGXULQJWKHSURFHHGLQJVRIWKHDUELWUDOWULEXQDO
$UWLFOH
8QOHVVWKHDUELWUDOWULEXQDOGHWHUPLQHVRWKHUZLVHEHFDXVHRIWKHSDUWLFXODUFLUFXPVWDQFHVRIWKHFDVH
WKHFRVWVRIWKHWULEXQDOVKDOOEHERUQHE\WKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHLQHTXDOVKDUHV7KHWULEXQDOVKDOONHHSD
UHFRUGRIDOOLWVFRVWVDQGVKDOOIXUQLVKDILQDOVWDWHPHQWWKHUHRIWRWKHSDUWLHV
$UWLFOH
$3DUW\WKDWKDVDQLQWHUHVWRIDOHJDOQDWXUHLQWKHVXEMHFWPDWWHURIWKHGLVSXWHWKDWPD\EHDIIHFWHGE\
WKHGHFLVLRQPD\LQWHUYHQHLQWKHSURFHHGLQJVZLWKWKHFRQVHQWRIWKHDUELWUDOWULEXQDO
$UWLFOH
7KHDUELWUDOWULEXQDOPD\KHDUDQGGHWHUPLQHFRXQWHUFODLPVDULVLQJGLUHFWO\RXWRIWKHVXEMHFWPDWWHURI
WKHGLVSXWH
$UWLFOH
'HFLVLRQVRIWKHDUELWUDOWULEXQDORQERWKSURFHGXUHDQGVXEVWDQFHVKDOOEHWDNHQE\DPDMRULW\YRWHRI
LWVPHPEHUV
$UWLFOH

,IRQHRIWKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHGRHVQRWDSSHDUEHIRUHWKHDUELWUDOWULEXQDORUIDLOVWRGHIHQGLWVFDVH
WKHRWKHUSDUW\PD\UHTXHVWWKHWULEXQDOWRFRQWLQXHWKHSURFHHGLQJVDQGWRPDNHLWVGHFLVLRQ$EVHQFHRID
SDUW\RUDIDLOXUHRIDSDUW\WRGHIHQGLWVFDVHVKDOOQRWFRQVWLWXWHDEDUWRWKHSURFHHGLQJV

%HIRUHUHQGHULQJLWVILQDOGHFLVLRQWKHDUELWUDOWULEXQDOPXVWVDWLVI\LWVHOIWKDWWKHFODLPLVZHOO
IRXQGHGLQIDFWDQGODZ
$UWLFOH
7KHDUELWUDOWULEXQDOVKDOOUHQGHULWVILQDOGHFLVLRQZLWKLQILYHPRQWKVRIWKHGDWHRQZKLFKLWLVIXOO\
FRQVWLWXWHGXQOHVVLWILQGVLWQHFHVVDU\WRH[WHQGWKHWLPHOLPLWIRUDSHULRGWKDWVKRXOGQRWH[FHHGILYHPRUH
PRQWKV
$UWLFOH
7KHILQDOGHFLVLRQRIWKHDUELWUDOWULEXQDOVKDOOEHFRQILQHGWRWKHVXEMHFWPDWWHURIWKHGLVSXWHDQGVKDOO
VWDWHWKHUHDVRQVRQZKLFKLWLVEDVHG,WVKDOOFRQWDLQWKHQDPHVRIWKHPHPEHUVZKRKDYHSDUWLFLSDWHGDQGWKH
GDWHRIWKHILQDOGHFLVLRQ$Q\PHPEHURIWKHWULEXQDOPD\DWWDFKDVHSDUDWHRUGLVVHQWLQJRSLQLRQWRWKHILQDO
GHFLVLRQ
$UWLFOH
7KHILQDOGHFLVLRQVKDOOEHELQGLQJRQWKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWH7KHLQWHUSUHWDWLRQRIWKLV&RQYHQWLRQ
JLYHQE\WKHILQDOGHFLVLRQVKDOODOVREHELQGLQJXSRQD3DUW\LQWHUYHQLQJXQGHU$UWLFOHDERYHLQVRIDUDVLW
UHODWHVWRPDWWHUVLQUHVSHFWRIZKLFKWKDW3DUW\LQWHUYHQHG7KHILQDOGHFLVLRQVKDOOEHZLWKRXWDSSHDOXQOHVVWKH
SDUWLHVWRWKHGLVSXWHKDYHDJUHHGLQDGYDQFHWRDQDSSHOODWHSURFHGXUH
$UWLFOH
$Q\GLVDJUHHPHQWWKDWPD\DULVHEHWZHHQWKRVHERXQGE\WKHILQDOGHFLVLRQLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH
DERYHDVUHJDUGVWKHLQWHUSUHWDWLRQRUPDQQHURILPSOHPHQWDWLRQRIWKDWILQDOGHFLVLRQPD\EHVXEPLWWHGE\
DQ\RIWKHPIRUGHFLVLRQWRWKHDUELWUDOWULEXQDOWKDWUHQGHUHGLW
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3DUW,,&RQFLOLDWLRQSURFHGXUH


7KHFRQFLOLDWLRQSURFHGXUHIRUSXUSRVHVRISDUDJUDSKRI$UWLFOHRIWKLV&RQYHQWLRQVKDOOEHDV
IROORZV
$UWLFOH
$UHTXHVWE\DSDUW\WRDGLVSXWHWRHVWDEOLVKDFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQSXUVXDQWWRSDUDJUDSKRI
$UWLFOHRIWKLV&RQYHQWLRQVKDOOEHDGGUHVVHGLQZULWLQJWRWKH6HFUHWDULDWZLWKDFRS\WRWKHRWKHUSDUW\RU
SDUWLHVWRWKHGLVSXWH7KH6HFUHWDULDWVKDOOIRUWKZLWKLQIRUPDOO3DUWLHVDFFRUGLQJO\
$UWLFOH

7KHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQVKDOOXQOHVVWKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHRWKHUZLVHDJUHHFRPSULVHWKUHH
PHPEHUVRQHDSSRLQWHGE\HDFKSDUW\FRQFHUQHGDQGD3UHVLGHQWFKRVHQMRLQWO\E\WKRVHPHPEHUV

,QGLVSXWHVEHWZHHQPRUHWKDQWZRSDUWLHVSDUWLHVLQWKHVDPHLQWHUHVWVKDOODSSRLQWWKHLUPHPEHURI
WKHFRPPLVVLRQMRLQWO\E\DJUHHPHQW
$UWLFOH
,IDQ\DSSRLQWPHQWE\WKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHLVQRWPDGHZLWKLQWZRPRQWKVRIWKHGDWHRIUHFHLSWE\
WKH6HFUHWDULDWRIWKHZULWWHQUHTXHVWUHIHUUHGWRLQ$UWLFOHDERYHWKH6HFUHWDU\*HQHUDORIWKH8QLWHG1DWLRQV
VKDOOXSRQUHTXHVWE\DQ\SDUW\PDNHVXFKDSSRLQWPHQWZLWKLQDIXUWKHUWZRPRQWKSHULRG
$UWLFOH
,IWKH3UHVLGHQWRIWKHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQKDVQRWEHHQFKRVHQZLWKLQWZRPRQWKVRIWKH
DSSRLQWPHQWRIWKHVHFRQGPHPEHURIWKHFRPPLVVLRQWKH6HFUHWDU\*HQHUDORIWKH8QLWHG1DWLRQVVKDOOXSRQ
UHTXHVWE\DQ\SDUW\WRWKHGLVSXWHGHVLJQDWHWKH3UHVLGHQWZLWKLQDIXUWKHUWZRPRQWKSHULRG
$UWLFOH
7KHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQVKDOODVVLVWWKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHLQDQLQGHSHQGHQWDQGLPSDUWLDO
PDQQHULQWKHLUDWWHPSWWRUHDFKDQDPLFDEOHUHVROXWLRQ
$UWLFOH

7KHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQPD\FRQGXFWWKHFRQFLOLDWLRQSURFHHGLQJVLQVXFKDPDQQHUDVLW
FRQVLGHUVDSSURSULDWHWDNLQJIXOO\LQWRDFFRXQWWKHFLUFXPVWDQFHVRIWKHFDVHDQGWKHYLHZVWKHSDUWLHVWRWKH
GLVSXWHPD\H[SUHVVLQFOXGLQJDQ\UHTXHVWIRUDVZLIWUHVROXWLRQ,WPD\DGRSWLWVRZQUXOHVRISURFHGXUHDV
QHFHVVDU\XQOHVVWKHSDUWLHVRWKHUZLVHDJUHH

7KHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQPD\DWDQ\WLPHGXULQJWKHSURFHHGLQJVPDNHSURSRVDOVRU
UHFRPPHQGDWLRQVIRUDUHVROXWLRQRIWKHGLVSXWH
$UWLFOH
7KHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHVKDOOFRRSHUDWHZLWKWKHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQ,QSDUWLFXODUWKH\VKDOO
HQGHDYRXUWRFRPSO\ZLWKUHTXHVWVE\WKHFRPPLVVLRQWRVXEPLWZULWWHQPDWHULDOVSURYLGHHYLGHQFHDQGDWWHQG
PHHWLQJV7KHSDUWLHVDQGWKHPHPEHUVRIWKHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQDUHXQGHUDQREOLJDWLRQWRSURWHFWWKH
FRQILGHQWLDOLW\RIDQ\LQIRUPDWLRQRUGRFXPHQWVWKH\UHFHLYHLQFRQILGHQFHGXULQJWKHSURFHHGLQJVRIWKH
FRPPLVVLRQ
$UWLFOH
7KHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQVKDOOWDNHLWVGHFLVLRQVE\DPDMRULW\YRWHRILWVPHPEHUV
$UWLFOH
8QOHVVWKHGLVSXWHKDVDOUHDG\EHHQUHVROYHGWKHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQVKDOOUHQGHUDUHSRUWZLWK
UHFRPPHQGDWLRQVIRUUHVROXWLRQRIWKHGLVSXWHQRODWHUWKDQWZHOYHPRQWKVRIEHLQJIXOO\FRQVWLWXWHGZKLFKWKH
SDUWLHVWRWKHGLVSXWHVKDOOFRQVLGHULQJRRGIDLWK
$UWLFOH
$Q\GLVDJUHHPHQWDVWRZKHWKHUWKHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQKDVFRPSHWHQFHWRFRQVLGHUDPDWWHU
UHIHUUHGWRLWVKDOOEHGHFLGHGE\WKHFRPPLVVLRQ
$UWLFOH
7KHFRVWVRIWKHFRQFLOLDWLRQFRPPLVVLRQVKDOOEHERUQHE\WKHSDUWLHVWRWKHGLVSXWHLQHTXDOVKDUHV
XQOHVVWKH\DJUHHRWKHUZLVH7KHFRPPLVVLRQVKDOONHHSDUHFRUGRIDOOLWVFRVWVDQGVKDOOIXUQLVKDILQDO
VWDWHPHQWWKHUHRIWRWKHSDUWLHV
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/59
ب�إن�شـــاء المكتــب الخــا�ص
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 91/128
وعلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/86
وعلى القانون اخلا�ص بنظام املوظفـني بديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 97/97
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين� أش� مكتب ي�سمى " املكت ــب اخلــا�ص "  ،يتبع جاللة ال�سلطان مبا�شرة  ،وي�صدر باعتماد
هيكله التنظيمي مر�سوم �سلطاين .
املــادة الثانيــــة
حتدد اخت�صا�صات املكتب اخلا�ص وفقا للملحق املرفق .
املــادة الثالثـــة
يكون للمكتب اخلا�ص رئي�س ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين  ،يعاونه عدد كاف من املوظفـني
من خمتلف التخ�ص�صات ذات ال�صلة بعمل املكتب .
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املــادة الرابعـــة
ت�سري على املكتب اخلا�ص وموظفـيه �أحكام القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط
ال�سلطاين  ،وقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين
العمانيني  ،والقانــون اخلــا�ص بنظـام املوظفـني بديوان البالط ال�سلطاين امل�شار �إليها ،
ويكون لرئي�س املكتب اخلا�ص �صالحيات الوزير املن�صو�ص عليها فـي هذه القوانني .
املــادة الخام�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  11 :من �شـــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  3 :من يونيـــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1344
ال�صادرة فـي 2020/6/7م
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ملحـــق
اخت�صا�صـــات املكتـــب اخلـــا�ص
 �إعداد وحت�ضري ملفات العمل اليومي جلاللة ال�سلطان . التوا�صل مع جمل�س الوزراء واملجال�س احلكومية املختلفة حول املوا�ضيع التي ي�أمرب�ش�أنها جاللة ال�سلطان .
 توثيق املوا�ضيع املرفوعة �إلى جاللة ال�سلطان �أو التي ي�أمر بتوفـري بيانات عنها �أو ت�صدرتوجيهات ب�ش�أنها .
� -إطالع جاللة ال�سلطان على �سري برامج العمل املنبثقة عن ر�ؤية عمان 2040م .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/60
بتعييــن رئيــ�س للمكتــب الخــا�ص
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

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

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1344
ال�صادرة فـي 2020/6/7م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/61
ب�إن�شاء جهاز اال�ستثمار العماني
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/1ب�إن�شاء �صندوق االحتياطي العام للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/39بتحديد اخت�صا�صات وزارة املالية  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/14ب�إن�شاء ال�صندوق العماين لال�ستثمار  ،و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش�أ جهاز ي�سمى "جهاز اال�ستثمار العماين "  ،تكون له ال�شخ�صية االعتبارية  ،ويتمتع
باال�ستقالل املايل والإداري  ،ويتبع جمل�س الوزراء .
املــادة الثانيــــة
يكون جلهاز اال�ستثمار العماين جمل�س �إدارة ي�شكل ب�أمر من جاللة ال�سلطان .
املــادة الثالثــــة
ي�صدر بنظام جهاز اال�ستثمار العماين مر�سوم �سلطاين .
املــادة الرابعـــة
ت�ؤول �إلى جهاز اال�ستثمار العماين كافة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واحلقوق وااللتزامات
وال�سجالت واملوجودات والأ�صول واال�ستثمارات املتعلقة ب�صندوق االحتياطي العام للدولة ،
وال�صندوق العماين لال�ستثمار  ،واملديرية العامة لال�ستثمارات فـي وزارة املالية  ،كما ينقل
�إلى جهاز اال�ستثمار العماين جميع موظفـي �صندوق االحتياطي العام للدولة  ،وال�صندوق
العماين لال�ستثمار  ،بذات �أو�ضاعهم الوظيفـية  ،وخم�ص�صاتهم املالية .
ويكون نقل موظفـي املديرية العامة لال�ستثمارات فـي وزارة املالية �إلى جهاز اال�ستثمار
العماين وفقا ملا يتم االتفاق عليه بني وزارة املالية  ،وجهاز اال�ستثمار العماين .
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املــادة الخام�ســـة
تنقل �إلى جهاز اال�ستثمار العماين من وزارة املالية ملكية كافة ال�شركات واال�ستثمارات
احلكومية  ،وي�ستثنى من ذلك �شركة تنمية نفط عمان  ،وم�ساهمات احلكومة فـي امل�ؤ�س�سات
الدولية  ،وال�شركات التي ي�صدر ب�ش�أنها �أمر من جاللة ال�سلطان .
املــادة ال�ساد�ســـة
ت�ستبدل بعبارتي " �صندوق االحتياطي العام للدولة " و " ال�صندوق العماين لال�ستثمار "
�أينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارة "جهاز اال�ستثمار العماين " .
املــادة ال�سابعـــة
يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما  ، 80/1و 2006/14امل�شار �إليهما  ،كما يلغى كل ما يخالف
هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  12 :من �شـــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  4 :من يونيـــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1344
ال�صادرة فـي 2020/6/7م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/62
بتعييـن رئيـ�س جلهـاز اال�ستثمـار العمانـي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/61ب�إن�شاء جهاز اال�ستثمار العماين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيــن عبــد ال�ســالم بــن محمــد بــن عبدالل ــه املر�شــدي رئيــ�سا جلهــاز اال�ستثمــار العمانــي
مبرتبــة وزي ــر .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  16 :من �شـــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  8 :من يونيـــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1345
ال�صادرة فـي 2020/6/14م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/63
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة بيـن �سلطنـة عمـان  ،وجمهوريـة �سلوفاكيـا
لتجنـب االزدواج ال�ضريبـي
ومنـع التهـرب ال�ضريبـي بالن�سبـة لل�ضرائـب علـى الدخـل
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعل ــى االتفاقي ــة بي ــن �سلطنـة عمـ ــان  ،وجمهوريـ ــة �سلوفاكي ــا لتجــنب االزدواج ال�ضريبـ ــي
ومنــع التهـرب ال�ضريبـي بالن�سبـة لل�ضرائـب علـى الدخـل  ،الموقعـة فـي مدين ــة م�سق ــط
بتاريـخ  25من مار�س 2018م ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  16 :من �شـــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  8 :من يونيـــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1345
ال�صادرة فـي 2020/6/14م
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اتفاقيـة بيـن �سلطنـة عمـان
وجمهوريـة �سلوفاكيـا لتجنـب االزدواج ال�ضريبـي
ومنـع التهـرب ال�ضريبـي بالن�سبــة لل�ضرائب علـى الدخـل
�إن �سلطنة عمان وجمهوريـة �سلوفاكيـا  ،رغبـة منهما فـي �إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج
ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل  ،قد اتفقتا على ما يلي :
الف�صــل 1
جمـــال االتفاقـية
املـادة ( ) 1
النطـــاق ال�شخ�صــي
تط ـب ــق هــذه االتفاقيــة عل ــى الأ�شخـ ــا�ص املقيميـ ـ ــن فـي �إح ـ ــدى الدولتي ــن املتعاقدتيـ ـ ــن
�أو فـي كلتيهما .
املـادة ( ) 2
ال�ضرائــب التـي تتناولهـا االتفاقيـة
 - 1ت�سري هذه االتفاقية على ال�ضرائب على الدخل التي تفر�ض نيابة عن دولة متعاقدة
�أو نيابـة عن تق�سيماتهـا ال�سيا�سيـة �أو �سلطاتها املحليـة � ،أيا كانت طريقة فر�ض هذه
ال�ضرائب .
 - 2تعترب من قبيل ال�ضرائب على الدخل  ،جميع ال�ضرائب املفرو�ضة على �إجمايل
الدخل �أو علـى عنا�صــر من الدخ ــل بــما فـي ذلــك ال�ضرائــب على الأرباح النا�شئة من
الت�صرف فـي الأموال املنقولة �أو الثابتة وكذلك ال�ضرائـب على �إجمـايل املبالـغ للأجـور
�أو الرواتـب 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 جلمهورية �سلوفاكيا :
� -1ضريبة الدخل على الأفراد .
� -2ضريبة الدخل على الأ�شخا�ص االعتباريني .
(وي�شار �إليها فيما بعد بـ "ال�ضريبة ال�سلوفاكية").
ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 �ضريبة الدخل .(وي�شار �إليها فيما بعد بــ"ال�ضريبة العمانية").
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 - 4ت�سري هذه االتفاقية �أي�ضا على �أي �ضرائب مماثلة �أو م�شابهة ب�صفة جوهرية لتلك
ال�ضرائــب التـي يتـم فر�ضه ــا بع ــد تاريـ ــخ التوقي ــع عل ــى ه ــذه االتفاق ــية  ،بالإ�ضاف ــة
�أو بالإحالل لل�ضرائب احلالية .وتقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني
ب�إخطار بع�ضهما البع�ض ب�أي تعديالت هامة فـي قوانني ال�ضرائب اخلا�صة بهما خالل
فرتة منا�سبة بعد �إجراء التعديالت .
الف�صل 2
التعريفات
املـادة ( ) 3
تعريفات عامة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل يقت�ض الن�ص غري ذلك :
أ�  -يق�صد مب�صطلح "جمهورية �سلوفاكيا" �إقليم جمهورية �سلوفاكيا وت�ستخدم باملعنى
اجلغرافـي بق�صــد �إقليمهـ ــا ال ــذي مت ــار�س عليـ ــه جمهوري ــة �سلوفاكيــا حقوقهــا
ال�سيادية والق�ضائية وفقا لقواعد القانون الدويل .
ب  -يق�صد مب�صطلح "�سلطنة عمان" �إقليم �سلطنة عمان واجلزر التابعة لها  ،وي�شمل
ذلك املياه الإقليمية و�أي منطقة خارج املياه الإقليمية يجوز ل�سلطنة عمان �أن متار�س
عليه  ،وفقا للقانون الدويل وقوانني �سلطنة عمان  ،حقوق ال�سيادة فيما يتعلق
با�ستك�شاف وا�ستغالل املوارد الطبيعيــة فـي ق ــاع البحر وباطن �أر�ضــه وفـي املي ــاه
التي تعلوه .
ج  -يق�صــد مب�صطلحـ ــي "دولــة متعاقــدة" و"الدول ــة املتعاق ـ ــدة الأخـ ــرى" �سلطن ــة
عم ــان �أو جمهوريــة �سلوفاكــيا  ،ح�سبمــا يقت�ضــيه �سيــاق النــ�ص .
د  -ي�شمل م�صطلح "�شخ�ص" الفرد وال�شركة و�أي جمموعة �أخرى من الأ�شخا�ص .
هـ  -يق�صد مب�صطلح "ال�شركة" �أي �شخ�ص اعتباري �أو �أي كيان يعامل ك�شخ�ص اعتباري
لأغرا�ض ال�ضريبة .
و  -يق�صد مب�صطلحي "م�شروع دولة متعاقدة" و"م�شروع الدولة املتعاقدة الأخرى"
على التوايل  ،م�شروع يديره �شخ�ص مقيم فـي دولة متعاقدة وم�شروع يديره
�شخ�ص مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
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ز  -يق�صد مب�صطلح "النقل الدويل" �أي نقل ب�سفينة �أو طائرة يديره م�شروع يقع
مركز �إدارت ــه الفعل ــي فـي دولــة متعاق ــدة با�ستثنــاء فـي حالـ ــة النقـ ــل بال�سفين ــة
�أو الطائرة بني �أماكن تقع فقط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ح  -يق�صد مب�صطلح "مواطن" :
� -1أي فرد يتمتع بجن�سية دولة متعاقــدة �أو ،
� - 2أي �شخ ــ�ص اعتبـ ــاري �أو �شراك ــة �أو احتاد ي�ستمد و�ضعه من القوانني املعمول
بها فـي تلك الدولة املتعاقدة .
ط  -يق�صــد مب�صطلــح "ال�سلطة املخت�صة":
 -1بالن�سبة جلمهورية �سلوفاكيا  :وزارة املالية �أو من ينوب عنها قانونا .
 -2بالن�سبة ل�سلطنة عمان  :الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية �أو من ينوب عنه
قانونا .
ي  -يق�صد مب�صطلح "�ضريبة" ال�ضريبة العمانية �أو ال�ضريبة ال�سلوفاكية  -ح�سب ما
يقت�ضيــه النــ�ص  -لكنها ال ت�شمــل �أي مبلــغ يتعــني دفعــه فيما يتعلق ب�أي تق�صري
�أو حذف فيما يرتبط بال�ضرائب التي ت�سري عليها هذه االتفاقية �أو تلك التي
متثل عقوبة تفر�ض ب�ش�أن تلك ال�ضرائب .
 -2عند تطبيــق �أي دولــة متعاقــدة لهذه االتفاقية فـي �أي وقت  ،ف�إن �أي م�صطلح مل يرد
تعريفه فيها يجب �أن يف�سر طبقا مل�ضمونه ال�سائد فـي ذلك الوقت وفقا لقانون هذه
الدولة املتعاقدة اخلا�ص بال�ضـرائب التـي تتناولها االتفاقية  ،وذلك مـا مل يقت�ض
الن�ص غري ذلك  ،ويعتد بامل�ضمون الوارد فـي القوانني ال�ضريبية لهذه الدولة املتعاقدة
دون امل�ضمون الوارد فـي القوانني الأخرى املطبقة فيها .
املـادة ( ) 4
املقيـم
 -1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد مب�صطلح "مقيم فـي دولة متعاقدة " �أي �شخ�ص
يكون خا�ضعــا لل�ضريبــة فيهــا مبقت�ضــى قوانيــن هذه الدولة املتعاقدة  ،ب�سبب �سكنه
�أو �إقامته �أو مكان ت�أ�سي�سه �أو مكان �إدارته �أو مكان ت�سجيله �أو طبقا لأي معيار �آخر
ذي طبيعة مماثلة  ،وت�شمل العبارة �أي�ضا هذه الدولة املتعاقدة و�أيا من تق�سيماتها
ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية �أو �أ�شخا�صها القانونيني  ،ولكن ال ي�شمل هذا امل�صطلح
ب�أي حال �أي �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل
ن� أش� من م�صادر فـي تلك الدولة املتعاقدة .
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� -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 فيها �سكن دائم حتت ت�صرفه  ،ف�إذا
كان له �سكن دائم حتت ت�صرفه فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني  ،يعترب مقيما فقط
فـي الدولة املتعاقدة التي ترتبط م�صاحله ال�شخ�صية واالقت�صادية معها بدرجة
�أقرب (مركز م�صاحله احليوية) .
ب � -إذا مل ميكــن حتديــد الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها مركز م�صاحله احليوية ،
�أو �إذا مل يكن له �سكن دائم حتت ت�صرفه فـي �أي من الدولتني املتعاقدتني  ،فيعترب
مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون له فيها �سكن معتاد .
ج � -إذا كان لــه �سك ــن معتاد فـ ــي كلتــا الدولتيــن املتعاقدتني �أو مل يكن له �سكن معتاد
فـي �أي منهما  ،فيعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يكون مواطنا بها .
د � -إذا ل ــم ميكـ ــن حتديــد مركــزه كمقيــم طبقــا لأي مــن الفقــرات الفرعي ــة م ــن (�أ)
�إلى (ج) بذلك الرتتيــب  ،تتولــى ال�سلطتــان املخت�صتــان فـي الدولتني املتعاقدتني
ت�سوية امل�س�ألة باتفاق م�شرتك بينهما .
� - 3إذا كان �أي �شخ�ص �آخر من غري الأفراد يعترب وفقا لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا
الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يوجد فيها
مقر �إدارته الفعلي .
املـادة ( ) 5
املن�ش�أة امل�ستقرة
 -1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد مب�صطلح "من�ش�أة م�ستقرة " املقر الثابت للن�شاط الذي
يبا�شر امل�شروع كال �أو جزءا من ن�شاطه فيه .
 -2ت�شمل عبارة "من�ش�أة م�ستقرة" ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -مكان للإدارة .
ب  -فرع .
ج  -مكتب .
د  -م�صنع .
هـ  -ور�شة .
و  -منجم �أو بئـر نفـط �أو غـاز �أو محجر �أو �أي مكـان �آخر ال�ستخراج املوارد الطبيعية .
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 - 3ي�شمــل م�صطل ــح "من�شـ ـ�أة م�ستقــرة" �أي�ضـا موقع البنـاء �أو م�شـروع الت�شييد �أو التجميع
�أو الرتكيب �أو الأن�شطة الإ�شرافية املرتبطة بها فقط �إذا ا�ستمر هذا املوقع �أو امل�شروع
�أو الأن�شطة ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر .
 - 4على الرغم من الأحكام ال�سابقة من هذه املـادة  ،ال ي�شمل م�صطلح "من�ش�أة م�ستقرة"
ما ي�أتي :
أ�  -ا�ستخدام املرافق فقط لغر�ض تخزين �أو عر�ض الب�ضائع �أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع .
ب  -االحتـفـاظ مبخزون مـن الب�ضائـع �أو ال�سلع اخلا�صــة بامل�شـروع لغــر�ض التخزي ــن
�أو الـعر�ض فقـط .
جـ  -االحتفــاظ مبخــزون من الب�ضائـع �أو ال�سلع اخلا�صــة بامل�شــروع فقــط لغــر�ض
معاجلتهــا بوا�سطــة م�شــروع آ�خــر .
د  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط فقط لغر�ض �شراء ب�ضائع �أو �سلع �أو جمع معلومات
للم�شروع .
هـ  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط فقط لغر�ض القيام ب�أي ن�شاط �آخر للم�شروع له
طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
و  -االحتفـ ــاظ مبـقــر ثاب ــت للن�شــاط فقــط لأي جمموعــة مــن الأن�شطــة امل�شــار �إليهــا
فـي الفقرات الفرعية من (�أ) �إلى (هـ) ال�سابقة ب�شرط �أن يكون للن�شاط الكلي
للمقر الثابت والناجت من هذه املجموعة طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
 - 5على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتني ( )1و(� ، )2إذا قـام �شخـ�ص  -بخالف الوكيل
ذي الو�ضعية امل�ستقلة الذي يخ�ضع للفقرة ( - )7بالت�صرف فـي دولة متعاقدة نيابة عن
م�شروع لدولة متعاقدة �أخرى  ،يعترب �أن لهذا امل�شروع من�ش�أة م�ستقرة فـي تلك الدولة
املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال فيما يتعلق ب�أي �أن�شطة يتوالها هذا ال�شخ�ص للم�شروع � ،إذا
كان هذا ال�شخ�ص :
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أ�  -ميار�س ب�شكل معتاد فـي هذه الدولة املتعاقدة �سلطة �إبرام العقود با�سم امل�شروع  ،ما
مل تكن �أن�شطة هذا ال�شخ�ص تقت�صر على الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
( )4والتي �إذا متت ممار�ستها من خالل مقر ثابت للن�شاط ال ت�ؤدي �إلى اعتبار
هذا املقر الثابت من�ش�أة م�ستقرة مبوجب �أحكام تلك الفقرة � ،أو
ب  -ال ميتلــك هــذه ال�سلطــة لكنــه يحتفــظ ب�صفة معتادة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار
�إليها �أوال مبخزون من الب�ضائع �أو ال�سلع ي�سلم منه ب�شكل منتظم ب�ضائع �أو �سلع
نيابة عن امل�شروع .
 -6على الرغم من الأحكام ال�سابقة من هذه املـادة  ،يعترب �أي م�شروع ت�أمني من دولة
متعاقدة  -با�ستثناء م�شاريع �إعادة الت�أمني � -أن له من�ش�أة م�ستقرة فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى �إذا كان يقوم بتح�صيل �أق�ساط ت�أمني فـي �إقليم هذه الدولة املتعاقدة الأخرى
�أو ي�ؤمن على مخاطر كائنة فيها عن طريق �شخ�ص غري الوكيل ذي الو�ضعية امل�ستقلة
الذي تنطبق عليه الفقرة (. )7
 - 7ال يعتبــر �أن مل�شــروع فـي دولــة متعاقـدة ما من�شـ�أة م�ستقرة ف ــي دول ــة متعاق ــدة �أخ ــرى
ملجرد ممار�سته لن�شاط فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق و�سيط �أو وكيل
عام بالعمولة �أو �أي وكيل �آخر ذي و�ضعية م�ستقلة ب�شرط �أن ميار�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص
عملهم فـي �إطار ن�شاطهم املعتاد � ،إال �أنه فـي احلالة التي تكون فيها �أن�شطة هذا الوكيل
مكر�سة ب�صفة مطلقة �أو تكاد تكون مطلقة ل�صالح امل�شروع  ،و�إذا و�ضعت �أو فر�ضت
�شروط بني ذلك امل�شروع والوكيل فـي عالقاتهما التجارية واملالية تختلف عن ال�شروط
التي كان من املمكن و�ضعها بني م�شروعني م�ستقلني  ،ف�إنه لن يعترب وكيال ذا و�ضعية
م�ستقلة باملعنى املق�صود فـي هذه الفقرة .
� - 8إذا كانت �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة ت�سيطر على �أو ت�سيطر عليها �شركة مقيمة
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو متار�س الن�شاط فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى
(�ســواء عــن طريــق من�ش ـ�أة م�ستقــرة �أو غيــر ذل ــك)  ،فـ ـ�إن ذلــك ال ي ـ�ؤدي فـي حــد ذاتــه
�إلى اعتبار �أي من ال�شركتني مبثابة من�ش�أة م�ستقرة لل�شركة الأخرى .
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الف�صل 3
�ضرائب الدخل
املـادة ( ) 6
الدخل من الأموال الثابتة
 -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 املتعاقدة الأخرى .
 -2يق�صد مب�صطلح "الأموال الثابتة" املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة
فيها هذه الأموال  ،وي�شمل هذا امل�صطلح فـي كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة ،
واملا�شية  ،واملعدات امل�ستخدمة فـي الزراعة (مبــا ي�شم ــل تربي ــة وزراع ــة الأ�سم ــاك)
والغابــات  ،واحلق ــوق الت ــي ت�س ــري عليه ــا �أحك ــام القان ــون الع ــام املتعلقــة بامللكية
العقارية  .وتعترب �أمواال ثابتة �أي�ضا  ،احلق فـي االنتفاع بالأموال الثابتة  ،واحلق
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 والقوارب والطائرات
�أمواال ثابتة .
 - 3تطبـق �أحكــام الفقــرة (� )1أي�ضــا على الدخــل النا�شئ من اال�ستغالل املبا�شر �أو ت�أجري
�أو ا�ستخدام الأموال الثابتة ب�أي �شكل �آخر .
 - 4تطبق �أحكام الفقرتني ( )1و (� )3أي�ضا على الدخل من الأموال الثابتة للم�شروع ،
وعلى الدخل من الأموال الثابتة امل�ستخدمة فـي �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة .
املـادة ( ) 7
�أرباح امل�شروعات
 -1تخ�ضع �أرباح م�شروع دولة متعاقدة لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط ما مل يكن
امل�شروع يبا�شر الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة
فيها  .ف�إذا با�شر امل�شروع ن�شاطه على النحو ال�سابق ذكره  ،ف�إنه يجوز فر�ض ال�ضريبة
على �أرباح امل�شروع فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،ولكن فقط فـي حدود ما ين�سب منها �إلى :
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�أ  -هذه املن�ش�أة امل�ستقرة .
ب  -املبيعات فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى من الب�ضائع �أو ال�سلع من نف�س النوع
�أو امل�شابهة لتلك التي تباع عن طريق تلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو
ج  -الأن�شطة التجارية الأخرى التي متار�س فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى بنف�س
النوع �أو امل�شابهة لتلك التي تنفذ عن طريق تلك املن�ش�أة امل�ستقرة .
 - 2مــع مراعــاة �أحكــام الفقــرة (� ، )3إذا قــام م�شــروع دولــة متعاقــدة مببا�شــرة الن�شاط
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فيها  ،ف�إن ما ين�سب �إلى
املن�ش�أة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع حتقيقها بافرتا�ض �أنها
م�شروع م�ستقل ومنف�صل يبا�شر الأن�شطة ذاتها �أو �أن�شطة مماثلة لها فـي الظروف
ذاتها �أو فـي ظروف مماثلة لها ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�شروع الذي يكون مبثابة
من�ش�أة م�ستقرة له .
 -3عند حتديد �أرباح من�ش�أة م�ستقرة ي�سمح بخ�صم امل�صروفات التي تتكبدها لأغرا�ض
املن�ش�أة امل�ستقرة  ،مبا فـي ذلك امل�صروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي
تكبدته �سواء كان ذلك فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فيها املن�ش�أة امل�ستقرة �أو فـي �أي
مكان �آخر .ومع ذلك  ،لن ي�سمح بهذا اخل�صم فيما يتعلق باملبالغ � -إن وجدت -
مدفوعة (خالف ما دفع مقابل ا�سرتداد امل�صروفات الفعلية) من قبل املن�ش�أة امل�ستقرة
�إلى املكتب الرئي�سي للم�شروع �أو �أي من مكاتبه الأخرى على �شكل �إتاوات �أو ر�سوم �أو
مدفوعات مماثلة �أخرى مقابل ا�ستخدام براءات اخرتاع �أو حقوق �أخرى �أو على �شكل
عموالت مقابل �أداء خدمات معينة �أديت �أو نظري الإدارة � ،أو -با�ستثناء فـي حالة م�شروع
م�صرفـي  -بتح�صيل فوائد على �أموال مت �إقرا�ضها للمن�ش�أة امل�ستقرة  .وبنف�س القدر ،
لن ي�ؤخذ فـي االعتبار -عند حتديد �أرباح من�ش�أة م�ستقرة  -املبالغ املخ�صومة (خالف
ما دفع مقابل ا�سرتداد امل�صروفات الفعلية) من قبل املن�ش�أة امل�ستقرة للمكتب الرئي�سي
للم�شروع �أو �أي من مكاتبه الأخرى  ،على �شكل �إتاوات �أو ر�سوم �أو �أي مدفوعات مماثلة
مقابل ا�ستخدام براءات اخرتاع �أو حقوق �أخرى � ،أو ب�شكل عموالت مقابل �أداء خدمات
معينة �أو للإدارة �أو  -با�ستثناء فـي حالة م�شروع م�صرفـي  -بتح�صيل فوائد على مبالغ
تقا�ضتها املن�ش�أة امل�ستقرة من املكتب الرئي�سي للم�شروع �أو �أي من مكاتبه الأخرى.
يجب �أن تكون هذه اخل�صومات وفقا للأحكام والقيود فـي قوانني ال�ضرائب للدولة
املتعاقدة التي توجد فيها املن�ش�أة امل�ستقرة .
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 - 4وفقا ملا جرت به العادة فـي دولة متعاقدة عند حتديد الأرباح التي تن�سب �إلى املن�ش�أة
امل�ستقرة على �أ�سا�س توزيع الأرباح الكلية للم�شروع على �أجزائه املختلفة  ،ال حتول
�أحكام الفقرة ( )2دون حتديد هذه الدولة املتعاقدة للأرباح التي تخ�ضع لل�ضريبة على
الأ�سا�س املعتاد للتوزيع  ،ومع ذلك  ،يجب �أن تكون النتيجة التي ت�سفر عنها طريقة
التوزيع املتبعة متفقة مع املبادئ املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة .
 - 5ال ميكن �أن تن�سب �أي �أرباح �إلى من�ش�أة م�ستقرة ملجرد �شراء هذه املن�ش�أة امل�ستقرة لب�ضائع
�أو �سلع للم�شروع .
 - 6لأغرا�ض الفقرات ال�سابقة  ,حتدد الأرباح التي تن�سب �إلى املن�ش�أة امل�ستقرة بالطريقة
ذاتها املتبعة فـي كل �سنة ما مل يوجد �سبب جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك .
� - 7إذا ت�ضمنت الأرباح عنا�صر للدخل مت الن�ص عليها ب�صفة م�ستقلة فـي مواد �أخرى من
هذه االتفاقية  ،ف�إن �أحكام تلك املواد ال تت�أثر ب�أحكام هذه املـادة .
املـادة ( ) 8
النقـل البحـري واجلـوي
 - 1الأربــاح من ت�شغيــل ال�سفــن �أو الطائــرات فـي النق ــل الدولــي تخ�ضــع لل�ضريبة فقط
فـي الدولة املتعاقدة الكائن بها مقر الإدارة الفعلي للم�شروع .
� - 2إذا كــان مقــر الإدارة الفعلــي مل�شــروع نقــل بحـ ــري علـ ــى متــن �سفين ــة  ،فيعتب ــر كائـ ــنا
فـي الدولة املتعاقدة التي يوجد بها مرف�أ دولة ال�سفينة  ،و�إذا مل يوجد مرف أ� كهذا
فيعترب كائنا فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها م�شغل ال�سفينة .
 - 3لأغرا�ض هذه املادة  ،ي�شمل م�صطلح "ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل"
بوا�سطــة م�شــروع  ،ت�أجيــر �أو ا�ستئجــار ال�سفــن بكامــل التجهيــزات والطاقــم وامل ـ�ؤن
وا�ستخدامها فـي ت�شغيل النقل الدويل .
 - 4يق�صد مب�صطلح "ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات" ن�شاط للنقل البحري �أو اجلوي للركاب ،
�أو الربيد � ،أو املا�شية � ،أو الب�ضائع  ،يبا�شره املالك � ،أو امل�ست�أجرون � ،أو امل�ؤجرون لل�سفن
�أو الطائرات  ،مبا فـي ذلك بيع التذاكر لهذا النقل نيابة عن م�شاريع �أخرى و�أي ن�شاط
�آخر يرتبط مبا�شرة بهذا النقل .
 - 5ت�سري �أحكام الفقرة ( )1كذلك على الأرباح الناجتة من امل�شاركة فـي جمموعة ()POOL
�أو ن�شاط م�شرتك �أو وكالة ت�شغيل دويل .
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املـادة ( ) 9
امل�شروعات امل�شرتكة
 - 1فـي حالــة :
أ�  -م�شاركـ ــة م�ش ــروع دولـ ــة متعاق ــدة بطريقــة مبا�شــرة �أو غيـ ــر مبا�شـ ـ ــرة فـ ــي �إدارة
امل�شـ ـ ــروع �أو التحكم فيه �أو فـي ر�أ�سماله لدى الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو
ب  -م�شاركـ ــة الأ�شخـ ــا�ص ذاتهـ ــم بطريقـ ــة مبا�ش ـ ــرة �أو غي ــر مبا�شـرة فـي �إدارة امل�شروع
�أو التحكــم فيــه �أو ف ــي ر�أ�سمالــه لــدى دولــة متعاقــدة وم�شروع للدول ــة املتعاق ــدة
الأخرى .
وفـي �أي من احلالتيــن �إذا فر�ضــت �ش ــروط بني امل�شروعيــن ف ــي عالقتيهم ــا التجاري ــة �أو
املال ــية تختلــف عن ال�شــروط التي ميكــن و�ضعــها بيــن 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 لذلك .
� -2إذا �أدرجت دولـة متعاقـدة وفقا لأحكام الفقرة (� )1ضمن �أرباح �أي مـن م�شـروعاتها -
و�أخ�ضعت لل�ضريبة تبعا لذلك � -أرباح م�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى فر�ضت عليها
ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح املدرجة على هذا النحو من
قبيل الأرباح التي ميكن �أن تتحقق مل�شروع الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال �إذا كانت
ال�شروط املتفق عليها بني امل�شروعني هي ال�شروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني
م�شروعني م�ستقلني  ،ف�إن هذه الدولة املتعاقدة الأخرى تقوم ب�إجراء ت�سوية منا�سبة
لل�ضريبة املفرو�ضة فيهـا على هذه الأرباح  .ويعتد عند �إجراء هذه الت�سوية بالأحكام
الأخرى لهذه االتفاقي ــة  ،ويتم الت�شــاور بني ال�سلطتيــن املخت�صتيــن ف ــي الدولتي ــن
املتعاقدتــني �إذا تطلــب ا ألمــر ذلـك .
 -3ال ت�سري �أحكام الفقرة (� )2إذا �أدت الإجراءات الق�ضائية �أو الإدارية �أو القانونية الأخرى
�إلى حكم نهائي يخ�ضع �أحد امل�شروعات املعنية  ،وفقا لإجراء ت�سوية الأرباح الذي اتخذ
مبوجب الفقرة ( ، )1للغرامة فيما يتعلق باالحتيال �أو الإهمال اجل�سيم �أو التق�صري
املتعمد .
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املـادة ( ) 10
�أربــاح الأ�سهــم
� -1أرباح الأ�سهم التي تدفعها �أي �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة �إلى مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى تفر�ض عليها ال�ضريبة فقط فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى ،
ب�شرط �أن يكون هذا املقيم هو املالك امل�ستفيد من هذه الأرباح .
 - 2يق�صد مب�صطلح "�أرباح الأ�سهم" امل�ستخدم فـي هذه املادة  ،الدخل من الأ�سهم �أو �أ�سهم
االنتفاع �أو حقوق �أ�سهم االنتفاع �أو �أ�سهم التعدين �أو �أ�سهم امل�ؤ�س�سني �أو احلقوق الأخرى
التي ال تعترب من قبيل الديون وامل�شاركة فـي الأرباح  ،وت�شمل �أي�ضا الدخل الآخر الذي
يخ�ضع للمعاملة ال�ضريبية ذاتها املقررة على الدخل من الأ�سهم وفقا لقوانني الدولة
املتعاقدة التي تقيم فيها ال�شركة التي تقوم بالتوزيع .
 - 3ال ت�سري �أحكام الفقرة (� )1إذا كان املالك امل�ستفيد من �أرباح الأ�سهم مقيما بدولة
متعاقدة ويبا�شــر ن�شاطــا فـي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى التي تقيــم فيهــا ال�شركة التي
تدفع �أربــاح الأ�سهــم  ،عن طريــق من�ش ـ�أة م�ستقرة كائنة فيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فيها  ،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 (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
� - 4إذا حققت �شركة مقيمة بدولة متعاقدة �أرباحا �أو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فال يجوز لهذه الدولة املتعاقدة الأخرى �أن تفر�ض �أي �ضريبة على �أرباح الأ�سهم التي
دفعتها ال�شركة ما مل تكن هذه الأرباح قد دفعت �إلى مقيم فـي هذه الدولة املتعاقدة
الأخرى � ،أو كانت ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية مبن�ش�أة
م�ستقرة كائنة 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�شركة 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 .
 - 5ال ت�ســري �أحكــام هــذه املــادة �إذا كــان الغــر�ض الرئي�سـي �أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي
�شخ�ص يخت�ص ب�إن�شاء �أو حوالة الأ�سهم �أو احلقوق الأخرى التي دفعت عنها �أرباح
الأ�سهم لال�ستفادة من هذه املـادة عن طريق هذا الإن�شاء �أو احلوالة .
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املـادة ( ) 11
فـوائــد الديـون
 - 1الفائدة التي تن� أش� فـي دولة متعاقدة وتدفع �إلى 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 فيها ووفق ــا لقواني ــن ه ــذه الدولة املتعاقدة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفيد
من فوائد الدي ــون مقيــما فـي الدول ــة املتعاقــدة الأخــرى  ،فيجب �أال تزيد ال�ضريبة
املفرو�ضة على هذا النحو على ن�سبة ع�شرة باملائة ( )%10من �إجمايل مبلغ الفائدة .
تتولى ال�سلطات املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق املتبادل ت�سوية
طريقة تطبيق هذه القيود .
 - 3على الرغــم من �أحكــام الفقــرة ( )2ف�إن الفائدة التي تن� أش� فـي �أي دولة متعاقدة تعفى
من ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة �إذا ا�ستمدت وامتلكت بغر�ض الفائدة � ،أو ارتبطت
فـي ا�ستمدادها بقر�ض �أو اعتماد مت منحه �أو �ضمانه �أو ت�أمينه بوا�سطة :
أ�  -احلكومة �أو تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية �أو البنك (الوطني) املركزي
لهذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
ب  -بالن�سبة جلمهورية �سلوفاكيا :
 -1بنك الت�صدير واال�سترياد �أ�س �أر .
Eximbanka SR

 -2بنك �سلوفاكيا للتنمية وال�ضمان �أي �أ�س .

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s

ج  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
� -1صندوق االحتياطي العام للدولة .
� -2صندوق اال�ستثمار العماين و
د � -أي �شخ�ص قانوين �آخر �أو م�ؤ�س�سة متلكها بالكامل حكومة من الدول املتعاقدة الأخرى ،
بح�سبما يتم االتفــاق عليــه مــن وقــت لآخــر بيــن ال�سلطتــني املخت�صت ــني للدولت ــني
املتعاقدتني .
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 - 4يق�صد مب�صطلح "الفائدة" الوارد فـي هذه املادة الدخل من مطالبات الديون بجميع
�أنواعها � ،سواء كانت م�ضمونة �أو غري م�ضمونة برهن �أو كانت تت�ضمن �أو ال تت�ضمن
حق امل�شاركة فـي �أرباح املدين  ،وت�شمل على وجه اخل�صو�ص الدخل من ال�سندات
احلكومية والدخل من ال�سندات �أو ال�صكوك مبا فـي ذلك املكاف�آت واجلوائز املتعلقة
بهذه ال�سندات �أو ال�سندات �أو ال�صكوك  .وال تعترب الغرامات املفرو�ضة ب�سبب الت�أخري
فـي ال�سداد من قبيل الفوائد لأغرا�ض هذه املـادة .
 - 5ال ت�ســري �أحكــام الفقرت ــني ( )1و (� )2إذا كــان املالــك امل�ستفيــد م ــن الفائ ــدة مقيم ــا فـي
دولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي ن�ش�أت فيها الفائدة ن�شاطا عن
طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات
�شخ�صيــة م�ستقلــة من مقــر ثابــت كائــن فيـها  ،وكــان الدين الذي تدفع عنه الفائدة
يرتبط ب�صفة فعلية ب ـ :
أ�  -هذه املن�ش�أة الدائمة �أو املقر الثابت � ،أو
ب  -بالأن�شطة التجارية امل�شار �إليها فـي الفقرة (()1ج) من املادة (، )7
يتم فـي هذه احلالة تطبيق �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
 - 6تعترب الفائدة قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا �سددها مقيم فـي هذه الدولة املتعاقدة ،
ومع ذلك �إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي �سدد الفائدة � -سواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة � ،أو
غري مقيم فيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة مرتبطة باملديونية التي
ا�ستحقت عنها الفائدة املدفوعة  ،وكانت هذه الفائدة قد حتملتها هذه املن�ش�أة امل�ستقرة
�أو املقر الثابت ف�إن الفائدة تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فيها هذه املن�ش�أة
امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
� - 7إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفيد منها �أو بينهما
وبيـن �شخ�ص �آخر �إلى زيادة مبلغ الفائدة املتعلق مبطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه
الفائدة  ،عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفيد
منها فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ،فتطبق �أحكام هذه املـادة 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 .
 - 8ال ت�سري �أحكام هذه املادة �إذا كان الغر�ض الرئي�سي �أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي
�شخ�ص يخت�ص ب�إن�شاء �أو حوالة الأ�سهم �أو احلقوق الأخرى فيما يتعلق بفوائد الديون
التي دفعت لال�ستفادة من هذه املــادة عن طريق ذلك الإن�شاء �أو احلوالة .
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املـادة ( ) 12
الأتــاوى
 - 1الأتاوى التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع �إلى مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى.
 - 2ومع ذلك  ،يجوز �أن تفر�ض �أي�ضا على مثل هذه الأتاوى ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
التي ن�ش�أت فيها ومبقت�ضى قوانني هذه الدولة املتعاقدة؛ ولكن �إذا كان املالك امل�ستفيد
من الأتــاوى مقيمــا بالدولــة املتعاقــدة ا ألخــرى؛ف�إن ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا
النحو يجب �أال تزيد على ن�سبة ع�شرة باملائة ( )%10من �إجمايل مبلغ الأتاوى .تتولى
ال�سلطات املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق املتبادل ت�سوية طريقة
تطبيق هذه القيود .
 - 3يق�صد مب�صطلح "الأتاوى" الوارد فـي هذه املادة املدفوعات من �أي نوع التي يتم ت�سلمها
مقابــل ا�ستخ ــدام � ،أو ح ــق ا�ستخــدام �أي حــق للم�ؤلــف فـي الأعمــال الأدبية �أو الفنية
�أو العلمية مبا فيها الأفالم ال�سينمائية  ،والأفالم �أو ال�شرائط امل�ستخدمة فـي الإذاعة
ال�صوتية �أو املرئية وغريها من و�سائل �إعادة �إنتاج ال�صوت �أو ال�صورة  ،و�أي براءات
اخرتاع � ،أو عالمات تـجارية � ،أو ت�صميم � ،أو طراز � ،أو خطة � ،أو تركيبة �أو عملية
�سري ــة � ،أو برجمي ــات � ،أو ال�ستخــدام � ،أو ح ــق ا�ستخـدام املعدات ال�صناعية �أو التجارية
�أو العلميــة � ،أو للمعلومــات املتعلقــة باخلربة ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية .
 - 4ال ت�ســري �أحكــام الفقرتيــن ( )1و (� )2إذا كــان املالــك امل�ستفيــد مــن الأت ــاوى مقيما فـي
دولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تن� أش� فيها الأتاوى ن�شاطا عن
طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات
�شخ�صية م�ستقلــة مــن مقــر ثابـت كائـن فيهــا  ،وكان احلق �أو امللكية التـي تدفع عنها
الأتاوى ترتبط ب�صفة فعلية بـ:
أ�  -هذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت � ،أو
ب  -بالأن�شطة التجارية امل�شار �إليها فـي الفقرة (()1ج) من املادة ()7
وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املـادة (� )7أو املـادة ( )14وفقا للحالة .
 - 5تعترب الأتاوى قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيما فـي هذه الدولة
املتعاقدة  ،ومع ذلك � ،إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي يدفع الأتاوى � -سواء كان مقيما
فـي دولة متعاقدة �أو غري مقيم فيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة
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يرتبط باحلق الذي ا�ستحقت عنه الأتاوى  ،وكانت الأتاوى قد حتملتها تلك املن�ش�أة
امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،ف�إن هذه الأتاوى تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة
الكائنة فيها املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
� - 6إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الأتاوى واملالك امل�ستفيد منها �أو بينهما
وبني �شخ�ص �آخر �إلى زيادة مبلغ الأتاوى فيما يتعلق باال�ستخدام �أو احلق �أو املعلومات
التي دفعت عنها  ،عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الأتاوى واملالك
امل�ستفيد فـي حالة عدم وجود تلك العالقة؛ فتطبق �أحكام هذه املادة على مبلغ الأتاوى
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 .
 - 7ال ت�سري �أحكام هذه املادة �إذا كان الغر�ض الرئي�سي �أو �أحد الأغرا�ض الرئي�سية لأي
�شخــ�ص يختــ�ص ب�إن�شــاء �أو احلوال ــة عــن احلق ــوق فيمــا يتعلــق بالأتاوى التي دفعت
لال�ستفادة من �أحكام هذه املادة عن طريق هذا الإن�شاء �أو احلوالة .
املـادة ( ) 13
الأربـاح الر�أ�سماليـة
 - 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 املتعاقدة الأخرى.
 -2الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أموال منقولة متثل جزءا من الأموال املخ�ص�صة
لن�شاط من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة والكائنة فـي الدولة املتعاقدة ا ألخـرى � ،أو فـي
�أموال منقولة تخ�ص مقرا ثابتا ملقيم فـي دولة متعاقدة وكائن فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى لغر�ض �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة  ،مبا فـي ذلك الأرباح الناجتة من
الت�صرف فـي هذه املن�ش�أة امل�ستقرة (�سواء مبفردها �أو مع امل�شروع ب�أكمله) �أو فـي هذا
املقر الثابت  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3الأرباح من الت�صرف فـي ال�سفن �أو الطائرات التي تعمل فـي دولة متعاقدة فـي النقل
الدويل �أو فـي الأموال املنقولة املتعلقة بت�شغيل مثل هذه ال�سفن �أو الطائرات تخ�ضع
لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة فـي املكان الذي يقع م�شروع �إدارتها الفعلي .
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 -4الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أ�سهم من �أ�سهم ر�أ�سمال �شركـة �أو فائـ ــدة فـي �شركة
ت�ضامـن �أو ائتمـان �أو عقـار  ،والتي تتكون �أموالها ب�صفة �أ�سا�سية �سواء ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر من �أموال غري منقولة كائنة فـي دولة متعاقدة  ،يجوز �أن تخ�ضع
لل�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة .ولأغرا�ض هذه الفقرة  ،تعني عبارة "�أ�سا�سا" فيما
يتعلــق مبلكيــة الأمــوال غيــر املنقولــة  ،قيم ــة هذه الأمــوال غري املنقولة التي تزيد
على خم�سـني باملائــة ( )%50من القيمــة الإجماليــة جلمي ــع الأ�صول اململوكة لل�شركة
�أو �شركة الت�ضامن �أو االئتمان .
 -5الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أي �أموال �أخرى بخالف تلك امل�شار �إليها فـي الفقرات
( )1و ( )2و ( )3و ( )4تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها
املت�صرف بهذه الأموال .
املـادة ( ) 14
اخلدمات ال�شخ�صية امل�ستقلة
 -1الدخــل الذي يح�صــل عليــه مقيــم فـي دولة متعاقدة فيمــا يتعلــق باخلدمــات املهنيــة � ،أو
الأن�شطة الأخرى التي لها طابع اال�ستقالل  ،يخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه الدولة
املتعاقدة  ،با�ستثناء هاتني احلالتني يجوز �أن تفر�ض ال�ضريبة على هذا الدخل فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى :
أ� � -إذا كان ميلــك ب�صفــة منتظمــة مقرا ثابتا له فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لغر�ض
ت�أدية �أن�شطته  ،ففـي هذه احلالة  ،يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى فقط ذلك القدر من الدخل الذي ين�سب �إلى ذلك املقر الثابت � ،أو
ب � -إذا كانت �إقامته فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة �أو فرتات ت�صل �إلى �أو تتجاوز
فـي جمموعها ( )183يوما خالل �أي فرتة (� )12شهرا تبد�أ �أو تنتهي فـي ال�سنة
املالية املعنية  ،ففـي هذه احلالة  ،ف�إن ذلك القدر فقط من الدخل املتحقق من
�أن�شطته امل�ؤداة فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي
تلك الدولة املتعاقدة الأخرى.
 -2ي�شمــل م�صطلــح "اخلدمات املهنية" على وجه اخل�صو�ص الأن�شطة امل�ستقلة العلمية ،
�أو الأدبية � ،أو الفنية � ،أو التعليمية �أو التدري�سية  ،وكذلك الأن�شطة امل�ستقلة للأطباء ،
واملحامني  ،واملهند�سني  ،واملعماريني  ،و�أطباء الأ�سنان  ،واملحا�سبني .
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املـادة ( ) 15
الدخـل مـن الوظيفـة
 -1مع مراعاة �أحكام املواد ( )16و( )18و( ، )19ف�إن الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى
املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقـدة مقابل �أداء وظيفة تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط  ،ما مل ت�ؤدى الوظيفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى،
ف�إذا متت ت�أدية الوظيفة كذلك  ،ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها منها يجوز فر�ض
ال�ضريبة عليها فـي تلك الدولة املتعاقدة الأخرى .
 -2على الرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة
متعاقدة مقابل �أداء وظيفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي
الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال ب�شرط :
أ� � -أن يكون امل�ستلم متواجدا فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة �أو فرتات ال تتجاوز
فـي جمموعها ( )183يوما خالل �أي فرتة (� )12شهرا تبد�أ �أو تنتهي فـي ال�سنة
املالية املعنية  ،و
ب � -أن تكون املكاف�أة قد دفعت بوا�سطة �أو نيابة عن �صاحب عمل غري مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى  ،و
ج  -أ� ال تكون املكاف�أة قد حتملتها من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت ل�صاحب العمل كائن فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى .
 - 3على الرغم من الأحكام ال�سابقة من هذه املادة  ،ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقابل
وظيفة متت ت�أديتها على ظهر �سفينة �أو فـي طائرة تعمل فـي النقل الدويل يجوز �أن
تخ�ضع لل�ضريبة فـي تلك الدولة املتعاقدة التي يقع مركز �إدارته الفعلي للم�شروع .
املـادة ( ) 16
�أتعاب املديرين
�أتعاب املديرين واملدفوعات الأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة
ب�صفته ع�ضوا فـي جمل�س الإدارة �أو جهاز مماثل ل�شركة مقيمة فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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املـادة ( ) 17
الفنانــون والريا�ضيــون
 -1على الرغــم من �أحكــام املادتــني ( )14و( ، )15ف ـ�إن الدخــل الــذي يح�صــل عليــه مقيم
فـي دولـ ــة متعاقـ ــدة ب�صفتـ ــه فنانــا فـ ــي جمــاالت مثــل امل�ســرح � ،أو ال�ص ــور املتحرك ــة ،
�أو الإذاعــة �أو التلفزيون � ،أو مو�سيقيا � ،أو ب�صفته من الريا�ضيني  ،وذلك مقابل �أن�شطة
�شخ�صيــة لهــذا املقيــم يبا�شرهــا بهــذه ال�صف ــة فـي الدولــة املتعاقــدة الأخ ــرى  ،يجوز
�أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
� - 2إذا كان الدخل الذي يتعلق ب�أن�شطة �شخ�صية يبا�شرها فنان �أو ريا�ضي بهذه ال�صفة
الذاتية ال ي�ستحق للفنان �أو الريا�ضي �شخ�صيا ولكن ل�شخ�ص آ�خـر  ،ف�إن هذا الدخـل -
على الرغم من �أحكام املواد ( )7و( )14و( - )15يجوز �أن تفر�ض عليه ال�ضريبة فـي
الدولة املتعاقدة التي يبا�شر فيها الفنان �أو الريا�ضي �أن�شطته .
 -3يعفى من ال�ضريبة الدخل الذي ح�صل عليه فنان �أو ريا�ضي عن �أن�شطة متت ت�أديتها
فـي دولة متعاقدة �إذا كانت زيارته لتلك الدولة مدعومة بالكامل �أو ب�صفة �أ�سا�سية من
الأموال العامة للدولة املتعاقدة الأخرى �أو �أحد �أ�شخا�ص القانون العام فيها .
املـادة ( ) 18
املعا�شـات ومدفوعـات ال�ضمـان االجتماعـي
 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من املادة ( ، )19ف�إن املعا�شات واملكاف�آت الأخرى املماثلة
التي تدفع ملقيم فـي دولة متعاقدة مقابل وظيفة �أديت فـي املا�ضي تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة فقط .
 - 2بالرغم من �أحكام الفقرة ( ، )1ف�إن املعا�شات التي تدفع واملبالغ الأخرى التي يتم
�سدادهــا وفــقا مل�شــروع عــام يعترب جــزءا من نظــام ت�أميــن اجتماعــي لدولــة متعاقدة
�أو تق�سيم �سيا�سي �أو �سلطة محلية تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
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املـادة ( ) 19
اخلدمة احلكومية
 - 1الرواتب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة بخالف املعا�ش  ،التي تدفعها دولة متعاقدة
�أو تق�سيم �سيا�سي �أو �سلطة محلية �أو �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام فيها �إلى
�أي فرد مقابل ما �أداه من خدمات لتلك الدولة املتعاقدة �أو التق�سيم �أو ال�سلطة �أو
ال�شخ�ص  ،تخ�ضع لل�ضريبة :
أ�  -فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط � ،أو
ب  -فـي الدولة املتعاقدة الأخرى فقط �إذا كانت اخلدمات متت ت�أديتها فـي هذه الدولة
املتعاقدة  ،و كان ال�شخ�ص الطبيعي مقيما فيها :
 -1من مواطني هذه الدولة املتعاقدة � ،أو
 -2مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولة املتعاقدة لغر�ض �أداء هذه اخلدمات .
� - 2أي املعا�شات التي تدفعها � -أو من �أموال �أن�ش�أتها  -دولة متعاقدة �أو تق�سيم �سيا�سي �أو
�سلطة محلية �أو �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام فيها �إلى فرد مقابل �أداء خدمات
لتلك الدولة املتعاقدة �أو التق�سيم �أو ال�سلطة �أو ال�شخ�ص يخ�ضع لل�ضريبة :
أ�  -فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
ب  -ومع ذلك  ،يخ�ضع هذا املعا�ش لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى فقط �إذا كان
الفرد مقيما ومواطنا فـي هذه الدولة املتعاقدة .
 -3تطبق �أحكام املواد ( )15و ( )16و ( )17و ( )18على الرواتب والأجور واملعا�شات واملكاف�آت
الأخرى املماثلــة مقاب ــل �أداء اخلدمــات التــي ترتبــط بن�شــاط تبا�ش ــره دول ــة متعاقدة
�أو تق�سيم �سيا�سي �أو �سلطة محلية �أو �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام فيها .
املـادة ( ) 20
الأ�ساتذة والباحثون
� -1أي فرد يكون مقيما فـي دولة متعاقدة مبا�شرة قبل قيامه بزيارة للدولة املتعاقدة
الأخرى  ،ويقوم بناء على دعوة جامعة �أو كلية �أو مدر�سة �أو م�ؤ�س�سة تعليمية مماثلة
�أخرى �أو م�ؤ�س�سة بحث علمي معتمدة  ،بزيارة هذه الدولة املتعاقدة الأخرى لفرتة ال
تزيد على (� )2سنتني من تاريخ و�صوله �إلى هذه الدولة املتعاقدة الأخرى فقط لغر�ض
التدري�س �أو �إجراء البحوث �أو كليهما فـي هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو البحثية  ،يعفى
من ال�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى عن �أي مكاف�أة يح�صل عليها من القيام
بهذا التدري�س �أو البحث .
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 - 2ي�شري م�صطلح "معتمدة" الوارد فـي الفقرة (� )1إلى املوافقة التي متنحها الدولة
املتعاقدة التي توجد بها اجلامعة �أو الكلية �أو املدر�سة �أو م�ؤ�س�سة تعليمية مماثلة �أخرى
�أو م�ؤ�س�سة البحث العلمي .
 -3ال ت�سري هذه املادة على الدخل من البحوث �إذا مت �إجرا�ؤها ب�شكل �أ�سا�سي لتحقيق نفع
خا�ص ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص معينني .
املـادة ( ) 21
الطـــالب واملتدربـون
 - 1املبالغ التي يح�صل عليها طالب �أو متدرب على ن�شاط وهو يقيم �أو الذي كان يقيم
مبا�شرة  -قبل زيارة الدولة املتعاقدة  -فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وقد ح�ضر �إلى
الدولة امل�شار �إليها �أوال فقط لغر�ض تعليمه �أو تدريبه فيها  ،وذلك لتغطية م�صاريف
�إعا�شته �أو تعليمه �أو تدريبه  ،لن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة ب�شرط �أن تكون هذه
املدفوعات قد ن�ش�أت من م�صادر خارج هذه الدولة املتعاقدة .
 - 2بالن�سبة للمنح  ،والبعثات الدرا�سية  ،واملكاف�آت من الوظيفة التي ال ت�شملها الفقرة
( ، )1ف�إنه يحق � -إلى جانب ذلك  -للطالب �أو املتدرب امل�شار �إليهما فـي الفقرة ()1
�أثنــاء فتــرة الدرا�ســة �أو التدري ــب احل�ص ــول عل ــى ذات الإعفـاءات � ،أو اخل�صومات ،
�أو التخفي�ضات ب�ش�أن ال�ضرائب امل�سموح بها للطالب واملتدربني املقيمني فـي الدولة
املتعاقدة التي يزورونها .
املـادة ( ) 22
�أنـواع الدخـل الأخـرى
 - 1عنا�صر الدخل ملقيم فـي دولة متعاقدة � ،أينما كان من�ش�ؤها  ،والتي مل يتم تناولها فـي
املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة فقط .
 -2ال ت�سري �أحكام الفقرة ( )1على الدخل  -بخالف الدخل من الأموال الثابتة وفقا
لتعريفها الوارد فـي الفقرة ( )2من املادة (� - )6إذا كان من ت�سلم هذا الدخل مقيما
فـي دولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ن�شاطا عن طريق من�ش�أة دائمة
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كائنة فيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من
مقر ثابت كائن فيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط ب�صفة فعلية
بتلــك املن�ش ـ�أة امل�ستقرة �أو هــذا املقــر الثابــت  ،فف ــي هذه احلالة تطبق �أحكام املادة ()7
�أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
 -3على الرغم من �أحكام الفقرتني ( )1و( ، )2ف�إن عنا�صر دخل املقيم فـي الدولة املتعاقدة
والتي مل يتم تناولها فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية وتن�ش�أ فـي الدولة املتعاقدة
الأخرى  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة عليها �أي�ضا فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
الف�صــل 4
طـرق �إزالـة االزدواج ال�ضريبـي
املـادة ( ) 23
�إزالـة االزدواج ال�ضريبـي
 - 1بالن�سبة جلمهورية �سلوفاكيا  ،يتم جتنب االزدواج ال�ضريبي على النحو الآتي :
أ�  -يجوز جلمهورية �سلوفاكيا عند فر�ض �ضرائب على مقيمني فيها � ،أن تدرج فـي
قاعدة ال�ضريبة التي مت مبوجبها فر�ض هذه ال�ضرائب عنا�صر الدخل التي يجوز
�أن تخ�ضع  -بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية  -لل�ضريبة فـي �سلطنة عمان  ،على
�أن ت�سمح بخ�صم مبلغ من ال�ضريبة املح�سوبة على هذه القاعدة يعادل ال�ضريبة
املدفوعة فـي �سلطنة عمان .
ب  -مع ذلـك  ،ف ـ�إن هــذا اخلــ�صم يجب �أال يتجــاوز ذلك اجلــزء من ال�ضريبة امل�ستحقة
فـي جمهورية �سلوفاكيا كما هو مح�سوب قبل اخل�صم املمنوح والذي يكون منا�سبا
للدخل وفقا للأحكام فـي هذه االتفاقية  ،يجوز �إخ�ضاعه لل�ضريبة فـي �سلطنة
عمان .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان  ،يتم جتنب االزدواج ال�ضريبي على النحو الآتي :
�إذا ح�صل مقيم فـي �سلطنة عمان على دخل  ،ميكن �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي جمهورية
�سلوفاكيا  ،بتطبيق �أحكام هذه االتفاقية  ،ف�إن على �سلطنة عمان �أن ت�سمح بخ�صم مبلغ
من ال�ضريبة املفرو�ضة على دخل هذا املقيم مببلغ يعادل �ضريبة الدخل املدفوع فـي
جمهورية �سلوفاكيا �سواء �أكان ذلك بطريقة مبا�شرة �أم عن طريق اخل�صم  ،ب�شرط �أال
يزيد هذا اخل�صم ب�أي حال على ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل (املح�سوب قبل �إجراء
اخل�صم) واملن�سوب �إلى الدخل الذي يجوز �إخ�ضاعه لل�ضريبة فـي جمهورية �سلوفاكيا .
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املـادة ( ) 24
عـدم التمييــز
 -1ال يجــوز �إخ�ضــاع مواطنــي دولــة متعاقــدة فـي الدولــة املتعاقدة الأخــرى لأي �ضرائــب
�أو التزامــات تتعلـ ــق به ــذه ال�ضرائــب تكــون مختلف ــة �أو �أكث ــر عب ــئا مــن ال�ضرائ ــب
�أو االلتزامات ال�ضريبية ذات ال�صلة التي يخ�ضع لها �أو يجوز �أن يخ�ضع لها مواطنو
هذه الدولة املتعاقدة الأخرى ممن هم فـي الظروف ذاتها  ،وب�صفة خا�صة ما يتعلق
بالإقامة  .ي�سري هذا احلكم على الرغم من �أحكام املـادة ( )1من هذه االتفاقية �أي�ضا
على الأ�شخا�ص غري املقيمني فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .
 -2ال يج ــوز �إخ�ض ــاع ا ألف ــراد عدمي ــي اجلن�سيــة املقيمني فـي دولة متعاقدة لأي �ضرائب �أو
التزامات تتعلق بهذه ال�ضرائب فـي �أي دولة متعاقدة تكون مختلفة �أو �أكرث عبئا من
ال�ضرائب �أو االلتزامات ذات ال�صلة التي يخ�ضع لها �أو يجوز �أن يخ�ضع لها مواطنو هذه
الدولة املتعاقدة ممن يجدون فـي الظروف ذاتها  ،وب�صفة خا�صة ما يتعلق بالإقامة .
 - 3ال تخ�ضع �أي من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
ل�ضرائب تفر�ض عليها فـي هذه الدولة الأخرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب التي
تفر�ض على م�شروعات هذه الدولة الأخرى والتي متار�س الأن�شطة ذاتها .وال يجوز
تف�سري هذا الن�ص على �أنه ينطوي على �إلزام �أي دولة متعاقدة مبنح املقيمني فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى �أي خ�صم �أو �إعفاءات �أو تخفي�ضات �شخ�صية لأغرا�ض ال�ضرائب تبعا
للحالة املدنية �أو الأعباء العائلية والتي متنحها للمقيمني فيها .
 - 4با�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 �إلى 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 �إلى مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .وبنف�س القدر ،
ف�إن �أي ديون مل�شروع دولة متعاقدة �إلى مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى يتم خ�صمها
لغر�ض حتديد ر�أ�س املال اخلا�ضع لل�ضريبة لهذا امل�شروع وفقا لل�شروط ذاتها كما لو
كانت قد دفعت �إلى مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
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 - 5م�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 بها
تكون مختلفة �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 .
 - 6ت�سري �أحكام هذه املادة فقط على ال�ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية .
الف�صــل 5
�أحكــام خا�صــة
املـادة ( ) 25
�إجـراءات االتفـاق املتبـادل
� - 1إذا تبني ل�شخ�ص �أن الإجراءات التي اتخذتها �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو كلتاهما
�أدت �أو ت�ؤدي فر�ض �ضريبة عليه مبا يخالف �أحكام هذه االتفاقية  ،يجوز له  -بغ�ض
النظر عن احللول التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني � -أن يعر�ض
منازعته على ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فيها � ،أو على ال�سلطة
املخت�صة فـي الدولة التي يتمتع بجن�سيتها �إذا كانت حالته تخ�ضع لأحكام الفقرة ()1
من املادة ( . )24ويجب عر�ض املنازعة خالل فرتة (� )2سنتني من تاريخ الإخطار الأول
بالإجراء الذي �أدى �إلى �إخ�ضاعه ل�ضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه االتفاقية .
� - 2إذا تبني لل�سلطة املخت�صة �أن املعار�ضة لها ما يربرها  ،و�إذا مل تكن قادرة بذاتها على
التو�صل �إلى حل منا�سب لذلك  ،ف�إنها ت�سعى �إلى حل امل�س�ألة عن طريق االتفاق املتبادل
مع ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك بق�صد جتنب فر�ض ال�ضريبة
التي ال تتفق مع �أحكام االتفاقية  .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 �إلى التو�صل عن طريق االتفاق
املتبادل حلل �أي �صعوبات �أو �شكوك تن�ش�أ فيما يتعلق بتف�سري �أو تطبيق االتفاقية .
 - 4يجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني التوا�صل مبا�شرة فيما بينهما
مبا فـي ذلك عرب جلنة م�شرتكة م�شكلة منها �أو من مثليهما بغر�ض التو�صل �إلى اتفاق
وفقا ملفهوم الفقرات ال�سابقة .
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املـادة ( ) 26
تبـادل املعلومـات
 - 1تقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل �أن تكون
لها عالقة فـي املدى املنظور بتنفيذ �أحكام هذه االتفاقية �أو لإدارة �أو تنفيذ القوانني
الداخلية املتعلقة بال�ضرائب التي تتناولها هذه االتفاقية فـي احلدود التي ال تكون فيها
هذه ال�ضرائب غري متفقة مع �أحكام االتفاقية وب�صفة خا�صة ملنع االحتيال �أو التهرب
من هذه ال�ضرائب .يتم تبادل املعلومات دون التقيد ب�أحكام املادة ( )1و (. )2
 - 2تعامل �أي معلومات ت�ستلمها �أي دولة متعاقدة كمعلومات �سرية �أ�سوة باملعلومات التي
يتم احل�صول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة املتعاقدة  ،ومع ذلك � ،إذا كانت
هذه املعلومــات تعتبــر �سريــة �أ�صــال فـ ــي الدولــة املحيلــة  ،يف�ضــى بهــا فقط للأ�شخا�ص
�أو ال�سلطات (مبا فيها املحاكم واجلهات الإدارية) املخت�صة بالربط �أو التح�صيل �أو
التنفيذ �أو االتهام �أو الف�صل فـي اال�ستئنافات املتعلقـة بال�ضرائب التي تخ�ضع فـي هذه
االتفاقية .وعلى �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 العمومية �أمام
املحاكم �أو عند �إ�صدار الأحكام الق�ضائية  .تقوم ال�سلطتان املخت�صتان  -عن طريق
الت�شاور  -بتطويــر ال�شروط والأ�ساليب والتقنيات املنا�سبة املتعلقة مب�سائل تبادل
املعلومات مبا ي�شمل  -متى ما كان ذلـك مالئمـا  -تبادل املعلومات املتعلقة بالتهرب
ال�ضريبي .
 - 3ال يج ــوز ب�أي حــال مــن ا ألحــوال �أن تف�سر �أحكام الفقرة ( )1على �أنها تفر�ض �إلزاما على
الدولة املتعاقدة :
�أ  -التخاذ �إجراءات �إدارية مبا يخالف القوانني والتدابري الإدارية لهذه الدولة املتعاقدة
�أو للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب  -لتقدمي معلومات ال ميكن احل�صول عليها طبقا للقوانني �أو ال�سري املعتاد للإدارة
فـي هذه الدولة املتعاقدة �أو فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -لتقدمي معلومات ت�ؤدي �إلى �إف�شاء �أي �سر حرفـي �أو �سر ن�شاط جتاري �أو �صناعي
�أو �سر جتاري �أو �سر مهني �أو عملية �أو معلومة جتارية يكون �إف�شاء �سرية �أي منها
متعار�ضا مع النظام العام .
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 - 4فـي حالـة طلــب �أي دولة متعاقدة ملعلومــات وفقــا لهذه املادة  ،تقوم الدولة املتعاقدة
الأخرى با�ستخدام �إجراءاتها فـي جمع املعلومات للح�صــول علـى املعلومــات املطلوبــة
حتى �إذا كانت هذه الدولة املتعاقدة الأخرى لي�ست بحاجة لهذه املعلومات لأغرا�ضها
ال�ضريبية .ويخ�ضع االلتزام الوارد فـي اجلملة ال�سابقة للقيود املبينة بالفقرة ( )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 .
 - 5ال يجــوز ب�أي حال تف�سيــر �أحكــام الف ـق ــرة ( )3ب�أن ت�سم ــح لدولــة متعاق ــدة باالمتن ــاع
عن تقدمي املعلومات ملجرد �أن هذه املعلومات يحتفظ بها بنك �أو �أي م�ؤ�س�سة مالية
�أخرى �أو ممثل �أو �شخ�ص يت�صرف وفق وكالة �أو قدرة ائتمانية � ،أو لأنها تتعلق بحقوق
ملكية �شخ�ص ما .
املـادة ( ) 27
التعـاون فـي حت�صيـل ال�ضرائـب
 - 1تتعهد الدولتان املتعاقدتان بتقدمي العون لبع�ضهما البع�ض فـي حت�صيل املطالبات
ال�ضريبية  ،ويجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني عن طريق االتفاق
املتبادل �إيجاد �صيغة لتطبيق هذه املادة .
 - 2يق�صد مب�صطلح "املطالبة ال�ضريبية" كما هو م�ستخدم فـي هذه املـادة  ،املبلغ امل�ستحق
فيما يتعلق بال�ضرائب التي حتتويها هذه االتفاقية  ،طاملا �أن ال�ضرائب املن�صو�ص عليها
ال تتعار�ض مع هذه االتفاقية وت�شمل الفوائد والغرامات الإدارية املتعلقة بهذا املبلغ .
 - 3عندما تكون مطالبة �ضريبية فـي دولة متعاقدة قابلة للتنفيذ مبوجب قوانني تلك
الدولة املتعاقدة ويدين بها �شخ�ص ال ميكنه حينها  -وفقا لقوانني تلك الدولة املتعاقدة -
�أن مينع حت�صيلها  ،ف�إن تلك املطالبة ال�ضريبية وبناء على طلب من ال�سلطة املخت�صة
فـي تلك الدولة املتعاقدة يتم قبولها لأغرا�ض التح�صيل من قبل ال�سلطة املخت�صة فـي
الدولة املتعاقدة الأخرى .يتم حت�صيل تلك املطالبة ال�ضريبية عن طريق تلك الدولة
املتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام قوانينها املطبقة لتنفيذ وحت�صيل ال�ضرائب التابعة لها
كما لو كانت املطالبة ال�ضريبية مطالبة �ضريبية لتلك الدولة املتعاقدة الأخرى .
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 - 4يجب �أن يت�ضمن طلب العون من قبل الدولة املتعاقدة لتح�صيل هذه ال�ضرائب �شهادة
من ال�سلطة املخت�صة فـي تلك الدولة املتعاقدة وفقا لقوانني تلك الدولة املتعاقدة  ،ب�أن
ال�ضرائب املذكورة قد تقررت ب�صفة نهائية .
 - 5يجب تع�ضيد الطلب امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )3و ( )4بن�سخة ر�سمية من وثيقة ال�سماح
بالتنفيذ  ،مرفقا بها  ،حيثما كان منا�سبا  ،ن�سخة ر�سمية من �أي قرار �إداري �أو ق�ضائي
نهائي .
 - 6يجب عر�ض الإجراءات املتعلقة بوجود �أو �شرعية �أو قيمة املطالبة ال�ضريبية لدولة
متعاقدة �أمام املحاكم �أو الهيئات الإدارية لتلك الدولة املتعاقدة فقط  .يجب �أال يف�سر
�أي من �أحكام هذه املادة على �أنه يدعو �إلى �إن�شاء �أو �إعطاء �أي حق فـي �إجراءات مماثلة
�أمام �أي محكمة �أو هيئة �إدارية للدولة املتعاقدة الأخرى .
� - 7إنه وفـي �أي وقت يعقب تقدم دولة متعاقدة بطلب مبوجب الفقرة ( )3وقبل �أن تقوم
الدولة املتعاقدة الأخرى بتح�صيل وحتويل املطالبة ال�ضريبية ذات ال�صلة �إلى الدولة
املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال  ،ف�إن املطالبة ال�ضريبية ذات ال�صلة تتوقف عن كونها مطالبة
�ضريبيــة من الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال  ،و�أنها قابلة للتنفيذ مبوجب قوانني
تلك الدولة املتعاقدة  ،و�أن املدين بها �شخ�ص ال ميكنه حينها ووفقا لقوانني تلك الدولة
املتعاقدة منع حت�صيلها  ،ف�إن على ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال
�أن تخطر ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى بتلك الواقعة فورا  ،ويكون
�أمام الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال  -ح�سب اختيار الدولة املتعاقدة الأخرى -تعليق
طلبها �أو �سحبه .
 - 8يجب �إر�سال املبالغ التي تقوم بتح�صيلها ال�سلطة املخت�صة فـي دولة متعاقدة وفقا لهذه
املادة �إلى ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .تتحمل الدولة املتعاقدة التي
مت تقدمي الطلب �إليها امل�صروفات العادية التي يتم تكبدها لتقدمي العون فـي حت�صيل
ال�ضريبة  ،ما مل تتفق ال�سلطات املخت�صة فـي الدولتني املتعاقدتني على غري ذلك .
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 - 9ال يجوز تف�سري �أي من �أحكام هذه املادة على �أنها تفر�ض على �أي دولة متعاقدة �إلزاما :
�أ  -باتخاذ �إجراءات �إدارية تخالف القوانني وا إلجـراءات الإداريـة لهـذه الدولــة �أو للدولــة
املتعاقدة الأخرى .
ب  -باتخاذ �إجراءات مخالفة لل�سيا�سة العامة ( النظام العام ) .
ج  -بتقدمي العون �إذا مل تتخذ الدولة املتعاقدة الأخرى كل الإجراءات املعقولة للتح�صيل
وفقا لقوانينها و�إجراءاتها الإدارية .
د  -بتقدمي العون فـي تلك احلاالت التي يكون فيها العبء الإداري لتلك الدولة املتعاقدة
ال يتنا�سب ب�شكل وا�ضح مع املنفعة التي �ستح�صل عليها الدولة املتعاقدة الأخرى .
املـادة ( ) 28
�أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية وامل�س�ؤولون القن�صليون
ال يرتتب على ن�صو�ص هذه االتفاقية الإخالل باالمتيازات ال�ضريبية لأع�ضاء البعثات
الدبلوما�سية �أو الوظائف القن�صلية مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل �أو مبقت�ضى
�أحكام اتفاقيات خا�صة .
الف�صـل 6
�أحكـام نهائيـة
املـادة ( ) 29
�سريـان االتفاقيـة
تعتمد هذه االتفاقية وفقا للإجراءات القانونية الداخلية فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني
وتدخل فـي حيز التنفيذ بعد (� )60ستني يوما من تاريخ �آخر خطاب دبلوما�سي ي�ؤكد اتباع
الإجراءات القانونية الداخلية .وحينئذ ت�سري �أحكام هذه االتفاقية فـي كلتا الدولتني
املتعاقدتني :
�أ  -فيما يتعلق بال�ضرائب املحجوزة من املنبع  :على املبالغ املدفوعة �أو املقيدة فـي
احل�ساب اعتبارا من �أو بعد اليوم الأول من يناير الذي يلي تاريخ �سريان هذه
االتفاقية .
ب  -فيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى :لأي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد اليوم الأول من
يناير الذي يلي تاريخ �سريان هذه االتفاقية .
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املـادة ( ) 30
�إنـهاء االتفاقيـة
 - 1تظل هذه االتفاقية �سارية املفعول لفرتة غري محددة حتى �إنهائها من قبل �إحدى
الدولتني املتعاقدتني .
 - 2ويجوز لأي من الدولتني املتعاقدتني �إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية
ب�إخطار �إنهاء كتابي قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من نهاية �أي �سنة ميالدية تبد�أ بعد
انق�ضاء فرتة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �سريان االتفاقية  ،وفـي هذه احلالة يوقف
�سريان االتفاقية فـي الدولتني املتعاقدتني كما يلي :
أ�  -فيما يتعلق بال�ضرائب املخ�صومة من املنبع  :على املبالغ املدفوعة �أو املقيدة فـي
احل�ساب اعتبارا من �أو بعد اليوم الأول من يناير فـي ال�سنة امليالدية التالية مبا�شرة
لل�سنة التي مت فيها توجيه الإخطار ب�إنهاء االتفاقية .
ب  -وفيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  :لأي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد اليوم الأول من
يناير فـي ال�سنة امليالدية التالية مبا�شرة لل�سنة التي مت فيها توجيه الإخطار ب�إنهاء
االتفاقية .
�إثباتا ملا تقدم قام املوقعان �أدناه مبوجب ال�سلطة املخولة لهما من قبل حكومتيهما
بالتوقيع على هذه االتفاقية .
حررت فـي مدينة م�سقط فـي يوم الأحد 2018/3/25م املوافق 1439 /7/7هـ من ن�سختني
�أ�صليتني باللغات العربية وال�سلوفاكية والإجنليزية ولكل منهما حجيـة مت�ساوية  ،وفـي
حالة االختالف فـي التف�سري  ،يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عـــن
جمهوريــة
�سلوفاكيـــا

عــــن
�سلطنـــة عمـــان
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(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting State, shall be
exempt from tax in that Contracting State, provided it is derived and beneficially owned by, or derived
in connection with a loan or credit granted, guaranteed or insured by
a) The Government, a political subdivision, a local authority or the Central (National) Bank of the
other Contracting State;
b) In the case of the Slovak Republic:
(i) Eximbanka SR;
(ii) Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.;
c) In the case of the Sultanate of Oman:
(i) The State General Reserve Fund;
(ii) The Oman Investment Fund; and
d) Any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the other
Contracting State, as may be agreed from time to time between the competent authorities of
the Contracting States.
(4) The term “interest” as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or
not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and
in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late
payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
(5) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being
a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which
the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other
Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debtclaim in respect of which the interest is paid is effectively connected
(a) with such permanent establishment or fixed base, or
(b) with business activities referred to in paragraph (1)(c) of Article (7). In such case, the provisions
of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting
State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting
State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection
with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne
by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the
Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/64
ب�إن�شـاء مركـز الدفـاع الإلكرتونـي و�إ�صـدار نظامـه
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2002/30
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2003/63في �ش�أن مجل�س الأمن الوطني ،
وعلى قانون المعامالت الإلكترونية ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2008/69
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ،2011/12
وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/4
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش�أ مركز ي�سمى " مركز الدفاع الإلكرتوين" يتبع جهاز الأمن الداخلي ،ويعمل فـي �ش�أنه
ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم  ،والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :من �شـــــــــوال �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  10 :من يونيـــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1345
ال�صادرة فـي 2020/6/14م
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نظـام مركـز الدفـاع الإلكرتونـي
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات  ،والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1املركــــز :
مركز الدفاع الإلكرتوين .
 -2املجلـــ�س :
جمل�س الأمن الوطني .
 - 3الرئيـ�س :
رئي�س جهاز الأمن الداخلي .
 - 4اللجنــة :
جلنة الدفاع الإلكرتوين املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )7من هذا النظام .
 - 5اال�سرتاتيجيـة :
اال�سرتاتيجية الوطنية للدفاع الإلكرتوين .
 - 6الأمــن الإلكرتونـي :
ت�أميـن وحمايـة ال�شبكـات املعلوماتيـة  ،و�شبكـة االت�صـاالت  ،ونظـم املعلومات ،
وعمليات جمـع  ،وتبـادل املعلومـات با�ستخـدام �أي و�سيلـة �إلكرتونيـة .
 - 7اجلهــات املعنيــة :
اجلهات احلكومية املدنية والع�سكرية والأمنية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص داخل
ال�سلطنة ذات ال�صلة باخت�صا�صات املركز  ،وغري ذلك من اجلهات التي ي�صدر
بتحديدها قرار من الرئي�س .
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املــادة ( ) 2
يكون املركز اجلهة املخت�صة  ،وامل�س�ؤولة عن الدفاع الإلكرتوين فـي ال�سلطنة  ،واملرجع
الوطني حلماية امل�صالح احليوية فـي الف�ضاء الإلكرتوين  ،وامل�شرف على بناء القدرات
الوطنية املتخ�ص�صة فـي جمال الأمن الإلكرتوين .
وتلتزم اجلهات املعنية مب�س�ؤوليتها جتاه �أمنها الإلكرتوين مبا ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات ،
ومهام املركز الواردة فـي هذا النظام .
املــادة ( ) 3
يتول ــى املجلــ�س اعتمـاد اال�سرتاتيجيــة  ،و�إطــار احلوكمــة الوطنيـة للدفـاع الإلكرتونـي
بالتن�سيـق مـع اجلهـات املعنيـة .
املــادة ( ) 4
تلتزم اجلهات املعنية بالآتي :
 - 1متكني املركز من مبا�شرة اخت�صا�صاته  ،وتنفيذ مهامه .
� - 2إخطار املركز  -ب�شكل فوري  -ب�أي خطر �أو تهديد �أو اخرتاق لأمنها الإلكرتوين
واقع � ،أو محتمل .
 - 3تزوي ــد املرك ـ ــز بالوثائـ ــق واملعلوم ــات والبيان ــات والتقاري ــر الالزمــة لقيام ــه
باخت�صا�صاتــه  ،ومتكينــه من فحــ�ص الأجهــزة وال�شبكــات والنظــم والربجمي ــات
اخلا�صــة بتلــك اجلهــات .
 - 4اتباع الأنظمة واملعايري وال�ضوابط ال�صادرة عن املركز .
� - 5أخذ موافقة املركز قبل حفظ �أي بيانات ح�سا�سة � ،أو معاجلتها خارج ال�سلطنة .
الف�صل الثاين
�أهداف واخت�صا�صات املركز
املــادة ( ) 5
يهدف املركز �إلى حتقيق الآتي :
 - 1تعزيز قدرة اجلهات املعنية  ،والأفراد على الت�صدي للتهديدات الإلكرتونية .
 - 2بناء القدرات الوطنية املتخ�ص�صة فـي جمال الأمن الإلكرتوين عرب خلق �شراكات
بني القطاعات املعنية محليا  ،ودوليا .
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املــادة ( ) 6
يكون للمركز فـي �سبيل حتقيق �أهدافه ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
� - 1إعداد اال�سرتاتيجية و�آليات تنفيذها  ،واقرتاح تعديلها  ،والتحقق من تنفيذها
بعد اعتمادها من املجل�س .
 - 2و�ضع الإطار التنظيمي والقانوين  ،و�آليات احلوكمة لتطبيق اال�سرتاتيجية .
� - 3إعداد اخلطة الوطنية ملواجهة الأخطار والتهديدات املتعلقة بالأمن الإلكرتوين ،
ومتابعة االلتزام بها بعد اعتمادها من اللجنة  ،ورفع مقرتحات تعديلها .
� - 4إعداد ت�صنيف وحتديد للبنى الأ�سا�سية للأمن الإلكرتوين واجلهات املرتبطة بها ،
وحتديد القطاعات واجلهات ذات ال�صلة بالأمن الإلكرتوين .
 - 5و�ضـع ال�ش ــروط �أو اخل�صائــ�ص �أو املعاييــر الوظيفيــة �أو املوا�صفـات الفنيـة لأي
�أجهــزة �أو �أنظمـة مرتبطــة مبجـال الأمن الإلكرتونــي  ،واملوافقة على ا�ستعمالها
�أو ا�ستريادها �أو تداولها فـي ال�سلطنة .
 - 6متابعة تنفيذ اجلهات املعنية لال�سرتاتيجية  ،ومعايري و�سيا�سات الأمن الإلكرتوين
ال�صادرة عن املركز .
 - 7التدخل التقني املبا�شر متى ما دعت ال�ضرورة للت�صدي حلوادث الأمن الإلكرتوين
التي تتعر�ض لها اجلهات املعنية  ،ويجوز للمركز فـي �سبيل ذلك ال�سماح باال�ستعانة
بال�شركات املعتمدة لتقدمي خدمات الأمن الإلكرتوين .
 - 8و�ضع ال�ضوابط الالزمة ملنع �أي محــاوالت لإعاقــة �أو تعطيل �أو تخريب �شبكات
االت�صاالت ونظم املعلومات فـي ال�سلطنة  ،واتخاذ ما يلزم للتعامل مع �شتى �أنواع
التهديدات الإلكرتونية � ،سواء كانت من داخل ال�سلطنة � ،أو خارجها .
 - 9مراقبــة �شبكــات اجلهــات املعنيــة  ،والتحقيق فـي �أي تهديدات �إلكرتونية  ،ويجوز
للمركز  -بعد �أخذ موافقة رئي�س اللجنة  -عزلها �إن اقت�ضت احلاجة فـي حال
عدم التقيــد مبعايــري الأمــن الإلكرتونــي مبــا يكفل الت�صدي لأي تهديدات قد
تلحق �ضررا مبنظومة الأمن الوطني � ،أو اقت�صاد ال�سلطنة � ،أو عالقاتها الدولية
والإقليمية .
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 - 10تقدمي امل�ساندة للجهات املخت�صة  ،من خالل اال�ستدالل  ،والتحقيق فـي اجلرائم
املتعلقة بالأمن الإلكرتوين .
� - 11إبداء الر�أي التقني فـي املو�ضوعات املتعلقة بالأمن الإلكرتوين .
 - 12القيام بالفح�ص الأمني  ،والتدقيق على اجلهات املعنية متى ما اقت�ضت احلاجة
الت�أكد من التزامها باملعايري وال�سيا�سات التي ي�صدرها املركز .
 - 13التن�سي ــق  ،والتع ــاون مع اجلهــات ذات العالقــة للعمــل وفــق بنــود �إط ــار احلوكمــة
الوطنية للدفاع الإلكرتوين .
 - 14تنظيم عمل اخلرباء  ،واال�ست�شاريني  ،واملقاولني وغريهم  ،ممن يقدمون خدمات
الأمن الإلكرتوين  ،و�إعداد �سجل يقيد فيه امل�ستوفون للمعايري الأمنية .
 - 15إ�عــداد ودعــم الدرا�ســات والربامــج والبحــوث العلميــة الالزمــة لتطويــر منظومــة
الأمن الإلكرتوين فـي ال�سلطنة بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية واملهنية داخل
ال�سلطنة � ،أو خارجها .
 - 16متابعـ ــة تنف ــيذ االلتزامات النا�شئـ ــة عــن االتفاقيـ ــات الدوليـ ــة فـي جمــال الأمن
الإلكرتوين � -إن وجدت  -التي تكون ال�سلطنة طرفا فيها  ،والقرارات ال�صادرة
من املنظمات الدولية والإقليمية املن�ضمة �إليها ال�سلطنة  ،وذلك بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية .
 - 17درا�ســة الت�شريعــات ذات ال�صلــة با ألمــن الإلكرتونــي  ،واقتــراح التعدي ــالت املنا�سب ــة
ب�ش�أنها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 18إ�عــداد التقاريــر الدوريــة  ،وال�سنويــة ب�ش ـ�أن تنفيــذ اال�سرتاتيجيــة  ،وغي ــرها من
الأعمال املرتبطة مبجال الأمن الإلكرتوين  ،ورفعها �إلى املجل�س .
� - 19إبالغ ورفع تقارير دورية �إلى املجل�س حول ق�ضايا الأمن الإلكرتوين ذات البعد
الوطني .
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 - 20تب ــادل املعلوم ــات ف ــي جمــال الأمــن الإلكرتونــي مــع املراك ــز النظي ــرة املحليـ ــة
�أو الدوليـة .
 - 21متثيل ال�سلطنة باال�شرتاك والتن�سيق مع اجلهات الأخرى ذات العالقة فـي
املنظمات وامل�ؤمترات واللجان واالحتادات واالجتماعات الإقليمية والدولية ذات
ال�صلة بالأمن الإلكرتوين .
� - 22أي مهــام �أو اخت�صا�صـات �أخــرى يعهــد بهــا �إلى املركز مبوجب القوانني  ،واملرا�سيم
ال�سلطانية .
الف�صل الثالث
جلنة الدفاع الإلكرتوين
املــادة ( ) 7
تن�ش ـ أ� جلنــة مب�سمــى "جلنــة الدفــاع الإلكرتونــي" ،وي�صدر بت�سمية �أع�ضائها  ،وحتديد
اخت�صا�صاتها و�آلية عملها قرار من املجل�س .
الف�صل الرابع
�إدارة املركز
املــادة ( ) 8
يكون للمركز رئي�س ي�صدر بتعيينه وحتديد مرتبته الوظيفية قرار من الرئي�س  ،ويتولى
ت�سيري �أعمال املركز  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1تنفيذ �سيا�سات املركز واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا لأحكام هذا النظام .
� - 2إدارة املركز وتطوير نظام العمل به  ،والإ�شراف على منت�سبيه .
� - 3إعداد خطط وبرامج العمل باملركز  ،وعر�ضها على الرئي�س لالعتماد .
� - 4إعداد تقارير دورية  ،وتقرير �سنوي عن ن�شاط املركز  ،ورفعه �إلى املجل�س  ،وموجز
عن هذا التقرير لأغرا�ض الن�شر العلني .
 - 5إ�عــداد م�شروعــات اللوائــح والقــرارات ذات ال�صلــة باخت�صا�صات املركز �أو الالزمة
ملمار�سة �أن�شطته  ،وعر�ضها على الرئي�س العتمادها .
� - 6أي مهام �أو اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها الرئي�س .
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املــادة ( ) 9
يجوز للمركز اال�ستعانة مبن يراه منا�سبا فـي �سبيل ممار�سة اخت�صا�صاته بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية  ،وذلك بقرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 10
ت�سري على املركز ومنت�سبيه �أحكام القوانني  ،والنظم  ،واملرا�سيم ال�سلطانية املعمول بها
فـي جهاز الأمن الداخلي .
الف�صل اخلام�س
النظام املايل للمركز
املــادة ( ) 11
تتكون املوارد املالية للمركز من الآتي :
 - 1االعتمادات املالية التي تخ�ص�ص للمركز من ميزانية جهاز الأمن الداخلي .
� - 2أي �إيرادات �أخرى يقررها املجل�س .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/65
بتعييـن وزيـر للزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الدكتور �سعود بن حمود بن �أحمد احلب�سي وزيرا للزراعة والرثوة ال�سمكية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  2 :من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1348
ال�صادرة فـي 2020/7/5م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/66
بالتعييــن فـي بعــ�ض المنا�صــب
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني املهند�س يعقوب بن خلفان بن خمي�س البو�سعيدي وكيال لوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
للرثوة ال�سمكية .
املــادة الثانيــــة
يعني املهند�س �إبراهيم بن �سعيد بن خلف اخلرو�صي وكيال لوزارة الرتاث والثقافة ل�ش�ؤون الرتاث .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  2 :من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1348
ال�صادرة فـي 2020/7/5م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/67
بتعييــن رئيــ�س لجامعــة ال�سلطــان قابــو�س
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/71ب�إ�صــدار قانــون جامعــة ال�سلطــان قابــو�س واعتمــاد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني �سمــو ال�سيــد الدكتــور فهد بن اجللندى بن ماجد �آل �سعيد رئي�سا جلامعة ال�سلطان
قابو�س بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  2 :من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1348
ال�صادرة فـي 2020/7/5م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/68
بنقل �أع�ضاء من االدعاء العام �إلى وظائف الق�ضاة فـي المحكمة العليا
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وعلى قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/92
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقل الآتية �أ�سما�ؤهم من االدعاء العام �إلى وظائف ق�ضاة فـي املحكمة العليا :
� - 1سلطان بن �سامل بن �سعود احلب�سـي .
 - 2حممد بن عبداللـه بن �سامل باعمــر .
 - 3عبداللـه بن �سامل بن حمد احلارثي .
 - 4نا�صر بن حممد بن غني ــم الرحبــي .
� - 5سليم بن �سالـم بن �سليــم اخل�صيبي .
 - 6عل ــي بن �سي ـ ــف بن �صال ــح املعم ــري .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  2 :من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1348
ال�صادرة فـي 2020/7/5م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/69
بتعييــن رئيــ�س للمحكمــة العليــا
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سيد خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي رئي�سا للمحكمة العليا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  5 :من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1349
ال�صادرة فـي 2020/7/12م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/70
بتعيين رئي�س لمحكمة الق�ضاء الإداري
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/91
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�شيخ املختار بن عبداللـه بن عي�سى احلارثي رئي�سا ملحكمة الق�ضاء الإداري .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  5 :من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1349
ال�صادرة فـي 2020/7/12م

-701-

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/71
بتعييــن وكيــل لــوزارة الماليــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه احلارثي وكيال لوزارة املالية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من ذي القعــــــدة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  5 :من يوليــــــــــــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1349
ال�صادرة فـي 2020/7/12م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/72
بالموافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى االتفاق الإطاري لإن�شاء التحالف الدولي للطاقة ال�شم�سية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى االتفاق الإطاري لإن�شاء التحالف الدويل للطاقة ال�شم�سية املحرر فـي نيودلهي
بتاريخ  27من مايو 2017م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاق الإطاري لإن�شاء التحالف الدويل للطاقة
ال�شم�سية  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاق امل�شار �إليه وفقا لأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من يوليــــــــــــو �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1351
ال�صادرة فـي 2020/7/26م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/73
ب�إجازة االتفاقية النفطية بين حكومة �سلطنة عمان
و�شركة تيثيز �أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم ()58
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقي ــة النفطيــة بني حكومــة �سلطنــة عمــان  ،و�شركــة تيثيـز �أويــل قتبيـت ليمتد
للمنطقة رقم ( ، )58املوقعة بتاريخ  5من يوليو2020م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  2 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من يوليــــــــــــو �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1351
ال�صادرة فـي 2020/7/26م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/74
ب�إجازة تنازل �شركة توتال �أي اند بي عمان عن كامل حقوقها  ،والتزاماتها
في اتفاقية اقت�سام �إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين �أطرافها
بتاريخ  ٢١من يونيو � ٢٠٠٥إلى �شركة �أوك�سيدنتـال مخيزنة �ش.م.م
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2011/8
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/70ب�إجازة اتفاقية اقت�سام �إنتاج حقل خميزنة ،
وعلى جمموعــة الوثائق التي قام ــت مبوجبه ــا �شرك ــة توت ــال �أي اند بـي عمــان بالتنازل
عــن كامـ ــل حقوقه ـ ــا  ،والتزاماتهـ ــا فـ ــي اتفاقي ــة اقت�س ـ ــام �إنتــاج حـقـ ــل خميزن ـ ــة املوقع ــة
بتاريخ  21من يونيو 2005م �إلى �شركة �أوك�سيدنتال خميزنة �ش.م.م القابلة لذلك التنازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة توتال �أي اند بي عمان عن كامل حقوقها  ،والتزاماتها فـي اتفاقية
اقت�سام �إنتاج حقل خميزنة املوقعة بني �أطرافها بتاريخ  ٢١من يونيو ٢٠٠5م �إلى �شركة
�أوك�سيدنتـ ــال خميزن ـ ــة �ش.م.م  ،بحيث ت�صبـح احل�ص ــ�ص النهائيــة لأط ــراف االتفاقي ــة
على النحو الآتي :
 � % 47شركة �أوك�سيدنتـال خميزنة �ش.م.م � %20شركة النفط العمانية �ش .م .ع .م � %17شركة �أي �أوه �سي ال لال�ستك�شاف والإنتاج عمان ليمتد �%15شركة لوى انريجي ليمتد � %1شركة بارتك�س (عمان) كوربوري�شناملــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  23 :من يوليــــــــــــو �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1351
ال�صادرة فـي 2020/7/26م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/75
في �شـ�أن الجهــاز الإداري للــدولــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  91/116ب�إ�صدار نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن اجلهاز الإداري للدولة بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما  ، 75/26و 91/116امل�شار �إليهما  ،كما يلغى كل ما يخالف
النظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادةالثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من ذي الحجــــــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطـــــــــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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�ســـلطان عـمـــان

نظــام اجلهــاز الإداري للــدولــة
الف�صــــل الأول
�أحكــام عامــة
املــادة ()1
يق�صد باجلهاز الإداري للدولة  :الـ ــوزارات  ،والأجهزة الع�سكرية والأمنية  ،واملجال�س ،
وغريها من الوحدات التنفيذية التي ت�ستمد �سلطتها من الدولة � ،أيا كان ا�سمها  ،وي�شمل
ذلك الأ�شخا�ص االعتبارية العامة القائمة على �إدارة مرفق عام خدمي �أو اقت�صادي ،
كالهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة .
املــادة ()2
يتكون اجلهاز الإداري للدولة من وحدات مركزية كالوزارات  ،والأجهزة  ،واملجال�س  ،وما
فـي حكمها  ،ومن وحدات ال مركزية كالهيئات  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وما فـي حكمها .
املــادة ()3
يكون �إن�شاء وتنظيم وحدات اجلهاز الإداري للدولة و�إلغا�ؤها مبرا�سيم �سلطانية .
املــادة ()4
يجــوز لوحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة �إ�صـدار لوائــح �أو قرارات �أو تعليم ــات فـي حـ ــدود
االخت�صا�صات املقررة لها مبوجب املرا�سيم ال�سلطانية ال�صادرة ب�ش�أنها .
املــادة ()5
تلتزم الوحدات املدنية فـي اجلهاز الإداري للدولة مبوافاة جمل�س الوزراء خالل ( )3ثالثة
�أ�شهر على الأكرث من نهاية كل عام ميالدي  ،بتقرير عن �أن�شطتها خالل ذلك العام ،
يت�ضمن الأن�شطة التي قامت بها  ،والإجنازات التي حققتها  ،وال�صعوبات التي واجهتها فـي
حتقيق �أهدافها  ،واحللول املقرتحة للتغلب عليها .
كما تلتزم تلك الوحدات مبوافاة جمل�س الوزراء بخطة عملها للعام التايل  ،والأهداف
التي ت�سعى لتحقيقها  ،وذلك قبل نهاية �شهر �أكتوبر من كل عام .
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املــادة ()6
تعفى وحدات اجلهاز الإداري للدولة من كافة ال�ضرائب .
الف�صــل الثانــي
الوزارات والأجهــزة واملجــالــ�س
املــادة ()7
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارات والأجهزة واملجال�س من عدد من القطاعات  ،ويت�ضمن
كل قطاع مديريات عامة  ،وتتكون املديرية العامة من عدد من الدوائر  ،وتتكون الدائرة
من عدد من الأق�سام .
ويجوز �أن يت�ضمن الهيكل التنظيمي للوزارات  ،والأجهزة  ،واملجال�س تق�سيمات �إدارية
مب�سميات �أخرى معادلة للم�سميات الواردة فـي الفقرة الأولى من هذه املادة .
املــادة ()8
يكون �إن�شاء �أو تعديل القطاعات �أو املديريات العامة بقرار من رئي�س الوحدة  ،بعد موافقة
جمل�س الوزراء  ،واجلهات املخت�صة  ،ويكون �إن�شاء �أو تعديل الدوائر �أو الأق�سام بقرار من
رئي�س الوحدة  ،بعد موافقة اجلهات املخت�صة .
الف�صــل الثـالــث
الهيئــات وامل�ؤ�س�ســات العامــة
املــادة ()9
تن�ش�أ الهيئة العامة لإدارة مرفق يقوم على م�صلحة �أو خدمة عامة  ،دون ال�سعي لتحقيق
رب ــح  ،وتن�شـ ـ أ� امل�ؤ�س�ســة العــامــة لإدارة مرفــق اقت�صــادي  ،للم�شارك ــة فـي تنمي ــة االقت�ص ــاد
الوطني  ،وتكون ذات طبيعة جتارية  ،وتتمتع كلتاهما بال�شخ�صية االعتبارية  ،واال�ستقالل
املايل والإداري .
املــادة ()10
حتدد تبعية الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة فـي املر�سوم ال�سلطاين ال�صادر ب�إن�شائها .
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املــادة ()11
يكون لكل هيئة �أو م�ؤ�س�سة عامة جمل�س �إدارة ي�شكل بقرار من جمل�س الوزراء  ،وتكون مدة
الع�ضوية فـي املجل�س ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة مماثلة .
املــادة ()12
يعقد جمل�س �إدارة الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة ( )2اجتماعني على الأقل فـي ال�سنة بدعوة
من رئي�س املجل�س � ،أو من يحل حمله  ،وي�شرتط ل�صحة االجتماع ح�ضور الرئي�س � ،أو
من يحـل حملــه  ،و�أغلبية �أع�ضائه  ،وت�صـ ــدر قرارات املجل ــ�س ب�أغلبية �أ�صــوات �أع�ضـ ــائه
احلا�ضرين .
ويجوز للمجل�س اال�ستعانة مبن يراهم من خارج الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة  ،ولهم ح�ضور
اجتماعات املجل�س  ،واال�شرتاك فـي املداوالت  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ()13
يتولـى جملـ�س �إدارة الهيئـة �أو امل�ؤ�سـ�سة العامـة ر�سـم �سيا�ستهــا العامــة مبا يكفــل حتقيــق
�أهدافها  ،وله على الأخ�ص الآتي :
 - 1اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء ،
واجلهات املخت�صة .
� - 2إقرار اللوائح التي تتطلبها جماالت العمل فـي الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة .
 - 3اعتماد امليزانية املالية ال�سنوية للهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة  ،وح�سابها اخلتامي .
 - 4اعتماد تقارير التدقيق املايل والإداري عن �سري �أعمال الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة وفق
القواعد املالية املعتمدة .
 - 5املوافقة على االتفاقيات والعقود التي تربمها الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة مع الغري .
 - 6اعتماد التقارير الدورية وال�سنوية املقدمة �إلى جمل�س الوزراء عن ن�شاط الهيئة �أو
امل�ؤ�س�سة العامة .
� -7أي اخت�صا�صات �أخرى يحددها نظام الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة .
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املــادة ()14
يكون تعيني رئي�س الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �أو رئي�سها التنفيذي مبر�سوم �سلطاين  ،ما مل
ين�ص مر�سوم �إن�شائها على خالف ذلك .
املــادة ()15
يتولى رئي�س الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �أو رئي�سها التنفيذي ت�سيري �ش�ؤونها الإدارية
واملالية  ،وميثلها فـي �صالتها بالغري  ،و�أمام الق�ضاء  ،وتكون له �صالحيات رئي�س الوحدة
املن�صو�ص عليها فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،ويح�ضر جميع اجتماعات جمل�س
الإدارة  ،دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ()16
ال يجوز اجلمع بني من�صب رئي�س الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �أو رئي�سها التنفيذي  ،ومن�صب
رئي�س جمل�س الإدارة  ،ما مل ين�ص مر�سوم �إن�شائها على خالف ذلك .
املــادة ()17
يكون للهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة ميزانية م�ستقلة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية لها فـي الأول من
يناير من كل عام  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
ويــجوز حتديــد تاري ـ ــخ �آخر لبدايــة ال�سنــة املاليــة فـي مر�س ــوم �إن�شــاء الهيئ ــة �أو امل�ؤ�س�سـ ـ ــة
العامة � ،إذا اقت�ضت احلاجة ذلك .
املــادة ()18
تتكون املوارد املالية للهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2مقابل اخلدمات التي تقدمها �إلى الغري .
 - 3الهبات والو�صايا والتربعات التي يقبلها جمل�س �إدارتها  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 4عوائد ا�ستثمار �أموالها .
� - 5أي موارد �أخرى ين�ص عليها مر�سوم �إن�شائها .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/76
ب�إن�شاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002 /6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولــة ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� جامعة حكومية ت�سمى "جامعة التقنية والعلوم التطبيقية " ،تكون لها ال�شخ�صية
االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري  ،ويكون مقرها الرئي�سي محافظة م�سقط .
املــادة الثانيــــة
يكون جلامعة التقنية والعلوم التطبيقية رئي�س بالدرجة اخلا�صة  ،ي�صدر بتعيينه مر�سوم
�سلطاين .
املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول إ�لـى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كافة االخت�صا�صــات واملخ�ص�ص ــات والأ�صول
واحلقوق وااللتزامـات واملوجــودات اخلا�صــة بكــل من  :كليــة الرتبيــة فـي الر�ستــاق  ،وكليات
العلوم التطبيقية  ،واملديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية فـي وزارة التعليم العايل ،
وكلية التقنية العليا  ،والكليات التقنية  ،واملديرية العامة للتعليم التقني فـي وزارة القوى
العاملة .
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املــادة الرابعــة
ينقل �إلى جامعة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة �أع�ضـاء الهيــئة التدري�ســية والأكادميية فـي
كل من  :كلية الرتبية فـي الر�ستــاق  ،وكليــات العلـوم التطبيقية فـي وزارة التعليـم العايل ،
وكلية التقنية العليا  ،والكليات التقنيــة فـي وزارة القوى العاملــة  ،وذلــك بذات �أو�ضاعهم
الوظيفية ومخ�ص�صاتهم املالية  ،كما ينقل �إليها موظفو تلك الكليات بذات درجاتهم املالية .
وينقل �إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موظفو كل من  :املديرية العامة لكليات
العلوم التطبيقـية فـي وزارة التعليــم العالــي  ،واملديريــة العامة للتعليــم التقنــي ف ــي وزارة
القوى العاملة  ،وذلك بذات درجاتهم املالية  ،وفقا لل�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء .
املــادة الخام�سـة
متار�س جامعة التقنية والعلوم التطبيقيــة االخت�صا�صـات املقررة لكل من  :وزارة التعليم
العايل  ،ووزارة القوى العاملة  ،الواردة فـي املرا�سيم ال�سلطانية والنظم ذات ال�صلة بالكليات
املن�صو�ص عليها فـي املادة الثالثة من هذا املر�سوم .
كما ميار�س رئي�س جامعة التقنية والعلوم التطبيقية االخت�صا�صات املقررة لكل من  :وزير
التعليم العايل  ،ووزير القوى العاملة  ،الواردة فـي املرا�سيم ال�سلطانية والنظم امل�شار �إليها
فـي هذه املـادة .
املــادة ال�ساد�سـة
ي�صدر بنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مر�سوم �سلطاين  ،و�إلى �أن ي�صدر ي�ستمر
العمل باملرا�سيم ال�سلطانية والنظم ذات ال�صلة بالكليات املن�صو�ص عليها فـي املـادة الثالثة
من هذا املر�سوم  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنـــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من ذي الحجـــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطـــــــ�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/77
فـي �شــ�أن الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهلـك
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
�سلطـان عمـان
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة لحماية الم�ستهلك ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2011/53ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة لحماية الم�ستهلك ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل م�سمى " الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك" �إلى "هيئة حماية امل�ستهلك " .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )5من نظام هيئة حماية امل�ستهلك امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
"يتولى �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة ي�شكل بقرار من جمل�س الوزراء ،
وتكون مدة الع�ضوية فـي املجل�س ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة مماثلة ".
املــادة الثالـثــــة
ي�ستبدل بعبارتي " الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك " ،و"رئي�س الهيئة العامة حلماي ــة
امل�ستهلك"� ،أينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارتا " هيئة حماية امل�ستهلك "،
و "رئي�س هيئة حماية امل�ستهلك".
املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا المر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الخام�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من ذي الحجـــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطـــــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/78
بتعديـل م�سمـى هيئـة تنظيـم قطـاع الكهربـاء وامليـاه املرتبطـة بـه
�إلـى هيئـة تنظيـم اخلدمـات العامـة و�إ�سنـاد بعـ�ض االخت�صا�صـات �إليهـا
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلــى المر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2000/78ب�إ�صــدار قانــون بمن ــح �شركــة الغــاز العمانيــة
(�ش.م.ع.م) امتياز �إدارة مرفق نقل الغاز ،
وعلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ال�صادر بالمر�سوم
ال�سلطاني رقم ، 2004/78
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2011/8
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل م�سمى " هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به " �إلى "هيئة تنظيم اخلدمات
العامة " .
املــادة الثانيــــة
ت�سند �إلى هيئة تنظيم اخلدمات العامة االخت�صا�صات املتعلقة بتنظيــم ن�شــاط نقــل الغــاز
الطبيعي املن�صو�ص عليها فـي املواد �أرقام ( )31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 4من قانون النفط
والغاز  ،امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
لهيئة تنظيم اخلدمات العامة  -فـي �سبيل ممار�سة اخت�صا�صها بتنظيم ن�شاط نقل الغاز
الطبيعي  -كافة ال�صالحيات  ،وب�صفة خا�صة الآتي :
� - 1إ�صدار الرتاخي�ص املتعلقة بن�شاط نقل الغاز الطبيعي .
� - 2إبرام اتفاقيات امتياز نقل الغاز الطبيعي  ،وال تكون تلك االتفاقيات نافذة �إال بعد
�إجازتها مبر�سوم �سلطاين .
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املــادة الرابعــة
ال تخل �أحكـام هـذا املر�سوم باتفاقـيات نـقل الغـاز الطبيعــي القائمــة فـي تاريــخ العـمل بــه ،
والتي تكون ال�سلطنة طرفا فيها .
املــادة الخام�سـة
يتولى جملــ�س الوزراء حتدي ــد اخلدمـات الأخـرى التي ت�سنـد �إلى هيـئة تنظيـم اخلدمـات
العامـة .
املــادة ال�ساد�سـة
ي�ستبدل بعبارات " هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به " ،و" �أع�ضاء هيئة تنظيم
قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به"  ،و"رئي�س هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة
به"  ،و" املدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به" � ،أينما وردت فـي
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارات "هيئة تنظيم اخلدمات العامة "  ،و" جمل�س �إدارة
هيئة تنظيم اخلدمات العامة "  ،و" رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة " ،
و"رئي�س هيئة تنظيم اخلدمات العامة " .
كما ي�ستبدل بعبارتي " وزارة النفط والغاز " ،و "وزير النفط والغاز "� ،أينما وردتا فـي املواد
�أرقام ( )31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 4من قانون النفط والغاز امل�شار �إليه  ،وذلك فيما يتعلق
بتنظيم ن�شاط نقل الغاز الطبيعي  ،عبارتا "هيئة تنظيم اخلدمات العامة " ،و" رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة ".
املــادة ال�سابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنـــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من ذي الحجـــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطـــــــ�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/79
بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة الرتبيـة والتعليـم واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2008/37بتحديد اخت�صا�صات وزارة التربية والتعليم ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
حتدد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم  ،وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم  ،وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالـثــــة
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 تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من ذي الحجـــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطـــــــ�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

امللحق رقم ()1
اخت�صا�صات وزارة الرتبيـة والتعليـم
 - 1اقرتاح ال�سيا�سات واخلطط الرتبوية والتعليمية للتعليم املدر�سي  ،وعر�ضها على
جمل�س الوزراء العتمادها .
 - 2تنفيذ ومتابعة ال�سيا�سات واخلطط الرتبوية والتعليمية املعتمدة .
 - 3تطوير الربامج التعليمية وفقا لفل�سفة الرتبية والتعليم والأهداف الوطنية فـي
نطاق ال�سيا�سة العامة للدولة .
 - 4ن�شــر التعليــم املدر�ســي وفق مبــد أ� تكاف ـ ؤ� الفر�ص التعليميــة فـي كافــة محافظــات
ال�سلطنة .
 - 5توفري برامج محو الأمية والرتبية اخلا�صة والتعلم امل�ستمر للفئات امل�ستحقة لها
وفق احلاجة .
 - 6التن�سيق مع وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار لال�ستثمار فـي التعليم
املدر�سي  ،وما قبل املدر�سي من قبل القطاع اخلا�ص .
 - 7توفري الأبنية املدر�سية بكافة متطلباتها  ،وت�شجيع املواطنني وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص على الإ�سهام فـي دعم اخلدمات التعليمية .
 - 8حتديــد الأ�ســ�س واملعايري العامة لتطوير املناهج املدر�سية بعنا�صرها املختلفة وفق
�أهداف التعليم فـي ال�سلطنة  ،والنظريات الرتبوية احلديثة  ،وطبيعة املتعلم ،
ومتطلبات �سوق العمل .
 - 9و�ضع ا�سرتاتيجية التعليم الإلكرتوين  ،والإ�شراف على تنفيذها  ،وفق الإمكانيات
املتاحة  ،بهدف رفع املهارات لدى مخرجــات التعليــم املدر�ســي فـي �إطــار جمتمــع
عمان الرقمي .
 - 10تطوير الإ�شراف الرتبوي والإدارة املدر�سية و�أ�ساليب وطــرق التوجيــه املهـنــي فـي
املدار�س .
 - 11العمل على حتديد معايري التعليم والتعلم وفق امل�ستجدات الرتبوية والتعليمية .
 - 12حتديد امل�ستويات العلمية واخلربات العملية املطلوبة لهيئات التدري�س والوظائف
املرتبطة بها فـي التعليم املدر�سي .
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� - 13إعداد الدرا�سات والبحوث الهادف ــة �إلى الوق ـ ــوف على االحتياجــات التعليمي ــة
للمتعلمني  ،واقرتاح �آليات تطويرها مبا يتنا�سب ومتطلبات التنمية .
 - 14و�ضع املعايري املتعلقة مبهنــة التعليــم ونظــام الرخــ�ص املهنيــة مبا يتوافــق مع
ال�سيا�سة الرتبوية والتعليمية فـي ال�سلطنة  ،وي�ضمن اجلودة ال�شاملة فـي العملية
التعليمية .
 - 15حتديد الآليات والو�سائل املنا�سبة لتوثيق وتعزيز العالقة بني البيت واملدر�سة .
 - 16درا�ســة امل�ؤ�شــرات التعليميــة  ،وحتليلهــا  ،واال�ستف ــادة منــها ومن التجــارب الدوليـ ــة
الناجحة لتجويد النظام التعليمي فـي ال�سلطنة .
 - 17تنظيم احلركة الك�شفية والإر�شادية .
 - 18دعم احلركة الك�شفية  ،والإر�شادية  ،وتفعيل براجمها  ،و�أن�شطتها .
� - 19إقامة وتنظيم املخيمــات الك�شفــية والإر�شاديــة الوطنيــة  ،وامل�شاركــة فـي املخيم ــات
الك�شفية والإر�شادية الإقليمية والدولية .
� - 20إدارة النظام التعليمــي املدر�ســي بكافــة �أنواعــه وم�ؤ�س�ساتــه  ،وتوفري كافــة متطلبــات
ت�شغيله  ،وا�ستمرار فاعليته .
 - 21الإ�شراف على اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم .
 - 22تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
� - 23إعداد م�شروعــات القوانيــن واملرا�سيــم ال�سلطانيــة املتعلقــة باخت�صا�صــات ال ــوزارة ،
و�إ�صدار اللوائح والقرارات املتعلقة بها  ،و�ضمان متابعة تنفيذها .
 - 24متثيــل ال�سلطن ــة فـي امل ؤ�مت ــرات والفعالي ــات واالجتماع ــات الإقليمي ــة والدولي ــة
املتعلقــة باخت�صا�صــات الــوزارة .
� - 25أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبوجب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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مكتـب
الوزي ــر

مكتب املندوب
الدائم لدى اليون�سكو

الملحــق رقــم ()2
الهيكــل التنظيمــي لــوزارة التربيــة والتعليــم

(مديرية عامة)

املعهد التخ�ص�صي للتدريب املديرية العامة للتخطيط املديرية العامة
املهني للمعلمني
والتطوير اال�سرتاتيجي لتقييم املدار�س

الوزيــــر
�أمانة اللجنة الوطنية العمانية
للرتبية والثقافة والعلوم
(مديرية عامة)

وكيل الوزارة للتعليم

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية

املديرية العامة
لل�ش�ؤون املالية

وكيل الوزارة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مركز التوجيه املهني
مركز القيا�س
املديرية العامة
والإر�شاد الطالبي
الرتبوي
والتقومي
للم�شاريع واخلدمات
( مديرية عامة)
( مديرية عامة)
املديرية العامة
املديرية العامة للرتبية
املديرية العامة
لتطوير املناهج
اخلا�صة والتعلم امل�ستمر
لتقنية املعلومات
املديرية العامة
املديرية العامة
للمدار�س اخلا�صة
للإ�شراف الرتبوي
املديريات العامة للرتبية والتعليم فـي املحافظات (م�سقط/
املديرية العامة
ظفار/م�سندم/الربميي/الداخلية�/شمال الباطنة/جنوب
للك�شافة واملر�شدات الباطنة/جنوب ال�شرقية�/شمال ال�شرقية/الظاهرة/الو�سطى)

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/80
باعتـمــاد الهيكــل التنظيمــي لــوزارة ال�صحــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2014/36بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة ال�صحــة  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة  ,وفقا للملحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من ذي الحجـــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطـــــــ�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مكتب الوزير

املديرية العامة
للأعمال القانونية

وكيل الوزارة لل�ش�ؤون ال�صحية

املديرية العامة
للرعاية الطبية التخ�ص�صية

املديرية العامة
للتدقيق الداخلي

الوزيــــــر
املديرية العامة
للم�ست�شفى ال�سلطاين

املديرية العامة
ملركز �ضمان اجلودة

املديرية العامة
لتنمية املوارد الب�شرية

املديرية العامة
للتخطيط والدرا�سات

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية

املديرية العامة
لتقنية املعلومات

املديرية العامة
للم�شاريع وال�ش�ؤون الهند�سية

املديرية العامة
للتموين الطبي

املديرية العامة
لل�ش�ؤون املالية

وكيل الوزارة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية والتخطيط

ملحـق الهيكـل التنظيمـي لـوزارة ال�صحـة

املديرية العامة
للرعاية ال�صحية الأولية

املديرية العامة ملراقبة
ومكافحة الأمرا�ض

املديرية العامة
ل�ش�ؤون التمري�ض
املديرية العامة
مل�ست�شفى خولة

املديرية العامة
للم�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة

املديرية العامة
لل�صيدلة والرقابة الدوائية

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

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/81
بالتعيــني فـي بعــ�ض املنا�صــب
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى قانون الرقابة املالية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/111
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/76ب�إن�شاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/78بتعديل م�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به �إلى هيئة تنظيم اخلدمات العامة و�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات �إليها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/77فـي �ش�أن الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني كل من الآتية �أ�سما�ؤهم فـي املن�صب املبني قرين ا�سمه :
 د � .سعيد بن حمد بن �سعيد الربيعــي رئي�ســا جلامعــة التقنية والعلوم التطبيقيةبذات درجته ومخ�ص�صاته املالية .
 د  .عبداللـه بن خمي�س بن علي �أمبو�سعيدي وكيال لوزارة الرتبية والتعليم للتعليم . ماجــد ب ــن �سعــيد بن �سليمــان البحــري وكــيال لــوزارة الرتبــية والتعلــيم لل�ش ـ�ؤونالإداريــة واملاليــة .
 د  .محمد بن �سعيد بن خلفان املعمري وكيال لوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .-729-

 د  .فاطمة بنــت محمــد بن باقــر العجميــة وكيلــة لوزارة ال�صحــة لل�ش ـ�ؤون الإداريةواملالية والتخطيط .
 �أحمد بن �سامل بن را�شد الرجيبي نائبا لرئي�س جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولةللرقابة املالية والإدارية على اجلهاز الإداري للدولة بالدرجة اخلا�صة .
 د  .من�صور بن طالب بن علي الهنائي رئي�سا لهيئة تنظيم اخلدمات العامة بالدرجةاخلا�صة .
 �سل ّيم بن علي بن �سل ّيم احلكماين رئي�سا لهيئة حماية امل�ستهلك بالدرجة اخلا�صة . املهند�س عمــر بــن حم ــدان بــن حم ــود الإ�سماعيلــي رئي�س ــا تنفي ــذيا لهيئ ــة تنظيماالت�صاالت بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من ذي الحجـــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطـــــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/82
ب�إ�صـــدار نظـــام الأمــــان الوظيـــفي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/72
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بنظام الأمان الوظيفـي املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يكون تعديل �أحكام النظام املرفق بقرار من رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينات
االجتماعية  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الخام�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمرب 2020م ،
فيما عدا الآتي :
 املادة ( )8من النظام املرفق  ،فيعمل بها اعتبارا من الأول من يناير 2021م . املادة ( )12من النظام املرفق  ،فيعمل بها بعد �سنة من تاريخ العمل بهذا املر�سوم .�صـدر فـي  27 :من ذي الحجـــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  17 :من �أغ�سطـــــــ�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

نظـام الأمــان الوظيفـي
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 النظــام :نظام الأمان الوظيفي .
 الهيئـة :الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
 جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة .
 الرئي�س :رئيـ�س املجلـ�س .
 اللجنة :اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة (  ) 3من هذا النظام .
 جهة العمل :أ�  -وحدات اجلهاز الإداري للدولــة (املدنيــة  ،والع�سكريــة  ،والأمنيــة)  ،وغريه ــا من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة .
ب � -صاحب العمل فـي القطاع اخلا�ص الذي ي�ستخدم عامال �أو �أكرث من املخاطبني
ب�أحكام هذا النظام � ،سواء �أكان �شخ�صا طبيعيا �أم اعتباريا .
 امل�ؤمـن عليـه :املوظف �أو املنت�سب �أو العامل  ،العماين الذي يعمل لدى جهة العمل .
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 �أجر اال�شرتاك :الراتــب �أو الأجــر الــذي ي�ســدد على �أ�سا�ســه اال�شرتاكــات املن�صــو�ص عليهــا فـي قوانيــن
و�أنظمة التقاعد والت�أمينات االجتماعية .
 املنفعة:املبلغ النقدي الذي ي�ستحقه امل�ؤمن عليه  ،من املنهية خدماتهم ب�شكل جماعي من العمل
طبقا لأحكام هذا النظام .
 الباحث عن عمل :ال�شخ�ص الذي مل ي�سبق له العمل  ،وتوافرت فـي �ش�أنه ال�شروط التي ي�صدر بتحديدها
قرار من الرئي�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 الإعانة :املبلغ النقدي الذي ي�ستحقه الباحث عن عمل لأول مرة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا النظام ب�شكل �إلزامي على امل�ؤمن عليهم العاملني داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 3
تن�ش�أ جلنة خمت�صة ب�ش�أن امل�ؤمن عليهم  ،املنهية خدماتهم ب�شكل جماعي من العمل ،
ي�صدر بت�شكيلها قرار من الرئي�س ت�ضم ممثلني عن وزارة املالية والهيئة وغريها من
اجلهات املعنية  ،ويحدد القرار نظام و�ضوابط عمل هذه اللجنة  ،واالخت�صا�صات املوكلة
�إليها .
املــادة ( ) 4
ي�صدر بتحديد احلاالت التي يعد فيها �إنهاء العمل للم�ؤمن عليهم �إنهاء جماعيا قرار من
الرئي�س .
املــادة ( ) 5
تلتزم جهة العمل مبوافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبـها فـي جمال تطبيق �أحكام
هذا النظام .
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الف�صـل الثانـي
ماليــة النظـام
املــادة ( ) 6
ين� أش� ح�ساب م�ستقل للنظام �ضمن ح�سابات الهيئة .
املــادة ( ) 7
تتكون موارد النظام من الآتي :
 - 1احل�صة التي تلتزم جهة العمل ب�سدادها بواقع ( )%1واحد باملائة من �أجر ا�شرتاك
امل�ؤمن عليه �شهريا وفقا لقانون �أو نظام التقاعد �أو الت�أمينات االجتماعية  ،الذي
يخ�ضع له .
 - 2احل�صة التي يلتزم امل�ؤمن عليه ب�سدادها بواقع ( )%1واحد باملائة من �أجر ا�شرتاكه
ال�شهري وفقا لقانون �أو نظام التقاعد �أو الت�أمينات االجتماعية الذي يخ�ضع له .
 - 3مبلغ بواقع ( )%5خم�سة باملائة ي�ضاف �إلى ر�سم كل ترخي�ص �أو جتديد ترخي�ص
ا�ستقدام القوى العاملة غيـر العمانية املتعلقة بالأعمال التجارية  ،وذلك عن كل
عامل .
 - 4املبالغ التي تخ�ص�ص للنظام من اخلزانة العامة للدولة .
 - 5الهبات والو�صايا والتربعات والإعانات التي يوافق عليها جمل�س الإدارة .
 - 6القرو�ض التي يقرها جمل�س الإدارة بعد موافقة وزارة املالية .
 - 7عوائد ا�ستثمار �أموال النظام .
 - 8ما يحدده جمل�س الإدارة من موارد �أخرى بعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 8
تلتزم جهة العمل من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة ب�سداد اال�شرتاكات املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام فـي نهاية كل �شهر �إلى ح�ساب
النظام .
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وتلتزم جهة العمل من القطاع اخلا�ص ب�سداد اال�شرتاكات املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام
�إلى ح�ساب النظام خالل ( )15اخلم�سة ع�شر يوما الأولى من ال�شهر الذي يلي ال�شهر
امل�ستحقة عنه تلك اال�شرتاكات .
وفـي جميع الأحوال تكون جهة العمل م�س�ؤولة عن �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة عليها ،
وعلى امل�ؤمن عليه  ،ويحق لها فـي �سبيل ذلك �أن تقتطع من راتب �أو �أجر امل�ؤمن عليه ما
يقع على عاتقه من ا�شرتاك فـي كل مرة تدفع �إليه راتبه �أو �أجره .
املــادة ( ) 9
يفح�ص املركز املايل حل�ساب النظام مرة على الأقل كل ( )5خم�س �سنوات مبعرفة خبري
اكتواري �أو �أكرث  ،ويجب �أن يتناول هذا الفح�ص تقدير قيمة االلتزامات القائمة  ،ف�إذا
تبني وجود عجز اكتواري لدرا�ستني اكتواريتني متتاليتني �أو عجز مايل فـي �أموال النظام  ،التزم
جمل�س الإدارة باتخاذ الإجراءات الالزمة مبا ي�ضمن تعزيز مركز النظام املايل  ،وذلك
بناء على تو�صية اخلبري االكتواري  ،وموافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 10
تبد أ� ال�سنة املالية للنظام فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،وتبد أ� ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام ،
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل .
الف�صل الثالث
املنفعــــــة
املــادة ( ) 11
ي�شرتط ال�ستحقاق امل�ؤمن عليه املنفعة �أن تتوافر فـي �ش�أنه ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون قد �أكمل املدة املقررة ال�ستحقاق املنفعة املن�صو�ص عليها فـي املادة ()12
من هذا النظام .
� - 2أال يكون لديه معا�ش تقاعدي وفقا لأحكام �أي قانون �أو نظام تقاعد �أو ت�أمينات
اجتماعية .
� - 3أال يكون قد ترك العمل مبح�ض �إرادته .
� - 4أال يكون قد ف�صل من العمل لأ�سباب ت�أديبية .
� - 5أن يكون قادرا على العمل  ،وجادا فـي البحث عنه وفقا لل�ضوابط وال�شروط التي
يعتمدها جمل�س الإدارة .
� - 6أال يكون مقيدا فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية بنظام التعليم املنتظم .
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املــادة ( ) 12
 - 1ي�شرتط ال�ستحقاق املنفعة عند املطالبة الأولى توافر مدة ا�شرتاك ( )12اثني
ع�شر �شهرا مت�صلة � ،أو توافر ( )12اثني ع�شر �شهرا متقطعة خالل (� )36ستة
وثالثني �شهرا قبل �إنهاء اخلدمة .
 - 2ي�شرتط ال�ستحقاق املنفعة عند املطالبة الثانية توافر مدة ا�شرتاك ( )18ثمانية
ع�شر �شهرا مت�صلة � ،أو توافر ( )18ثمانية ع�شر �شهرا متقطعة خالل ( )42اثنني
و�أربعني �شهرا قبل �إنهاء اخلدمة .
 - 3ي�شرتط ال�ستحقاق املنفعة عند املطالبة الثالثة توافر مدة ا�شرتاك (� )24أربعة
وع�شرين �شهرا مت�صلة � ،أو توافر (� )24أربعة وع�شرين �شهرا متقطعة خالل ()48
ثمان و�أربعني �شهرا قبل �إنهاء اخلدمة .
 - 4ي�شرتط ال�ستحقاق املنفعة عند املطالبة الرابعة وما بعدها توافر مدة ا�شرتاك
(� )36ستة وثالثني �شهرا مت�صلة � ،أو توافر (� )36ستة وثالثني �شهرا متقطعة
خالل (� )60ستني �شهرا قبل �إنهاء اخلدمة .
ولأغرا�ض تطبيق هذه املـادة  ،تعد املطالبة باملنفعة ملرة جديدة عندما يتم �صرف املنفعة
ملدة (� )6ستة �أ�شهر مت�صلة �أو متقطعة .
املــادة ( ) 13
ت�صرف املنفعة �شهريا ملدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر مت�صلة �أو متقطعة بواقع (� )%60ستني
باملائة من متو�سط �أجر اال�شرتاك خالل ( )24الأربعة والع�شرين �شهرا ال�سابقة على �إنهاء
اخلدمة � ،أو مدة اال�شرتاك �إن قلت عن ذلك  ،على �أال تقل قيمة املنفعة عن احلد الأدنى
للمعا�شات املن�صو�ص عليه فـي قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 14
ي�ستحق امل�ؤمن عليه املنفعة اعتبارا من التاريخ الذي حتدده اللجنة .
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املــادة ( ) 15
حت�سب املنفعة على �أ�سا�س يومي بتق�سيم املبلغ ال�شهري على ( )30ثالثني يوما .
املــادة ( ) 16
يوقف �صرف املنفعة فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا فقد امل�ؤمن عليه �أيا من ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )11من هذا النظام .
 - 2وفاة امل�ؤمن عليه .
و�إذا �أوقف �صرف املنفعة فـي �أي من احلالتني امل�شار �إليهما فـي هذه املادة  ،ثم زال املانع
الذي �أوقف ال�صرف مبقت�ضاه  ،ي�ست�أنف ال�صرف من اليوم التايل لتاريخ الإخطار بذلك .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز �صرف املنفعة بعد مرور (� )24أربعة وع�شرين �شهرا من
تاريخ اال�ستحقاق فـي املطالبة الواحدة .
املــادة ( ) 17
يلتزم امل�ؤمن عليه برد كافة املبالغ املالية التي �صرفت له دون وجه حق � ،إذا كان �صرف
املنفعة مبنيا على الغ�ش �أو االحتيال  ،وال يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة .
املــادة ( ) 18
يلتزم امل�ؤمن عليه امل�ستحق للمنفعة ب�إخطار الهيئة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على
الأكرث ب�أي تعديالت �أو تغيريات قد تطر أ� على و�ضعه القانوين .
املــادة ( ) 19
ال يجوز اجلمع بني املنفعة امل�ستحقة وفقا لأحكام هذا النظام  ،و�أي معا�ش م�ستحق وفقا
لأي قانون �أو نظام تقاعد �أو ت�أمينات اجتماعية � ،أو �أي ا�ستحقاق �آخر حتدده اللجنة  ،فيما
عدا معا�ش العجز اجلزئي امل�ستدمي .
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الف�صـل الرابـع
�أحكــام ختاميـة
املــادة ( ) 20
تلتزم جهة العمل من القطاع اخلا�ص قبل �إنهاء العمل للم�ؤمن عليهم �إنهاء جماعيا ب�إخطار
وزارة العمل بفرتة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر من التاريخ املحدد للإنهاء .
املــادة ( ) 21
يجوز للهيئة احت�ساب مبالغ �إ�ضافية على جهة العمل فـي حالة ت�أخرها فـي �سداد اال�شرتاكات
امل�ستحقة للهيئة .
وحت�سب مبالغ �إ�ضافية على جهات العمل التي يثبت قيامها ب�إنهاء خدمة امل�ؤمن عليه
باملخالفة لأحكام هذا النظام مبوجب تقرير ي�صدر عن اللجنة .
وي�صدر بتحديد قيمة املبالغ الإ�ضافية و�آلية احت�سابها قرار من الرئي�س  ،بناء على اقرتاح
جمل�س الإدارة  ،وبعد موافقة جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 22
يجوز �صرف �إعانة للباحث عن عمل لأول مرة  ،بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات على تاريخ
العمل بهذا النظام  ،وذلك وفقا للقواعد وال�شروط التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س  ،بعد
موافقة جمل�س الوزراء .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/83
بتعديل بع�ض �أحكام قانون المناق�صات
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  17 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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تعديالت على بع�ض �أحكام قانون المناق�صات
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل ب�صدر املادة ( )8من قانون املناق�صات امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" يتولى م�س�ؤوليــة املناق�صات جملــ�س للمناق�صات ي�صــدر بت�شكيله قرار من جمل�س
الوزراء  ،ويخت�ص بالآتي " .
املــادة ( ) 2
تلغى املواد ( )10و ( 10مكررا) و ( 10مكررا  ) 1من قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/84
في �ش�أن الأمانة العامة لمجل�س المناق�صات
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/116باعتماد الهيكل التنظيمي ملجل�س املناق�صات
و�أمانته العامة ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يكـ ــون ملجلـ ــ�س املناق�ص ــات �أمان ــة عامـ ــة  ،تتمتـ ــع بال�شخ�صي ــة االعتباريـ ــة  ،واال�ستقـ ــالل
املالـي والإداري .
املــادة الثانيــــة
يكـ ــون للأمانــة العام ــة ملجلـ�س املناق�صــات �أميــن عــام بالدرجة اخلا�ص ــة  ،ي�صدر بتعيين ــه
مر�سوم �سلطاين .
املــادة الثالـثــــة
يتولى الأمني العام ملجل�س املناق�صات ت�سيري كافة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية للأمانة العامة ،
وميثلها فـي �صالتها بالغري  ،و�أمام الق�ضاء  ،وتكون له �صالحيات رئي�س الوحدة املن�صو�ص
عليها فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
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املــادة الرابعــة
حتدد اخت�صا�صات الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة اخلام�ســـة
يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة ملجل�س املناق�صات وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة ال�ساد�ســـة
يلغــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2010/116امل�ش ــار �إليــه  ،كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف ه ـ ــذا
املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  27 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  17 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م

-742-

الملحــق رقــم ()1
اخت�صا�صات الأمانة العامة لمجل�س المناق�صات
 - 1القيام بجميع الأعمال التنفـيذية للخطط وال�سيا�سات التي ي�ضعها جمل�س املناق�صات .
 - 2الإ�شراف على جميع الأعمال الإجرائية والتنفـيذية املنوطة مبجل�س املناق�صات .
 - 3مراجعـ ــة املوا�صف ــات الفني ــة وال�شــروط والتعليم ــات التــي تقدمهــا اجله ــات املعني ــة ،
والتحقق من كفايتها  ،ولها �أن ت�ستعني فـي ذلك باخلربات الفنية من داخل ال�سلطنة
�أو خارجها .
 - 4الإعالن عن املناق�صات وتلقي العطاءات من املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�شارية ،
وفتح مظاريفها ودرا�ستها � ،أو �إحالتها �إلى اجلهات املخت�صة للدرا�سة والتحليل .
 - 5الإ�شراف على �صندوق املناق�صات  ،وفتحه فـي اليوم املحدد لتقدمي العطاءات  ،وعر�ض
حمتوياته على جمل�س املناق�صات .
 - 6ت�سلم نتائــج درا�ســة وحتليــل العطاءات من اجلهات املعنية  ،ومراجعتها  ،وتقييمها ،
وعر�ضها على جمل�س املناق�صات .
 - 7التن�سيق بني رئي�س جملــ�س املناق�صـ ــات  ،و�أع�ضائ ــه  ،لرتتيب االجتماعات  ،و�إعداد
املو�ضوعات التي تعر�ض على املجل�س  ،وت�ضمينها فـي جدول الأعمال  ،وو�ضع القرارات
وال�سيا�سات مو�ضع التنفـيذ .
 - 8متابعة اجتماعات جمل�س املناق�صات  ،و�صياغة القرارات والتعاميم والر�سائل  ،و�إعداد
حما�ضر االجتماعات .
 - 9اتخــاذ �إجــراءات التف ــاو�ض فـي املناق�صــات بالن�سبــة للحــاالت املقـررة مبوجــب قانـ ــون
املناق�صات .
 - 10القيــام بالأعمــال التنفـيذيــة للجــان املمار�ســة التي ي�شكلهــا جملــ�س املناق�صــات وفقا
لأحكام قانون املناق�صات .
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 -11تقدمي امل�شورة الفنية فـي امل�سائل الإجرائية والتنفـيذية املتعلقة باملناق�صات للجان
املناق�صات الداخلية فـي اجلهات املعنية  ،وجلنة مناق�صات �صاللة .
 - 12ت�صنيـ ــف وت�سجي ــل املوردي ــن واملقاولي ــن واملكات ــب اال�ست�شاريـ ــة وفق ــا لأحكام قان ــون
املناق�صات .
 - 13حتديد ثمن ن�ســخ �ش ــروط وموا�صف ــات جميــع املناق�صــات التي تخ�ضع لأحكام قانون
املناق�صات بعد موافقة وزارة املالية .
� - 14إعداد الدرا�سات والبحوث والتقارير فـي امل�سائل املتعلقة باملناق�صات .
 - 15الإ�شراف على تنفـيذ الإجراءات املالية والإدارية وفق القوانني املعمول بها .
� - 16إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للأمانة العامة ملجل�س املناق�صات  ،وح�سابها اخلتامي .
� - 17أي �أعمال تكلف بها من قبل جمل�س املناق�صات .
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املديرية العامة
للمعلوم ــات والإح�ص ــاء

الملحــق رقــم ()2
الهيكــل التنظيمــي للأمانــة العامــة لمجلــ�س المناق�صــات
الأميـــن العـــام

املديرية العامة
لل�شـ ـ ـ�ؤون الفني ـ ــة

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/85
في �ش�أن الهيئة العامة للطيـران المدني
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33ب�إن�شاء الهيئة العامة للطريان املدين ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/43ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة للطريان املدين ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل م�سمى " الهيئة العامة للطريان املدين " �إلى " هيئة الطريان املدين " .
املــادة الثانيــــة
ت�سند �إلى هيئة الطيـران املدين االخت�صا�صات املتعلقة بال�ش�ؤون املناخية من وزارة البيئة
وال�ش�ؤون املناخية  ،على النحو املحدد فـي امللحق املرفق .
املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إلى هيئة الطيـران املدين " املديرية العامة للأر�صاد " كافة املخ�ص�صات والأ�صول
واحلقـ ــوق وااللتزامــات واملوجــودات املتعلقة بال�ش�ؤون املناخية فـي وزارة البيئ ــة وال�ش ـ ـ ـ�ؤون
املناخية .
املــادة الرابعــة
ينقل �إلى هيئة الطيـران املدين " املديرية العامة للأر�صاد " املوظفون املعنيون بال�ش�ؤون
املناخية من وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،بذات درجاتهم املالية  ،وفقا لل�ضوابط التي
يحددها جمل�س الوزراء .
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املــادة اخلام�ســـة
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )5من نظام هيئة الطريان املدين امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" يتولى �إدارة الهيئة وتنظيم �ش�ؤونها جمل�س �إدارة ي�شكل بقرار من جمل�س الوزراء  ،وتكون
مدة الع�ضوية فـي املجل�س ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة مماثلة " .
املــادة ال�ساد�ســـة
ي�ستبدل بن�ص املادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" يكون لهيئة الطريان املدين رئي�س بالدرجة اخلا�صة ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين " .
املــادة ال�سابعـــــة
ت�ستبدل بعبارة " وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات ال�صلة بال�ش�ؤون املناخية  ،عبارة " هيئة الطيـران املدين " .
وت�ستبدل بعبارة " وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات ال�صلة بال�ش�ؤون املناخية  ،عبارتا " رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الطيـران املدين "
�أو " رئي�س هيئة الطيـران املدين "  ،بح�سب الأحوال .
كما ي�ستبدل بعبارتي " الهيئة العامة للطريان املدين "  ،و " الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة
للطيـران املدين " � ،أينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارتا " هيئة الطيـران
املدين "  ،و " رئي�س هيئة الطيـران املدين " .
املــادة الثامنــــــة
تلغى املادة الرابعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/33امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف
هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة التا�سعـــــــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  27 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  17 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ملحــق
باالخت�صا�صات المتعلقة بال�ش�ؤون المناخية
 - 1العمل على مراقبة وتقييم التغريات املناخية  ،من �أجل احلفاظ على �سالمة النظم
البيئية واالجتماعية واالقت�صادية .
 - 2امل�ساهمة فـي تطوير �آفاق البحث العلمي فـي املجاالت املناخية  ،وتبادل اخلربات ،
وجمع البيانات العلمية  ،واال�ستفادة منها .
 - 3ن�شر الوعي  ،وغر�س مفاهيم متطلبات التعامل مع الأنواء املناخية اال�ستثنائية لدى
كافة فئات املجتمع .
 - 4اقتـراح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة بال�ش�ؤون املناخية  ،و�إ�صدار
اللوائح والقرارات املتعلقة بها .
 - 5تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي املجاالت املناخية مع غيـرها من اجلهات املعنية فـي الدول
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 6العمل على تنفيذ القرارات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية املت�صلة بال�ش�ؤون املناخية
التي تكون ال�سلطنة طرفا فيها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 7متثيل ال�سلطـنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
بال�ش�ؤون املناخية .
� - 8أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/86
ب�إلــغــاء بـعــ�ض القــوانين
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى القانون اخلا�ص بتنظيم بلدية �صحار ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/9
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/96
وعلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يلغــى القانــون اخلــا�ص بتنظيــم بلديــة �صح ــار  ،وقانـ ــون تنظي ــم البلديـ ــات الإقليمي ــة ،
وقانون بلدية م�سقط  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/87
ب�إن�شـــاء وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب
وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2004/112ب�إن�شاء وزارة لل�ش�ؤون الريا�ضية  ،وتحديد
اخت�صا�صاتها ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2006/7باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية ،
وعلى المر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2011/117ب�إن�شـ ــاء اللجن ـ ــة الوطني ــة لل�شبـ ــاب  ،و�إ�صـ ــدار
نظامها ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2016/40بتحديد اخت�صا�صات وزارة التراث والثقافة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2019/65ب�إن�شاء وزارة �ش�ؤون الفنون ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ وزارة با�سم " وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب "  ،وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للملحق
رقم (  ) 1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب وفقا للملحق رقم (  ) 2المرفق .
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املــادة الثالـثــــة
ت ـ ـ�ؤول �إلى وزارة الثقافـ ــة والريا�ض ــة وال�شباب كاف ــة املخ�ص�ص ــات والأ�ص ــول واحلق ـ ــوق
وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة بكل من  :وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية  ،ووزارة �ش�ؤون الفنون ،
واللجنة الوطنية لل�شباب  ،كما ي�ؤول �إليها من وزارة التـراث والثقافة كل ما يتعلق بال�ش�ؤون
الثقافـية .
املــادة الرابعــة
ينقل �إلى وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب موظفو كل من  :وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية ،
ووزارة �ش�ؤون الفنون  ،واللجنة الوطنية لل�شباب  ،وذلك بذات درجاتهم املالية .
كما ينقل �إليها من وزارة التـراث والثقافة املوظفون املعنيون بال�ش�ؤون الثقافـية  ،بذات
درجاتهم املالية وفقا لل�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء .
املــادة الخام�سـة
ت�ستبدل بعبارات " وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية "  ،و " وزارة �ش�ؤون الفنون "  ،و " اللجنة الوطنية
لل�شباب " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارة " وزارة الثقافة والريا�ضة
وال�شباب " .
وت�ستبدل بعبارات " وزير ال�ش�ؤون الريا�ضية "  ،و " وزير �ش�ؤون الفنون "  ،و " رئي�س اللجنة
الوطنية لل�شباب " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارة " وزير الثقافة
والريا�ضة وال�شباب " .
كما ت�ستبدل بعبارتي " وزارة الرتاث والثقافة "  ،و " وزير الرتاث والثقافة " � ،أينما وردتا
فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�صلة بالثقافة " عبارتا " وزارة الثقافة والريا�ضة
وال�شباب "  ،و " وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب " .
املــادة ال�ساد�ســة
تلغى كل من وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية  ،ووزارة �ش�ؤون الفنون  ،واللجنة الوطنية لل�شباب ،
كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

امللحـــق رقـــم ( ) 1
اخت�صا�صات وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب
 - 1و�ضع ال�سيا�سات واخلطط والربامج فـي جماالت الثقافة والريا�ضة وال�شباب  ،وعر�ضها
على جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 2الإ�شراف على املكتبات  ،واملراكز  ،وامل�ؤ�س�سات الثقافـية .
 - 3جمع الآداب العمانية  ،وتوثيقها  ،وتطويرها  ،والعمل على انت�شارها محليا و�إقليميا
ودوليا  ،وت�شجيع املهتمني بها  ،و�إبراز �إ�سهاماتهم  ،وتطوير قدراتهم .
 - 4املوافقة على �إن�شاء املكتبات الأهلية  ،والإ�شراف عليها .
� - 5إجراء البحوث والدرا�سات والرتجمة املتخ�ص�صة فـي املجاالت الثقافـية .
� - 6إقامة املعار�ض واملهرجانات والفعاليات الثقافـية محليا ودوليا  ،لإبراز الدور الثقافـي
العماين  ،وامل�ساهمة فـي التقارب مع �شعوب العامل  ،وح�ضاراته .
� - 7إن�شاء  ،و�إدارة �صاالت الفنون اجلميلة  ،و�صاالت العر�ض  ،والبيوت والعمارة الفنية .
 - 8جمع موروث الفنون العمانية  ،وتوثيقها  ،وتطويرها  ،والعمل على ن�شرها محليا
ودوليا .
 - 9ت�شجيع الأعمال امل�سرحية الهادفة .
 - 10دعم دور العر�ض امل�سرحي فـي تقدمي �أعمال ال�شباب  ،و�إف�ساح املجال لإبداعاتهم فـي
الأعمال امل�سرحية والفنية .
 - 11تطوير الفنون ال�شعبية  ،و�ضمان ا�ستدامتها .
 - 12الإ�شراف على الهيئات اخلا�صة واملعاهد وال�شركات ودور العر�ض وامل�سارح العاملة فـي
جمال الفنون  ،وفق القوانني والأنظمة املعمول بها .
 - 13الإ�شراف على اجلمعيات املرتبطة �أعمالها مبجال الفنون .
 - 14ت�شجيع الإبداع واالبتكار  ،ودعم ورعاية الفنانني فـي مختلف جماالت الفنون املتعددة .
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 - 15االهتمام باملناف�سات الريا�ضية  ،والعمل على رعاية املجيدين فـيها .
 - 16دعم الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي  ،والرقابة والإ�شراف عليها  ،وفق
القوانني والأنظمة املعمول بها .
� - 17إقرار م�شاركة الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي فـي اللقاءات وامل�ؤمترات
الريا�ضية .
 - 18تنظيم اللقاءات واملباريات وامل�سابقات فـي كافة املجاالت الريا�ضية على امل�ستويني :
املحلي  ،واخلارجي .
 - 19فتح قنوات التوا�صل الهادف واحلوار البناء بني فئة ال�شباب فـي ال�سلطنة  ،للنهو�ض
بكل ما من �ش�أنه تعزيز االنتماء للوطن  ،وقائده .
 - 20العمل على التم�سك بالقيم الدينية  ،وتر�سيخ قيم املواطنة ال�صاحلة  ،واملوروث
احل�ضاري العماين  ،و�أخالقيات التوا�صل واحلوار بني فئات املجتمع املختلفة ،
ومفاهيم العمل  ،و�أخالقياته  ،وخدمة املجتمع .
 - 21توعية فئة ال�شباب بالت�شريعات التي حتدد واجباتهم جتاه الدولة واملجتمع  ،وتكفل
حقوقهم وحرياتهم ال�شخ�صية .
 - 22الت�أكيد على الثوابت الأ�سا�سية للدولة  ،واملجتمع  ،واحلقوق واحلريات ال�شخ�صية .
 - 23العمل على تو�سيع م�شاركة ال�شباب فـي م�سرية التنمية االجتماعية واالقت�صادية فـي
ال�سلطنة .
 - 24بحث متطلبات ال�شباب فـي املرحلتني  :الراهنة وامل�ستقبلية  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها
�إلى اجلهات املخت�صة .
 - 25العمل على غر�س وتعزيز روح الثقافة الوطنية والهوية العمانية لدى ال�شباب ،
وحمايتهم من الأفكار الدخيلة .
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 - 26تعزيز مواهب ال�شباب  ،و�إبراز �إبداعاتهم  ،وتكرميهم  ،وتقدمي الدعم الالزم لهم من
خالل �إقامة الأندية العلمية والفنية مبا ي�سهم فـي حتقيق طموحاتهم .
 - 27العمل على تبادل اخلربات والتجارب بني فئة ال�شباب .
 - 28اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 - 29تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 30العمل على تنفـيذ القرارات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية ذات العالقة بالوزارة التي
تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 31متثيل ال�سلطـنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 32أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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الوزير

املديرية العامة
للأن�شطة الريا�ضية

املديرية العامة
للرعاية والتطوير الريا�ضي

املديرية العامة لل�شباب

وكيل الوزارة للريا�ضة وال�شباب

الملحق رقم ()2
الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب

مكتب الوزير

املديرية العامة
للتخطيط

املديرية العامة للفنون

املنتدى الأدبي

وكيل الوزارة للثقافة

املديرية العامة للآداب

املديريات العامة للثقافة
والريا�ضة وال�شباب فـي
حمافظتي (ظفار� /شمال
الباطنة)
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية

�إدارات الثقافة والريا�ضة وال�شباب فـي
املحافظات (م�سندم /الربميي /الداخلية/
جنوب الباطنة /جنوب ال�شرقية� /شمال
ال�شرقية /الظاهرة /الو�سطى)

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/88
بدمـــج وزارة العــــدل ووزارة ال�ش�ؤون القانونية
فـي وزارة واحدة ت�سمى وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
وحتديــــد اخت�صـــــا�صاتها واعتـــــماد هــــيكلها التنظيمـــــي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  94/2ب�إجراء تعديل في الت�شكيل الوزاري ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  94/14بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون القانونية ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  94/114باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�ش�ؤون القانونية ،
وعلى المر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2000/47بتحدي ـ ـ ــد اخت�صا�ص ـ ـ ــات وزارة العــدل  ،واعتم ــاد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تدمــج وزارتا " العدل "  ،و " ال�ش ـ ـ�ؤون القانونيـ ــة " فـي وزارة واح ــدة ت�سم ــى " وزارة العــدل
وال�ش�ؤون القانونية "  ،وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للملحق رقم (  ) 1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية وفقا للملحق رقم (  ) 2املرفق .
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املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إلى وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات
واملوجودات اخلا�صة بوزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،وينقل موظفوها �إلى وزارة العدل وال�ش�ؤون
القانونية بذات درجاتهم املالية .
كمــا ينقـ ـ ـ ــل �إليه ــا الأع�ضـ ــاء الفني ـ ـ ــون ف ــي وزارة ال�شـ ـ ـ�ؤون القانوني ـ ـ ــة  ،بـ ــذات درجاتهـ ـ ــم ،
ومخ�ص�صاتهم املالية  ،و�أو�ضاعهم الوظيفية .
املــادة الرابعــة
دون الإخالل ب�أحكام املادة اخلام�سة من هذا املر�سوم  ،ت�ؤول �إلى وزارة العدل وال�ش�ؤون
القانونية كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة بوزارة
العدل  ،وينقل موظفوها �إلى كل من  :وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية  -مبن فـيهم موظفو
التق�سيمات ذات ال�صلة بكل من � :أعمال اخلربة �أمام املحاكم  ،و�ش�ؤون املحامني  ، -ووزارة
الداخلية  ،ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية  ،والأمانة العامة ملجل�س ال�ش�ؤون الإدارية
للق�ضاء  ،ومحافظات  :م�سقط  ،وظفار  ،وم�سندم بذات درجاتهم املالية  ،وفقا لل�ضوابط
التي يحددها جمل�س الوزراء .
املــادة الخام�سـة
ت�ؤول �إلى كل من  :وزارة الداخلية  ،ومحافظات  :م�سقط  ،وظفار  ،وم�سندم  -بح�سب
الأحوال  -كافة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات
اخلا�صة بالتق�سيمات ذات ال�صلة بالتوفـيق وامل�صاحلة فـي وزارة العدل  ،كما ينقل موظفو
هذه التق�سيمات �إلى تلك اجلهات  -كل فـيما يخ�صه  -بذات درجاتهم املالية .
وت�ؤول �إلى وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية كافة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات والأ�صول
واحلقوق وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة باملديرية العامة لإدارة وا�ستثمار �أموال الأيتام
والق�صر فـي وزارة العدل  ،وينقل موظفوها �إلى وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية  ،بذات
درجاتهم املالية .
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كما ت�ؤول �إلى جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء كافة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات والأ�صول
واحلقـ ــوق وااللتزامـ ــات واملوجودات اخلا�ص ــة بالتق�سيم ــات ذات ال�صلـ ــة بالكات ــب بالعـ ــدل
فـي وزارة العدل  ،وينقل موظفو هذه التق�سيمات �إلى الأمانة العامة ملجل�س ال�ش�ؤون الإدارية
للق�ضاء  ،بذات درجاتهم املالية .
املــادة ال�ساد�ســة
ت�ستبـ ــدل بعبارات " وزارة العـ ــدل "  ،و " وزارة ال�ش ـ ـ�ؤون القانونية "  ،و " وزير العدل " ،
و " وزير ال�ش�ؤون القانونية " �أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�صلة
بال�ش�ؤون القانونية  ،و�أعمال اخلربة �أمام املحاكم  ،واملحاماة  ،عبارتا " وزارة العدل وال�ش�ؤون
القانونية "  ،و " وزير العدل وال�ش�ؤون القانونية " .
وت�ستب ــدل بعبارت ــي "وزارة العدل"  ،و "وزي ــر العدل" �أينما وردتا فـي القوانــني واملرا�سي ــم
ال�سلطاني ــة ذات ال�صل ــة بالتوفيق وامل�صاحلــة  ،عبــارات " وزارة الداخليــة"  ،و "محافظة
م�سقــط" ،و "محافظة ظفار" ،و "محافظــة م�سنــدم"  ،و "وزيــر الداخلي ــة"  ،و "وزيــر الدول ــة
ومحافظ م�سقط "  ،و "وزيــر الدولـة ومحافـظ ظفار"  ،و "وزير الدولة ومحافظ م�سنـدم"،
وذلك بح�سب الأحوال .
كما ت�ستبدل بعبارتي "وزارة العدل" ،و "وزير العدل" �أينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطاني ـ ــة ذات ال�صل ـ ــة بالكاتـ ــب بالعــدل  ،عبارتـ ــا "جملــ�س ال�شـ ـ�ؤون الإداريـ ــة للق�ض ــاء "،
و "رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء ".
املــادة ال�سابعـــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

امللحـــق رقـــم ( ) 1
اخت�صا�صات وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
� - 1إعداد  ،ومراجعة م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية  ،واتخاذ �إجراءات �إ�صدارها .
 - 2مراجعة م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صبغة الت�شريعية التي تعدها
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة قبل �إ�صدارها ،
ون�شرها فـي اجلريدة الر�سمية .
 - 3مراجعة م�شروعات العقود النموذجية املوحدة التي تعدها وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة فـي الأحوال املن�صو�ص عليها قانونا .
 - 4مراجع ــة م�شروعـ ــات العق ــود التي جتـ ــاوز قيمتهـ ــا ( )5خم�سة مالييـن ري ــال عمانــي ،
والأوامر التغيريية املرتبطة بها � ،أيا كانت قيمتها قبل توقيعها  ،والبدء فـي تنفـيذها
من �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة  ،وت�شمل املراجعة فـي غري العقود النموذجية املوحدة الإجراءات ال�سابقة على
عملية التعاقد .
� - 5إ�صدار الفتاوى ب�إبداء الر�أي القانوين املعتمد فـيما يعر�ض عليها من وقائع متعلقة
بتطبيق املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات  ،بناء على طلب �إحدى
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة .
� - 6إبداء ال ــر�أي القانوين اال�ست�ش ــاري فـيم ــا يعــر�ض عليه ــا من وقائــع متعلقـ ــة بتنفـي ــذ
االتفاقيات الدولية � ،أو العقود التي �أبرمتها وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وغريها
من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة .
 - 7الف�صل بقرار معتمــد فـي املنازعــات التي تن�ش�أ بني وحدات اجله ــاز الإداري للدول ــة ،
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة � ،أو بينها وبني ال�شركات اململوكة بالكامل
للحكومة .
 - 8مراجع ــة م�شروع ــات االتفاقي ــات الدولي ــة  ،ومذكرات التفاهم التي تنوي ال�سلطنة ،
�أو �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
توقيعها  ،و�إبداء الر�أي القانوين فـي طلبات االن�ضمام �إلى االتفاقيات الدولية القائمة .
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� - 9إ�صدار اجلريدة الر�سمية وفقا للقانون .
 - 10تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم وفقا لأحكام القانون .
 - 11الإ�شراف على �ش�ؤون املحامني .
 - 12تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بال�ش�ؤون العدلية  ،والقانونية
مع اجلهات املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 13متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات  ،والفعاليات  ،واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
بال�ش�ؤون العدلية  ،والقانونية .
 - 14امل�شاركـ ــة فـي �إع ــداد التقارير الدوري ــة الواجـ ــب تقدميه ــا �إل ــى املنظم ــات الإقليمي ــة
والدولية .
 - 15اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 - 16ما يحال �إلى الوزارة من مو�ضوعات من جاللة ال�سلطان � ،أو جمل�س الوزراء .
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املديرية العامة
لل�ش�ؤون القانونية

وكيـــل الـــوزارة

الوزيــــر

الملحــق رقــم ()2
الهيكــل التنظيمـي لـوزارة العـدل وال�شـ�ؤون القانونيـة

مكتـ ــب الوزي ـ ــر

املديرية العامة
لل�ش�ؤون العدلية
املديرية العامة
للجريدة الر�سمية

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/89
ب�إن�شـــاء وزارة العمـــل
وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
�سلطـان عمـان
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى المر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقـ ــم  2002/17ب�إعـ ــادة ت�شكي ــل مجل ــ�س الخدم ــة المدنيـ ــة ،
وتحديد اخت�صا�صاته ،
وعلى المر�ســوم ال�سلطان ــي رق ــم  2004/76بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة القــوى العامل ــة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2008/142بتحديد اخت�صا�صات وزارة الخدمــة المدنيــة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلــى المر�س ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقـ ـ ــم  2016/48ب�إن�شـ ـ ــاء ال�صن ـ ــدوق الوطنـ ــي للتدريـ ـ ــب ،
و�إ�صـ ــدار نظامه ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2019/22ب�إن�شاء المركز الوطني للت�شغيل  ،و�إ�صدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� وزارة ت�سمى " وزارة العمل "  ،وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للملحق رقم (  ) 1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقا للملحق رقم (  ) 2المرفق .
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املــادة الثالـثــــة
ت ـ�ؤول �إلى وزارة العمــل كاف ــة املخ�ص�صــات والأ�ص ــول واحلق ــوق وااللتزام ــات واملوج ــودات
اخلا�صة بكل من  :جمل�س اخلدمة املدنية  ،ووزارة القوى العاملة  ،ووزارة اخلدمة املدنية ،
وال�صندوق الوطني للتدريب  ،واملركز الوطني للت�شغيل .
املــادة الرابعــة
ينقل �إلى وزارة العمل موظفو كل من  :وزارة القوى العاملة  ،ووزارة اخلدمة املدنية ،
وال�صندوق الوطني للتدريب  ،واملركز الوطني للت�شغيل  ،وذلك بذات درجاتهم املالية .
املــادة الخام�سـة
ت�ستبدل بعبارات " جمل�س اخلدمة املدنية "  ،و " وزارة اخلدمة املدنية "  ،و " وزارة القوى
العاملة " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�صلة باخلدمة املدنية
والعمل  ،عبارة " وزارة العمل " .
كما ت�ستبـ ــدل بعبـ ــارات " رئي ــ�س جملـ ــ�س اخلدمـ ـ ــة املدنيـ ــة "  ،و " وزي ــر اخلدمــة املدنيـ ــة " ،
و "وزير القوى العاملة " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�صلة
باخلدمة املدنية والعمل  ،عبارة " وزير العمل " .
املــادة ال�ساد�ســة
يلغى كل من  :جمل�س اخلدمة املدنية  ،ووزارة القوى العاملة  ،ووزارة اخلدمة املدنية ،
وال�صندوق الوطني للتدريب  ،واملركز الوطن ــي للت�شغي ــل  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا
املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

امللحـــق رقـــم ( ) 1
اخت�صا�صات وزارة العمل
 - 1اقرتاح ال�سيا�سات واخلطــط املتعلق ــة بالتوظي ــف ف ــي القطاعي ــن  :العام  ،واخلا�ص ،
وتطوير وتنمية وحدات اجلهاز الإداري للدولة املدنية وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة  ،واقرتاح ال�سيا�سة العامة للقوى العاملة  ،ل�ضمان اال�ستخدام الأمثل للموارد
الب�شرية واملالية املتاحة  ،وعر�ضها على جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 2و�ض ــع الأ�س ــ�س واملعايي ــر الالزم ــة لتطبي ــق مفاهيــم التخطي ــط الوظيف ــي والتطوي ــر
الإداري وجودة الأداء على م�ستوى وحدات اجلهاز الإداري للدولة املدنية وغريها من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة والقطاع اخلا�ص  ،والتن�سيق مع هذه الوحدات ب�ش�أن
تنفـيذ ذلك .
 - 3بحث ودرا�سة ال�شك ــاوى واال�ستف�ســارات املقدمة من موظف ــي وحدات اجلهاز الإداري
للدولة املدنية والعاملني فـي القطــاع اخلا�ص حول تطبيــق قانـ ــون اخلدم ــة املدني ــة
وقانون العمل واللوائح والقرارات املنفذة لهما .
 - 4تنفـيذ اخلطط املعتمدة املتعلقة بالتوظيف فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة املدنية
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،والقطاع اخلا�ص .
 - 5تنفـيذ اخلطط والربام ــج الالزمة لتوطي ــن الوظائ ــف امل�شغول ــة بغري العمانيني فـي
القطاعني  :العام  ،واخلا�ص  ،ومتابعة تنفـيذها .
 - 6متابعة خطط وبرامج التدريب والت�أهيل  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 7مراجعة م�شروعات الهياكل التنظيمية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة املدنية ،
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة .
 - 8مراجعة م�شروعات موازنة الوظائف ال�سنوية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة املدنية ،
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،قبل اعتمادها من اجلهة املخت�صة .
� - 9إدارة نظام املوارد الب�شرية الآيل على م�ستوى وحدات اجلهاز الإداري للدولة املدنية ،
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة .
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 - 10تقدمي املعاونة الفنية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة املدنية  ،وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة  ،فـي كافة جماالت العمل  ،والتن�سيق مع اجلهة املخت�صة ب�إبداء
الر�أي �إذا تطلب الأمر ذلك .
 - 11عر�ض طلبات رفع احلد الأدنى للمعا�ش  ،وطلبات منح معا�ش ا�ستثنائي فـي احلاالت
الفردية املن�صو�ص عليها فـي قانـ ــون معا�ش ــات ومكاف ـ ـ�آت ما بعد اخلدمـ ــة ملوظفـي
احلكومة العمانيني  ،على جمل�س الوزراء  ،التخاذ ما يراه منا�سبا .
 - 12و�ضع نظام متكام ــل للمعلومـ ــات  ،و�إع ــداد �سج ــل القـوى العاملـ ــة الوطنيــة لغاي ــات
التخطيط .
 - 13تنظيم احتياجات القطاع اخلا�ص من القوى العاملة الوافدة  ،وو�ضع ال�ضوابــط
لرت�شيـد ا�ستقدامه ــا  ،و�إ�صــدار الرتاخيــ�ص اخلا�صــة بهــا  ،وفقــا للوائــح والقرارات
املنظمة لذلك .
 - 14تقديــم الدعم للجهة املخت�صة بالتعليم التقني واملهني بهدف تطويـ ــره  ،والتو�س ــع
فـي براجمه  ،وتخ�ص�صاته  ،وربطها باحتياجات �سوق العمل .
 - 15الإ�سهام فـي تطوير الربامج التدريبية وفقا للمعايري وامل�ستويات املهنية املعتمدة ،
وت�شجيع التدريب على ر�أ�س العمل  ،ومتابعة اخلريجني لال�ستفادة من فر�ص العمل
املتاحة .
 - 16تر�شيح الباحثني عن عمل  ،الذين تتوافر فـيهم �شروط �شغل الوظائف واملهن املراد
�شغلها فـي كل من وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية  ،والع�سكرية  ،والأمنية) ،
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،والقطاع اخلا�ص .
 - 17توجيه و�إر�شاد الباحثني عن عمل لال�ستفادة من فر�ص العمل املتاحة مبا يتنا�سب
وم�ؤهالتهم العلمية  ،وخبـراتهم العملية  ،وكذلك ت�شجيعهم على االلتحاق ببـرامج
التدريب  ،لإك�سابهم املهارات املهنية وفقا الحتياجات �سوق العمل .
 - 18متابعة ال�سيا�سات والربامج اخلا�صة بت�شغيل الباحثني عن عمل فـي القطاعني  :العام ،
واخلا�ص  ،ورفع تقارير ب�ش�أنها �إلى جمل�س الوزراء .
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 - 19التن�سيق مع اجلهات املعنية لتحديد �أولويات التعليم والتدريب واحتياجات �سوق
العمل مبا يكفل دعم القطاعات اال�سرتاتيجية وامل�شروعات التنموية من الكفاءات
واملهارات الوطنية .
 - 20درا�سة وحتليل االحتياجات الوظيفـية للقطاعات االقت�صادية والتنموية واخلدمية ،
واقرتاح الربامج وخطط العمل لتمكني الكوادر الوطنية من �شغل الوظائف واملهن
املختلفة .
 - 21ت�سجيل الباحثني عن عمل و�إن�شاء قاعدة بيانات متكاملة تت�ضمن بياناتهم ال�شخ�صية ،
وم�ؤهالتهم العلمية  ،وخرباتهم العملية  ،وغري ذلك من البيانات ذات ال�صلة .
 - 22توفـري البيانات املتعلقة بالقوى العاملة الوطنية فـي �سوق العمل  ،مبا فـي ذلك الربط
الإلكرتوين مع كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية  ،والع�سكرية  ،والأمنية) ،
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص وغريها .
 - 23بناء ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات املحلية والعاملية الرائدة فـي جمال التدريب  ،واال�ستفادة
من براجمها حمليا لدعم القطاعات اال�سرتاتيجية  ،والقطاع اخلا�ص .
 - 24ال�سعي لتمويل الربامج التدريبية التي تتالءم مع الر�ؤية الوطنية  ،والقطاعات ذات
الأولوية  ،وتلبي احتياجات القطاع اخلا�ص  ،وامل�شروعات الوطنية من الكفاءات .
 - 25اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 - 26تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 27العمل على تنفـيذ القرارات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية ذات العالقة بالوزارة التي
تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 28متثيل ال�سلطـنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 29أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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مكت ـ ــب الوزي ـ ـ ــر

وكيل الوزارة لتنمية املوارد الب�شرية

املديرية العامة
للمراجعة واملتابعة الإدارية
املديرية العامة
للرعاية العمالية

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

املديرية العامة
للت�شغيل

وكيــــل الــــوزارة للعـمـــل

املديرية العامة للتخطيط

الوزيــــر

الملحــق رقــم ()2
الهيكــل التنظيمــي لـــوزارة العمـــل

املديرية العامة
للتدريب

املديرية العامة
للتطوير و�ضمان اجلودة
املديريات العامة للعمل فـي املحافظات (ظفار /الداخلية�/شمال الباطنة� /إدارات العمل فـي املحافظات
جنوب الباطنة/جنوب ال�شرقية� /شمال ال�شرقية /الظاهرة)
(م�سندم /الربميي /الو�سطى)

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/90
ب�إنـ�شاء وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية المعلومات
وتحديــــد اخت�صا�صاتهـــا واعتمــــاد هيكلهـــا التنظيمـــي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/19بتحديد اخت�صا�صات وزارة النقل  ،واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/63ب�إن�شاء وزارة التقنية واالت�صاالت ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/64ب�إن�شاء مركز الدفاع الإلكرتوين  ،و�إ�صدار نظامه ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� وزارة با�سم " وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات "  ،وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا
للملحق رقم ( )1املرفق  ،وذلك دون الإخالل بنظام مركز الدفاع الإلكرتوين امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
يعتمـ ــد الهيك ــل التنظيمــي ل ــوزارة النق ــل واالت�صـ ــاالت وتقنيـ ــة املعلوم ــات وفــقا للملحـ ــق
رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إلى وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق
وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة بكل من  :وزارة النقل  ،ووزارة التقنية واالت�صاالت .
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املــادة الرابعــة
ينقـ ــل �إلى وزارة النقـ ــل واالت�صـاالت وتقني ــة املعلوم ــات موظف ــو ك ــل مـ ــن  :وزارة النق ــل ،
ووزارة التقنية واالت�صاالت  ،بذات درجاتهم املالية .
املــادة الخام�سـة
ت�ستبدل بعبارتي " وزارة النقل " و "وزارة التقنية واالت�صاالت" � ،أينما وردتا فـي القوانني
واملرا�سيـ ـ ــم ال�سلطانيـ ـ ــة ذات ال�صلـ ـ ـ ــة بالنقـ ـ ــل واالت�ص ــاالت وتقنيـ ــة املعلوم ــات والربيـ ــد ،
عبارة " وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات " .
كما ت�ستبدل بعبارتي "وزير النقل" و " وزير التقنية واالت�صاالت " � ،أينما وردتا فـي القوانني
واملرا�سي ـ ــم ال�سلطاني ـ ــة ذات ال�صل ــة بالنقـ ــل واالت�صـ ــاالت وتقنيـ ـ ــة املعلومـ ــات والربيـ ــد ،
عبارة " وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات " .
املــادة ال�ساد�ســة
تلغ ــى وزارت ــا "النق ــل" و "التقني ــة واالت�ص ــاالت"  ،كم ــا يلغ ــى كـل ما يخالف هــذا املر�ســوم ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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امللحق رقم ()1
اخت�صا�صات وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
-1

-2
-3
-4
-5

-6

-7

-8

-9

1اقرتاح ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية املتعلقة مبجاالت النقل الربي والبحري ،
واالت�صاالت وتقنية املعلومات  ،والربيد  ،وعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء  ،مبا ي�سهم فـي حتقيق
�أهداف اخلطط التنموية للدولة  ،وعر�ضها على جمل�س الوزراء لالعتماد .
2تنفـيذ ومتابعة وتقييم ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية املعتمدة .
 3إ�ع ــداد الدرا�س ــات واخلط ــط والربام ــج ذات ال�صلـ ــة باخت�صا�صـ ــات الـ ــوزارة  ،وحتديـ ــد
احتياجاتها امل�ستقبلية  ،والعمل على تنفـيذها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
4تنفـيذ و�صيانة وتطوير وت�أهيل الطرق ال�سريعة  ،والرئي�سية  ،والثانوية .
5اتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق التعاون والتن�سيق بني وحدات اجلهاز الإداري
للدولـ ــة وغريه ــا مـ ــن الأ�شخـ ــا�ص االعتباري ــة العام ــة  ،وبينها وبني القطاع اخلا�ص ،
وذلك فـيما يتعلق مب�شاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات .
 6تنفـيذ م�شاريع البنية الأ�سا�سية ملجتمع عمان الرقمي  ،والإ�شــراف على تنفـيذ م�شاريع
االت�صـ ــاالت وتقني ــة املعلومـ ــات فـي جمي ــع وح ــدات اجله ــاز الإداري للدولـ ــة وغريهـ ــا
من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،وما يرتبط بها من خدمات �إلكرتونية .
� 7إعداد املعايري الالزمة لتطبيق النظم من قبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها
من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ,للوفاء مبتطلبات جمتمع عمان الرقمي  ،وحتقيق
التكامل بني جميع هذه الوحدات لتقدمي خدماتها �إلكرتونيا .
8الإ�شراف على برنامج التحول الرقمي الوطني  ،ودعم تنفـيذ امل�شاريع واملبادرات
املتعلقة بالقطاعات الوطنية اال�سرتاتيجية عرب تفعيل التقنيات الرقمية احلديثة ،
واالت�صاالت املتطورة .
9اعتماد �ضوابط تطبيق التعامالت الإلكرتونية احلكومية  ،ودعم وتب�سيط �إجراءات
اخلدمات وحت�سني بيئة الأعمال عرب اخلدمات الرقمية الأ�سا�سية .
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10 10الإ�ش ـ ــراف علــى م�شاريـ ــع ومب ــادرات البني ــة الأ�سا�سي ــة واملن�ص ــات التقنيـ ــة الوطنيـ ــة
ذات ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
� 11 11إ�صدار القواعد والإجراءات الالزم ــة للمحافظة على نظم املعلومات فـي حال ــة وقـ ــوع
حوادث  ،بالتن�سيق مع مركز الدفاع الإلكرتوين  ،والعمل على احلد من �آثارها .
 12 12و�ضع وتنفـيذ برامج التوعية املعلوماتية مبا يحقق انت�شار ا�ستخدام خدمات احلكومة
الإلكرتونية  ،وحتقيق غايات جمتمع عمان الرقمي .
 13 13تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة فـي جمال تقنية املعلومات .
� 14 14إعــداد املعاييــر الالزم ــة حلفــظ املعلومات �إلكرتونيا مبا يكفــل �سهولـة تداولهــا ،
وتدقيقها  ،واملحافظة على �سريتها  ،وما يرتبط بها من �إجراءات  ،بالتن�سيق مع مركز
الدفاع الإلكرتوين .
15 15متابعة وتقييم برامج املوارد الب�شرية  ،وتدريب العاملني فـي جمال تقنية املعلومات ،
بهدف تنمية املهارة والكفاءة لديهم .
16 16العمـ ــل على نقـ ــل وتوط ــني التكنولوجي ــا املتقدم ــة ف ــي �صناع ــة تقنيــة املعلوم ــات ،
وحتقيق اال�ستفادة منها .
17 17دعم البحوث والدرا�سات وامل�سوحات فـي جمال تقنية املعلومات  ،ومبادرات احللول
االبتكاري ـ ـ ــة والأنظمـ ـ ــة الرقمي ـ ــة املتعلق ــة بالتح ــول الرقمـ ــي  ،وت�شجيـ ــع اال�ستفـ ـ ــادة
من نتائجها .
18 18توفـري خدمة التوقيت الوطني املعتمد  ،وو�ضــع املعايري ذات ال�صلــة بهذه اخلدمــة ،
و�ضوابط الرتخي�ص لتقدميها  ،والرقابة عليها .
19 19العمل على تطوير قطاع اخلدمات الربيدية .
20 20و�ضع برنامج الف�ضـاء الوطن ــي على املــدى القريب  ،واملتو�س ــط  ،والبعي ــد  ،ومتابع ــة
تنفـيذه .
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21 21دعم برامج تطوير ا�ستخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الف�ضاء .
22 22العمل على ت�أ�سيـ ــ�س بني ــة حتتيــة لتطوير الأنظمة الف�ضائية  ،والأقمار ال�صناعية ،
وت�صنيعها .
23 23ت�شجيع  ،ومتابعة م�شاركة القطاع اخلا�ص فـي تقدمي اخلدمات املتعلقة باخت�صا�صات
الوزارة .
�24 24إعـ ــداد م�شروع ــات القوانني واملرا�سيـ ــم ال�سلطاني ــة املتعلق ــة باخت�صا�صــات الــوزارة ،
و�إ�صدار اللوائح والقرارات املتعلقة بها  ،و�ضمان متابعة تنفـيذها .
25 25تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
26 26العمل على تنفـيذ القرارات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية ذات العالقة بالوزارة
التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
27 27متثيل ال�سلطـنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
�28 28أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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الوزيــــر

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

وكيـــل الــــوزارة
لالت�صاالت وتقنية املعلومات

املديرية العامة
للتخطيط

الملحــق رقــم ()2
الهيكل التنظيمي لوزارة النقل واالت�صاالت وتقنية المعلومات

مكتب الوزير املركز الوطني للف�ضاء والتقنية
املركز الوطني
املتقدمة والذكاء اال�صطناعي لل�سالمة املعلوماتية

وكيــل الــوزارة للنقــل

املديرية
املديرية العامة املديرية العامة
للطرق والنقل الربي لل�ش�ؤون البحرية العامة للموانئ

املديرية العامة للبنى املديرية العامة لتحفيز املديرية العامة للتحول
املديرية العامة
لل�سيا�سات واحلوكمة التحتية واملن�صات الرقمية القطاع ومهارات امل�ستقبل الرقمي ومتكني القطاعات

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/91
بتعديــل م�سمــى وزارة التـــراث والثقافــة
�إلى وزارة التـراث وال�سياحة وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
�سلطـان عمـان
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2005/95بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�سياحة  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2016/40بتحديد اخت�صا�صــات وزارة الت ــراث والثقافـ ــة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل م�سمى " وزارة التـراث والثقافة " �إلى " وزارة التـراث وال�سياحة "  ،وحتدد اخت�صا�صاتها
وفقا للملحق رقم (  ) 1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التـراث وال�سياحة وفقا للملحق رقم (  ) 2المرفق .
املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إلى وزارة التــراث وال�سياحــة كافــة املخ�ص�ص ــات والأ�ص ــول واحلق ــوق وااللتزام ــات
واملوجودات اخلا�صة بوزارة ال�سياحة .
املــادة الرابعــة
ينقل �إلى وزارة التـراث وال�سياحة موظفو وزارة ال�سياحة بذات درجاتهم املالية .
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املــادة الخام�سـة
ت�ستبدل بعبارتي " وزارة الرتاث والثقافة "  ،و " وزير الرتاث والثقافة " �أينما وردتا فـي
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�صلة بالرتاث  ،عبارتا " وزارة التــراث وال�سياح ــة " ،
و" وزير الرتاث وال�سياحة " .
كما ت�ستبدل بعبارتي " وزارة ال�سياحة " و " وزير ال�سياحة " � ،أينما وردتا فـي القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارتا " وزارة الرتاث وال�سياحة "  ،و " وزير الرتاث وال�سياحة " .
املــادة ال�ساد�ســة
تلغى وزارة ال�سياحة  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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امللحـــق رقـــم ( ) 1
اخت�صا�صات وزارة الرتاث وال�سياحة
 - 1و�ضع ال�سيا�سات واخلطط والربامج فـي جماالت الرتاث وال�سياحة  ،وعر�ضها على
جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 2م�سح الآثار  ،والتنقيب عنها فـي ال�سلطنة  ،وح�صرها  ،وتوثيقها  ،وحمايتها .
 - 3ح�صر وترميم الرتاث املعماري واملعامل التاريخية امل�سجلة لدى الوزارة  ،و�صيانتها
لإبراز الدور احل�ضاري والتاريخي العماين .
 - 4جمع املخطوطات العمانية  ،وترميمها  ،وتوثيقها  ،وحتقيقها  ،ون�شرها .
� - 5إن�شاء املتاحف العامة  ،و�إدارتها  ،وتنظيم �إقامة املتاحف  ،وبيوت الرتاث اخلا�صة .
� - 6إجراء البحوث والدرا�سات والرتجمة املتخ�ص�صة فـي املجاالت الرتاثية وال�سياحية .
 - 7احلفاظ على الرتاث اجليولوجي  ،وو�ضع ال�ضوابط الالزمة حلمايته .
 - 8تنفـيذ الأهداف وال�سيا�سات العامة لتطوير �صناعة ال�سياحة فـي ال�سلطنة  ،وو�ضع
اخلطط والربامج الكفـيلة بتحقيقها  ،وبناء قطاع �سياحي منتج ومتنوع ومتكامل
ي�ستفـيد من املوروث التاريخي والثقافـي واحل�ضاري لل�سلطنة  ،ويحافظ عليه مبا
يحقق التنمية االقت�صادية واالجتماعية .
� - 9إن�شاء قاعدة بيانات �شاملة وموثوقة تت�ضمن كافة �أن�شطة القطاع ال�سياحي  ،و�إتاحتها
لأغرا�ض التنمية ال�سياحية واال�ستثمارية .
 -10و�ضع الأطر التنظيمية لعمل القطاع ال�سياحي ب�شقيه  :العام  ،واخلا�ص .
 - 11و�ضع �ضوابط ومعايري �ضمان جودة �أداء املن�ش�آت ال�سياحية  ،والت�أكد من التزام تلك
املن�ش�آت باملحافظة على جودة اخلدمات التي تقدمها .
 - 12توظيف امليزات الن�سبية والتناف�سية لل�سلطنة من �أجل النهو�ض بالقطاع ال�سياحي ،
وحتقيق �أهدافه التنموية من خالل حتديد املواقع ذات اجلذب ال�سياحي لتطويرها ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 13التعريف ب�أهمية القطاع ال�سياحي ودوره فـي �سيا�سات التنمية  ،لرفع م�ستوى الوعي
بني املواطنني  ،واملقيمني .
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 - 14و�ضع الربامج الرتويجية لل�سياحة امل�ستهدفة  ،وحتويلها �إلى فعاليات �سياحية فـي
الداخل واخلارج  ،بهدف زيادة احلركة والتدفق ال�سياحي .
 - 15درا�س ــة وتقيي ــم امل�شروع ــات اال�ستثماري ــة املقرتح ــة للتنمي ــة ال�سياحيـ ــة م ــن ك ــال
القطاعني  :العام  ،واخلا�ص  ،والت�أكد من جدواها االقت�صادية  ،وتوافقها مع خطط
احلكومة التنموية  ،ومتابعة تنفـيذها .
 - 16التن�سيق مع وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار جلذب اال�ستثمارات ال�سياحية :
املحلية واخلارجية من خالل تبني �سيا�سات ال�سوق  ،وا�ستقطاب ر�أ�س املال  ،بالتعاون
امل�شرتك بني القطاعني  :العام  ،واخلا�ص  ،وذلك وفق الأهداف وال�سيا�سات املعتمدة .
� - 17إ�صدار الرتاخي�ص والتعديالت للم�شروعات ال�سياحية  ،و�إعداد الت�صنيفات للفنادق
واملطاعم  ،وفق �أ�س�س ومعايري حمددة ومعلنة للم�ستثمرين .
 - 18العمل على تنمية وتطوير املوارد الب�شرية فـي القطاع ال�سياحي من خالل التدريب
والت�أهيل  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،لرفع كفاءة �أداء العاملني العمانيني فـي
القطاع ال�سياحي  ،وحت�سني قدراتهم .
 - 19التعريف بالإمكانيات الرتاثية وال�سياحية فـي ال�سلطنة .
 - 20ح�صر وتوثيق كافة ال�صناعات احلرفـية وخاماتها التي متتاز بها كل حمافظة من
حمافظات ال�سلطنة  ،وحمايتها .
 - 21االهتمام بالأن�شطة البحثية فـي جماالت التطوير احلرفـي  ،لتحديد االحتياجات
احلالية وامل�ستقبلية من احلرفـيني فـي خمتلف ال�صناعات احلرفـية .
 - 22اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 - 23تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 24العمل على تنفـيذ القرارات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية ذات العالقة بالوزارة التي
تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 25متثيل ال�سلطـنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 26أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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الوزيــــر

املديرية العامة
للتنمية ال�سياحية

املديرية العامة
للرتويج ال�سياحي

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

وكيـــل الــــوزارة لل�سياحـــة

مكت ـ ــب الوزي ـ ـ ــر

الملحــق رقــم ()2
الهيكــل التنظيمــي لــوزارة التــراث وال�سياحــة

املديرية العامة
للمتاحف

وكيـــل الــوزارة للتــراث

املديرية العامة
للآثار

املديرية العامة
للتخطيط

املديرية العامة للرتاث
وال�سياحة فـي حمافظة ظفار

�إدارات الرتاث
وال�سياحة فـي املحافظات

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/92
بتعديــل م�سمــى وزارة الزراعــة والثـروة ال�سمكيــة
�إلــى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
وحتديـد اخت�صا�صاتهــا واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  80/62ب�إن�شاء الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2006/55بتحديد اخت�صا�صات وزارة البلديات الإقليمية
وموارد المياه  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى المر�ســوم ال�سلطانـي رقـ ــم  2012/68بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الزراع ـ ــة والثـ ــروة
ال�سمكية  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى المر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2017/3ب�إ�صــدار نظ ـ ــام الهيئ ـ ــة العامـ ـ ــة للمخـ ـ ــازن
واالحتياطي الغذائي ،
وعلى المر�سـ ــوم ال�سلطاني رق ـ ــم  2019/24ب�إن�شـ ــاء مرك ـ ــز �سالمـ ــة وج ــودة الغـ ــذاء بـ ـ ــوزارة
البلديات الإقليمية وموارد المياه ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل م�سمى " وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية " �إلى " وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية
وموارد املياه "  ،وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة الزراعية وال�سمكية وموارد المياه وفقا للملحق
رقم ( )2المرفق .
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املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إلى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه كافة املخ�ص�صات والأ�صول
واحلقوق وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة بكل من  :الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي
الغذائي  ،والتق�سيمات اخلا�صة مبوارد املياه  ،ومركز �سالمة وجودة الغذاء من وزارة
البلديات الإقليمية وموارد املياه .
املــادة الرابعــة
ينقل �إلى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه موظفو الهيئة العامة للمخازن
واالحتياطي الغذائي بذات درجاتهم املالية .
كما ينقل �إليها موظفو مركز �سالمة وجودة الغذاء  ،واملوظفون املعنيون مبوارد املياه من
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،بذات درجاتهم املالية وفقا لل�ضوابط التي يحددها
جمل�س الوزراء .
املــادة الخام�سـة
ت�ستبدل بعبارتي " وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية "  ،و " وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية " ،
�أينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارتا " وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية
وموارد املياه "  ،و " وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه " .
كما ت�ستبدل بعبارتي " وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه "  ،و " وزير البلديات
الإقليمية وموارد املياه " � ،أينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�صلة مبوارد
املياه و�سالمة الغذاء  ،عبارتا " وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه "  ،و " وزير
الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه " .
املــادة ال�ساد�ســة
تلغى الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

امللحـــق رقـــم ( ) 1
اخت�صا�صات وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
 - 1و�ضع ال�سيا�سات واخلطط والربامج لتنمية وا�ستغالل الرثوات الزراعية واحليوانية
واملائية احلية  ،وموارد املياه  ،والأمن الغذائي  ،وعر�ضها على جمل�س الوزراء لالعتماد .
� - 2إعداد م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية و�إ�صدار اللوائح والقرارات الوزارية
املتعلقة ب�إدارة وا�ستغالل الرثوات الزراعية واحليوانية وال�سمكية واملوارد الرعوية ،
وموارد املياه  ،والأمن الغذائي  ،واخلدمات املرتبطة بها  ،وذلك لتنميتها  ،واحلفاظ
عليها  ،وح�سن ا�ستغاللها  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 3التن�سيــق مع وزارة التج ــارة وال�صناعــة وترويــج اال�ستثمـ ــار لال�ستثم ــار فـي املج ــاالت
الزراعية واحليوانية وال�سمكية واخلدمات املرتبطة بها  ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص على
�إقامة امل�شروعات التي ت�ساهم فـي التنمية الزراعية واحليوانية وال�سمكية .
� - 4إجــراء البحــوث والدرا�ســات للرثوات الزراعية واحليوانية وال�سمكيــة ومــوارد امليــاه ،
لتنميتها  ،وتقييم �أو�ضاعها  ،والعمل على دعم قدراتها الإنتاجية  ،و�إجراء التجارب
والدرا�سات الفنية  ،وتي�سري نقل التقنيات فـي تلك املجاالت  ،و�إيجاد احللول للم�شكالت
العملية .
� - 5إعداد وتنفـيذ برامج �إر�شاد وتدريب املزارعني ومربي املا�شية وال�صيادين  ،بهدف نقل
التقنيات واملعارف احلديثة  ،وحت�سني �أدائهم  ،ورفع م�ستوى معي�شتهم  ،مع املحافظة
على الإرث املعرفـي املنا�سب  ،واال�ستخدام الأمثل للموارد .
 - 6العمـ ــل على تطوي ــر الإدارة احلقلي ــة ملي ــاه الري  ،وو�ض ــع اخلطــط والربام ــج لزي ــادة
كفاءة ا�ستخدامها  ،والعائد منها  ،وتنمية الأرا�ضي الزراعية  ،وحمايتها من الت�صحر
واالجنراف  ،والعمل على ا�ستدامة خ�صوبتها .
 - 7وقاية الثــروات الزراعي ــة واحليوانيــة من الآفات والأمرا�ض  ،وحماي ــة تلك الرثوات
واملوارد املرتبطة بها من �سوء اال�ستخدام  ،واال�ستنزاف  ،والت�صحر .
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 - 8حماية الرثوة املائية احلية من �سوء اال�ستغالل واال�ستنزاف  ،مبا فـي ذلك حتديد
الو�سائل واملعدات والأجهزة امل�سموح با�ستخدامها لأغرا�ض �صيدها .
 - 9تنمية وت�شجيع وتطوير اال�ستزراع ال�سمكي  ،وتقدمي الت�سهيالت الالزمة مبا ي�ضمن
ا�ستدامتها .
� - 10إعداد وتنفـيذ الربامج واخلطط والأنظمة املتعلقة ب�سالمة وجودة املنتجات الزراعية
واحليوانية والرثوات املائية احلية مبا ي�ضمن �صالحيتها و�سالمتها .
� - 11إدارة وتنظيم الت�سويق الزراعي وال�سمكي والأ�سواق ال�سمكية  ،وتطويرها  ،وو�ضع
ال�ضوابط املنظمة لها  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
� - 12إن�شاء وتطوير و�إدارة موانئ ال�صيد البحري وتقدمي اخلدمات مبا ي�ضمن ح�سن
اال�ستفادة منها .
� - 13إعداد وتنفـيذ ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي  ،ورفع تقارير دورية ب�ش�أنها �إلى جمل�س
الوزراء .
 - 14تطوير ال�سيا�سات والت�شريعات الوطنية املرتبطة بقطاعات الأمن الغذائي  ،بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية .
� - 15إن�شاء نظام معلومات وطني متكامل للأمن الغذائي  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 16ت�شجيع القطاع اخلا�ص واجلمعيات الأهلية للإ�سهام بفعالية فـي جمال تعزيز الأمن
الغذائي .
 - 17تخزين ال�سلع واملواد الغذائية الأ�سا�سية  ،ورفع تقارير دورية �إلى جمل�س الوزراء
ب�ش�أن م�ستوى املخزون ال�سلعي .
 - 18و�ضع نظام حلركة املخزون ال�سلعي حلفظه فـي حالة جيدة  ،وتدويره  ،وتعوي�ضه
ب�صفة م�ستمرة  ،وللوزارة التن�سيق فـي هذا ال�ش�أن مع القطاع اخلا�ص  ،على �أال يقل
املخزون ال�سلعي عن احلد الأدنى الذي يقره جمل�س الوزراء .
� - 19إن�شاء و�إدارة و�صيانة وت�أجري خمازن ال�سلع واملواد الغذائية الأ�سا�سية ومرافقها .
 - 20الت�شجيع على �إعداد البحوث والدرا�سات والربامج ذات ال�صلة بالأمن الغذائي .
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� - 21إدارة املخزون الغذائي لدى القطاع اخلا�ص فـي �أثناء الأزمات  ،مبا ميكن موظفـي
الوزارة من املتابعة امل�ستمرة للمخزونني الغذائي وال�سلعي  ،والتحقق من �أماكن
تخزينهما  ،ووفرتهما .
 - 22تقييم ومراقبة وتنمية املوارد املائية  ،وح�سن �إدارتها  ،والعمل على حتقيق التوازن
بني اال�ستخدامات املائية  ،واملوارد املتجددة .
 - 23املحافظة على املوارد املائية من اال�ستنزاف وتر�شيد ا�ستهالك املياه فـي كافة املجاالت ،
والتن�سيق فـي ذلك مع اجلهات املعنية .
 - 24تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 25العمل على تنفـيذ القرارات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية ذات العالقة بالوزارة التي
تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 26متثيل ال�سلطـنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 27أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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وكيل الوزارة للرثوة ال�سمكية
املديرية العامة
لتنمية املوارد
ال�سمكية

املديرية العامة
لتقييم موارد املياه

املديرية
العامة
للتخطيط

الوزير

املديرية العامة
ملوانئ ال�صيد

املديرية العامة
للبحوث ال�سمكية
املديرية
العامة للأمن
الغذائي

مكتب الوزير

املديرية العامة
لإدارة املياه

وكيل الوزارة ملوارد املياه

الملحق رقم ()2
الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة الزراعية وال�سمكية وموارد المياه

وكيل الوزارة للزراعة

املديرية العامة
للتنمية الزراعية

مركز
�سالمة
وجودة
الغذاء

املديرية العامة
للبحوث الزراعية
واحليوانية

املديرية العامة
للرثوة احليوانية

املديريات العامة للرثوة
الزراعية وال�سمكية وموارد
املياه فـي املحافظات (ظفار/
م�سندم� /شمال الباطنة/
جنوب الباطنة /جنوب
ال�شرقية /الو�سطى)

املديرية
العامة
للت�سويق
الزراعي
وال�سمكي

املديرية
العامة
لل�ش�ؤون
الإدارية
واملالية
�إدارة الرثوة املديريات العامة للرثوة
الزراعية وموارد املياه فـي
الزراعية
وموارد املياه املحافظات (الربميي/
فـي م�سقط الداخلية� /شمال ال�شرقية/
الظاهرة)

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/93
بتعديـل م�ســمى وزارة الإ�سكان
�إلــى وزارة الإ�سكــان والتخطيــط العمرانــي
وتحديـــد اخت�صا�صاتهــا واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط  ،و�إ�صدار نظامه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/64بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإ�سكـ ــان  ،واعتم ــاد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل م�سمى " وزارة الإ�سكـ ــان " �إلــى " وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين "  ،وحتدد
اخت�صا�صاتها وفقـا للملحـق رقـم ( )1املرفـق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إلى وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات
واملوجودات اخلا�صة بالتخطيط العمراين من الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط .
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املــادة الرابعــــة
ينقل �إلى وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين املوظفون املعنيون بالتخطيط العمراين
من الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط  ،بذات درجاتهم املالية  ،وفقا لل�ضوابط
التي يحددها جمل�س الوزراء .
املــادة الخام�ســـة
ي�ستبدل بعبارتي " وزارة الإ�سكان " و " وزير الإ�سكان " � ،أينما وردتا فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية  ،عبارتا " وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين "  ،و " وزير الإ�سكان والتخطيط
العمراين " .
املــادة ال�ساد�ســـة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/64امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هــذا املر�س ــوم ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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الملحـــق رقـــم ()1
اخت�صا�صات وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراني
 - 1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للإ�سكان والتخطيط العمراين  ،وا�سرتاتيجية التنمية
العمرانيـ ــة لل�سلطن ـ ــة  ،مبا يحق ــق �أهداف التنمية ال�شاملة وامل�ستدام ــة ف ــي كافة
املحافظات  ،وعر�ضها على جمل�س الوزراء لالعتماد .
� - 2إعداد دليل للأ�س�س واملعايري الواجب تطبيقها م ــن قب ــل اجلهــات احلكومية وغري
احلكومية العاملة فـي جمال التخطيط العمراين  ،وذلك فـي �إطار ال�سيا�سة العامة
للإ�سكان والتخطيط العمراين  ،وا�سرتاتيجية التنمية العمرانية لل�سلطنة .
� - 3إعداد خرائط للمناطق املعتمد تخطيطها طبقا لل�سيا�سة العامة للإ�سكان والتخطيط
العمراين  ،ومبا يتوافق ومعايري ا�سرتاتيجية التنمية العمرانية لل�سلطنة  ،و�إعداد
الر�سومات للوحدات العقارية بها  ،وحتديد مواقع املرافق العامة  ،وم�ساحاتها على
تلك اخلرائط .
� - 4إن�شاء نظام متكامل للمعلومات اجلغرافـية يت�ضمن قواعد للبيانات  ،واخلرائط .
 - 5العمــل علــى تطويــر القطــاع العقــاري ف ــي ال�سلطنــة  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
احلكومية املخت�صة  ،وتوفـري البيئة املنا�سبة لتمكني القطاع اخلا�ص من ا�ستقطاب
اال�ستثمارات الالزمة لتحقيق ذلك .
 - 6إ�جـ ــراء الدرا�س ــات والبحوث االجتماعية واالقت�صادية للوقــوف علــى االحتياجـات
امل�ستقبلي ــة م ــن  :امل�ساك ــن االجتماعيــة  ،والقــرو�ض  ،وامل�ساعدات ال�سكنية  ،و�إعداد
وتنفـيذ خطط وبرامج الإ�سكان االجتماعي والقرو�ض وامل�ساعدات ال�سكنية لذوي
الدخل املحدود .
 - 7تخ�صي�ص الأرا�ضي مبختلف ا�ستخداماتها للمواطنني وفقا لنظام ا�ستحقاق الأرا�ضي
احلكومية .
 - 8منح حق االنتفاع بالأرا�ضي وفقا للقواعد املقررة فـي هذا ال�ش�أن بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
 - 9النظر فـي طلبات �إثبات التملك غري امل�سجلة وفقا لقانون الأرا�ضي .
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 - 10ت�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 .
 - 11و�ضع الأ�س�س واملعايري الواجب تطبيقها من اجلهات احلكومية ب�ش�أن تنظيم وت�سمية
وترقيم الأحياء وال�شوارع والطرق والأزقة وامليادين وامل�ساكن واملن�ش�آت .
 - 12و�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 اعتمادها من قبل جمل�س
الوزراء .
 - 13و�ضع �أ�س�س ت�سعري الأرا�ضي احلكومية وتعديلها كلما دعت احلاجة �إلى ذلك  ،بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية  ،على �أن يتم اعتمادها من قبل جمل�س الوزراء .
 - 14متابعة  ،وتنفـيذ ما يتم تكليف الوزارة به من م�شروعات وطنية .
� - 15إعداد م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة ،
و�إ�صدار اللوائح والقرارات املتعلقة بها  ،و�ضمان متابعة تنفـيذها .
 - 16تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 17العمل على تنفـيذ القرارات املنبثقة عن االتفاقيات الدولية ذات العالقة بالوزارة التي
تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 18متثيل ال�سلطـنـ ــة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 19أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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مكتب الوزير

الوزيــــر

املديرية العامة
للتخطيط العمراين

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

املديرية العامة
للتطوير والدرا�سات

املديرية العامة
للمعلومات اجلغرافية

وكيل الوزارة للتخطيط
العمراين

الملحق رقم ()2
الهيكل التنظيمي لوزارة الإ�سكان والتخطيط العمراني

�أمانة ال�سجل العقاري

املديرية العامة
للإ�سكان االجتماعي وامل�شاريع

وكيل الوزارة للإ�سكان

املديرية العامة
للأرا�ضي

املديرية العامة
للتطوير العقاري
املديريات العامة للإ�سكان والتخطيط العمراين
فـي املحافظات (م�سقط /ظفار /م�سندم /الربميي/
الداخلية� /شمال الباطنة /جنوب الباطنة /جنوب
ال�شرقية� /شمال ال�شرقية /الظاهرة /الو�سطى)

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/94
بـ�إن�شــــاء وزارة االقت�صــــــاد
وتحديـد اخت�صا�صاتهـا واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط  ،و�إ�صدار نظامه ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� وزارة ت�سمى " وزارة االقت�صاد " ،وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة االقت�صاد وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالـثــــة
دون الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/93بتعديـل م�ســمى وزارة الإ�سكان
�إلى وزارة الإ�سكـ ــان والتخطي ــط العمـ ــرانـي  ،وحتـ ــدي ــد اخت ــ�صا�صاتها واعتمــاد هيكلهـ ـ ــا
التنظيمي  ،ت�ؤول �إلى وزارة االقت�صاد كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات
واملوجودات اخلا�صة بالأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط  ،كما ينقل �إلى وزارة
االقت�صاد موظفو الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط  ،وذلك بذات درجاتهم املالية .
املــادة الرابعــة
يلغى املجل�س الأعلى للتخطيط و�أمانته العامة  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو
يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســــــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجــــــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطـــــــــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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امللحق رقم ()1
اخت�صا�صات وزارة االقت�صاد
 -1اقرتاح ال�سيا�سات والربامج االقت�صادية والإجراءات الالزمة لتنفيذها  ،وعر�ضها على
جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 2درا�سة وتقييم �أداء القطاعات االقت�صادية  ،وتطورها واجتاهاتها بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية  ،و�إعداد االقرتاحات املنا�سبة لتطوير وتنمية الأداء فيها  ،وعر�ضها على جمل�س
الوزراء العتمادها .
 - 3درا�س ــة وحتليـ ــل املتغيـ ـ ــرات االقت�صـ ــادي ــة الإقليمي ــة والدوليــة  ،ومــدى ت�أثيـرهــا علـ ــى
ال�سيا�سات والربامج االقت�صادية .
 - 4متابعة تنفيذ ال�سيا�سات والربامج والأن�شطة االقت�صادية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 5و�ضع معايري لتحديد �أولويات م�شروعات التنمية و�أ�ساليب التخطيط التنموي  ،مبا
ي�ضمن حتقيق التوازن بني البعدين  :االقت�صادي  ،واالجتماعي للتنمية .
� - 6إقرار امليزانية الإمنائية ال�سنوية  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء .
� - 7إقرار م�شاريع خطط التنمية اخلم�سية  ،واعتماداتها املالية  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء .
� - 8إجراء تقييم دوري لل�سيا�سات والر�ؤى امل�ستقبلية والتوجهات العامة واخلطط اخلم�سية
مبراعاة املتغريات االقت�صادية واالجتماعية وغريها .
 - 9و�ضع �أ�س�س التعاون االقت�صادي مع الدول واملنظمات الإقليمية والدولية .
 - 10الإ�سهام فـي العمل على رفع درجة التناف�سية لل�سلطنة فـي امل�ؤ�شرات التنموية العاملية .
� - 11إب ــداء الر�أي فـ ــي م�شروع ــات القوانــني واملرا�سي ــم ال�سلطاني ــة واللوائ ــح ذات ال�صل ــة
بال�سيا�س ــات االقت�صــادية قبل �إ�صــدارها .
 - 12اقتــراح م�شروعـات القوانـني واملرا�سـيم ال�سلطانيـة  ،و�إ�صـدار اللوائـح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 - 13تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 14متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 15أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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مكتـ ــب الوزيـ ــر

الملحــق رقــم ()2
الهيكـــل التنظيمــي لـــوزارة االقت�صـــاد
الوزيــــر

وكيـــل الـــوزارة

املديرية العامة
للعالقات االقت�صادية اخلارجية

املديرية العامة
املديرية العامة
املديرية العامة املديرية العامة للبحوث املديرية العامة
للقطاعات االقت�صادية للقطاعات االجتماعية للمتابعة والتقييم والدرا�سات التنموية للتخطيط التنموي

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/95
بتحديد اختـ�صا�صات وزارة الإعالم واعتماد هـيكلها التنظـيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  97/43ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2009 / 35بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإعالم ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2010/108ب�إن�شاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ،
و�إ�صدار نظامها ،
وعلى المر�س ــوم ال�سلطانــي رق ــم  ٢٠١٤ / ٣١باعتم ــاد الهيكـ ــل التنظيمــي للأمان ـ ــة العامـ ـ ــة
لمجل�س الوزراء ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  ٢٠١٥ / ٤٥باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعالم ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  ٢٠١٨ / ٣ب�إن�شاء مركز التدريب الإعالمي  ،و�إ�صدار نظامه ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
حتدد اخت�صا�صات وزارة الإعالم وفقا للملحق رقم (  ) 1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعالم وفقا للملحق رقم (  ) 2المرفق .
املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إلى وزارة الإعالم كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات من
كل من  :الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون  ،وم�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن ،
ومركز التدريب الإعالمي  ،واملديرية العامة لالت�صاالت فـي الأمانة العامة ملجل�س
الوزراء .
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املــادة الرابعــة
ينقل �إلى وزارة الإعالم موظفو كل من  :الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون  ،وم�ؤ�س�سة عمان
لل�صحافة والن�شر والإعالن  ،ومركز التدريب الإعالمي  ،واملديرية العامة لالت�صاالت فـي
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء  ،وذلك بذات درجاتهم املالية .
املــادة الخام�سـة
تلغى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون  ،وم�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن ،
ومركز التدريب الإعالمي  ،ومركز ات�صاالت اخلدمات احلكومية فـي الأمانة العامة ملجل�س
الوزراء  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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امللحـــق رقـــم ( ) 1
اخت�صا�صـــات وزارة الإعــــالم
 - 1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للإعالم مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة  ،وعر�ضها على
جمل�س الوزراء لالعتماد  ،وو�ضع اخلطط الإعالمية والربامج الكفـيلة بتنفـيذها ،
ومتابعتها .
 - 2ت�شغيـل و�إدارة القنــوات الإذاعيـة والتلفزيونيـة ب�أ�ساليـب التقنيـة احلديثة وو�سائل البث
املختلفة باللغة العربية  ،وباللغات الأخرى .
� - 3إنتــاج وبـث البـرامــج وامل�سـل�ســالت وغيــرها  ،الإذاعي ـ ـ ــة والتلفزيونية  ،وت�سويقها داخل
ال�سلطنة وخارجها  ،وبث الإعالنات التجارية .
� - 4إ�صدار املطبوعات و�إعداد الدرا�سات والبحوث ذات ال�صلة باملجاالت الإعالمية مبا
يخدم �أهداف ال�سيا�سة العامة للإعالم  ،واخلطط الإعالمية .
 - 5العمل على تزويد املواطنني باملعلومات الكافـية عن التطورات والأحداث الداخلية
واخلارجية والتنمية التي ت�شهدها ال�سلطنة  ،وذلك من خالل و�سائل وو�سائط الإعالم
فـي �إطار من ال�صدق  ،واملو�ضوعية .
 - 6العمل على تنوير الر�أي العام الدويل بالأ�س�س التي تقوم عليها �سيا�سات ال�سلطنة ،
واملبادئ التي ت�ستند �إليها  ،ومعامل التقدم والتطور التي ت�شهدها  ،ومواقفها جتاه
الق�ضايا والأحداث املحلية والإقليمية والدولية .
 - 7العمل على بث الوعي واملعرفة وتوظيف الر�سالة الإعالمية لتحقيق الوعي واالنفتاح
الثقافـي من خالل و�سائل الإعالم مع �ضمان حرية الر�أي والتعبري وفقا للقانون .
 - 8العمل على ا�ستمرارية احل�ضور العماين فـي الو�سائط الإعالمية .
 - 9رعاية ال�صحافة الوطنية وتقدمي ما ميكن من ت�سهيالت فـي �سبيل �أداء مهامها .
 - 10دعم املواهب املبدعة  ،والعمل على �صقلها فـي املجاالت الإعالمية .
� - 11إجازة امل�صنفات الفنية للعر�ض والتداول فـي ال�سلطنة  ،التي ينظمها قانون الرقابة
على امل�صنفات الفنية .
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� - 12إ�صدار  ،ون�شر ال�صحف واملجالت والدوريات والكتب .
 - 13جمع الأنباء الداخلية واخلارجية من خمتلف امل�صادر  ،و�إعادة ن�شرها  ،وتوزيعها عرب
املطبوعات ال�صادرة عنها وعرب �شبكتها ال�سلكية والال�سلكية لتوزيع الأنباء وال�صور .
 - 14حتليل الأنباء واملعلومات و�إعداد التعليقات والدرا�سات الالزمة مبا يهم الر�أي العام
املحلي والدويل  ،و�إ�صدارها  ،وتوزيعها .
 - 15تبادل وت�سويق خدمات الأنباء وال�صور مع و�سائل الإعالم العمانية  ،واخلارجية .
� - 16أعمال الطباعة والإعالن والتوزيع والعالقات العامة والت�سويق داخل ال�سلطنة
وخارجها .
 - 17عقد اتفاقيات تعاون و�إنتاج وبث براجمي و�إخباري مع اجلهـات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة
داخل ال�سلطنة وخارجها .
 - 18التعاقد مع ال�شركات املتخ�ص�صـة لإنتــاج برامــج ذات �أهــداف و�أغرا�ض حمددة .
 - 19التعاقد مع الوكاالت الإخباريــة التـي تزود الإذاعـ ــة والتلفزي ــون بالأخب ــار امل�ص ــورة
وغري امل�صورة .
 - 20القيام ببحوث وا�ستطالعات لآراء امل�ستمعني وامل�شاهدين  ،ملعرفة الر�أي العام جتاه
الربامج الإذاعية والتلفزيونية .
 - 21القيام بالبحوث والدرا�سات التي تعمل على تطوير الأداء الإذاعي والتلفزيوين ،
ون�شره ــا  ،و�إ�صـ ــدار املطبوع ــات التي تخ ــدم وتبني م�سـ ــار و�أداء العم ــل فـي الإذاع ــة
والتلفزيون ب�شكل عام  ،بعد الرتخي�ص من اجلهات املخت�صة .
 - 22تطويـر كفاءة �أداء ال�صحفـيي ــن والإعالميي ــن فـي خمت ــلف وح ــدات اجلهـ ــاز الإداري
للدول ــة  ،وغريه ــا من الأ�شخـ ــا�ص االعتباري ــة العامــة  ،والعامليــن فـي كافــة و�سائـ ــل
الإعالم  :املقروءة  ،وامل�سموعة  ،واملرئية  ،والإلكرتونية .
 - 23الإ�شراف على الإعالم الإلكرتوين  ،وو�ضع الآلية املنا�سبة للرقابة عليه .
 - 24ر�صد املطالبات التي يتقدم بها املواطنون �إلى اجلهات احلكومية حول اخلدمات
احلكومية .
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� - 25إعداد اخلط ــط الالزم ــة لتح�سيـ ــن االت�ص ــال احلكوم ــي  ،وتعزيز الوعي املجتمعي
بامل�شاريع والقرارات وال�سيا�سات احلكومية .
 - 26تقدمي الدعم الإعالمي الذي تتطلبه �أن�شطة اجلهات احلكومية .
 - 27حتليل ور�صد ما ين�شر فـي و�سائل الإعالم والتوا�صل .
 - 28اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 - 29تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 30متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 31أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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مكتب الوزير

وكيل الوزارة للإعالم

املديرية العامة للمطبوعات
وامل�صنفات الفنية

الوزير

املديرية العامة للإذاعة

مركز التدريب الإعالمي

املديرية العامة للهند�سة

املديرية العامة للتلفزيون

وكيل الوزارة للإذاعة والتلفزيون

وكالــة الأنبــاء العمانيــة

الملحق رقم ()2
الهيكل التنظيمي لوزارة الإعالم

املديرية العامة
لل�صحافة والن�شر
والإعالن

املديرية العامة للإعالم
الإلكرتوين

املديرية العامة للإعالم
والإذاعة والتلفزيون فـي حمافظة ظفار
املديرية العامة
للإعالم اخلارجي
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/96
بتعديـــل م�سمــى وزارة النفـــط والغـــاز
�إلى وزارة الطاقة واملعادن وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  ٢٠٠٨ / ٢بتحديد اخت�صا�صات وزارة النفط والغاز  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2014/49ب�إن�شـاء الهيئة العامة للتعدين  ،و�إ�صـدار نظامها ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  ٢٠١٨ / ٤٠ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل م�سمى " وزارة النفط والغاز " �إلى " وزارة الطاقة واملعادن "  ،وحتدد اخت�صا�صاتها
وفقا للملحق رقم (  ) 1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وفقا للملحق رقم (  ) 2المرفق .
املــادة الثالـثــــة
تـ ـ�ؤول �إلى وزارة الطاقـ ــة واملع ــادن كاف ــة املخ�ص�صات والأ�ص ــول واحلق ــوق وااللتزامـ ــات
واملوجودات اخلا�صة بالهيئة العامة للتعدين .
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املــادة الرابعــة
ينقل �إلى وزارة الطاقة واملعادن موظفو الهيئة العامة للتعدين بذات درجاتهم املالية .
املــادة الخام�سـة
ت�ستبدل بعبارتي " وزارة النفط والغاز "  ،و " الهيئة العامة للتعدين " � ،أينما وردتا فـي
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارة " وزارة الطاقة واملعادن " .
كمــا ت�ستب ــدل بعبـارات " وزير النفط والغاز "  ،و " رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للتعدين "  ،و " الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة للتعدين " � ،أينما وردت فـي القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارة " وزير الطاقة واملعادن " .
املــادة ال�ساد�ســة
تلغى الهيئة العامة للتعدين  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

امللحـــق رقـــم ( ) 1
اخت�صا�صات وزارة الطاقة واملعادن
 - 1اقتـراح ال�سيا�س ــات واخلط ــط ب�ش�أن قطاعـ ــي الطاقــة واملعادن  ،وعر�ضها على جمل�س
الوزراء لالعتماد .
 - 2تنفـيذ ال�سيا�سات واخلطط املتعلقة بقطاعي الطاقة واملعادن  ،و�إعداد الدرا�سات الكفـيلة
بتحقيق اال�ستغالل الأمثل ملواردهما .
 - 3العمل على تطوير قطاع الطاقة و�إدارته مبا يتنا�سب ومتطلبات ال�سلطنة  ،وامل�ستجدات
التي تطر أ� على هذا القطاع  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
� - 4إجراء الدرا�ســات للبدائ ــل املتاحــة مل ــوارد الطاق ــة  ،مبا يحق ــق تنفـيذ ال�سيا�سة العامة
للدولة فـي هذا ال�ش�أن  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 5الإدارة والإ�شراف على �إجراء امل�سوحات الالزمة مل�صادر ثروات النفــط والغ ــاز  ،وعلــى
الدرا�سات االقت�صادية الالزمة لأي م�شاريع تتعلق با�ستغاللها  ،بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية .
 - 6الإ�شراف على كافة الأن�شطة املتعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز  ،وا�ستغاللهما
من قبل ال�شركات احلا�صلة على عقود امتياز .
 - 7درا�سة �أو�ضاع الأ�سواق العاملية للنفط والغاز  ،لال�ستعانة بها فـي و�ضع �سيا�سات ت�سويق
�إنتاج النفط اخلام  ،والغاز الطبيعي .
 - 8إ�بــرام اتفاقيات النف ــط والغ ــاز  ،والطاق ــة مع ال�شرك ــات املتخ�ص�صة  ،والإ�شــراف على
تنفـيذها لبنود تلك االتفاقيات .
 - 9رعاية م�صالح ال�سلطنة مع ال�شركــات املتخ�ص�صــة العاملــة فـي جمــال �صناع ــة النفــط
والغاز  ،والطاقة  ،والت�أكد من مدى التزامها بالت�شريعات ذات ال�صلة .
 - 10الإدارة والإ�شــراف على اال�ستثم ـ ــارات احلكومية فـ ــي قطاعـي النفـ ــط والغ ــاز داخ ـ ــل
ال�سلطنة  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
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 - 11إ�ع ــداد ال�سيا�سـ ــات واخلطــط اخلا�ص ــة بالبني ــة اجليولوجي ــة الأ�سا�سي ــة لل�سلطنة ،
وتنمية قطاع التعدين  ،فـي �إطار ال�سيا�سة الوطنيــة ال�شاملة للتنمية  ،وعر�ضها على
جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 12العم ــل علــى توفـري البنية التنظيمي ــة امل�شجعــة لنمــو وتطــور قط ــاع التعدي ــن  ،وذلك
بالتن�سيـ ــق مع اجلهـ ــات املعنيـ ــة .
� - 13إعداد الدرا�سات والبح ــوث اجليولوجيــة والتعدينية  ،لأغرا�ض الك�شف والتنقيب عن
الثــروات املعدنية  ،وتنفـيذ درا�سات ما قبل اجلــدوى االقت�صاديــة للم�شاري ــع املتعلقة
با�ستغالل املعادن .
 - 14ن�شر املعلومات والبيانات اجليولوجية والتعدينية  ،وتوفـريها بكافة الطرق املتاحة ،
وت�سهيل احل�صول عليها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 15الإ�شــراف علــى كافـ ــة الأن�شطــة املتعلق ــة بالك�ش ــف والتنقيــب عــن املع ــادن  ،وتنمي ــة
الرثوات املعدنية املكت�شفة ال�ستغاللها .
 - 16العمل على الرتويج ال�ستغالل اخلامات املعدنية املتوفرة بكميات جتارية  ،بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية .
 - 17املوافقة على ت�صاميم املناجم واملحاجر وخطط التحجري  ،ومتابعة تنفـيذها .
 - 18الإ�شراف والرقابة على ال�شركات العاملة فـي جمال املناجم واملحاجر  ،للت�أكد من
مدى التزامها بالت�شريعات  ،واالتفاقيات املربمة معها .
 - 19اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 - 20تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 21متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 22أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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املديرية العامة
ال�ستك�شاف و�إنتاج
النفط والغاز

الوزيــــر

وكيــل الــوزارة

املديرية
العامة للتخطيط

الملحــق رقــم ()2
الهيكــل التنظيمــي لــوزارة الطاقــة والمعـــادن

مكت ـ ــب الوزي ـ ـ ــر

املديرية العامة
لل�صناعـ ـ ــات
البرتولي ـ ــة

املديرية العامة
ل�ش�ؤون ا�ستثمارات
النفط والغاز
املديرية العامة املديرية العامة املديرية العامة
للكهرباء والطاقة
للت�سويق
للمعادن
املتجددة

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/97
بتعديـــــل م�سمــــى وزارة التجــــــارة وال�صناعـــــة
�إلى وزارة التجـارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمـار
وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  96/59ب�إن�شاء الهيئة العامة لترويج اال�ستثمار وتنمية
ال�صادرات ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2012/35ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة لترويج اال�ستثمار
وتنمية ال�صادرات ،
وعلـى المر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2017/11بتحديـد اخت�صا�صـات وزارة التجـارة وال�صناعـة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2018/2ب�إن�شـاء مركـز حمايـة المناف�سـة ومنـع االحتكـار ،
و�إ�صـدار نظامـه ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل م�سمى " وزارة التجارة وال�صناعة " �إلى " وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار " ،
وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للملحـق رقـم (  ) 1املرفـق .
املــادة الثانيــــة
يعتمـ ــد الهيك ــل التنظيمــي لوزارة التج ــارة وال�صناع ــة وترويــج اال�ستثمار وفقا للملحق
رقم (  ) 2المرفق .
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املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إلى وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق
وااللتزام ــات واملوج ــودات اخلا�صــة بكــل مــن  :الهيئــة العامــة لرتويـج اال�ستثمار وتنمية
ال�صادرات  ،ومركز حماية املناف�سة ومنع االحتكار .
املــادة الرابعــة
ينقل �إلى وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار موظفو كل من  :الهيئــة العام ــة
لرتويــج اال�ستثم ــار وتنميــة ال�صادرات  ،ومرك ــز حماي ــة املناف�س ــة ومنـع االحتكـ ــار  ،بذات
درجاتهم املالية .
املــادة الخام�سـة
ت�ستبدل بعبارات " وزارة التجارة وال�صناعة "  ،و " الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية
ال�صادرات "  ،و " مركز حماية املناف�سة ومنع االحتكار " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية  ،عبارة " وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار " .
كما ت�ستبدل بعبارات " وزير التجارة وال�صناعة "  ،و " رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات "  ،و " الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة لرتويج
اال�ستثمـ ــار وتنمي ـ ــة ال�ص ــادرات "  ،و " رئي ــ�س جمل ــ�س �إدارة مركـ ـ ــز حمايـ ــة املناف�سـ ــة ومنـ ــع
االحتكار "  ،و " الرئي�س التنفـيذي ملركز حماية املناف�سة ومنع االحتكار " � ،أينما وردت فـي
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارة " وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار " .
املــادة ال�ساد�ســة
تلغى كل من  :الهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات  ،ومركز حماية املناف�سة
ومنع االحتكار  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

امللحـــق رقـــم ( ) 1
اخت�صا�صــات وزارة التجـــارة وال�صناعـــة وترويج اال�ستثمار
 - 1اقرتاح ال�سيا�س ــات واخلطط املتعلقــة مبجــاالت التج ــارة وال�صناع ــة وترويج اال�ستثمار
وتنمية ال�صادرات مبا ي�سهــم فـي تنمية االقت�ص ــاد الوطنــي  ،ومتابعــة تنفـيذهـ ــا  ،بعد
اعتمادها من جمل�س الوزراء .
 - 2تنظي ــم إ�ج ــراءات اال�ستيــراد والت�صدير  ،مبا يكف ــل وف ــرة ال�سل ــع واملنتجـ ــات الرئي�س ــة
فـي الأ�سواق املحلية  ،وجودتها  ،وا�ستقرار �أ�سعارها .
 - 3جمـع البيان ــات والإح�صــاءات و�إجــراء الدرا�ســات والبح ــوث مبــا يخدم خطط التطوير ،
ورفع الكفاءة الإنتاجية فـي جماالت التجارة وال�صناعة  ،وتنميتها  ،وتقييم امل�شروعات
اال�ستثمارية  ،واملن�ش�آت ال�صناعية .
 - 4العمــل على ت�سهي ــل اال�ستثمــارات فـي امل�شروعـ ــات التي ت�ساه ـ ــم فـ ــي تنمي ــة االقت�صـ ــاد
الوطني .
 - 5العمل على توفـري بيئة جاذبة لال�ستثمارات فـي ال�سلطنة  ،مبا فـي ذلك ت�سهيل وت�سريع
ت�أ�سي�س امل�شروعات اال�ستثمارية  ،وو�ضع ال�ضوابط املتعلقة بذلك .
 - 6حماية حقوق امللكية الفكرية  ،مبا فـي ذلك االخرتاعـات واالبتكـارات  ،وفقـا للقوانيـن
واالتفاقيات املنظمة لذلك  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 7من ــح الرتاخي ـ ــ�ص الالزمـ ــة ملمار�س ـ ــة الأن�شط ــة التجاري ــة وال�صناعيـ ــة واال�ستثمارات ،
وغريهــا م ــن الرتاخيـ�ص التي تدخل فـي اخت�صـا�ص الوزارة طبقـا للقوان ــني واملرا�سي ــم
ال�سلطانية  ،والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات املخت�صة  ،كلما اقت�ضت احلاجة ذلك .
 - 8العمل على تفعيل �إجراءات العناية الواجبة للميزان التجاري واحل�صة ال�سوقية وقطاع
وحجم اال�ستثمار ومكافحة غ�سل الأموال والتهرب ال�ضريبي  ،وذلك وفقا للقوانني
النافذة .
 - 9ت�سجيل املن�ش�آت والوكاالت والعالمات التجارية وال�صناعية وفقا لأحكام القانون .
 - 10الرتخي ــ�ص ب�إقام ــة وت�شغـي ــل حمط ــات تعبئـ ــة الوق ــود  ،وم�ستودعــات بيــع ا�سطــوانـات
غــاز النفــط امل�ســال .
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 - 11حتديد املوا�صفات القيا�سية لل�سلع واملنتجات و�إجراء االختبارات املعملية لها  ،والقيام
بالتفتي�ش  ،ومراقبة اجلودة .
 - 12العمل على توطــيد عالقة ال�سلطنة مبنظمة التجارة العاملية  ،واملنظمات الإقليمية
والدولية الأخرى .
 - 13العمل على تطبيق القوانني والنظم املتعلقة بحماية املناف�سة ومنع املمار�سات ال�ضارة
واالحتكار .
� - 14إعداد درا�سات وبحوث ال�سوق بغر�ض ك�شف املمار�سات ال�ضارة باملناف�سة  ،ون�شرها .
 - 15التق�صي والبحث  ،وجمع اال�ست ــدالالت ح ــول املمار�ســات املخلــة باملناف�سة  ،واملمار�سات
االحتكارية .
 - 16تلقــي ال�شكــاوى اخلا�ص ــة باملمار�ســات املخلــة باملناف ــ�ســة  ،واملمار�س ــات االحتكاري ــة ،
والتحقيق فـيها  ،واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها .
 - 17اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 - 18تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 19متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات  ،والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 20أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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مكتب الوزير

الوزير

مركز خدمات اال�ستثمار
(مديرية عامة)
مكتب �سلطنة عمان
التجاري فـي دبي

املديرية العامة
للتخطيط

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مكاتب ال�سلطنة
التجارية فـي اخلارج
املديرية العامة
لرتويج اال�ستثمار

وكيل الوزارة لرتويج اال�ستثمار

الملحق رقم ()2
الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار

مركز حماية
املناف�سة ومنع االحتكار
(مديرية عامة)

وكيل الوزارة للتجارة وال�صناعة

املديرية العامة للتجارة

املديرية العامة لل�صناعة

املديرية العامة
للموا�صفات واملقايي�س

املديريات العامة للتجارة وال�صناعة
وترويج اال�ستثمار فـي حمافظتي
(ظفار� /شمال الباطنة)
�إدارات التجارة وال�صناعة وترويج
اال�ستثمار فـي املحافظات

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/98
بتعديــــل م�ســــمى وزارة التعليم العايل
�إلى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
وحتديـــد اختـــ�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العالي  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 2010/30ب�إ�صدار قانون مجل�س البحث العلمي ،
وعلى المر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2004/76بتحديــد اخت�صا�ص ــات وزارة الق ــوى العامل ـ ــة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلـ ـ ـ ــى المر�س ـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ـ ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ــم  2005/54ب�إن�شـ ـ ـ ـ ــاء مجلـ ـ ـ ــ�س البح ـ ـ ـ ــث العلمـ ـ ـ ــي ،
وتحدي ـ ـ ـ ــد اخت�صا�صاته ،
وعلى المر�سوم �سلطاني رقم  2005/104ب�إن�شاء مركز القبول الموحد ،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعدل م�سمى " وزارة التعليم العايل " �إلى " وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار " ،
وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للملحـق رقـم (  ) 1املرفـق .
املــادة الثانيــــة
يعتم ـ ــد الهيكـ ــل التنظيمـ ــي ل ـ ــوزارة التعلي ـ ـ ــم العال ــي والبح ـ ــث العلم ـ ــي واالبتك ـ ـ ــار وفق ـ ـ ــا
للملحـ ــق رقم (  ) 2المرفق .
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املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إلى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتك ــار كاف ــة املخ�ص�صــات والأ�صـ ــول
واحلقوق وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة بكل من  :جمل�س البحث العلمي و�أمانته العامة ،
واملديريـ ــة العام ــة للتدريب املهني  ،واملديرية العامة للمعايري املهنية وتطوير املناهــج ،
فـي وزارة القوى العاملة .
املــادة الرابعــة
ينقل �إلى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار موظفو كل من  :جمل�س البحث
العلمي و�أمانته العامة  ،واملديرية العامة للتدريب املهني  ،واملديرية العامة للمعايري
املهنية وتطوير املناهج  ،فـي وزارة القوى العاملة  ،بذات درجاتهم املالية .
املــادة الخام�سـة
ي�ستبدل بعبارة " رئي�س جمل�س البحث العلمي " �أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية  ،عبارة " وزير التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار " .
املــادة ال�ساد�ســة
يلغ ــى جمل ــ�س البح ــث العلم ــي و�أمانتـ ــه العام ــة  ،كما يلغ ــى ك ــل ما يخالف هذا املر�سوم ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

امللحـــق رقـــم ( ) 1
اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
 - 1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار  ،ومتابعة تنفـيذها ،
بعد اعتمادها من جمل�س الوزراء .
 - 2الإ�شراف على م�ؤ�س�سات التعليم العايل التابعة للوزارة � ،أو تلك التي ت�سند �إليها .
 - 3ت�شجيع البحث العلمي واالبتكار وفق متطلبات التنمية فـي املجتمع  ،والإ�شراف على
مراكز البحوث العلمية التابعة للوزارة .
 - 4تقييم امل�ؤهالت والدرجات العلمية التي متنحها اجلامعات والكليات واملعاهد العليا
وامل�ؤ�س�سات العلمية  ،ومعادلتها  ،والت�صديق عليها .
 - 5ح�صر وت�سجيل الدرجات العلمية احلا�صل عليها اخلريجون بعد املرحلة اجلامعية
الأولى  ،وفقا للقواعد املنظمة لذلك  ،حتى يت�سنى ا�ستخدام اللقب العلمي لها فـي
التعامل .
 - 6اتخاذ الإجراءات الالزمة لالعرتاف فـي اخلارج بامل�ؤهالت والدرجات العلمية التي
متنحها م�ؤ�س�سات التعليم العايل فـي ال�سلطنة .
 - 7الرتخي�ص ب�إن�شاء اجلامعات والكليات واملعاهد العليا اخلا�صة فـي �إطار ال�سيا�سة العامة
للتعليم العايل والبحث العلمي  ،وذلك بالتن�سيق مع الوزارات  ،واجلهات املخت�صة ،
ومتابعة التزامها بالقوانني واللوائح والقرارات املنظمة لعملها .
 - 8متابعة التن�سيق والتكامل بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي  ،فـي حقول
التخ�ص�ص والدرجات العلمية التي متنح فـي كل منها  ،وذلك فـي �إطار ال�سيا�سة العامة
للتعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار .
 - 9تنظيم قبول الطلبة احلا�صلني على دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله فـي م�ؤ�س�سات
التعليم العايل وفقا ل�شروط االلتحاق التي حتددها هذه امل�ؤ�س�سات .
 - 10العمل على توفـري التدريب التقني واملهني  ،وربطه باحتياجات �سوق العمل .
 - 11العمل على تطوير املناهج التدريبية  ،وفقا للمعايري وامل�ستويات املهنية املعتمدة ،
ومنح امل�ؤهالت  ،وت�شجيع التدريب على ر�أ�س العمل .
 - 12و�ضع خطة وطنية للبحث العلمي  ،وحتديد �أولوياتها فـي �ضوء متطلبات خطة التنمية
االقت�صادية واالجتماعية  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،والإعالن عنها بال�شكل الذي
يوفر احلافز لتطوير البحث العلمي  ،وو�ضع الربامج الالزمة لتنفـيذها  ،والإ�شراف
على هذا التنفـيذ .
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 - 13دعم االبتكارات الفردية وامل�شاريع البحثية ح�سب �أولويات اخلطة الوطنية للبحث
العلمي .
 - 14دعم ن�شر امل�ؤلفات العلمية القيمة  ،و�إقامة امل�ؤمترات والفعاليات ذات ال�صلة بالبحث
العلمي .
 - 15ت�شجيع م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص وغريها على امل�شاركة فـي جماالت البحث
العلمي  ،ودعم تلك امل�شاركة .
 - 16توزيع خم�ص�صات البحث العلمي على الربامج البحثية املختلفة بح�سب �أولويات
اخلطة الوطنية للبحث العلمي .
 - 17العمل على حتقيق التعاون والتن�سيق فـي جماالت �أن�شطة البحث العلمي بني وحدات
اجلهاز الإداري للدولة والأ�شخا�ص االعتبارية العامة الأخرى � ،أو بينها وبني القطاع
اخلا�ص  ،مبا يكفل حتقيق الفائدة املرجوة منها .
 - 18و�ضع املعايري الالزمة لتقييم جودة واعتماد م�شروعات البحث العلمي .
 - 19العمل على توفـري املتطلبات الالزمة لإقامة بنية �أ�سا�سية للبحث العلمي .
 - 20و�ضع وتنفـيذ الربامج الهادفة �إلى التوعية ب�أهمية البحث العلمي واالبتكار .
� - 21إن�شاء و�إدارة وتطوير املناطق العلمية  ،والرتويج لها .
 - 22حتديد الأن�شطة والأعمال التي يجوز مزاولتها فـي املناطق العلمية .
 - 23تقرير حق االنتفاع على الأرا�ضي الكائنة فـي املناطق العلمية .
 - 24تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية فـي جماالت البحث العلمي .
� - 25إن�شاء قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي  ،واال�ستعانة فـي ذلك بالبيانات والإح�صاءات
والتقارير التي ترد �إلى الوزارة من اجلهات احلكومية واخلا�صة املعنية بالبحث
العلمي .
 - 26اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 - 27تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 28متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 29أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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مكتب الوزير

الوزير

وكيل الوزارة للبحث العلمي واالبتكار
املديرية العامة
للبحث العلمي
مركز االبتكار

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

املديرية العامة
للم�ؤ�س�سات
التدريبية
اخلا�صة

وكيل الوزارة للتدريب املهني
املديرية العامة
للتدريب املهني

املديرية العامة للتخطيط

الملحق رقم ()2
الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

وكيل الوزارة للتعليم العايل

املديرية العامة
للبعثات

مركز
القبول املوحد

املديرية العامة
للجامعات والكليات اخلا�صة

املديرية العامة
للربامج وبناء القدرات

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/99
بتعديل بع�ض الم�سميات الوزارية
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/39بتحديد اخت�صا�صات وزارة املالية  ،واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/32ب�إ�صدار قانون تنظيم وزارة اخلارجية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـ ــدل مب�سم ــى " الوزيــر امل�س ـ�ؤول عــن ال�شـ ـ�ؤون اخلــارجي ــة " � ،أينمــا ورد ف ــي الق ـ ـ ــوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية  ،م�سمى " وزير اخلارجية " .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل مب�سمى " الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية " � ،أينما ورد فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية  ،م�سمى " وزير املالية " .
املــادة الثالـثــــة
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 تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجــــــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق 18:من �أغ�سـطــــــــــــ�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/100
ب�إن�شاء وحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان 2040
وتحديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/31باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة ملجل�س
الوزراء ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2016/50ب�إن�شاء وحدة دعم التنفيذ واملتابعة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/33ب�إ�صدار نظام وحدة دعم التنفيذ واملتابعة ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� وحدة ت�سمى " وحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان  ،" 2040تتبع جمل�س الوزراء  ،وحتدد
اخت�صا�صاتها وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
ومتار�س الوحدة تلك االخت�صا�صات بالتن�سيق مع الأمانة العامة ملجل�س الوزراء .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان  2040وفقا للملحق رقم ()2
املرفق .
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املــادة الثالـثــــة
يكون لوحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان  2040رئي�س  ،ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين .
املــادة الرابعــة
ت�ؤول �إلى وحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان  2040كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق
وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة بكل من  :وحدة دعم التنفيذ واملتابعة  ،واملديرية العامة
ملتابعة اخلدمات احلكومية فـي الأمانة العامة ملجل�س الوزراء .
املــادة اخلام�ســــــــة
ينقل �إلى وحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان  2040موظفو كل من  :وحدة دعم التنفيذ
واملتابعة  ،واملديرية العامة ملتابعة اخلدمات احلكومية من الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ،
وذلك بذات درجاتهم املالية .
املــادة ال�ساد�ســـــــــة
تلغى وحدة دعم التنفيذ واملتابعة  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع
�أحكامه .
املــادة ال�سابعــــــــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجـــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطـــــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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امللحق رقم ()1
اخت�صا�صات وحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان 2040
 - 1متابعة تنفيذ �أهداف الر�ؤية امل�ستقبلية عمان  2040ونتائجها  ،وم�ؤ�شرات �أداء اجلهات
املنوط بها حتقيقها .
 - 2تقدمي الدعم وامل�ساندة للجهات املعنية بالر�ؤية امل�ستقبلية عمان  ، 2040ومتابعتها ،
وذلك ل�ضمان جناح تنفيذها .
 - 3العمل على توفري بيئة حمفزة لتنفيذ الر�ؤية امل�ستقبلية عمان  ، 2040مبا فـي ذلك
م�شاريع اخلطط التنموية واالقت�صادية  ،وو�ضع احللول واملعاجلات املنا�سبة ملواجهة
العقبات التي تعرت�ضها .
 - 4العمل على �إيجاد  ،وتعزيز ال�شراكة الفاعلة بني خمتلف اجلهات املعنية بالر�ؤية
امل�ستقبلية عمان  2040والقطاع اخلا�ص  ،ل�ضمان تنفيذ هذه الر�ؤية واخلطط
وامل�شاريع التنموية واالقت�صادية ذات ال�صلة .
 - 5تعزيز  ،وتطوير التعاون مع اجلهات احلكومية  ،لتمكينها من التميز  ،وتر�سيخ ثقافة
االبتكار ومبادئ اجلودة ال�شاملة  ،وفق �أف�ضل املمار�سات الإدارية .
 - 6متابعة اخلدمات التي تقدم للجمهور للت�أكد من جودتها وفق املعايري املعتمدة .
 - 7و�ضع النظم والإجراءات الكفيلة حل�صول املتعاملني مع اجلهات احلكومية اخلدمية
على �أف�ضل اخلدمات .
 - 8متابعة تنفيذ ال�سيا�سات اخلا�صة بتب�سيط الإجراءات  ،وت�سهيل اخلدمات .
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ر�ؤية عمان 2040

نائب الرئي�س

الرئي�س

الملحق رقم ()2
الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان 2040

مكتب الرئي�س

مركز دعم التنفيذ

املديرية العامة
لإدارة اجلودة والتميز احلكومي

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/101
ب�إ�صــدار نظـام المحافظـات وال�شـ�ؤون البلديـة
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  86/18ب�إ�صدار الئحة بلدية ظفار ،
وعلى القانون اخلا�ص بتنظيم بلدية �صحار ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/9
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/96
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/37بتحديد اخت�صا�صات مكتب وزير الدولة وحمافظ
ظفار  ،واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/55بتحديد اخت�صا�صات وزارة البلديات الإقليمية
وموارد املياه  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/91بتحديد اخت�صا�صات حمافظة م�سقط  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/114باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة  ،وتنظيم عمل
املحافظني ،
وعلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/67با�ستحداث من�صب وزير الدولة وحمافظ م�سندم ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/86ب�إلغاء بع�ض القوانني ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/88بدمج وزارة العدل ووزارة ال�ش�ؤون القانونية فـي
وزارة واحدة ت�سمى وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/92بتعديل م�سمى وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية �إلى
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن املحافظات وال�ش�ؤون البلدية بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق  ،و�إلى �أن
ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
دون الإخالل باملادة اخلام�سة من هذا املر�سوم  ،و�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/92
بتعديل م�سمى "وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية " �إلى " وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية
وموارد املياه "  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،واعتماد هيكلها التنظيمي امل�شار �إليه  ،ت�ؤول �إلى
وزارة الداخلية كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة
بوزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،كما ينقل موظفوها �إلى وزارة الداخلية بذات
درجاتهم املالية .
كما ت�ؤول �إليها كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة
ببلدية �صحار  ،وينقل موظفوها �إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم املالية .
املــادة الرابعــة
تقوم وزارة الداخلية بنقل املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات التي
�آلت �إليها  ،واملوظفـني الذين نقلوا �إليها  ،مبوجب �أحكام املادة الثالثة من هذا املر�سوم ،
واملر�سوم ال�سلطاين بدمج وزارة العدل ووزارة ال�ش�ؤون القانونية فـي وزارة واحدة ت�سمى
" وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية "  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،واعتماد هيكلها التنظيمي
امل�شــار �إلي ــه � ،إلى املحافظ ــات التابع ــة لها  ،وذلك وفق ــا لل�ضوابط التي ي�صدر به ــا قـ ــرار
من وزير الداخلية .
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املــادة اخلام�ســــة
ت�ؤول �إلى حمافظة م�سندم كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات
ذات ال�صلة بالبلديات الإقليمية من التق�سيمات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد
املياه فـي حمافظة م�سندم  ،كما ينقل موظفو تلك التق�سيمات �إلى حمافظة م�سندم بذات
درجاتهم املالية .
املــادة ال�ساد�ســة
ت�ؤول �إلى حمافظة م�سقط كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات
اخلا�صة ببلدية م�سقط  ،كما ينقل موظفوها �إلى حمافظة م�سقط بذات درجاتهم املالية .
املــادة ال�سابعـــــة
تلغى وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم  ،والنظام
املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثامنـــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجــــــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطـــــــــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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نظــام املحافظــات وال�شــ�ؤون البلديــة
الف�صـــل الأول
تعــريفـــات
املــادة ()1
فـي تطبيــق �أحكــام هذا النظ ــام  ،يق�ص ــد بالكلم ــات والعب ــارات الآتيــة املعنــى املبيــن قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املجلـــــ�س :
جمل�س �ش�ؤون املحافظات .
الوزيـــــــر :
وزير الداخلية .
الوزير املخت�ص :
وزيـ ــر الدول ــة وحمافظ م�سقط  ،ووزير الدولة وحمافظ ظفار  ،ووزير الدولة
وحمافظ م�سندم  ،بح�سب الأحوال .
البلــديــــــة :
تق�سيم فـي الهيكل التنظيمي للمحافظة  ،يتولى ممار�سة كافة الأن�شطة البلدية وفقا
لأحكام هذا النظام .
الف�صل الثاين
املحافظـــات
املــادة ( ) 2
يكون تق�سيم ال�سلطنة �إداريا �إلى حمافظات على النحو الآتي :
�أوال  :حمافظة م�سقط :
وت�شمل الواليات الآتية  :م�سقط  ،مطرح  ،العامرات  ،بو�شر  ،ال�سيب  ،قريات  ،ويكون
مركز املحافظة والية م�سقط .
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ثانيا  :حمافظة ظفــار :
وت�شمل الواليات الآتية � :صاللة  ،طاقة  ،مرباط  ،رخيوت  ،ثمريت � ،ضلكوت  ،املزيونة ،
مق�شن � ،شليم وجزر احلالنيات � ،سدح  ،ويكون مركز املحافظة والية �صاللة .
ثالثا  :حمافظة م�سندم :
وت�شمل الواليات الآتية  :خ�صب  ،دبا  ،بخاء  ،مدحاء  ،ويكون مركز املحافظة والية خ�صب.
رابعا  :حمافظة الربميي :
وت�شمل الواليات الآتية  :الربميي  ،حم�ضة  ،ال�سنينة  ،ويكون مركز املحافظة والية
الربميي .
خام�سا  :حمافظة الداخلية :
وت�شمل الواليات الآتية  :نزوى  ،بهالء  ،منح  ،احلمراء � ،أدم � ،إزكي � ،سمائل  ،بدبد  ،ويكون
مركز املحافظة والية نزوى.
�ساد�سا  :حمافظة �شمال الباطنة :
وت�شمل الواليات الآتية � :صحار � ،شنا�ص  ،لوى � ،صحم  ،اخلابورة  ،ال�سويق  ،ويكون مركز
املحافظة والية �صحار .
�سابعا  :حمافظة جنوب الباطنة :
وت�شمل الواليات الآتية  :الر�ستاق  ،العوابي  ،نخل  ،وادي املعاول  ،بركاء  ،امل�صنعة  ،ويكون
مركز املحافظة والية الر�ستاق .
ثامنا  :حمافظة جنوب ال�شرقية :
وت�شمل الواليات الآتية � :صور  ،الكامل والوافـي  ،جعالن بني بوح�سن  ،جعالن بني بو علي ،
م�صرية  ،ويكون مركز املحافظة والية �صور .
تا�سعا  :حمافظة �شمال ال�شرقية :
وت�شمل الواليات الآتية � :إبراء  ،امل�ضيبي  ،بدية  ،القابل  ،وادي بني خالد  ،دماء والطائيني ،
ويكون مركز املحافظة والية �إبراء .
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عا�شرا  :حمافظة الظاهرة :
وت�شمل الواليات الآتية  :عربي  ،ينقل � ،ضنك  ،ويكون مركز املحافظة والية عربي .
حادي ع�شر  :حمافظة الو�سطى :
وت�شمل الواليات الآتية  :هيمــاء  ،حم ــوت  ،الدقـ ــم  ،اجل ــازر  ،ويك ــون مرك ــز املحافظ ــة
والية هيماء .
املــادة ( ) 3
يكون �إن�شاء املحافظات والواليات مبر�سوم �سلطاين .
املــادة ( ) 4
تتمتع املحافظة بال�شخ�صية االعتبارية  ،واال�ستقالل املايل والإداري  ،وتكون لها �أهلية
متلك الأموال الثابتة  ،واملنقولة  ،و�إدارتها  ،والت�صرف فـيها  ،وتتبع الوزير فـيما عدا
حمافظات م�سقط  ،وظفار  ،وم�سندم  ،فتتبع الوزير املخت�ص .
املــادة ( ) 5
ت�سري على املحافظة وموظفـيها جميع القوانني والنظم واملرا�سيم املطبقة على اجلهاز
الإداري للدولة .
املــادة ( ) 6
تخت�ص املحافظة بالآتي :
 - 1تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للدولة .
� - 2ضمان �سيادة القانون  ،وحماية م�صالح الدولة  ،وتعزيز هيبتها .
 - 3تنمية  ،وا�ستثمار موارد املحافظة  ،والرتويج لها من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة ،
وخلق فر�ص عمل للمواطنني  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 4العمل على اال�ستفادة من املقومات ال�سياحية والرتاثية املتاحة  ،وذلك بالتن�سيق
مع اجلهات املخت�صة .
� - 5إن�شاء  ،و�إدارة املرافق البلدية .
 - 6حماية الأمالك العامة  ،و�إزالة التعديات عليها  ،بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 7العمــل علــى ا�ستيف ــاء احتياج ــات املحافظ ــة من املراف ــق العام ــة غري البلدي ــة ،
واخلدمات احلكومية الأخرى  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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 - 8احلفاظ على �سالمة البيئة  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 9تنفـيذ امل�شاريع الإمنائية  ،وتذليل ال�صعوبات التي تواجهها  ،وذلك بالتن�سيق مع
اجلهات املخت�صة .
 - 10امل�شاركــة فـي �إعــداد م�شروعــات خطــط التنمية .
الف�صــل الثالــث
جملــ�س �شــ�ؤون املحافظــات
املــادة ( ) 7
ي�شكل جمل�س ل�ش�ؤون املحافظات برئا�سة وزير الداخلية  ،وع�ضوية كل من :
 - 1وزير الدولة وحمافظ م�سقط .
 - 2وزير الدولة وحمافظ ظفار .
 - 3وزير الدولة وحمافظ م�سندم .
ويجتمع املجل�س مرتني فـي ال�سنة على الأقل بدعوة من رئي�سه فـي املكان الذي يحدده ،
ولرئي�س املجل�س دعوة من يرى اال�ستعانة بهم ممن تت�صل اخت�صا�صاتهم باملو�ضوعات
املعرو�ضة على املجل�س  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
وتكون القرارات التي ي�صدرها املجل�س ملزمة للمحافظات  ،وي�صدر بنظام عمل املجل�س
قرار من الوزير .
املــادة ( ) 8
يخت�ص املجل�س بالآتي :
 - 1درا�سة املوا�ضيع التي يحيلها �إليه جاللة ال�سلطان � ،أو جمل�س الوزراء .
 - 2درا�سة املوا�ضيع ذات الطبيعة امل�شرتكة بني املحافظات .
 - 3التن�سيق بني املحافظات فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها  ،والعمل على توحيد �آليات عملها .
 - 4متابعة ح�سن �سري امل�شاريع الإمنائية فـي املحافظات  ،وتذليل املعوقات .
 - 5رفع تقرير �سنوي �إلى جمل�س الوزراء يت�ضمن نتيجة �أعمال املجل�س  ،واملقرتحات
والتو�صيات الالزمة لتطوير كل ما من �ش�أنه تنمية املحافظات .
املــادة ( ) 9
يكون العر�ض على املجل�س من خالل الوزير � ،أو الوزير املخت�ص  ،بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 10
ميثل ال�سلطنة رئي�س املجل�س � ،أو من يفو�ضه  ،فـي امل�ؤمترات  ،والفعاليات  ،واالجتماعات
الإقليمية والدولية ذات ال�صلة بال�ش�ؤون البلدية  ،ويخت�ص ب�إبرام االتفاقيات  ،ومذكرات
التفاهم  ،والتوقيع عليها مبراعاة �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة  ،وقرارات جمل�س الوزراء
فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 11
مع عدم الإخالل بال�صالحيات  ،واالخت�صا�صات املقررة قانونا للوزير  ،يخت�ص  -فـيما
يتعلق باملحافظات التابعة ل ــه  -بالآتي :
 - 1الرقابة على �أعمال املحافظات  ،وتقييم �أدائها فـي �ش�أن تنفـيذ ال�سيا�سة العامة للدولة .
� - 2إلغ ــاء  ،وتعدي ــل اللوائح والقرارات ال�صادرة من املحافظات  ،وفقا ملا يــراه حمققـ ــا
للم�صلحة العامة .
 - 3املوافقة على تقديرات موازنات املحافظات  ،فـي �ضوء احتياجات كل حمافظة .
 - 4تلقي مقرتحات املحافظات ب�ش�أن م�شروعات خطط التنمية اخلم�سية فـي نطاق
كل منها  ،والنظر فـيها  ،ورفع ما ينتهي �إليه فـي �ش�أنها �إلى جمل�س الوزراء ،
للربط بينها وبني خطط التنمية اخلم�سية للدولة  ،ل�ضمان حتقيق النمو املتوازن
بني املحافظات .
 - 5الرقابة على ا�ستثمار موارد املحافظات  ،و�إحاطتها علما بامل�شروعات الوطنية
الكربى التي تخرج عن نطاق اخت�صا�صاتها  ،وفقا لل�سيا�سة العامة للدولة .
 - 6الإذن امل�سبق للمحافظات بفر�ض ر�سوم بلدية .
 - 7العم ــل على توفـي ــر التموي ــل الالزم ملواجهة احتياج ــات املحافظ ــات من املراف ـ ــق
العامة  ،واخلدمات احلكومية  ،واملخططات العمرانية الهيكلية  ،والعامة  ،وذلك
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
وتكون للوزير املخت�ص  -فـي نطاق حمافظته  -كافة ال�صالحيات واالخت�صا�صات املن�صو�ص
عليها فـي هذه املادة .
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الف�صــل الرابــع
املحافـــظ
املــادة ( ) 12
يتولى �إدارة املحافظة  ،وت�سيري �ش�ؤونها حمافظ ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين  ،وتكون
له �صالحيات رئي�س الوحدة املن�صو�ص عليها فـي القوانني والنظم واملرا�سيم ال�سلطانية
املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة ( ) 13
مع عدم الإخالل بال�صالحيات واالخت�صا�صات املقررة قانونا للوزير � ،أو الوزير املخت�ص ،
يخت�ص املحافظ بالآتي :
 - 1متثيل املحافظة فـي عالقاتها مع الغري  ،و�أمام الق�ضاء .
 - 2الإ�شراف على الوالة .
 - 3تلقـ ـ ـ ـ ــي تقاريـ ـ ـ ــر دوري ـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ــوالة عن �أداء اجلهـ ـ ــات  ،والهيئ ـ ــات  ،وامل�ؤ�س�س ـ ـ ــات
احلكوميــة  ،وما تقوم به من �أن�شطة  ،وفعاليات فـي كل والية  ،و�إبداء املقرتحات ،
واملالحظات ب�ش�أنها  ،ورفعها �إلى الوزير .
 - 4التوا�صل مع املجتمع املحلي مبا يخدم ال�صالح العام فـي نطاق املحافظة .
 - 5رفع تقرير ن�صف �سنوي �إلى الوزير ب�ش�أن �سري العمل فـي املحافظة .
� - 6إ�صدار اللوائح والقرارات املنظمة للأن�شطة البلدية  ،بعد موافقة الوزير .
� - 7إ�صــدار قــرارات بفــر�ض ر�ســوم بلدي ــة فـي �إطار ال�سيا�س ــة العامـ ــة للدول ــة  ،وذلك
بعد موافقة الوزير بالن�سبة للمحافظات التابعة له  ،وبعد التن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
� - 8إعداد م�شروعات خطط التنمية  ،ورفعها �إلى الوزير .
 - 9متابعـة تنفـيذ خطط التنمية .
 - 10رفــع تقري ـ ــر ن�ص ــف �سنـ ـ ــوي �إل ــى الوزيـ ـ ــر ح ـ ــول �أداء ف ـ ـ ــروع اجلهـ ـ ـ ــات احلكوميـ ــة
فـي املحافظة .
� - 11إعداد م�شروع موازنة املحافظة  ،ورفعها �إلى الوزير .
 - 12التن�سيق مع اجلهات املخت�صة فـي �ش�أن حتديد ا�ستخدامات الأرا�ضي فـي املحافظة ،
دون الإخالل باخت�صا�صات املجال�س البلدية فـي هذا ال�ش�أن .
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 - 13تلق ــي ال�شكـ ــاوى ذات ال�صل ـ ــة باخت�صا�ص ــات املحافظ ــة  ،واتخ ــاذ الق ــرار املنا�ســب
فـي �ش�أنها .
� - 14أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها الوزير .
الف�صــل اخلامــ�س
الوالــي ونوابــه وم�ساعــدوه
املــادة ( ) 14
يتولى �إدارة الوالية وال  ،ي�صدر بتعيينه  ،ونقله  ،و�إعفائه من وظيفته  ،وحتديد درجته ،
وخم�ص�صاته املالية قرار من الوزير � ،أو الوزير املخت�ص  ،بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 15
يخت�ص الوايل بالآتي :
 - 1املحافظة على النظام العام داخل النطاق اجلغرافـي للوالية .
 - 2متابعة �ش�ؤون القبائل .
 - 3العم ــل عل ــى حل امل�شاكــل واملنازعات القبلية  ،ورفع امل�ستع�صي منه ــا إ�لـ ــى الوزيـ ــر ،
�أو الوزير املخت�ص  -بح�سب الأحوال  -م�شفوعا باملقرتحات .
 - 4االلتقاء بال�شيوخ والر�شداء واملوظفـني فـي الوالية  ،بهدف الوقوف على �آرائهم ،
ومتطلباتهم  ،واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
 - 5التنظيم والإ�شراف على العملية االنتخابية لأع�ضاء جمل�س ال�شورى  ،واملجال�س
البلدية .
 - 6تر�ؤ�س اللجان املحلية  ،والتنموية فـي الوالية .
 - 7الإ�شراف على �سري عمل جلان التوفـيق وامل�صاحلة فـي الوالية .
 - 8املحافظة على الأموال العامة  ،واتخــاذ الإج ــراءات الكفـيلـ ــة بحمايتهـ ــا  ،و�إزال ـ ــة
ما يقع عليها من تعديات  ،وذلك بالتعاون مع اجلهات املخت�صة .
 - 9الإ�شراف على تطبيق خمتلف ال�سنن  ،والأعراف ال�سائدة  ،واملتبعة .
 - 10التعاون مع اجلهات املخت�صة ملنع الت�سلل  ،والإقامة غري امل�شروعة .
 - 11مراقبة �أداء فروع اجلهات احلكومية فـي الوالية  ،ورفع تقارير دورية عن ذلك �إلى
املحافظ .
� - 12أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من الوزير � ،أو الوزير املخت�ص  ،بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 16
يعني فـي كل والية نائب للوايل  ،وي�صدر بتعيينه  ،ونقله  ،و�إعفائه من وظيفته  ،وحتديد
درجته  ،وخم�ص�صاته املالية قرار من الوزير � ،أو الوزير املخت�ص  -بح�سب الأحوال ، -
ويح ــل نائ ــب الوايل حمل الوايل فـي حالة غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سة
اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 17
يك ــون نائ ــب الوال ــي م�س ـ�ؤوال أ�مــام الوالــي ع ــن مبا�شرتـ ــه اخت�صا�صاتـ ــه  ،ويج ــوز للوالـ ــي
 بعد موافقة الوزير � ،أو الوزير املخت�ص بح�سب الأحوال � -أن يفو�ض بع�ض اخت�صا�صاته�إلى نائبه .
املــادة ( ) 18
يعني فـي كل نيابة نائب للوايل  ،وي�صدر بتعيينه  ،ونقله  ،و�إعفائه من وظيفته  ،وحتديد
درجته  ،وخم�ص�صاته املالية قرار من الوزير � ،أو الوزير املخت�ص  ،بح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 19
يخت�ص نائب الوايل فـي النيابة بالآتي :
 - 1متابعة �ش�ؤون النيابة  ،ورفع تقارير عنها �إلى وايل الوالية .
 - 2حل املنازعات التي يحيلها �إليه وايل الوالية .
� - 3إبداء الر�أي فـي املوا�ضيع ذات ال�صلة بالنيابة .
 - 4الإ�شراف على تطبيق خمتلف ال�سنن  ،والأعراف ال�سائدة  ،واملتبعة .
� - 5أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من قبل وايل الوالية .
املــادة ( ) 20
يجوز للوزير � ،أو الوزير املخت�ص  -بح�سب الأحوال  -تعيني م�ساعد وال فـي الواليات التي
تتطلب ذلك  ،ويحل حمل نائب الوايل فـي حالة غيابه � ،أو وجود ما يحول دون ممار�سة
اخت�صا�صاته .
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الف�صــل ال�ســاد�س
البلديـــات
املــادة ( ) 21
تكون لكل حمافظة � ،ضمن هيكلها التنظيمي  ،بلدية مب�ستوى مديرية عامة  -فـيما عدا
حمافظتي م�سقط وظفار  ،فتكون البلدية فـي م�ستوى تنظيمي �أعلى  -تتولى ممار�سة
كافة الأن�شطة البلدية املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام  ،ويكون لها فـي كل والية من
واليات املحافظة فرع مب�ستوى دائ ــرة .
املــادة ( ) 22
تخت�ص البلدية بتقدمي كافة اخلدمات البلدية فـي نطاق املحافظة  ،ولها فـي �سبيل ذلك
ممار�سة ال�صالحيات الآتية :
� - 1إعداد اخلطط ال�شاملة فـي جمال العمل البلدي  ،ورفعها �إلى املحافظ لالعتماد .
� - 2إعداد  ،وتنفـيذ برامج التوعية والإر�شاد لرفع م�ستوى الوعي املجتمعي  ،لتعزيز
التوا�صل االجتماعي  ،والعمل التطوعي  ،ورفعها �إلى املحافظ لالعتماد  ،وذلك
دون الإخالل باخت�صا�صات املجل�س البلدي .
 - 3اتخـ ــاذ الإجــراءات الالزمـ ــة للمحافظة على ال�صح ــة العام ــة والنظاف ــة ومكافحة
الآفات  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
� - 4إ�صدار الرتاخي�ص البلدية للأن�شطة التجارية وال�صناعية وال�سياحية والرتفـيهية
وال�صحية واملهنية وغريها  ،وو�ضع اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة بها .
 - 5حت�سيــن  ،وجتميــل ال�شــوارع واملياديــن العامــة فـي املحافظــة  ،وذلك بالتن�سيــق مع
اجلهات املخت�صة .
� - 6إن�شاء  ،وت�سوير  ،و�إدارة املقابر  ،واملحافظة على حرمتها  ،بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة  ،والعمل على جتهيز ونقل ودفن املوتى .
� - 7إن�شاء  ،و�إدارة امل�سالخ  ،والتفتي�ش عليها  ،و�إجراء الفح�ص البيطري على احليوانات
قبل الذبح  ،والت�أكد من �صالحية حلومها بعد الذبح لال�ستهالك الآدمي .
� - 8إن�شاء و�إدارة ومتابعة الأ�سواق العامة .
 - 9مراقبة الأغذية  ،والتفتي�ش عليها  ،للت�أكد من �صالحيتها  ،و�سالمتها  ،ومراقبة
امل�صانع واملطاعم واملحالت والعاملني فـيها  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها
وفقا لأحكام القوانني ذات ال�صلة املعمول بها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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� - 10إن�شاء  ،و�صيانة  ،و�إنارة  ،و�إدارة الطرق واجل�سور وممرات امل�شاة واملواقف العامة ،
وتنظيم وتطوير و�سائل التحكم املروري .
� - 11إعداد وتركيب اللوحات املرورية  ،وجتهيز الدوارات  ،وتنظيم وتطوير و�سائل
التحكم املروري وفقا للقوانني املعمول بها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
� - 12إن�شاء  ،و�إدارة  ،و�صيانة املتنزهات واحلدائق ومالعب الأطفال ودورات املياه ،
وت�شجري الأماكن العامة .
 - 13التفتي ــ�ش  ،والرقاب ــة على �أعم ــال البن ــاء  ،و�إ�ص ــدار تراخي ــ�ص البن ــاء وال�صيان ــة
والرتميم والإ�ضافات والهدم  ،وتراخي�ص بناء �شبكات البنى الأ�سا�سية املختلفة .
� - 14إ�صدار تراخي�ص تك�سري اجلبال  ،واحلفر  ،وقطع الأ�شجار  ،وغريها  ،وذلك بعد
موافقة اجلهات املخت�صة .
 - 15اتخاذ الإجــراءات الالزمــة لإزالــة املبان ــي املخالف ــة � ،أو الآيلة لل�سقوط  ،و�إزالة
املخلفات الناجتة عن ذلك وفقا للقوانني املعمول بها .
 - 16مراقبة  ،وحجز احليوانات ال�سائبة  ،وال�ضالة .
� - 17إن�شاء  ،و�إدارة املختربات ذات ال�صلة بالعمل البلدي .
 - 18اتخاذ التدابري الالزمــة لت�صريــف مي ــاه الأمط ــار والفـي�ضان ــات  ،والتن�سي ــق مع
اجلهات املخت�صة ب�ش�أن حماية �إحرامات الأودية .
 - 19التحري عن الأمرا�ض الوبائية  ،وامل�صابني بها  ،و�إبالغ اجلهات املخت�صة .
 - 20اقرتاح فر�ض ر�سوم بلدية  ،ورفعه �إلى املحافظ  ،لعر�ضه على الوزير  -بالن�سبة
للمحافظات التابعة له  -للموافقة  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 21مراقبة اللوحات  ،والإعالنات  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
� - 22إدارة ال�شواطئ  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 23تنظيـ ــم ا�ستخدامـ ـ ــات املبانـ ــي  ،وذلك بالتن�سي ــق مع اجلهـ ــات املخت�صــة  ،وو�ضـ ــع
اال�شرتاطات اخلا�صة بها .
 - 24ت�سجيل عقود �إيجار العقارات وفقا للقوانني املعمول بها .
� - 25إن�ش ــاء قاع ــدة بيانات ومعلومات خا�صة بالعمل البلدي فـي نط ــاق اخت�صا�صه ـ ــا
اجلغرافـ ــي  ،و�إعـ ــداد البح ــوث  ،و�إجـ ــراء الإح�ص ــاءات الالزمـ ــة  ،وفق ــا للقواني ــن
املعمول بها .
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 - 26ت�سميــة وترقيــم ال�شــوارع والطرق والأزقة وامليادين وال�ساحات والبنايات  ،بعد
التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 27تقدمي كافة �أوجه الدعم وامل�ساندة للجهات املعنية مبواجهة الكوارث .
� - 28إقامة املهرجانات الرتفـيهية والأن�شطة الثقافـية والريا�ضية واالجتماعية وفقا
للقوانني املعمول بها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 29اتخ ــاذ التدابري الالزمــة ملنــع التع ــدي على �أمــالك الدولة  :العامة  ،واخلا�صة ،
واتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة التعدي .
 - 30اتخــاذ الإجــراءات والتدابي ــر الالزمة لإزالــة امل�شوهـ ــات ف ــي القــرى  ،والأحيـ ــاء
ال�سكنية  ،والطرق  ،وامليادين العامة واملواقف  ،واملمرات  ،والأودية .
 - 31ردم امل�ستنقعــات والربك املائية فـي الأماكـن املفتوح ــة والعامـة  ،و إ�لــزام �أ�صحــاب
الأمالك بذلك عند وجودها فـي ممتلكاتهم .
 - 32الإ�شراف ال�صحي على مياه ال�شرب .
 - 33مراقبــة املوازي ــن واملقايي�س واملكاييــل وفق ــا لأحكام القوانني املعمول بها  ،وذلك
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 34تنظي ــم التدخيـ ــن فـي الأماكــن العام ـ ــة  ،واملغلقـ ــة  ،مبراع ـ ـ ــاة �أحك ـ ـ ــام القوانيـ ــن
املعمول بها .
 - 35اتخـ ــاذ التدابيـ ــر  ،وعم ــل التجهي ــزات الالزم ــة ملن ــع �إلق ــاء املخلف ــات فـ ــي الطــرق
والأ�سواق واحلدائق واملتنزهات واملواقف  ،وغريها من الأماكن العامة .
 - 36تنفـيذ قرارات املحافظ .
� - 37إعداد م�شروعات اللوائح والقرارات البلدية على م�ستوى املحافظة  ،ورفعها �إلى
املحافظ للعر�ض على الوزير � ،أو الوزير املخت�ص  ،بح�سب الأحوال .
 - 38اقرتاح و�سائل ا�ستثمار موارد املحافظــة  ،من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدام ــة ،
وخلق فر�ص عمل للمواطنني فـيما عدا امل�شروعات الوطنية الكربى التي تخرج
عن اخت�صا�ص املحافظة وفقا لل�سيا�سة العامة للدولة .
 - 39اقرتاح م�شروعات خطط التنمية فـي نطاق املحافظة  ،ورفعها �إلى املحاف ــظ .
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الف�صــل ال�سابــع
ماليـــة املحافظــــة
املــادة ( ) 23
يكون للمحافظة ميزانية م�ستقلة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية للمحافظة فـي اليوم الأول من
�شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،على �أن تبد أ�
ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر
دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 24
تتكون املوارد املالية للمحافظة مما ي�أتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2مقابل اخلدمات التي تقدمها للغري .
 - 3الهبات  ،والإعانات  ،واملنح التي يقبلها املحافظ  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء .
 - 4عوائد ا�ستثمار �أموالها .
 - 5ن�سبة من الر�سوم البلدية  ،حتدد بقرار من جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 25
تعترب �أموال املحافظة �أمواال عامة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها ،
وعلى املحافظة حماية هذه الأموال  ،وحت�صيلها بالطرق  ،ووفق الإجراءات التي حت�صل
بها الأموال العامة .
الف�صــل الثامــن
�أحكـــــام ختاميــــة
املــادة ( ) 26
يكون ملوظفـي البلدية الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانونا باالتفاق
مع الوزير � ،أو الوزير املخت�ص  -بح�سب الأحوال � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي نطاق
تطبيق �أحكام هذا النظام واللوائح ال�صادرة تنفـيذا له .
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املــادة ( ) 27
يجوز ت�ضمني اللوائح البلدية جزاءات �إدارية على املخالفـني  ،على النحو الآتي :
 - 1الإزالة الفورية للمخالفة على نفقة املخالف .
� - 2إغالق املحل �أو املن�ش�أة م�ؤقتا ملدة �أق�صاها ( )10ع�شرة �أيام � ،أو �إلغاء الرتخي�ص .
 - 3غرامة بحد �أق�صى ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حالة
تكرار املخالفة ذاتها خالل عام من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة .
 - 4غرامة ال جتاوز ( )50خم�سني رياال عمانيا عن كل يوم فـي حالة املخالفات امل�ستمرة ،
وفـي جميع الأحوال ال يجوز �أن يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين ،
�أيا كانت املدة .
املــادة ( ) 28
على �شرطة عمان ال�سلطانية وغريها من اجلهات ذات االخت�صا�ص تقدمي كافة �أوجه
امل�ساعدة �إلى املحافظة فـيما تتخذه من �إجراءات  ،فـي �إطار تطبيق هذا النظام واللوائح
ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/102
بتحديد اخت�صا�صات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/3باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ,
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2020/75
وعلى املر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صــدار نظـام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية رقم , 2020/101
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
حتدد اخت�صا�صات وزارة الداخلية  ،وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية  ،وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى املر�س ــوم ال�سلطاين رقم  2003/3امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

الملحــق رقــم ( ) 1
اخت�صا�صــات وزارة الداخليــة
 - 1تنفـيذ �سيا�سة الدولة فـيما يخ�ص املحافظات والواليات التابعة لها  ،والإ�شراف على
�ش�ؤونها .
 - 2العمل مع اجلهات املعنية على حفظ النظام  ،فـي املحافظات والواليات التابعة لها .
� - 3إعداد الدرا�سات واخلطط والربامج التنموية للمحافظات والواليات التابعة لها فـي �إطار
ال�سيا�سة العامة للدولة .
 - 4الإ�شراف على �ش�ؤون املحافظني والوالة ونوابهم وم�ساعديهم فـي املحافظات والواليات
التابعة لها .
 - 5العمل مع اجلهات املعنية فـي املحافظة على تر�سيخ الأ�س�س واملبادئ والقيم الأ�صيلة
التي يقوم عليها املجتمع العماين  ,والعمل على متا�سكه واال�ضطالع ب�ش�ؤون املواطنني
ورعاية م�صاحلهم واحتياجاتهم .
 - 6التعاون والتن�سيق مع فروع الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة فـي
املحافظات والواليات التابعة لها  ،فـي �أداء واجباته ــا عل ــى الوجـ ــه الأكمـ ــل  ،وف ــق
مقت�ضيات امل�صلحة العامة .
 - 7م�ساعدة اللجان الوزارية التي تفد �إلى املحافظات والواليات التابعة لها ب�ش�أن امل�شروعات
التنموية واخلدمية واالجتماعية  ،وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لها .
 - 8تول ــي امل�سائـ ــل املتعلق ــة باحلدود الدولية واالتفاقيات احلدودية الدولية  ,ومتابعة
تنفـيذها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 9تويل امل�سائل املتعلقة بالتق�سيم الإداري لل�سلطنة  ،وحتديد نطاقه اجلغرافـي .
 - 10تنظيم ال�ش�ؤون املتعلقة باجلن�سية العمانية .
 - 11تنظيم ال�ش�ؤون املتعلقة بزواج العمانيني من �أجانب .
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 - 12الإ�شراف على �ش�ؤون القبائل والبت فـي امل�سائل املتعلقة بها .
 - 13تنظيم انتخابات جمل�س ال�شورى واملجال�س البلدية  ،والإ�شراف على ال�سجل االنتخابي
لقيد الناخبني .
 - 14الإ�شراف والرقابة على املجال�س البلدية وفق القوانني والنظم النافذة .
 - 15الإ�شراف على �أعمال التوفـيق وامل�صاحلة فـي الواليات .
 - 16تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
� - 17إعداد م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة ,
و�إ�صدار اللوائح والقرارات املتعلقة بها  ،و�ضمان متابعة تنفـيذها .
 - 18متثيل ال�سلطـنة فـي اجتماعات وم�ؤمترات وزارات الداخلية الإقليمية والدولية ،
و�إعداد ومراجعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية وغريها  ،ذات ال�صلة
باخت�صا�صات الوزارة والتوقيع عليها .
� - 19أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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الوزيــــر

املديرية العامة
ل�ش�ؤون املحافظات

الـ ــوالة

املديرية العامة
لل�ش�ؤون املحلية

�أمني عام �ش�ؤون املحافظات

امل�ست�شارون

الملحــق رقــم ()2
الهيكـــل التنظيمــي لـــوزارة الداخليــة

املحافظون

املديرية العامة
للجن�سية

وكيـــــل الــــوزارة

مكت ـ ــب الوزي ـ ـ ــر

املديرية العامة
ل�ش�ؤون القبائل

املديرية العامة
للحدود

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/103
بتعديـــل بعــ�ض �أحكــام المر�سوميــن ال�سلطانييــن
ب�إن�شــاء جهــاز ال�ضرائـب و�إ�صـــدار نظامــه واعتمـاد هيكلــه التنظيمـي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  96/39بتحديد اخت�صا�صات وزارة المالية  ،واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2019/66ب�إن�شاء جهاز ال�ضرائب ،
وعلى نظـ ــام جهـ ــاز ال�ضرائـ ــب  ،واعتم ــاد هيكلـ ــه التنظيم ــي ال�ص ــادر بالمر�سـوم ال�سلطاني
رقم ، 2020/42
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/ 75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بعبارة " ويتبع جمل�س الوزراء " الواردة فـي املادة الأولى من املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2019/66امل�شار �إليه  ،عبارة " ويتبع وزير املالية " .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص المادة ( )6من نظام جهاز ال�ضرائب الم�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" يكون للجهاز رئي�س بالدرجة الخا�صة  ،وي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاني " .
املــادة الثالـثــــة
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 تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/104
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام املر�سومـني ال�سلطانيـني
ب�إن�شــاء املركــز الوطـنـي للإح�صـاء واملعلــومـات و�إ�صـدار نظامـه
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31ب�إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،
وعلى نظام املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/40
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/94ب�إن�شاء وزارة االقت�صاد  ،وحتديد اخت�صا�صاتها ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/31امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
ين� أش� مركز ي�سمى " املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات " يتبع وزير االقت�صاد .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بعبارة " املجل�س الأعلى للتخطيط " �أينما وردت فـي نظام املركز الوطني للإح�صاء
واملعلومات امل�شار �إليه  ،عبارة "وزير االقت�صاد " .
املــادة الثالـثــــة
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 تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/105
ب�إن�شاء الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة وحتديد اخت�صا�صاتها
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى قانون المناطق الحرة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2002 /56
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2005 /103ب�إن�شاء منطقة حرة بالمزيونة ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2006 /62ب�إن�شاء المنطقة الحرة ب�صاللة ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2010 /123ب�إن�شاء المنطقة الحرة ب�صحار ،
وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم  2011 /119ب�إن�شاء هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة
بالدقم  ،و�إ�صدار نظامها ،
وعلى نظـ ــام المنطقـ ـ ــة االقت�صاديـ ــة الخا�ص ــة بالدقـ ـ ــم ال�ص ـ ــادر بالمر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي
رقـ ــم ، 2013 /79
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� هيئة عامة ت�سمى " الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة "  ،تكون
لها ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري  ،وتتبع جمل�س الوزراء .
املــادة الثانيــــة
يكون مقر الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة فـي محافظة
م�سقط  ،ويجوز بقرار من مجل�س الإدارة �إن�شاء فروع لها فـي المحافظات الأخرى � ،أو مكاتب
خارج ال�سلطنة .
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املــادة الثالـثــــة
حتـ ــدد اخت�صا�ص ـ ــات الهيئ ــة العامـ ــة للمناط ــق االقت�صاديـ ــة اخلا�صـ ــة واملناط ـ ــق احلـ ــرة
وفقا للملحق املرفق .
املــادة الرابعــة
يتول ــى رئيـ ــ�س الهيئـ ـ ــة العام ـ ــة للمناط ــق االقت�صادي ــة اخلا�صـ ــة واملناطـ ــق احل ــرة رئا�س ـ ــة
جمل�س الإدارة .
املــادة الخام�سـة
ت�ؤول �إلى الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة كافة املخ�ص�صات
والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة بهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم .
املــادة ال�ساد�ســة
ينقل �إلى الهيئـ ــة العام ــة للمناط ــق االقت�صادي ــة اخلا�صــة واملناط ــق احلــرة موظفو هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،بذات درجاتهم املالية .
املــادة ال�سابعـــة
ميار�س رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة
االخت�صا�صات املقررة للجنة املناطق احلرة فـي قانون املناطق احلرة  ،امل�شار �إليه  ،واملرا�سيم
ال�سلطانية ب�إن�شاء املناطق احلرة فـي املزيونة  ،و�صاللة  ،و�صحار  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثامنــــة
ت�ستبدل بعبارات " هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم "  ،و "جمل�س �إدارة هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم "  ،و " رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم "  ،و " الرئي�س التنفـيذي لهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم " � ،أينما وردت
فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،عبارات " الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة
واملناطق احلرة "  ،و " جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق
احلرة "  ،و " رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق
احلرة "  ،و " رئي�س الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة " .
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كما ت�ستبدل بعبارة " جلنة املناطق احلرة " � ،أينما وردت فـي قانون املناطق احلرة امل�شار �إليه ،
واملرا�سيم ال�سلطانية ب�إن�شاء املناطق احلرة فـي املزيونة  ،و�صاللة  ،و�صحار  ،امل�شار �إليها ،
عبارة " جمل�س �إدارة الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة " .
املــادة التا�سعــــة
ي�ستمــر العمــل باملزاي ــا واحلوافــز والإعفــاءات املن�ص ــو�ص عليها فـي القواني ــن واملرا�سي ــم
ال�سلطانية املقررة لكل من  :املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،واملناطق احلرة � ،إلى
حني �صدور املر�سوم ال�سلطاين اخلا�ص بذلك .
املــادة العا�شــــرة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الحادية ع�شرة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ملحـــق
باخت�صا�صات الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة
 - 1اقت ــراح ال�سيا�س ــات واخلطــط اال�سرتاتيجيــة املتعلقــة باملناطــق االقت�صادي ــة اخلا�صــة
واملناطق احلرة مبا ي�سهم فـي حتقيق اخلطط التنموية للدولة  ،وعر�ضها على جمل�س
الوزراء لالعتماد .
 - 2تنفـيذ  ،ومتابعة  ،وتقييم ال�سيا�سات واخلطط اال�سرتاتيجية املعتمدة .
� - 3إعداد الدرا�سات واخلطط والربامج ذات ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة .
 - 4الإ�شراف على املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة فـي الدقـ ــم  ،واملنطقــة احلــرة باملزيونة ،
واملنطقة احلرة فـي �صاللة  ،واملنطقة احلرة فـي �صحار  ،و�أي منطقة اقت�صادية خا�صة ،
�أو منطقة حرة �أخرى .
 - 5اقرتاح �إن�شاء املناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة  ،واتخاذ �إجراءات ا�ست�صدار
مر�سوم �سلطاين ب�إن�شائها وحتديد موقعها وحدودها واحلوافز واملزايا والت�سهيالت
التي متنح لكل من اجلهة امل�شغلة  ،وال�شركة العاملة .
 - 6تنظيم البيئة اال�ستثمارية فـي املناطق االقت�صادية اخلا�صة  ،واملناطق احلرة  ،والرقابة
عليها .
 - 7الرتويــج لفر�ص اال�ستثم ــار فـي املناطــق االقت�صادي ــة اخلا�صــة  ،واملناطق احلرة داخل
ال�سلطنة وخارجها  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 8تقري ــر ح ــق االنتفــاع علـى الأرا�ضــي اململوك ــة للدولــة الكائنة فـي املناطق االقت�صادية
اخلا�صة  ،واملناط ــق احل ــرة  ،وذلك دون التقي ــد ب�أحك ــام املر�س ــوم ال�سلطانــي رقم 81/5
بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة .
 - 9تطبيق نظام املحطة الواحدة فـي املناطق االقت�صادية اخلا�صة  ،واملناطق احلرة .
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� - 10إ�صدار جميع �أنواع الرتاخي�ص واملوافقات وال�شهادات التي تتعلق مبمار�سة الأن�شطة
االقت�صادية فـي املناطق االقت�صادية اخلا�صة  ،واملناطق احلرة .
 - 11توفـري وتطوير اخلدمات و�إن�شاء املرافق العامة الالزمة داخل املناطق االقت�صادية
اخلا�صة  ،واملناطق احلرة  ،وذلك مبراعاة �أحكام القوانني والنظم املعمول بها فـي
�ش�أن اخلدمات واملرافق امل�شار �إليها .
 - 12حتديــد الأن�شطــة وامل�شروعات التــي ميكــن مزاولتهــا فـي املناطق االقت�صادية اخلا�صة ،
واملناطق احلرة .
 -13املوافقة على ت�أ�سي�س ال�شركات وفقا للقوانني املعمول بها بغر�ض تطوير املناطق
االقت�صادي ــة اخلا�صـ ــة  ،واملناط ــق احلـ ــرة � ،أو �إدارة �أو تنمي ــة �أو تطوي ــر قطاعاته ــا
الأ�سا�سية � ،أو الرتويج لها .
 - 14املوافقة على اتفاقيات االمتياز فـي املناطق االقت�صادية اخلا�صة  ،واملناطق احلرة قبل
�إبرامها .
 - 15التن�سيق مع اجلهات املخت�صة للت�أكد من �أداء التزاماتها النا�شئة عن اتفاقيات االمتياز .
 - 16التن�سي ــق مع اجله ــات املخت�ص ــة لتوفـي ــر خدمـ ــات الأمن والطــوارئ داخ ــل املناط ــق
االقت�صادية اخلا�صة  ،واملناطق احلرة .
 - 17حتديد ن�سب التعمي ــن الواجــب االلت ــزام بها داخ ــل املناط ــق االقت�صادي ــة اخلا�ص ـ ــة ،
واملناطق احلرة .
 -18و�ضع القواعد املنظمة حلركة الب�ضائع  ،وتنقل الأ�شخا�ص من و�إلى املناطق االقت�صادية
اخلا�صة  ،واملناطق احلرة .
 -19اقرتاح م�شروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة .
 -20تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالهيئة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 21متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الهيئة .
� - 22أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة للهيئة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/106
ب�إن�شــــاء هيئـــة البيئــة
وتحديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/90ب�إن�شاء وزارة للبيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� هيئة عامة ت�سمى "هيئ ــة البيئة "  ،تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل
املايل والإداري  ،وتتبع جمل�س الوزراء .
املــادة الثانيــــة
يك ــون مق ــر هيئ ــة البيئة فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز بقرار من جمل�س الإدارة �إن�شاء
فروع لها فـي املحافظات الأخرى .
املــادة الثالـثــــة
حتدد اخت�صا�صات هيئة البيئة وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الرابعــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
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املــادة الخام�سـة
دون الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/85فـي �ش�أن الهيئة العامة للطريان
املدين  ،ت�ؤول �إلى هيئة البيئة كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات
اخلا�صة بوزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية املتعلقة بالبيئة .
املــادة ال�ساد�ســة
ينقل �إلى هيئة البيئة موظفو وزارة البيئ ــة وال�ش ـ�ؤون املناخيــة  ،عــدا موظفـيهــا املعنيــني
بال�ش�ؤون املناخية  ،بذات درجاتهم املالية  ،وفقا لل�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء .
املــادة ال�سابعـــة
ت�ستبدل بعبارة " وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات ال�صلة بالبيئة  ،عبارة " هيئة البيئة " .
كما ت�ستبدل بعبارة "وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية" � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات ال�صلة بالبيئة  ،عبارتا " رئي�س جمل�س �إدارة هيئة البيئة " � ،أو " رئي�س هيئة
البيئة "  ،بح�سب الأحوال .
املــادة الثامنـــة
تلغـ ــى وزارة البيئـ ــة وال�ش�ؤون املناخية  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�ســوم � ،أو يتعــار�ض
مع �أحكامه .
املــادة التا�سعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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امللحـــق رقـــم ()1
اخت�صا�صــــات هيئــــة البيئــــة
1 - 1اقتـراح ال�سيا�س ــات والخط ــط اال�ستراتيجية واال�شتراط ــات المتعلقــة بحماي ــة
البيئ ــة وا�ستدامتها  ،ومكافح ــة التل ــوث  ،و�صون الطبيع ـ ــة  ،وعر�ضه ــا علـ ــى مجل ــ�س
ال ـ ــوزراء العتمادها  ،ومتابعة تنفـيذها  ،وتقييمها  ،وتطويرها .
 2 - 2ت�أمي ــن �سالمــة البيئ ــة ومكافحــة التلــوث والمحافظة على النظم البيئيــة المختلف ــة
فـي �إطار الأهداف الأ�سا�سية للتنمية الم�ستدامة .
3 - 3حماي ــة الحيـ ــاة الفطري ـ ــة  ،و�ص ـ ــون الطبيع ــة  ،والحف ــاظ علــى المــوارد المتج ــددة ،
والعمل على ا�ستغاللها ب�صورة م�ستدامة .
4 - 4الإ�سهــام فـي تطوي ــر �آف ــاق البحث العلمي فـي المجاالت البيئي ــة  ،وتب ــادل الخبــرات ،
وجمع البيانات العلمية  ،واال�ستفادة منها .
5 - 5العمل على ن�شر الوعي وغر�س مفاهيم متطلبات التعامل مع البيئة لدى كافة فئات
المجتمع  ،وتر�سيخ مبادئ المحافظة على البيئة  ،ومواردها الطبيعية .
�6 - 6إعــداد م�شروعات القوانين والمرا�سيم ال�سلطاني ــة المتعلق ــة باخت�صا�صــات الهيئــة ،
و�إ�صدار اللوائح والقرارات الخا�صة بها  ،و�ضمان متابعة تنفـيذها .
7 - 7تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات
المعنية فـي الدول والمنظمات والم�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية المتخ�ص�صة .
8 - 8العمل على تنفـيـذ القرارات المنبثقــة عــن االتفاقيات الدولية ذات العالقــة بالهيئ ــة
التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،وذلك بالتن�سيق مع الجهات المعنية .
9 - 9تمث ــيل ال�سلطـن ــة فـي الم�ؤتم ــرات والفعالي ــات واالجتماعـ ــات الإقليمي ــة  ،والدوليـ ــة
المتعلقة باخت�صا�صات الهيئة .
�10 -10أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة بمقت�ضى القوانين والمرا�سيم ال�سلطانية .
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املديرية العامة
لل�ش�ؤون البيئية

املديرية العامة
ل�صون الطبيعة

الملحق رقم ()2
الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة

جمل�س الإدارة

رئي�س الهيئة

املديرية العامة
للبيئة فـي حمافظة ظفار

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

�إدارات البيئة
فـي املحافظات

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/107
ب�إن�شاء هيئة تنمية الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة
وتحديـــــد اخت�صـــا�صاتهــــا واعتمـــاد هيــكلهــــا التنظيمــي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/6ب�إن�شاء �صندوق الرفد  ،و�إ�صدار نظامه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/36ب�إن�شاء الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،و�إ�صدار نظامها ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن� أش� هيئة عامة ت�سمى"هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة"  ،تكون لها ال�شخ�صية
االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري  ،وتتبع جمل�س الوزراء .
املــادة الثانيــــة
يكون مقر هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة فـي محافظة م�سقط  ،ويجوز بقرار
من جمل�س الإدارة �إن�شاء فروع لها فـي املحافظات الأخرى .
املــادة الثالـثــــة
حتدد اخت�صا�صات هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
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املــادة الرابعــة
يعتم ــد الهيكـ ــل التنظيم ــي لهيئ ــة تنمي ــة امل�ؤ�س�س ــات ال�صغي ــرة واملتو�سط ــة وفق ــا للملح ــق
رقم ( )2املرفق .
املــادة الخام�سـة
ت�ؤول �إلى هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق
وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة بكل من  :الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،و�صندوق الرفد  ،وي�شمل ر�أ�س مال ال�صندوق  ،وكذلك مبلغ الدعم ال�سنوي
املخ�ص�ص له فـي امليزانية العامة للدولة .
املــادة ال�ساد�ســة
ينقل �إلى هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة موظفو كل من  :الهيئة العامة لتنمية
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  ،و�صندوق الرفد  ،بذات درجاتهم املالية .
املــادة ال�سابعـــة
يلغى كل من  :الهيئة العامة لتنمي ــة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سط ــة  ،و�صنــدوق الرفـ ــد ،
كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثامنـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م

-851-

امللحــــق رقــــم ()1
-1

-2
-3
-4

-5

-6
-7

-8
-9

اخت�صا�صات هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
�1إعداد اخلطط وال�سيا�سات اخلا�صة بتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وال�صناعات
احلرفـية فـي �إطار اال�سرتاتيجي ــة الوطنيــة ال�شاملــة للتنميـة  ،وعر�ضه ــا عل ــى جملـ ــ�س
الوزراء لالعتماد .
2العم ــل عل ــى توف ـ ــري البيئة التنظيمي ــة امل�شجعــة لنمو وتطوير امل�ؤ�س�س ــات ال�صغيـ ــرة
واملتو�سطة وال�صناعات احلرفـية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
�3إعداد اخلطــط والربام ــج التنفـيذية الالزمـ ــة لتحقيـ ــق �أه ــداف الهيئ ــة  ،بالتن�سـ ــيق
مع اجلهات املخت�صة .
4تقدمي اال�ست�شارات املالية والفنية والإدارية والقانونية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
بهـ ــدف تطويره ــا  ،وتعزيـ ــز قدرتها التناف�سية  ،ومتكينه ــا مــن تقديــم منتجات عاليـة
اجلودة .
5العمل على �إنهاء �إجراءات ح�صول امل�ؤ�س�س ــات ال�صغرية واملتو�سطة علــى الرتاخيـ ــ�ص
واملوافقات الالزم ــة ملمار�سة �أن�شطته ــا  ،بن ــاء على طلب �أ�صحابها  ،مع �إعط ــاء الأولوي ــة
فـي هذا اخل�صو�ص للطلبات املقدمة من امل�ؤ�س�سات التي يتفرغ �أ�صحابها لإدارتها .
6ت�شجيع التكامل بني امل�ؤ�س�سات ال�صغي ــرة واملتو�سطة وال�شركات الكب ــرى مــن جانـ ــب ،
وال�صناعات واخلدمات امل�ساندة من جانب �آخر .
7العمل على ت�شجيع الت�سويق والرتويج ملنتجات وخدمات امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
واحلرفـيـ ــني داخـل ال�سلطن ــة وخارجه ــا من خ ــالل تنظيــم املعــار�ض وامل�شاركة فـيها ،
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
8بناء نظام معلومات �إلكرتوين متكامل مع مركز ات�صاالت قادر على توفـري املعلومات
الداعمة لأن�شطة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  ،وجماالت عملها .
�9إعداد �سجل خا�ص بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة واحلرفـيني يت�ضمن بيان حجمها ،
و�أن�شطتها االقت�صادية  ،وعدد ونوعية العمالة فـيها .
-852-

�10 10إن�ش ـ ــاء مراك ـ ــز وحا�ضن ــات �أعم ـ ــال للم�ؤ�س�س ــات ال�صغي ــرة واملتو�سطــة واحلرفـيـ ــني
فـي مختلــف محافظات ال�سلطنة  ،وا�ستثمارها و�إدارتها من قبل امل�ؤ�س�سة  ،والإ�شراف
واملتابعة على احلا�ضنات اخلا�صة التي ين�شئها القطاع اخلا�ص  ،وفقا ملا تقرره الهيئة .
�11 11إن�ش ــاء مراك ــز متخ�ص�صة لرفع ق ــدرات امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطــة التناف�سي ــة ،
وتطوير منتجاتها وخدماتها مبا يتوافق مع �أف�ضل املقايي�س العاملية .
12 12تنظيم دورات تدريبية وت�أهيلية لرواد ورائدات الأعمال ومديري امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سط ــة واحلرفـيني  ,لتزويدهــم بامله ــارات الأ�سا�ســية لإدارة وت�شغيـ ــل م�ؤ�س�ساتهــم
وفقا لأف�ضل املمار�سات العاملية .
13 13و�ض ــع الآلي ــة الالزم ــة بالتن�سي ــق مــع جمل ــ�س املناق�ص ــات ل�ضــمان تخ�صي ــ�ص ن�سبة
م ــن امل�شرتيـ ــات واملناق�ص ــات احلكوميــة املختلفــة للم�ؤ�س�ســات ال�صغيــرة واملتو�سطـة ،
وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القوانني واالتفاقيات النافذة فـي ال�سلطنة .
�14 14ضمــان حــ�صول امل�ؤ�ســ�سات ال�صغي ــرة واملتو�سطة على فر�ص الأعمــال مــن امل�شرتي ــات
والعقود واخلدمات من القيمة املحلية امل�ضافة  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
15 15العمل على تطوي ــر موردين محلــيني من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة فـي �صناعات
مبتكرة ملبادرات القيمة املحلية امل�ضافة .
16 16العمل على درا�سة وحتليل الفر�ص اال�ستثمارية الناجتة من �سل�سلة القيمة املحلية
امل�ضافة  ,لت�شجيع قيام امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  ،و�ضمان اال�ستفادة منها .
17 17متويل رواد ورائدات الأعمال و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطـ ــة واحلرفـيني
لإن�شاء وتو�سعة م�ؤ�س�ساتهم � ،أو �أن�شطتهم  ،وفق ال�ضوابط التي حتددها الهيئة .
18 18و�ضع الآلية الالزمة بالتن�سيق مع البنك املركزي العماين ل�ضمان زيادة الت�سهيالت
االئتمانــية املقدم ــة للم�ؤ�س�س ــات ال�صغرية واملتو�سط ــة  ،وتخ�صيــ�ص الن�سبة املعتمــدة
من البنك املركزي العماين من القرو�ض التجارية لهذه امل�ؤ�س�سات .
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19 19التن�سي ــق م ــع اجله ــات املعني ــة لو�ض ــع اخلط ــط الالزم ــة لتطويــر ر�أ�س امل ــال املبــادر
فـي امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة .
20 20اقتــراح م�شـروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطاني ــة  ،و�إ�ص ــدار اللوائــح والق ــرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة .
21 21تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالهيئة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
22 22متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الهيئة .
�23 23أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .
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الملحــق رقــم ()2

جمل�س الإدارة
رئيـــ�س الهيئــــة

نائب الرئي�س للتمويل واال�ستثمار

الهيكــل التنظيمــي لهيئــة تنميــة الم�ؤ�س�ســات ال�صغيــرة والمتو�سطــة

نائــــب الرئيـــــ�س
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

املديرية العامة
للتخطيط
املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/108
ب�إلغاء بع�ض المجال�س المتخ�ص�صة
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٩٦/٦٠ب�إن�شاء جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/48ب�إن�شاء جمل�س التعليم  ،و�إ�صدار نظامه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/98بتعدي ــل م�سم ــى وزارة التعليــم العالــي والبحث
العلمي واالبتكار  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يلغى جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة  ،وجمل�س التعليم .
املــادة الثانيــــة
ت�ؤول �إلى جمل�س الوزراء كافة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات
واملوجودات اخلا�صة بكل من  :جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة  ،وجمل�س التعليم
ذات ال�صلة بر�سم ال�سيا�سات  ،ومتابعة تنفيذها  ،كما ت�ؤول اخت�صا�صاتهما التنفيذية �إلى
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،املخت�صة  ،وفقا لل�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء .
املــادةالثالـثــــة
ينقل موظفو الأمانة العامة ملجل�س التعليم �إلى كل من  :وزارة الرتبية والتعليم  ،ووزارة
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار  ،بذات درجاتهم املالية  ،وفقا لل�ضوابط التي
يحددها جمل�س الوزراء .
املــادةالرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادةاخلام�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/109
ب�إلغــاء الهيئــة العامــة لل�صناعــات الحــرفيــة
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٠٣/٢٤ب�إن�شاء الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية ،
وعلـى املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم  ٢٠٠٣ / ٥٣ب�إ�ص ـ ــدار نظـ ــام الهيئ ـ ــة العــام ـ ــة لل�صـن ــاعـ ـ ـ ــات
احلرفية  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/91بتعديل م�سمى وزارة الرتاث والثقافة �إلى وزارة
الرتاث وال�سياحة  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/107ب�إن�شاء هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،
وحتديد اخت�صا�صاتها  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ت�ؤول �إلى وزارة الرتاث وال�سياحة كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات
واملوجودات اخلا�صة بالرتاث من الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية .
كما ت�ؤول �إلى هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة كافة املخ�ص�صات والأ�صول
واحلقوق وااللتزامات واملوجودات اخلا�صة بتنمية وتدريب ودعم احلرفيني من الهيئة
العامة لل�صناعات احلرفية .
املــادة الثانيــــة
ينقل �إلى وزارة الرتاث وال�سياحة املوظفون املعنيون بالرتاث من الهيئة العامة لل�صناعات
احلرفية  ،كما ينقل باقي موظفيها �إلى هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  ،وذلك
بذات درجاتهم املالية  ،وفقا لل�ضوابط التي يحددها جمل�س الوزراء .
-857-

املــادةالثالـثــــة
تلغى الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض
مع �أحكامه .
املــادةالرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/110
ب�إلغاء الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2019/54ب�إن�شــاء الهيـئة العامــة للتخ�صيــ�ص وال�شراكــة ،
و�إ�صدار نظامها ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/39بتحديد اخت�صا�صات وزارة املالية  ،واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ت�ؤول �إلى وزارة املالية كافة االخت�صا�صات واملخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات
واملوجودات اخلا�صة بالهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة  ،كما ينقل موظفوها �إلى وزارة
املالية بذات درجاتهم املالية .
املــادة الثانيــــة
ت�ستبدل بعبارة " الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية  ،عبارة "وزارة املالية " .
كما ت�ستبدل بعبارتي "جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة"  ،و "رئي�س
جملــ�س �إدارة الهيئ ــة العامة للتخ�صي�ص وال�شراك ــة " � ،أينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية  ،عبارة "وزير املالية " .
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املــادةالثالـثــــة
تلغــى الهيئــة العامــة للتخ�صيــ�ص وال�شراكة  ،كما يلغــى كــل مــا يخالــف هذا املر�س ــوم � ،أو
يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادةالرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجــــــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــــــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/111
بت�شكيــل مجلــ�س الـــوزراء
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�شكل جمل�س الوزراء برئا�ستنا على النحو الآتي :
 �سمـ ـ ــو ال�سي ـ ـ ــد فهـ ـ ـ ــد بـ ـ ــن حممـ ـ ـ ــود �آل �سعي ـ ـ ـ ـ ــد نائبـا لرئـي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�سالوزراء .
						
 �سمـو ال�سيـد �شهـاب بن طـارق بن تيمــور �آل �سعيـد نائبـا لرئيـ�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع . �سمـو ال�سيـد ذي يـزن بن هيثـم بن طـارق �آل �سعيـد وزيــرا للثقـاف ــة والريا�ضـة وال�شباب . ال�سيــد خـالــد بـن ه ــالل بــن �سع ـ ــود البو�سعي ـ ــدي وزي ــرا لديـ ــوان البالط ال�سلطــان ــي . الـ ـفــريـ ـ ــق �أول �سلط ـ ـ ــان ب ــن حممـ ـ ــد النعمـ ــانـ ـ ــي وزيـ ـ ـ ــرا للمكت ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال�سلطـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــي . ال�سيــد حمــود بـن في�صــل بن �سعيــد البــو�سعيــدي وزيـ ــرا للــداخليـ ـ ـ ـ ـ ــة . ال�سيـ ــد ب ــدر بــن حمـ ــد بــن حم ــود البـ ــو�سـعي ــدي وزيـ ـ ــرا للخ ـ ــارجي ـ ــة . �سلطـ ـ ـ ــان بـ ــن �س ـ ــالـ ـ ــم ب ــن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد احلب�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وزيـ ـ ــرا للمـ ـ ـ ـ ـ ــالي ـ ـ ـ ــة . ال�شيـخ عبـداللـه بن حمم ــد بــن عبدالل ــه ال�ســاملـي وزيـ ـ ــرا للأوقـاف والـ�ش�ؤون الدينيــة . الدكتـ ــور حممــد بــن حمــد ب ــن �سي ـ ــف الرحم ـ ــي وزيـ ـ ــرا للطاق ـ ـ ــة واملع ـ ـ ــادن . الدكت ــور �أحم ــد بــن حمم ــد بن عبي ــد ال�سعي ــدي وزيـ ـ ــرا لل�صح ـ ـ ـ ـ ـ ــة . الدكتورة مديحة بنت �أحمد بن نا�صر ال�شيبانية وزيـ ــرة للرتبيـ ــة والتعلي ـ ــم . ال�سيــد �سع ــود بــن هـ ــالل بــن حم ــد البـو�سعي ــدي وزيـ ـ ــرا للدولة وحمافظا مل�سقــط . الدكتـور عبداللـه بن حممـد بن �سعيـد ال�سعيـدي وزيـ ـ ــرا للعدل وال�ش�ؤون القانونية .-861-

 الدكتـور عبدالـله بن نا�صر بن خليفـة احلرا�صـي ال�سيد حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي ال�سيد �إبراهيم بن �سعيد بن �إبراهيم البو�سعيدي �س ـ ــالـ ـ ــم ب ــن حمم ـ ـ ـ ــد ب ــن �سعيـ ـ ـ ــد املح ـ ـ ــروق ـ ـ ـ ــي الـدكت ــور �سعـ ــود بن حمـ ــود بــن �أحم ـ ــد احلب�س ـ ــي						
 الــدكتــور خلفــان بـن �سعيــد بـن مـ ـبـارك ال�شعيلـ ــي الدكتــورة رحمـة بنت �إبراهيــم بن �سعيــد املحروقيــة						
 املهنـ ــد�س �سعي ــد بن حم ـ ــود بن �سعي ــد املع ـ ــولـ ـ ــي						
 الدكت ــور �سعيـ ــد بن حمم ــد بـن �أحمــد ال�صق ــري قي ـ ـ ـ ــ�س ب ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن م ـ ــو�س ـ ــى الي ـ ــو�س ـ ـ ـ ــف						
 ليلـ ـ ـ ــى بنـ ـ ــت �أحمـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــو�ض النجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار -الدكت ــور حمـ ــاد ب ــن �سعي ــد ب ــن عل ــي بــاع ـ ــويـ ـ ــن

وزيـ ـ ــرا للإع ـ ـ ــالم .
وزيـ ـ ــرا للدولة وحمافظا لظفــار .
وزيـ ـ ــرا للدولة وحمافظا مل�سنـدم .
وزيـ ـ ــرا للرتاث وال�سياحة .
وزي ــرا للث ـ ــروة الــزراعيــة وال�سمكي ـ ــة
وموارد املياه .
وزيرا للإ�سكان والتخطيط العمراين .
وزي ـ ــرة للتعليـ ـ ــم العــالـ ـ ـ ــي والبحـ ـ ـ ــث
العلمي واالبتكار .
وزيـ ــرا للنق ــل واالت�صـ ـ ــاالت وتقنيـ ـ ــة
املعلومات .
وزيـ ـ ــرا لالقت�صاد .
وزيــرا للتجـ ــارة وال�صناع ــة وتروي ـ ــج
اال�ستثمار .
وزيرة للتنمية االجتماعية .
وزيـ ـ ــرا للعم ـ ــل .

املــادةالثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م

-862-

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/112
بالتعيني فـي بع�ض املنا�صب
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/86فـي �ش�أن جمل�س عمان ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/100ب�إن�شاء وحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان 2040
وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/105ب�إن�شاء الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية
اخلا�صة واملناطق احلرة وحتديـد اخت�صـا�صاتها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني �سمو ال�سيد تيمور بن �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد رئي�سا ملجل�س حمافظي البنك املركزي
العماين مبرتبة وزير .
املــادة الثانيــــة
يعني ال�شيخ عبد امللك بن عبداللـه بن علي اخلليلي رئي�سا ملجل�س الدولة بذات مرتبته
وخم�ص�صاته املالية .
املــادة الثالـثــــة
يعني الدكتور علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي رئي�سا للهيئة العامة للمناطق االقت�صادية
اخلا�صة واملناطق احلرة بذات مرتبته وخم�ص�صاته املالية .
-863-

املــادة الرابعــة
يعـ ــني الــدكتـ ـ ــور خميـ ــ�س بــن �سـ ـ ـيــف بــن حمـ ــود اجلـ ــابـ ــري رئي�سـ ـ ــا لــوح ـ ــدة مت ــابعـ ـ ـ ــة
تنفيذ ر�ؤية عمان  2040بذات مرتبته وخم�ص�صاته املالية .
املــادة اخلام�ســــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/113
بالتعيني فـي بع�ض املنا�صب
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني كل من الآتية �أ�سما�ؤهم فـي املن�صب املبني قرين ا�سمه :
 �سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود بن نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــر بــن را�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�شكيل ـ ـ ـ ـ ــي رئي�سا جلهاز ال�ضرائب بـذات درجتــهوخم�ص�صاته املالية.
						
 املهنـ ــد�س علـ ــي بـن حممـ ــد بــن زاه ـ ــر العبـ ـ ــري وكيال لوزارة الرثوة الزراعية وال�سمكيةوموارد املياه ملوارد املياه .
						
 د� .أحمـ ـ ـ ــد ب ــن ن ــا�صـ ـ ــر بــن عبـ ــدالل ـ ــه البكـ ـ ـ ـ ــري وكيال لوزارة الرثوة الزراعية وال�سمكيةوموارد املياه للزراعة .
						
 املهند�س يعقوب بن خلفان بن خمي�س البو�سعيدي وكيال لوزارة الرثوة الزراعية وال�سمكيةوموارد املياه للرثوة ال�سمكية .
						
 د .يحي ـ ــى ب ــن ن ــا�ص ـ ـ ــر بــن من�صـ ــور اخل�صيبـ ـ ــي وكيال لوزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية . املهنــد�س �ســال ــم بـن نا�صــر بــن �سع ـيــد العــوف ـ ــي وكيال لوزارة الطاقة واملعادن . د .من ـ ــى بن ـ ــت �س ــال ــم بن خلفـ ـ ــان اجل ـ ــردانيـ ـ ـ ــة وكيلة لوزارة التعليم العايل والبحثالعلمي واالبتكار للتدريب املهني .
					
 د .بخي ـ ـ ـ ــت بــن �أحمـ ـ ـ ـ ــد بــن �سهـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــل املهـ ـ ـ ـ ـ ــري وكيال لوزارة التعليم العايل والبحثالعلمي واالبتكار للتعليم العايل .
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 د� .سي ــف بن عبـداللــه ب ــن �سليم ـ ــان اله ــداب ـ ـ ــي						
 املهند�س �سامل بن حممد بن عبداللـه النعيمـي						
 د .علـ ـ ــي بــن ع ـ ـ ــام ـ ـ ــر بــن علـ ـ ـ ــي ال�شي ـ ــذان ـ ـ ــي					
						
 ال�سيــد �ســالــم بــن م�سلــم بـن علي البو�سعيـدي						
 ال�شيــخ نــ�صر بن عــامــر بن �ش ــويــن احلو�سنـ ــي عل ـ ــي بــن خلفـ ـ ـ ــان بــن �سـ ـ ــالـ ـ ـ ــم الـ ـ ـج ــابـ ـ ـ ـ ــري حممـ ـ ـ ــد ب ــن �سعي ـ ـ ــد بــن حممـ ـ ـ ــد البلـ ـ ــو�شـ ـ ـ ــي						
 ر�ش ـ ـ ــاد ب ــن �أحمـ ـ ــد ب ــن حمم ـ ـ ـ ــد الهـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــي					
 املهنــد�س �أحم ــد بــن حـ�سـن بـن علـ ـ ــوي الذيـ ــب						
						
 ال�سيد �سعيد بن �سلطان بن يعرب البو�سعيدي					
 د .نـا�ص ـ ــر بـن را�ش ـ ــد ب ــن عبـداللـ ـ ــه املـع ـ ــولـ ـ ــي ال�شي ــخ را�شــد بـن �أحمـ ــد بــن را�شــد ال�شام ـ ــ�سي د� .ص ـ ــال ـ ـ ــح ب ـ ــن �سعي ـ ـ ـ ــد ب ــن �س ـ ــالـ ــم م�سـ ـ ـ ـ ــن						
 �أ�صيلــة بنت �ســالـم بن �سليم ــان ال�صم�صــام ـي ــة						
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وكيال لوزارة التعليم العايل والبحث
العلمي واالبتكار للبحث العلمي واالبتكار .
وكي ــال لـ ــوزارة النق ـ ــل واالت�ص ـ ـ ــاالت
وتقنية املعلومات للنقل .
وكيــال ل ـ ــوزارة النقـ ــل واالت�ص ـ ـ ــاالت
وتقنية املعلومات لالت�صاالت وتقنية
املعلومات .
وكيـ ــال ل ــوزارة العمـل لتنمـية املوارد
الب�شرية .
وكيـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ـ ــوزارة العم ـ ـ ـ ــل للعمـ ـ ـ ــل .
وكي ـ ــال لـ ــوزارة الإع ــالم لـ ـلإع ـ ــالم .
وكي ـ ـ ــال لـ ــوزارة الإعـ ــالم لـ ـ ـلإذاع ـ ـ ــة
والتلفزيون .
وكيـ ــال لـوزارة الثق ــافـ ــة والريــا�ضـ ــة
وال�شباب للريا�ضة وال�شباب .
نائبا لرئي�س الهيئة العامة للمناطــق
االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة
بذات درجته وخم�ص�صاته املالية .
وكي ــال ل ــوزارة الثقاف ــة والـري ــا�ضـ ـ ــة
وال�شباب للثقافة .
وكي ــال ل ــوزارة االقت�ص ـ ــاد .
وكيال لــوزارة التنميــة االجتماعي ــة .
وكي ـ ــال لـ ــوزارة التج ــارة وال�صناع ـ ــة
وترويج اال�ستثمار للتجارة وال�صناعة .
وكي ـلــة لـ ــوزارة التجـ ــارة وال�صناع ـ ــة
وترويج اال�ستثمار لرتويج اال�ستثمار .

 املهند�س �إبراهيم بن �سعيد بن خلف اخلرو�صي					
 ميث ـ ــاء بن ـ ــت �سي ـ ـ ــف بــن مـ ــاج ـ ـ ــد املح ـ ــروقيـ ـ ــة					
 املهنـد�س حمــد بـن علـي بــن �سليمــان الن ــزوانـ ـ ــي						
 د .حم ـ ـم ـ ـ ـ ــد بـ ــن عل ـ ـ ــي ب ــن حمم ـ ـ ـ ـ ــد املط ـ ـ ـ ـ ــوع						
 طـ ـ ــالل بـ ــن �سليم ـ ـ ـ ــان بـ ــن حبي ـ ـ ــب ال ــرحبـ ـ ـ ـ ـ ــي					
					
 خ ــال ـ ـ ــد ب ـ ــن �أحمـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�سع ـ ـ ـ ـ ـ ــدي						
 حمم ـ ـ ـ ــد ب ــن �سليم ـ ـ ــان ب ـ ــن حم ـ ـ ـ ـ ــود الكن ـ ـ ـ ـ ــدي حليم ـ ـ ــة بنـ ــت را�ش ـ ــد بـ ــن �سليمـ ـ ـ ـ ــان الــزرعيـ ـ ـ ــة		
				
 د .عبــداللـ ـ ــه بـ ــن عل ـ ــي بــن عبـ ــدالل ـ ــه العمـ ـ ــري ال�سيــد خليفـة بن املردا�س بن أ�حـمـد البو�سعيدي						
						
 ال�شيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هالل ال�سعدي				
 -د .يحيـ ـ ــى بـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــدر ب ـ ــن مـ ــال ـ ـ ـ ــك املع ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــي
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وكي ـ ــال لـ ـ ــوزارة الت ـ ــراث وال�سياح ـ ــة
للرتاث .
وكيل ــة ل ـ ــوزارة التـ ــراث وال�سي ــاح ـ ـ ــة
لل�سياحة .
وكيـال لـوزارة الإ�سكــان والتخطيـ ــط
العمراين للإ�سكان .
وكيــال لــوزارة الإ�سكــان والتخطي ــط
العمراين للتخطيط العمراين .
نائبــا لرئيــ�س وحـ ــدة متابع ــة تنفيـ ــذ
ر�ؤيـ ــة عم ـ ــان  2040بـ ـ ــذات درجتـ ـ ـ ـ ــه
وخم�ص�صاته املالية .
�أمينـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ــام ـ ـ ــا ملجلـ ـ ـ ــ�س ال ـ ــدول ـ ـ ـ ــة
بالدرجة اخلا�صة .
نائبـ ــا ملح ـ ــاف ـ ــظ م�سق ـ ــط بالدرجـ ــة
اخلا�صة .
رئي�س ـ ــة لهي ـئـ ــة تنمي ـ ــة املـ ـ�ؤ�س�سـ ـ ـ ــات
ال�صغي ـ ــرة واملتـ ــو�سط ـ ــة بالـ ــدرجـ ـ ــة
اخلا�صة .
رئي�سا لهيئة البيئة بالدرجة اخلا�صة .
�أمين ــا عام ــا ل�ش ـ ـ�ؤون املحافظ ــات فــي
وزارة ال ـ ـ ـ ــداخلي ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــذات درجت ـ ـ ـ ـ ــه
وخم�ص�صاته املالية .
م�ست�شــارا فـي وزارة الداخليــة بـ ــذات
درجته وخم�ص�صاته املالية .
حم ــافظـ ــا جلن ــوب ال�شـ ــرقيــة بـ ــذات
درجته وخم�ص�صاته املالية .

ال�شي ـ ــخ �سي ـ ــف بـن َح ْميـ ـ ـَـر ب ــن حمم ـ ـ ــد ال�شحـ ـ ـ ــي حمـ ــافظ ــا ل�شمـ ــال البـ ــاطنـ ــة ب ـ ــذات
درجته وخم�ص�صاته املالية .
					
 عي�سـ ـ ـ ــى ب ـ ــن حمـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ــد العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزري حم ــافظ ــا جل ــنوب الب ــاطنـ ــة بـ ـ ــذاتدرجته وخم�ص�صاته املالية .
						
 ال�شي ــخ هــالل بـن �سعيــد بـن حم ــدان احلجـ ـ ــري حمــافظ ــا لل ــداخلي ــة بـ ــذات درجتـ ــهوخم�ص�صاته املالية .
					
 ال�شيـخ مع�ضـد بـن حممد بن عبداللـه اليعقوبـ ــي حمافظ ـ ــا للو�سط ـ ــى ب ـ ــذات درج ـ ـ ــتهوخم�ص�صاته املالية .
						
 جني ـ ـ ـ ــب بـ ـ ــن عل ـ ـ ــي بـ ــن �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا�س حمـافظـ ـ ــا للظ ـ ــاه ــرة ب ــذات درجتـ ــهوخم�ص�صاته املالية .
						
 ال�شيـ ــخ عـ ـلـ ــي بن �أحمـ ــد بن م�ش ــاري ال�شــام�س ــي حمافظــا ل�شم ــال ال�شـرقية بالدرجــةاخلا�صة .
						
 ال�سيد الدكتور حمد بن �أحمد بن �سعود البو�سعيدي حم ــافظ ـ ـ ــا للب ـ ـ ــري ـ ــمي بـال ـ ــدرج ـ ـ ــةاخلا�صة .
						
املــادةالثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1353
ال�صادرة فـي 2020/8/19م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/114
بالموافقة على ان�ضمام حكومة �سلطنة عمان
�إلى اتفاقية عقد النقل الدولي للب�ضائع عبر الطرق ()CMR
والبروتوكول الإ�ضافـي لها المتعلق بمذكرة ال�شحن الإلكترونية
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى اتفاقيــة عقــد النقــل الدولــي للب�ضائــع عبــر الطــرق ( )CMRاملحــررة فـ ــي جني ــف
بتاريخ  19من مايو 1956م ،
وعلى الربوتوكول الإ�ضافـي التفاقي ــة عق ــد النقل الدويل للب�ضائع عرب الطرق ()CMR
املتعلق مبذكرة ال�شحن الإلكرتونية املحرر فـي جنيف بتاريخ  20من فرباير 2008م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية عقد النقل الدويل للب�ضائع عرب الطرق ()CMR
وفقا لل�صيغة املرفقة  ،وتعلن ال�سلطنة �أنها غري ملزمة بحكم املادة ( )47من االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى الربوتوكول الإ�ضافـي التفاقية عقد النقل الدويل
للب�ضائع عرب الطرق ( )CMRاملتعلق مبذكرة ال�شحن الإلكرتونية وفقا لل�صيغة املرفقة ،
وتعلن ال�سلطنة �أنها غري ملزمة بحكم املادة ( )11من الربوتوكول امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إلى االتفاقية والربوتوكول امل�شار �إليهما ،
وفقا لأحكامهما  ،مع مراعاة التحفظني املن�صو�ص عليهما فـي املادتني  :الأولى  ،والثانية .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
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CONVENTION
ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL
CARRIAGE OF GOODS BY ROAD
(CMR)

Preamble
THE CONTRACTING PARTIES,
HAVING RECOGNIZED the desirability of standardizing the conditions governing the contract for the
international carriage of goods by road, particularly with respect to the documents used for such
carriage and to the carrier's liability,
HAVE AGREED as follows:
Chapter I
SCOPE OF APPLICATION
Article 1
1.
This Convention shall apply to every contract for the carriage of goods by road in vehicles for
reward, when the place of taking over of the goods and the place designated for delivery, as specified in
the contract, are situated in two different countries, of which at least one is a Contracting country,
irrespective of the place of residence and the nationality of the parties.
2.
For the purpose of this Convention, "vehicles" means motor vehicles, articulated vehicles, trailers
and semi-trailers as defined in article 4 of the Convention on Road Traffic dated 19 September 1949.
3.
This Convention shall apply also where carriage coming within its scope is carried out by
States or by governmental institutions or organizations.
4.

This Convention shall not apply:
(a) To carriage performed under the terms of any international postal convention;
(b) To funeral consignments;
(c) To furniture removal.

5.
The Contracting Parties agree not to vary any of the provisions of this Convention by special
agreements between two or more of them, except to make it inapplicable to their frontier traffic or to
authorize the use in transport operations entirely confined to their territory of consignment notes
representing a title to the goods.
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Article 2
l.
Where the vehicle containing the goods is carried over part of the journey by sea, rail, inland
waterways or air, and, except where the provisions of article 14 are applicable, the goods are not
unloaded from the vehicle, this Convention shall nevertheless apply to the whole of the carriage. Provided
that to the extent it is proved that any loss, damage or delay in delivery of the goods which occurs during
the carriage by the other means of transport was not caused by act or omission of the carrier by road,
but by some event which could only have occurred in the course of and by reason of the carriage by that
other means of transport, the liability of the carrier by road shall be determined not by this Convention
but in the manner in which the liability of the carrier by the other means of transport would have been
determined if a contract for the carriage of the goods alone had been made by the sender with the carrier
by the other means of transport in accordance with the conditions prescribed by law for the carriage of
goods by that means of transport. If, however, there are no such prescribed conditions, the liability of
the carrier by road shall be determined by this Convention.
2.
If the carrier by road is also himself the carrier by the other means of transport, his liability shall
also be determined in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article, but as if, in his
capacities as carrier by road and carrier by the other means of transport, he were two separate persons.
Chapter II
PERSONS FOR WHOM THE CARRIER IS RESPONSIBLE
Article 3
For the purposes of this Convention the carrier shall be responsible for the acts and omissions of
his agents and servants and of any other persons of whose services he makes use for the performance of
the carriage, when such agents, servants or other persons are acting within the scope of their
employment, as if such acts or omissions were his own.
Chapter III
CONCLUSION AND PERFORMANCE OF THE CONTRACT OF CARRIAGE
Article 4
The contract of carriage shall be confirmed by the making out of a consignment note. The
absence, irregularity or loss of the consignment note shall not affect the existence or the validity of the
contract of carriage which shall remain subject to the provisions of this Convention.
Article 5
1.
The consignment note shall be made out in three original copies signed by the sender and by the
carrier. These signatures may be printed or replaced by the stamps of the sender and the carrier if the
law of the country in which the consignment note has been made out so permits. The first copy shall be
handed to the sender, the second shall accompany the goods and the third shall be retained by the
carrier.
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2.
When the goods which are to be carried have to be loaded in different vehicles, or are of different
kinds or are divided into different lots, the sender or the carrier shall have the right to require a separate
consignment note to be made out for each vehicle used, or for each kind or
lot of goods.
Article 6
1.

The consignment note shall contain the following particulars:
(a) The date of the consignment note and the place at which it is made out;
(b) The name and address of the sender;
(c) The name and address of the carrier;
(d) The place and the date of taking over of the goods and the place designated for delivery;
(e) The name and address of the consignee;
(f) The description in common use of the nature of the goods and the method of packing, and, in
the case of dangerous goods, their generally recognized description;
(g) The number of packages and their special marks and numbers;
(h) The gross weight of the goods or their quantity otherwise expressed;
(i) Charges relating to the carriage (carriage charges, supplementary charges, customs duties and
other charges incurred from the making of the contract to the time of delivery);
(j) The requisite instructions for Customs and other formalities;
(k) A statement that the carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the
provisions of this Convention.

2.

Where applicable, the consignment note shall also contain the following particulars:
(a) A statement that transshipment is not allowed;
(b) The charges which the sender undertakes to pay;
(c) The amount of "cash on delivery" charges;
(d) A declaration of the value of the goods and the amount representing special interest in
delivery;
(e) The sender's instructions to the carrier regarding insurance of the goods;
(f) The agreed time limit within which the carriage is to be carried out;
(g) A list of the documents handed to the carrier.

3.
The parties may enter in the consignment note any other particulars which they may deem
useful.
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Article 7
1.
The sender shall be responsible for all expenses, loss and damage sustained by the carrier
by reason of the inaccuracy or inadequacy of:
(a) The particulars specified in article 6, paragraph 1, (b), (d), (e), (f), (g), (h) and (j);
(b) The particulars specified in article 6, paragraph 2;
(c) Any other particulars or instructions given by him to enable the consignment note to be made
out or for the purpose of their being entered therein.
2.
If, at the request of the sender, the carrier enters in the consignment note the particulars
referred to in paragraph 1 of this article, he shall be deemed, unless the contrary is proved, to
have done so on behalf of the sender.
3.
If the consignment note does not contain the statement specified in article 6, paragraph 1 (k), the
carrier shall be liable for all expenses, loss and damage sustained through such omission by the person
entitled to dispose of the goods.
Article 8
1.

On taking over the goods, the carrier shall check:
(a) The accuracy of the statements in the consignment note as to the number of packages and
their marks and numbers, and
(b)

The apparent condition of the goods and their packaging.

2.
Where the carrier has no reasonable means of checking the accuracy of the statements referred to
in paragraph 1 (a) of this article, he shall enter his reservations in the consignment note together with the
grounds on which they are based. He shall likewise specify the grounds for any reservations which he
makes with regard to the apparent condition of the goods and their packaging. Such reservations shall
not bind the sender unless he has expressly agreed to be bound by them in the consignment note.
3.
The sender shall be entitled to require the carrier to check the gross weight of the goods or their
quantity otherwise expressed. He may also require the contents of the packages to be checked. The
carrier shall be entitled to claim the cost of such checking. The result of the checks shall be entered in the
consignment note.
Article 9
1.
The consignment note shall be prima facie evidence of the making of the contract of carriage, the
conditions of the contract and the receipt of the goods by the carrier.
2.
If the consignment note contains no specific reservations by the carrier, it shall be presumed, unless
the contrary is proved, that the goods and their packaging appeared to be in good condition when the
carrier took them over and that the number of packages, their marks and numbers corresponded with the
statements in the consignment note.
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Article 10
The sender shall be liable to the carrier for damage to persons, equipment or other goods, and
for any expenses due to defective packing of the goods, unless the defect was apparent or known to the
carrier at the time when he took over the goods and he made no reservations concerning it.
Article 11
1.
For the purposes of the Customs or other formalities which have to be completed before delivery
of the goods, the sender shall attach the necessary documents to the consignment note or place them at
the disposal of the carrier and shall furnish him with all the information which he requires.
2.
The carrier shall not be under any duty to inquire into either the accuracy or the adequacy of such
documents and information. The sender shall be liable to the carrier for any damage caused by the
absence, inadequacy or irregularity of such documents and information, except in the case of some
wrongful act or neglect on the part of the carrier.
3.
The liability of the carrier for the consequences arising from the loss or incorrect use of the
documents specified in and accompanying the consignment note or deposited with the carrier shall be that
of an agent, provided that the compensation payable by the carrier shall not exceed that payable in the
event of loss of the goods.
Article 12
1.
The sender has the right to dispose of the goods, in particular by asking the carrier to stop the
goods in transit, to change the place at which delivery is to take place or to deliver the goods to a
consignee other than the consignee indicated in the consignment note.
2.
This right shall cease to exist when the second copy of the consignment note is handed to the
consignee or when the consignee exercises his right under article 13, paragraph 1; from that time
onwards the carrier shall obey the orders of the consignee.
3.
The consignee shall, however, have the right of disposal from the time when the consignment note
is drawn up, if the sender makes an entry to that effect in the consignment note.
4.
If in exercising his right of disposal the consignee has ordered the delivery of the goods to another
person, that other person shall not be entitled to name other consignees.
5.

The exercise of the right of disposal shall be subject to the following conditions:
(a)

That the sender or, in the case referred to in paragraph 3 of this article, the consignee who
wishes to exercise the right produces the first copy of the consignment note on which the
new instructions to the carrier have been entered and indemnifies the carrier against all
expenses, loss and damage involved in carrying out such instructions;

(b)

That the carrying out of such instructions is possible at the time when the instructions reach
the person who is to carry them out and does not either interfere with the normal working
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of the carriers' undertaking or prejudice the senders or consignees of other consignments;
(c)

That the instructions do not result in a division of the consignment.

6. When, by reason of the provisions of paragraph 5 (b) of this article, the carrier cannot carry out
the instructions which he receives, he shall immediately notify the person who gave him such instructions.
7. A carrier who has not carried out the instructions given under the conditions provided for in this
article or who has carried them out without requiring the first copy of the consignment note to be
produced, shall be liable to the person entitled to make a claim for any loss or damage caused thereby.
Article 13
1. After arrival of the goods at the place designated for delivery, the consignee shall be entitled to
require the carrier to deliver to him, against a receipt, the second copy of the consignment note and the
goods. If the loss of the goods is established or if the goods have not arrived after the expiry of the
period provided for in article 19, the consignee shall be entitled to enforce in his own name against the
carrier any rights arising from the contract of carriage.
2. The consignee who avails himself of the rights granted to him under paragraph 1 of this article shall
pay the charges shown to be due on the consignment note, but in the event of dispute on this matter the
carrier shall not be required to deliver the goods unless security has been furnished by the consignee.
Article 14
1. If for any reason it is or becomes impossible to carry out the contract in accordance with the terms
laid down in the consignment note before the goods reach the place designated for delivery, the carrier
shall ask for instructions from the person entitled to dispose of the goods in accordance with the
provisions of article 12.
2. Nevertheless, if circumstances are such as to allow the carriage to be carried out under conditions
differing from those laid down in the consignment note and if the carrier has been unable to obtain
instructions in reasonable time from the person entitled to dispose of the goods in accordance with the
provisions of article 12, he shall take such steps as seem to him to be in the best interests of the person
entitled to dispose of the goods
Article 15
1. Where circumstances prevent delivery of the goods after their arrival at the place designated for
delivery, the carrier shall ask the sender for his instructions. If the consignee refuses the goods the sender
shall be entitled to dispose of them without being obliged to produce the first copy of the consignment
note.
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2.
Even if he has refused the goods, the consignee may nevertheless require delivery so long as the
carrier has not received instructions to the contrary from the sender.
3.
When circumstances preventing delivery of the goods arise after the consignee, in exercise of his
rights under article 12, paragraph 3, has given an order for the goods to be delivered to another person,
paragraphs 1 and 2 of this article shall apply as if the consignee were the sender and that other person
were the consignee.
Article 16
1.
The carrier shall be entitled to recover the cost of his request for instructions and any expenses
entailed in carrying out such instructions, unless such expenses were caused by the wrongful act or
neglect of the carrier.
2.
In the cases referred to in article 14, paragraph 1, and in article 15, the carrier may immediately
unload the goods for account of the person entitled to dispose of them and thereupon the carriage shall
be deemed to be at an end. The carrier shall then hold the goods on behalf of the person so entitled. He
may, however, entrust them to a third party, and in that case he shall not be under any liability except for
the exercise of reasonable care in the choice of such third party. The charges due under the consignment
note and all other expenses shall remain chargeable against the goods.
3.
The carrier may sell the goods, without awaiting instructions from the person entitled to dispose of
them, if the goods are perishable or their condition warrants such a course, or when the storage expenses
would be out of proportion to the value of the goods. He may also proceed to the sale of the goods in
other cases if after the expiry of a reasonable period he has not received from the person entitled to
dispose of the goods instructions to the contrary which he may reasonably be required to carry out.
4.
If the goods have been sold pursuant to this article, the proceeds of sale, after deduction of the
expenses chargeable against the goods, shall be placed at the disposal of the person entitled to dispose of
the goods. If these charges exceed the proceeds of sale, the carrier shall be entitled to the difference.
5.
The procedure in the case of sale shall be determined by the law or custom of the place where the
goods are situated.

Chapter IV
LIABILITY OF THE CARRIER
Article 17
1.
The carrier shall be liable for the total or partial loss of the goods and for damage thereto occurring
between the time when he takes over the goods and the time of delivery, as well as for any delay in
delivery.
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2.
The carrier shall, however, be relieved of liability if the loss, damage or delay was caused by the
wrongful act or neglect of the claimant, by the instructions of the claimant given otherwise than as the
result of a wrongful act or neglect on the part of the carrier, by inherent vice of the goods or through
circumstances which the carrier could not avoid and the consequences of which he was unable to
prevent.
3.
The carrier shall not be relieved of liability by reason of the defective condition of the vehicle used
by him in order to perform the carriage, or by reason of the wrongful act or neglect of the person from
whom he may have hired the vehicle or of the agents or servants of the latter.
4.
Subject to article 18, paragraphs 2 to 5, the carrier shall be relieved of liability when the loss or
damage arises from the special risks inherent in one more of the following circumstances:
(a) use of open unsheeted vehicles, when their use has been expressly agreed and specified in the
consignment note;
(b) the lack of, or defective condition of packing in the case of goods which, by their nature, are
liable to wastage or to be damaged when not packed or when not properly packed;
(c) handling, loading, stowage or unloading of the goods by the sender, the consignee or person
acting on behalf of the sender or the consignee;
(d) the nature of certain kinds of goods which particularly exposes them to total or partial loss or
to damage, especially through breakage, rust, decay, desiccation, leakage, normal wastage, or
the action of moth or vermin;
(e) insufficiency or inadequacy of marks or numbers on the packages;
(f) the carriage of livestock.
5.
Where under this article the carrier is not under any liability in respect of some of the factors
causing the loss, damage or delay, he shall only be liable to the extent that those factors for which he is
liable under this article have contributed to the loss, damage or delay.

Article 18
1.
The burden of proving that loss, damage or delay was due to one of the causes specified in article
17, paragraph 2, shall rest upon the carrier.
2.
When the carrier establishes that in the circumstances of the case, the loss or damage could be
attributed to one or more of the special risks referred to in article 17, paragraph 4, it shall be presumed
that it was so caused. The claimant shall, however, be entitled to prove that the loss or damage was not,
in fact, attributable either wholly or partly to one of these risks.
3.
This presumption shall not apply in the circumstances set out in article 17, paragraph 4 (a), if there
has been an abnormal shortage, or a loss of any package.
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4.
If the carriage is performed in vehicles specially equipped to protect the goods from the effects of
heat, cold, variations in temperature or the humidity of the air, the carrier shall not be entitled to claim the
benefit of article 17, paragraph 4 (d), unless he proves that all steps incumbent on him in the
circumstances with respect to the choice, maintenance and use of such equipment were taken and that he
complied with any special instructions issued to him.
5.
The carrier shall not be entitled to claim the benefit of article 17, paragraph 4 (f), unless he proves
that all steps normally incumbent on him in the circumstances were taken and that he complied with any
special instructions issued to him.
Article 19
Delay in delivery shall be said to occur when the goods have not been delivered within the agreed
time-limit or when, failing an agreed time-limit, the actual duration of the carriage having regard to the
circumstances of the case, and in particular, in the case of partial loads, the time required for making up a
complete load in the normal way, exceeds the time it would be reasonable to allow a diligent carrier.
Article 20
1.
The fact that goods have not been delivered within thirty days following the expiry of the agreed
time-limit, or, if there is no agreed time-limit, within sixty days from the time when the carrier took over
the goods, shall be conclusive evidence of the loss of the goods, and the person entitled to make a claim
may thereupon treat them as lost.
2.
The person so entitled may, on receipt of compensation for the missing goods, request in writing
that he shall be notified immediately should the goods be recovered in the course of the year following the
payment of compensation. He shall be given a written acknowledgement of such request.
3.
Within the thirty days following receipt of such notification, the person entitled as aforesaid may
require the goods to be delivered to him against payment of the charges shown to be due on the
consignment note and also against refund of the compensation he received less any charges included
therein but without prejudice to any claims to compensation for delay in delivery under article 23 and
where applicable, article 26.
4.
In the absence of the request mentioned in paragraph 2 or of any instructions given within the
period of thirty days specified in paragraph 3, or if the goods are not recovered until more than one year
after the payment of compensation, the carrier shall be entitled to deal with them in accordance with the
law of the place where the goods are situated.
Article 21
Should the goods have been delivered to the consignee without collection of the "cash on delivery"
charge which should have been collected by the carrier under the terms of the contract of carriage, the
carrier shall be liable to the sender for compensation not exceeding the amount of such charge without
prejudice to his right of action against the consignee.
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Article 22
1.
When the sender hands goods of a dangerous nature to the carrier, he shall inform the carrier of
the exact nature of the danger and indicate if necessary, precautions to be taken. If this information has
not been entered in the consignment note, the burden of proving, by some other means, that the carrier
knew the exact nature of the danger constituted by the carriage of the said goods shall rest upon the
sender or the consignee.
2.
Goods of a dangerous nature which, in the circumstance referred to in paragraph 1 of this article,
the carrier did not know were dangerous, may, at any time or place, be unloaded, destroyed or rendered
harmless by the carrier without compensation; further, the sender shall be liable for all expenses, loss or
damage arising out of their handing over for carriage or of their carriage.
Article 23
1.
When, under the provisions of this Convention, a carrier is liable for compensation in respect of
total or partial loss of goods, such compensation shall be calculated by reference to the value of the
goods at the place and time at which they were accepted for carriage.
2.
The value of the goods shall be fixed according to the commodity exchange price or, if there is no
such price, according to the current market price or, if there is no commodity exchange price or current
market price, by reference to normal value of goods of the same kind and quality.
3.
Compensation shall not, however, exceed 25 francs per kilogram of gross weight short. "Franc"
means the gold franc weighing 10/31 of a gramme and being of millesimal fineness 900.
4.
In addition, the carriage charges, Customs duties and other charges incurred in respect of the
carriage of the goods shall be refunded in full in case of total loss and in proportion to the loss sustained
in case of partial loss, but no further damage shall be payable.
5.
In the case of delay if the claimant proves that damage has resulted therefrom the carrier shall pay
compensation for such damage not exceeding the carriage charges.
6.
Higher compensation may only be claimed where the value of the goods or a special interest in
delivery has been declared in accordance with articles 24 and 26.
Article 24
The sender may, against payment of a surcharge to be agreed upon, declare in the consignment
note a value for the goods exceeding the limit laid down in article 23, paragraph 3, and in that case the
amount of the declared value shall be substituted for that limit.
Article 25
1.
In case of damage, the carrier shall be liable for the amount by which the goods have diminished
in value, calculated by reference to the value of the goods fixed in accordance with article 23, paragraphs
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1, 2 and 4.
2.

The compensation may not, however, exceed:
(a)

If the whole consignment has been damaged, the amount payable in the case of total loss;

(b)

If part only of the consignment has been damaged, the amount payable in the case of loss of
the part affected.
Article 26

1.
The sender may, against payment of a surcharge to be agreed upon, fix the amount of a special
interest in delivery in the case of loss or damage or of the agreed time-limit being exceeded, by entering
such amount in the consignment note.
2.
If a declaration of a special interest in delivery has been made, compensation for the additional loss
or damage proved may be claimed, up to the total amount of the interest declared, independently of the
compensation provided for in articles 23, 24 and 25.
Article 27
1.
The claimant shall be entitled to claim interest on compensation payable. Such interest, calculated
at five per centum per annum, shall accrue from the date on which the claim was sent in writing to the
carrier or, if no such claim has been made, from the date on which legal proceedings were instituted.
2.
When the amounts on which the calculation of the compensation is based are not expressed in the
currency of the country in which payment is claimed, conversion shall be at the rate of exchange
applicable on the day and at the place of payment of compensation.
Article 28
1.
In cases where, under the law applicable, loss, damage or delay arising out of carriage under this
Convention gives rise to an extra-contractual claim, the carrier may avail himself of the provisions of this
Convention which exclude his liability or which fix or limit the compensation due.
2.
In cases where the extra-contractual liability for loss, damage or delay of one of the persons for
whom the carrier is responsible under the terms of article 3 is in issue, such person may also avail himself
of the provisions of this Convention which exclude the liability of the carrier or which fix or limit the
compensation due.
Article 29
1.
The carrier shall not be entitled to avail himself of the provisions of this chapter which exclude or
limit his liability or which shift the burden of proof if the damage was caused by his wilful misconduct or
by such default on his part as, in accordance with the law of the court or tribunal seized of the case, is
considered as equivalent to wilful misconduct.
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2.
The same provision shall apply if the wilful misconduct or default is committed by the agents or
servants of the carrier or by any other persons of whose services he makes use for the performance of
the carriage, when such agents, servants or other persons are acting within the scope of their
employment. Furthermore, in such a case such agents, servants or other persons shall not be entitled to
avail themselves, with regard to their personal liability, of the provisions of this chapter referred to in
paragraph 1.
Chapter V
CLAIMS AND ACTIONS
Article 30
1.
If the consignee takes delivery of the goods without duly checking their condition with the carrier
or without sending him reservations giving a general indication of the loss or damage, not later than the
time of delivery in the case of apparent loss or damage and within seven days of delivery, Sundays and
public holidays excepted, in the case of loss or damage which is not apparent, the fact of this taking
delivery shall be prima facie evidence that he has received the goods in the condition described in the
consignment note. In the case of loss or damage which is not apparent the reservations referred to shall
be made in writing.
2.
When the condition of the goods has been duly checked by the consignee and the carrier, evidence
contradicting the result of this checking shall only be admissible in the case of loss or damage which is not
apparent and provided that the consignee has duly sent reservations in writing to the carrier within seven
days, Sundays and public holidays excepted, from the date of checking.
3.
No compensation shall be payable for delay in delivery unless a reservation has been sent in writing
to the carrier, within twenty-one days from the time that the goods were placed at the disposal of the
consignee.
4.
In calculating the time-limits provided for in this article the date of delivery, or the date of checking,
or the date when the goods were placed at the disposal of the consignee, as the case may be, shall not be
included.
5.
The carrier and the consignee shall give each other every reasonable facility for making the
requisite investigations and checks.
Article 31
1.
In legal proceedings arising out of carriage under this Convention, the plaintiff may bring an action
in any court or tribunal of a contracting country designated by agreement between the parties and, in
addition, in the courts or tribunals of a country within whose territory:
(a)

The defendant is ordinarily resident, or has his principal place of business, or the branch or
agency through which the contract of carriage was made, or
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(b)

The place where the goods were taken over by the carrier or the place designated for
delivery is situated.

2.
Where in respect of a claim referred to in paragraph 1 of this article an action is pending before a
court or tribunal competent under that paragraph, or where in respect of such a claim a judgement has
been entered by such a court or tribunal no new action shall be started between the same parties on the
same grounds unless the judgement of the court or tribunal before which the first action was brought is
not enforceable in the country in which the fresh proceedings are brought.
3.
When a judgement entered by a court or tribunal of a contracting country in any such action as is
referred to in paragraph 1 of this article has become enforceable in that country, it shall also become
enforceable in each of the other contracting States, as soon as the formalities required in the country
concerned have been complied with. These formalities shall not permit the merits of the case to be reopened.
4.
The provisions of paragraph 3 of this article shall apply to judgements after trial, judgements by
default and settlements confirmed by an order of the court, but shall not apply to interim judgements or to
awards of damages, in addition to costs against a plaintiff who wholly or partly fails in his action.
5.
Security for costs shall not be required in proceedings arising out of carriage under this Convention
from nationals of contracting countries resident or having their place of business in one of those countries.
Article 32
1.
The period of limitation for an action arising out of carriage under this Convention shall be one
year. Nevertheless, in the case of wilful misconduct, or such default as in accordance with the law of the
court or tribunal seized of the case, is considered as equivalent to wilful misconduct, the period of
limitation shall be three years. The period of limitation shall begin to run:
(a)

In the case of partial loss, damage or delay in delivery, from the date of delivery;

(b)

In the case of total loss, from the thirtieth day after the expiry of the agreed time-limit or
where there is no agreed time-limit from the sixtieth day from the date on which the goods
were taken over by the carrier;

(c)

In all other cases, on the expiry of a period of three months after the making of the contract
of carriage.

The day on which the period of limitation begins to run shall not be included in the period.
2.
A written claim shall suspend the period of limitation until such date as the carrier rejects the claim
by notification in writing and returns the documents attached thereto. If a part of the claim is admitted the
period of limitation shall start to run again only in respect of that part of the claim still in dispute. The
burden of proof of the receipt of the claim, or of the reply and of the return of the documents, shall rest
with the party relying upon these facts. The running of the period of limitation shall not be suspended by
further claims having the same object.
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3.
Subject to the provisions of paragraph 2 above, the extension of the period of limitation shall be
governed by the law of the court or tribunal seized of the case. That law shall also govern the fresh
accrual of rights of action.
4.
A right of action which has become barred by lapse of time may not be exercised by way of
counterclaim or set-off.
Article 33
The contract of carriage may contain a clause conferring competence on an arbitration tribunal if
the clause conferring competence on the tribunal provides that the tribunal shall apply this Convention.

Chapter VI
PROVISIONS RELATING TO CARRIAGE PERFORMED BY SUCCESSIVE CARRIERS
Article 34
If carriage governed by a single contract is performed by successive road carriers, each of them
shall be responsible for the performance of the whole operation, the second carrier and each succeeding
carrier becoming a party to the contract of carriage, under the terms of the consignment note, by reason
of his acceptance of the goods and the consignment note.
Article 35
1.
A carrier accepting the goods from a previous carrier shall give the latter a dated and signed
receipt. He shall enter his name and address on the second copy of the consignment note. Where
applicable, he shall enter on the second copy of the consignment note and on the receipt reservations of
the kind provided for in article 8, paragraph 2.
2.

The provisions of article 9 shall apply to the relations between successive carriers.
Article 36

Except in the case of a counterclaim or a setoff raised in an action concerning a claim based on the
same contract of carriage, legal proceedings in respect of liability for loss, damage or delay may only be
brought against the first carrier, the last carrier or the carrier who was performing that portion of the
carriage during which the event causing the loss, damage or delay occurred; an action may be brought at
the same time against several of these carriers.
Article 37
A carrier who has paid compensation in compliance with the provisions of this Convention, shall be
entitled to recover such compensation, together with interest thereon and all costs and expenses incurred
by reason of the claim, from the other carriers who have taken part in the carriage, subject to the
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following provisions:
(a)

The carrier responsible for the loss or damage shall be solely liable for the compensation
whether paid by himself or by another carrier;

(b)

When the loss or damage has been caused by the action of two or more carriers, each of
them shall pay an amount proportionate to his share of liability; should it be impossible to
apportion the liability, each carrier shall be liable in proportion to the share of the payment
for the carriage which is due to him;

(c)

If it cannot be ascertained to which carriers liability is attributable for the loss or damage, the
amount of the compensation shall be apportioned between all the carriers as laid down in (b)
above.
Article 38

If one of the carriers is insolvent, the share of the compensation due from him and unpaid by him
shall be divided among the other carriers in proportion to the share of the payment for the carriage due to
them.
Article 39
1.
No carrier against whom a claim is made under articles 37 and 38 shall be entitled to dispute the
validity of the payment made by the carrier making the claim if the amount of the compensation was
determined by judicial authority after the first mentioned carrier had been given due notice of the
proceedings and afforded an opportunity of entering an appearance.
2.
A carrier wishing to take proceedings to enforce his right of recovery may make his claim before
the competent court or tribunal of the country in which one of the carriers concerned is ordinarily
resident, or has his principal place of business or the branch or agency through which the contract of
carriage was made. All the carriers concerned may be made defendants in the same action.
3.
The provisions of article 31, paragraphs 3 and 4, shall apply to judgements entered in the
proceedings referred to in articles 37 and 38.
4.
The provisions of article 32 shall apply to claims between carriers. The period of limitation shall,
however, begin to run either on the date of the final judicial decision fixing the amount of compensation
payable under the provisions of this Convention, or, if there is no such judicial decision, from the actual
date of payment.
Article 40
Carriers shall be free to agree among themselves on provisions other than those laid down in
articles 37 and 38.

-885-

Chapter VII
NULLITY OF STIPULATIONS CONTRARY TO THE CONVENTION
Article 41
1.
Subject to the provisions of article 40, any stipulation which would directly or indirectly derogate
from the provisions of this Convention shall be null and void. The nullity of such a stipulation shall not
involve the nullity of the other provisions of the contract.
2.
In particular, a benefit of insurance in favour of the carrier or any other similar clause, or any clause
shifting the burden of proof shall be null and void.
Chapter VIII
FINAL PROVISIONS
Article 42
1.
This Convention is open for signature or accession by countries members of the Economic
Commission for Europe and countries admitted to the Commission in a consultative capacity under
paragraph 8 of the Commission's terms of reference.
2.
Such countries as may participate in certain activities of the Economic Commission for Europe in
accordance with paragraph 11 of the Commission's terms of reference may become Contracting Parties
to this Convention by acceding thereto after its entry into force.
3.
The Convention shall be open for signature until 31 August 1956 inclusive. Thereafter, it shall be
open for accession.
4.

This Convention shall be ratified.

5.
Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument with the SecretaryGeneral of the United Nations.
Article 43
1.
This Convention shall come into force on the ninetieth day after five of the countries referred to in
article 42, paragraph 1, have deposited their instruments of ratification or accession.
2.
For any country ratifying or acceding to it after five countries have deposited their instruments of
ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after the said country
has deposited its instrument of ratification or accession.
Article 44
1.
Any Contracting Party may denounce this Convention by so notifying the Secretary-General of the
United Nations.
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2.
Denunciation shall take effect twelve months after the date of receipt by the Secretary-General of
the notification of denunciation.
Article 45
If, after the entry into force of this Convention, the number of Contracting Parties is reduced, as a
result of denunciations, to less than five, the Convention shall cease to be in force from the date in which
the last of such denunciations takes effect.
Article 46
1.
Any country may, at the time of depositing its instrument of ratification or accession or at any time
thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this
Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is
responsible. The Convention shall extend to the territory or territories named in the notification as from
the ninetieth day after its receipt by the Secretary-General or, if on that day the Convention has not yet
entered into force, at the time of its entry into force.
2.
Any country which has made a declaration under the preceding paragraph extending this
Convention to any territory for whose international relations it is responsible may denounce the
Convention separately in respect of that territory in accordance with the provisions of article 44.
Article 47
Any dispute between two or more Contracting Parties relating to the interpretation or application
of this Convention, which the parties are unable to settle by negotiation or other means may, at the
request of any one of the Contracting Parties concerned, be referred for settlement to the International
Court of Justice
Article 48
1.
Each Contracting Party may, at the time of signing, ratifying, or acceding to, this Convention,
declare that it does not consider itself as bound by article 47 of the Convention. Other Contracting
Parties shall not be bound by article 47 in respect of any Contracting Party which has entered such a
reservation.
2.
Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph 1 may at any time
withdraw such reservation by notifying the Secretary-General of the United Nations.
3.

No other reservation to this Convention shall be permitted.
Article 49
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declare that it does not consider itself as bound by article 47 of the Convention. Other Contracting
Parties shall not be bound by article 47 in respect of any Contracting Party which has entered such a
reservation.
2.
Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph 1 may at any time
withdraw such reservation by notifying the Secretary-General of the United Nations.
3.

No other reservation to this Convention shall be permitted.
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Article 49

1.
After this Convention has been in force for three years, any Contracting Party may, by notification
to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose
of reviewing the Convention. The Secretary-General shall notify all Contracting Parties of the request
and a review conference shall be convened by the Secretary-General if, within a period of four months
following the date of notification by the Secretary General, not less than one-fourth of the Contracting
Parties notify him of their concurrence with the request.
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2.
If a conference is convened in accordance with the preceding paragraph, the Secretary-General
shall notify all the Contracting Parties and invite them to submit within a period of three months such
proposals as they may wish the Conference to consider. The Secretary-General shall circulate to all
Contracting Parties the provisional agenda for the conference together with the texts of such proposals at
least three months before the date on which the conference is to meet.
3.
The Secretary-General shall invite to any conference convened in accordance with this article all
countries referred to in article 42, paragraph 1, and countries which have become Contracting Parties
under article 42, paragraph 2.
Article 50
In addition to the notifications provided for in article 49, the Secretary-General of the United
Nations shall notify the countries referred to in article 42, paragraph 1, and the countries which have
become Contracting Parties under article 42, paragraph 2, of:
(a) Ratification and accessions under article 42;
(b) The dates of entry into force of this Convention in accordance with article 43;
(c) Denunciations under article 44;
(d) The termination of this Convention in accordance with article 45;
(e) Notifications received in accordance with article 46;
(f) Declarations and notifications received in accordance with article 48, paragraphs 1
and 2.
Article 51
After 31 August 1956, the original of this Convention shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall transmit certified true copies to each of the countries mentioned
in article 42, paragraphs 1 and 2.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Convention.
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DONE at Geneva, this nineteenth day of May one thousand nine hundred
and fifty-six, in a single copy in the English and French languages, each text
being equally authentic.
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PROTOCOL OF SIGNATURE
On proceeding to sign the Convention on the Contract for the International
Carriage of Goods by Road, the undersigned, being duly authorized, have
agreed on the following statement and explanation:
1. This Convention shall not apply to traffic between the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Ireland.
2.

Ad article 1, paragraph 4

The undersigned undertake to negotiate conventions governing contracts
for furniture removals and combined transport.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto,
have signed this Protocol.
DONE at Geneva, this nineteenth day of May one thousand nine hundred and
fifty-six, in a single copy in the English and French languages, each text being
equally authentic.
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ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON
THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD
(CMR) CONCERNING THE ELECTRONIC CONSIGNMENT NOTE
THE PARTIES TO THIS PROTOCOL,
BEING PARTIES to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by
Road (CMR), done at Geneva on 19 May 1956,
DESIROUS OF supplementing the Convention in order to facilitate the optional making out of
the consignment note by means of procedures used for the electronic recording and handling of
data,
HAVE AGREED as follows:
Article 1
Definitions
For the purposes of this Protocol,
“Convention” means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by
Road (CMR);
“Electronic communication” means information generated, sent, received or stored by electronic,
optical, digital or similar means with the result that the information communicated is accessible
so as to be usable for subsequent reference;
“Electronic consignment note” means a consignment note issued by electronic communication
by the carrier, the sender or any other party interested in the performance of a contract of
carriage to which the Convention applies, including particulars logically associated with the
electronic communication by attachments or otherwise linked to the electronic communication
contemporaneously with or subsequent to its issue, so as to become part of the electronic
consignment note;
“Electronic signature” means data in electronic form which are attached to or logically
associated with other electronic data and which serve as a method of authentication.
Article 2
Scope and effect of the electronic consignment note
1.
Subject to the provisions of this Protocol, the consignment note referred to in the
Convention, as well as any demand, declaration, instruction, request, reservation or other
communication relating to the performance of a contract of carriage to which the Convention
applies, may be made out by electronic communication.
2.
An electronic consignment note that complies with the provisions of this Protocol shall be
considered to be equivalent to the consignment note referred to in the Convention and shall
therefore have the same evidentiary value and produce the same effects as that consignment note.
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Article 3
Authentication of the electronic consignment note
1.
The electronic consignment note shall be authenticated by the parties to the contract of
carriage by means of a reliable electronic signature that ensures its link with the electronic
consignment note. The reliability of an electronic signature method is presumed, unless
otherwise proved, if the electronic signature:
(a)

is uniquely linked to the signatory;

(b)

is capable of identifying the signatory;

(c)

is created using means that the signatory can maintain under his sole control; and

(d)

is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change
of the data is detectable.

2.
The electronic consignment note may also be authenticated by any other electronic
authentication method permitted by the law of the country in which the electronic consignment
note has been made out.
3.
The particulars contained in the electronic consignment note shall be accessible to any
party entitled thereto.
Article 4
Conditions for the establishment of the electronic consignment note
1.
The electronic consignment note shall contain the same particulars as the consignment note
referred to in the Convention.
2.
The procedure used to issue the electronic consignment note shall ensure the integrity of
the particulars contained therein from the time when it was first generated in its final form. There
is integrity when the particulars have remained complete and unaltered, apart from any addition
or change which arises in the normal course of communication, storage and display.
3.
The particulars contained in the electronic consignment note may be supplemented or
amended in the cases authorized by the Convention.
The procedure used for supplementing or amending the electronic consignment note shall
make it possible to detect as such any supplement or amendment to the electronic consignment
note and shall preserve the particulars originally contained therein.
Article 5
Implementation of the electronic consignment note
1.
The parties interested in the performance of the contract of carriage shall agree on the
procedures and their implementation in order to comply with the requirements of this Protocol
and the Convention, in particular as regards:
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(a)

The method for the issuance and the delivery of the electronic consignment note to
the entitled party;

(b)

An assurance that the electronic consignment note retains its integrity;

(c)

The manner in which the party entitled to the rights arising out of the electronic
consignment note is able to demonstrate that entitlement;

(d)

The way in which confirmation is given that delivery to the consignee has been
effected;

(e)

The procedures for supplementing or amending the electronic consignment note; and

(f)

The procedures for the possible replacement of the electronic consignment note by a
consignment note issued by different means.

2.
The procedures in paragraph 1 must be referred to in the electronic consignment note and
shall be readily ascertainable.
Article 6
Documents supplementing the electronic consignment note
1.
The carrier shall hand over to the sender, at the latter’s request, a receipt for the goods and
all information necessary for identifying the shipment and for access to the electronic
consignment note to which this Protocol refers.
2.
The documents referred to in Article 6, paragraph 2 (g) and Article 11 of the Convention
may be furnished by the sender to the carrier in the form of an electronic communication if the
documents exist in this form and if the parties have agreed to procedures enabling a link to be
established between these documents and the electronic consignment note to which this Protocol
refers in a manner that assures their integrity.
FINAL PROVISIONS
Article 7
Signature, ratification, accession
1.
This Protocol shall be open for signature by States which are signatories to or Parties to the
Convention and are either members of the Economic Commission for Europe or have been
admitted to the Commission in a consultative capacity under paragraph 8 of the Commission’s
terms of reference.
2.
This Protocol shall be open for signature at Geneva from 27 to 30 May 2008 inclusive and
after this date, at United Nations Headquarters in New York until 30 June 2009 inclusive.
3.
This Protocol shall be subject to ratification by signatory States and open for accession by
non-signatory States, referred to in paragraph 1 of this article, which are Parties to the
Convention.
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4. Such States as may participate in certain activities of the Economic Commission for
Europe in accordance with paragraph 11 of the Commission’s terms of reference and which have
acceded to the Convention may become Parties to this Protocol by acceding thereto after its entry
into force.
5. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument with the
Secretary-General of the United Nations.
6. Any instrument of ratification or accession, deposited after the entry into force of an
amendment to this Protocol adopted in accordance with the provisions of Article 13 hereafter,
shall be deemed to apply to the Protocol as modified by the amendment.
Article 8
Entry into force
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after five of the States referred to
in article 7, paragraph 3, of this Protocol, have deposited their instruments of ratification or
accession.
2. For any State ratifying or acceding to it after five States have deposited their instruments of
ratification or accession, this Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the said
State has deposited its instrument of ratification or accession.
Article 9
Denunciation
1. Any Party may denounce this Protocol by so notifying the Secretary-General of the United
Nations.
2. Denunciation shall take effect 12 months after the date of receipt by the Secretary-General
of the notification of denunciation.
3. Any State which ceases to be Party to the Convention shall on the same date cease to be
Party to this Protocol.
Article 10
Termination
If, after the entry into force of this Protocol, the number of Parties is reduced, as a result of
denunciations, to less than five, this Protocol shall cease to be in force from the date on which
the last of such denunciations takes effect. It shall also cease to be in force from the date on
which the Convention ceases to be in force.
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Article 11
Dispute
Any dispute between two or more Parties relating to the interpretation or application of this
Protocol which the Parties are unable to settle by negotiation or other means may, at the request
of any one of the Parties concerned, be referred for settlement to the International Court of
Justice.
Article 12
Reservations
1.
Any State may, at the time of signing, ratifying, or acceding to this Protocol, declare by a
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that it does not consider
itself bound by article 11 of this Protocol. Other Parties shall not be bound by article 11 of this
Protocol in respect of any Party which has entered such a reservation.
2.
The declaration referred to in paragraph 1 of this article may be withdrawn at any time by a
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
3.

No other reservation to this Protocol shall be permitted.
Article 13
Amendments

1.
Once this Protocol is in force, it may be amended according to the procedure defined in
this article.
2.
Any proposed amendment to this Protocol presented by a Party to this Protocol shall be
submitted to the Working Party on Road Transport of the United Nations Economic Commission
for Europe (UNECE) for consideration and decision.
3.
The Parties to this Protocol shall make all possible efforts to achieve consensus. If, despite
these efforts, consensus is not reached on the proposed amendment, it shall require, as a last
resort, for adoption a two-thirds majority of Parties present and voting. A proposed amendment
adopted either by consensus or by a two-thirds majority of Parties shall be submitted by the
secretariat of the United Nations Economic Commission for Europe to the Secretary-General to
be circulated for acceptance to all Parties to this Protocol, as well as to signatory States.
4.
Within a period of nine months from the date on which the proposed amendment is
communicated by the Secretary-General, any Party may inform the Secretary-General that it has
an objection to the amendment proposed.
5.
The proposed amendment shall be deemed to have been accepted if, by the end of the
period of nine months foreseen in the preceding paragraph, no objection has been notified by a
Party to this Protocol. If an objection is stated, the proposed amendment shall be of no effect.
6.
In the case of a country which becomes a Contracting Party to this Protocol between the
moment of notification of a proposal for amendment and the end of the nine-month period
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foreseen in paragraph 4 of this article, the secretariat of the Working Party on Road Transport of
the Economic Commission for Europe shall notify the new State Party about the proposed
amendment as soon as possible. The latter may inform the Secretary-General before the end of
this period of nine months that it has an objection to the proposed amendment.
7.
The Secretary-General shall notify, as soon as possible, all the Parties of objections raised
in accordance with paragraphs 4 and 6 of this Article as well as of any amendment accepted
according to paragraph 5 above.
8.
Any amendment deemed to have been accepted shall enter into force six months after the
date of notification of such acceptance by the Secretary-General to Parties.
Article 14
Convening of a diplomatic conference
1.
Once this Protocol is in force, any Party may, by notification to the Secretary-General of
the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing this
Protocol. The Secretary-General shall notify all Parties of the request and a review conference
shall be convened by the Secretary-General if, within a period of four months following the date
of notification by the Secretary-General, not less than one fourth of the Parties to this Protocol
notify him of their concurrence with the request.
2.
If a conference is convened in accordance with the preceding paragraph, the SecretaryGeneral shall notify all the Parties and invite them to submit within a period of three months
such proposals as they may wish the Conference to consider. The Secretary-General shall
circulate to all Parties the provisional agenda for the Conference together with the texts of such
proposals at least three months before the date on which the Conference is to meet.
3.
The Secretary-General shall invite to any conference convened in accordance with this
article all States referred to in Article 7, paragraphs 1, 3 and 4, of this Protocol.
Article 15
Notifications to States
In addition to the notifications provided for in Articles 13 and 14, the Secretary-General of
the United Nations shall notify the States referred to in Article 7, paragraph 1, above, and the
States which have become Parties to this Protocol in accordance with paragraphs 3 and 4 of
Article 7, of:
(a)

Ratifications and accessions under Article 7;

(b)

The dates of entry into force of this Protocol in accordance with Article 8;

(c)

Denunciations under Article 9;

(d)

The termination of this Protocol in accordance with article 10;

(e)

Declarations and notifications received in accordance with Article 12, paragraphs 1
and 2.
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Article 16
Depositary
The original of this Protocol shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations, who shall send certified true copies thereof to all the States referred to Article 7,
paragraphs 1, 3 and 4, of this Protocol.

DONE at Geneva, this twentieth day of February two thousand and eight, in a single copy in the
English and French languages, each text being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
Protocol:
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/115
بمنـــح الجن�سيــة العمانيــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمــة املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  12 :من محــــــــــــــرم �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  1 :من �سبتمبــــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1356
ال�صادرة فـي 2020/9/6م
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قائمة ب�أ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
م

اال�ســـــــــــــــم

1

�إبراهيـ ـ ـ ـ ــم فاي ـ ـ ـ ـ ــز حمم ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ــد ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ض

2

�أخـتـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ــي �سليـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ــان �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

3

�آ�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �شوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

4

�أ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فهـ ـ ـ ـ ـ ــد ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ض حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ض

5

ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم زام ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـح ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا�س ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

6

جــوخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �سـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

7

خـ ــور�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ح�سـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

8

ذهـ ـ ـ ـ ــاب �سالـ ــم عل ـ ــي �سع ـ ـ ــد زعبنـ ـ ـ ـ ــوت املهـ ـ ـ ــري

9

ذوالفقـ ـ ـ ـ ـ ــار حبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اللــه حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لطي ـ ـ ـ ـ ــف

10

رحمـ ـ ـ ـ ـ ــة فــايـ ـ ـ ـ ــز حمم ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ــد ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ض

11

رقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �شكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

12

رين�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ماثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

13

زيــن حممــد حممـ ــد ري ـ ــا�ض حممـ ــد �إبراهي ـ ـ ــم

14

زينـ ـ ـ ـ ـ ــب حمم ـ ـ ـ ـ ــد ريـ ـ ـ ـ ــا�ض حممـ ـ ـ ـ ــد �إبراهي ـ ـ ــم

15

حممد اقبال �شادمان خان حممود خان �ش ــودري

16

زينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب م ـحـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداللــه
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تابــع  :قائمة ب�أ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
م

اال�ســـــــــــــــم

17

�سلط ـ ـ ـ ــان فهـ ـ ـ ـ ــد ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ض حمم ـ ـ ـ ـ ــد ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ض

18

�شريف ـ ـ ــة عب ـ ـ ـ ــداللـه م ـ ـ ــراد عبدالـله البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

19

طاهـ ـ ـ ـ ــرة حنيـ ـ ـ ــف حممـ ـ ـ ــد حني ـ ـ ـ ــف اللـه بخـ ــ�ش

20

عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد احل�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �إبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وزال

21

فاي ـ ــز حممـ ـ ــد حمم ــد ري ــا�ض حمم ـ ــد �إبراهي ــم

22

فه ـ ــد ريـ ـ ــا�ض حمم ـ ـ ــد ري ـ ــا�ض حمم ــد �إبراهيـم

23

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي باحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف

24

ق�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود

25

ماج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ــدالل ــه حمـ ـ ـ ـ ــد �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املعـ ـ ـ ـ ــدي

26

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤاد توفـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق �شنط ـ ـ ـ ـ ــي

27

حممد ريا�ض حممد ابراهيم حاجي عبدالكريـ ــم

28

حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف حممـ ـ ـ ـ ـ ــد اخلايف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

29

حم ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �صدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق البلو�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

30

مهنـ ـ ـ ــد ر�س ـ ـ ــول بخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش م ـ ـ ـ ــزار الزدجالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

31

نه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حم�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك

32

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور فـ ــاي ـ ـ ـ ــز حممـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ري ـ ـ ــا�ض
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/116
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم ال�سلطاني رقم 2020/6
فـي �شــ�أن اللجنــة العليــا لالحتفــاالت بالعيـــد الوطنـــي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/6فـي �ش�أن اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل مب�سمى "اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني" الوارد فـي املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2020/6امل�شار �إليه  ،م�سمى "الأمانة العامة لالحتفاالت الوطنية" .
املــادة الثانيــــة
ت�ضاف مادة جديدة �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/6امل�شار �إليه  ،ن�صها الآتي :
املــادة الرابعــة مكــررا
" ت�شكل فـي الأمانة العامة لالحتفاالت الوطنية جلنة تنفـيذية برئا�سة الأمني العام ،
وع�ضوية ممثلني  -ال تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة �أو من فـي حكمه  -عن اجلهات
الآتية :
 وزارة الداخلية . وزارة املالية . وزارة الإعالم . وزارة الرتبية والتعليم . وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار . الأمانة العامة ملجل�س الوزراء . �شرطة عمان ال�سلطانية .كمــا ت�ض ــم اللجنــة ف ــي ع�ضويتهــا ممثــال عــن رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،
واملرا�سم ال�سلطانية .
-901-

املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  19 :من محــــــــــــــرم �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  8 :من �سبتمبــــــــــر �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1357
ال�صادرة فـي 2020/9/13م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/117
بت�شكيل مجل�س محافظي البنك المركزي العماني
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�شكل جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين برئا�سة �سمو ال�سيــد تيمــور بن �أ�سع ــد بن
طارق �آل �سعيد  ،وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س
 - 1وزير االقت�صاد
 - 2وكيل وزارة املالية .
 - 3الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال .
 - 4مقبول بن علي بن �سلطان اللواتيا .
 - 5ال�شيخ حممد بن �سعود بن �سامل بهوان املخيني .
� - 6أحمد بن حممد بن عبداللـه العربي .
وتكون الع�ضوية ملدة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ العمل بهذا املر�سوم .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :من محــــــــــــــرم �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  10 :من �سبتمبــــــــــر �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1357
ال�صادرة فـي 2020/9/13م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/118
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام قانــون �ضريبـة الدخــل
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
�سلطـان عمـان
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/66ب�إن�شاء جهاز ال�ضرائب ،
وعلى نظام جهاز ال�ضرائب  ،واعتماد هيكله التنظيمي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/42
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بعبارة " وزير املالية " �أينما وردت فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/28امل�شار �إليه
عبارة " رئي�س جهاز ال�ضرائب " .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم  ،والتعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الي ــوم التال ــي لتاريـ ــخ ن�شـ ــره ،
فيما عدا املادة ( )140من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه  ،فيعمل بها اعتبارا من ال�سنة
ال�ضريبية التي تبد أ� فـي �أول يناير 2020م � ،أو ال�سنوات ال�ضريبية التالية لها .
�صـدر فـي  25 :من محــــــــــــــرم �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  14 :من �سبتمبــــــــــر �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1358
ال�صادرة فـي 2020/9/20م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

تعديالت على بع�ض �أحكام قانون �ضريبة الدخل
املــادة الأولـى
 - 1ت�ستبدل بالكلمات والعبارات الآتية الواردة فـي قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه الكلمات
والعبارات املبينة قرين كل منها :
 - 1كلمة " الرئي�س " بعبارتي " وزير املالية " و " الأمني العام " .
 - 2كلمة " اجلهاز " بعبارة " الأمانة العامة " .
 - 3عبارة " �إقرار الدخل " بعبارتي " الإقرار املبدئي والنهائي " و " الإقرار النهائي " .
 - 4عبارة " ال�شخ�ص غري املقيم " بعبارة " ال�شخ�ص الأجنبي "  ،الواردة فـي املادتني
( )40و ( )52من هذا القانون .
 - 5كلمة " التظلم " بكلمة " الطعن " الواردة فـي املواد ( )171و ( )174والفقرات
(الأولى والثانية والثالثة) من املادة ( )183من هذا القانون .
 - 6عبارة " للرئي�س " بعبارة " لوزير املالية بناء على اقرتاح الأمني العام "  ،الواردة
فـي املادتني ( )159مكررا ( )8و ( )201من هذا القانون .
 - 2ي�ستبدل بعنوان الفرع الثالث من الف�صل الأول من الباب اخلام�س من قانون �ضريبة
الدخل امل�شار �إليه  ،العنوان الآتي  " :الفرع الثاين � :إقرار الدخل " .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد (/1البنود  1و 2و 3و 14و 27مكررا ، )2/و ( /6البند  ، )2و (/11
البند  )2و ( )19و ( ، )20و( ، )28و ( ، )29و ( )120و ( )138و ( )139و ( )140و ()142
و ( )150و ( )159مكررا ( )17و ( )175و ( )176من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه ،
الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( / 1البند )1
 -1اجلهـ ــاز  :جهاز ال�ضرائب .
املــادة ( / 1البند )2
 -2الرئي�س  :رئي�س اجلهاز .
املــادة ( / 1البند )3
 - 3ال�شخ�ص غري املقيم :
ال�شخ�ص الطبيعي � ،أو ال�شخ�ص االعتباري ممن ال تنطبق عليه �شروط الإقامة
املحددة فـي املادة ( )18مكررا من هذا القانون .
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املــادة ( / 1البند )14
 - 14اللجنــة  :جلنة التظلمات ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )166من هذا القانون .
املــادة ( / 1البند  27مكررا)2/
 - 2ال�شركــة العمانيــة التــي تتخذ �شك ــل �شرك ــة ال�شخ ــ�ص الواح ــد �أو �شرك ــة ت�ضام ــن
�أو �شركـ ــة تو�صيـ ــة �أو �شركـ ــة حمـ ــدودة امل�س�ؤولي ـ ــة ومتـ ــار�س الأن�شطـ ـ ــة املح ــددة
فـي املادة ( )159مكررا من هذا القانون .
املــادة ( / 6البند )2
 - 2فـيما يتعلق بال�شركة العمانية :
أ� � -شركة ال�شخ�ص الواحد  :املالك � ،أو املدير امل�س�ؤول .
ب � -شركة الت�ضامن �أو التو�صية  :ال�شريك � ،أو املدير.
ج � -شرك ــة املحا�ص ــة  :املدي ــر املتف ــق ب ــني ال�شرك ــاء عل ــى تولي ــه �أعمــال الإدارة
فـي ال�شركة �سواء من ال�شركاء �أو من الغري .
د � -شـركـة امل�ساهمـة  :رئي�س جمل�س الإدارة � ،أو املـديـر املفـو�ض مـن قبــل املجل�س .
هـ  -ال�شركـة حمدودة امل�س�ؤولية  :رئي�س جمل�س املديرين � ،أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول
عـن الإدارة .
و  -احلار�س الق�ضائي �أو امل�صفـي �أو مدير التفلي�سة  ،فـي حالة فر�ض احلرا�سة
الق�ضائية على ال�شركة �أو ت�صفـيتها �أو �إ�شهار �إفال�سها .
املــادة ( /11البند )2
� - 2أن يخطر �أمانة ال�سجل التجاري خالل مبا�شرة �إجراءات القيد فـي ال�سجل التجاري
بالبيانات املتعلقة به  ،وب�صفة خا�صة اال�سم  ،والعنوان  ،وا�سم العامل امل�س�ؤول  ،و�أي
تعديل فـي هذه البيانات .
على �أن يخطر اجلهاز بالبي ـ ــانات املتعلقة بــه  -فـي الأحوال التي ال تتطلب القيد
فـي ال�سجل التجاري  -وب�صفة خا�صة اال�سم والعنوان و�أي تعديل فـي هذه البيانات ،
ويتـم الإخطار على النموذج املعد لهذا الغر�ض خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
الت�أ�سي�س �أو بدء الن�شاط � ،أيهما �أ�سبق  ،وخالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إجراء
�أي تعديل فـي البيانات .
-906-

املــادة ( ) 19
يكون الرئي�س م�س�ؤوال عن تنفـيذ هذا القانون  ،وعن مبا�شرة اجلهاز اخت�صا�صاته  ،وعن
الإ�شراف والرقابة على كافة موظفـي اجلهاز .
وللرئي�س �أن يفو�ض نائبه �أو املديرين العامني فـي ممار�سة بع�ض االخت�صا�صات التـي
يحددها لـه هـذا القانون �أو الئحته التنفـيذية .
ويعمل بقرارات التفوي�ض التي ت�صدر بالتطبيق لأحكام هذه املادة ملدة �سنة جتدد
تلقائيا ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة ما مل ي�صدر قرار ب�إلغائها � ،أو ينتهي التفوي�ض
بغيـ ــر ذلك م ــن الأ�سبـ ــاب املح ــددة ف ــي املـ ــادة ( )8م ــن قانون التفوي�ض واحللول فـي
االخت�صا�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2010/17
املــادة ( ) 20
يبا�شر اجلهاز االخت�صا�صات املقررة له قانونا عن طريق ما يتبعه من مديريات عامة
ودوائر و�أق�سام ومكاتب وفقا للهيكل التنظيمي املعتمد له .
املــادة ( ) 28
يجب على كل موظف فـي �أثناء تنفـيذ �أحكام هذا القانون �أو الف�صل فـي املنازعات النا�شئة
عن تطبيقه االلتزام بال�سرية فـيما يتعلق بامل�ستندات والوثائق والبيانات واملعلومات
اخلا�صة ب�أي م�ؤ�س�سة � ،أو �شركة عمانية � ،أو من�ش�أة م�ستقرة � ،أو تلك املحتفظ بها لدى
اجلهاز .
كما يلتزم بال�سرية كل �شخ�ص يطلع على �أي مــن امل�ستنـ ــدات � ،أو الوثائ ــق � ،أو البيان ــات ،
�أو املعلومات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة من هذه املادة .
املــادة ( ) 29
ال يجوز الإف�صاح عن امل�ستندات والوثائق والبيانات واملعلومات امل�شار �إليها فـي املادة ()28
من هذا القانون �إال فـي احلاالت الآتية :
 - 1موافقة �صاحب ال�ش�أن ال�صريحة على الإف�صاح .
 - 2تنفـيذ قرار �صادر من اللجنة .
 - 3تنفـيذ قرار � ،أو حكم �صادر من �سلطة ق�ضائية خمت�صة .
 - 4تنفـيذ فتوى � ،أو طلب � ،أو قرار �صادر من جهة ر�سمية خمولة قانونا بذلك .
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 - 5احل ــاالت الت ــي تن�ص فـيه ــا قوان ــني الدول الأجنبي ــة على خـ�صم ال�ضريب ــة
املدفوعة فـي عمان من ال�ضريبة الأجنبية  ،على �أن يتم الإف�صاح للموظفـني
امل�صرح لهم قانونا  ،وبالقدر الالزم لتطبيق �أحكام تلك القوانني .
 - 6تطبيق قانون الإح�صاء واملعلومات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2019/55
املــادة ( ) 120
يجوز �إبرام اتفاقيات ثنائية � ،أو جماعية � ،أو االن�ضمام �إلى اتفاقيات قائمة معنية
بال�ش�أن ال�ضريبي .
املــادة ( ) 138
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي �إقرار معدل �إلكرتونيا �إذا تبني �أن �إقرار الدخل املقدم
منه قد انطوى على خط أ� �أو �إغفال  ،على �أن يكون تقدمي الإقرار املعدل خالل ()30
ثالثني يوما من التاريخ الذي اكت�شف فـيه وقوع اخلط�أ �أو الإغفال  ،وقبل انق�ضاء املدة
املحددة فـي املادة ( )157من هذا القانون .
ويعترب الإقرار املعدل املقدم فـي املدة املحددة مبثابة �إقرار �أ�صلي لأغرا�ض تطبيق
�أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 139
ال يجوز فـي حالة تقدمي �إقرار دخل معدل وفقا حلكم املادة ( )138من هذا القانون
تطبيق اجلزاءات والعقوبات املن�صو�ص عليها فـي الباب ال�سابع من هذا القانون �إذا ثبت
للجهاز �أن اخلا�ضع لل�ضريبة مل يتعمد تقدمي بيانات غري �صحيحة .
املــادة ( ) 140
يتعني تقدمي �إق ــرار الدخ ــل ع ــن �أي �سن ــة �ضريبية قبل انق�ضاء (� )4أربعة �أ�شهر تبد�أ
من تاريخ انتهاء تلك ال�سنـة � ،أو من تاريخ انتهاء الفرتة املحا�سبية املعد عنها الإق ــرار �أو
الفت ــرة املحا�سبيـ ــة الأخيـ ـ ــرة  -ف ــي حال ــة تع ــدد الفـ ــرتات املحا�سبي ــة � -أي التاريخني
�أ�سبق .
املــادة ( ) 142
يكون فح�ص اجلهاز لإقرارات الدخل من خالل عينة ي�صدر بتحديد القواعد واملعايري
املنظمة لها قرار من الرئي�س .
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املــادة ( ) 150
ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع �إقرار الدخل تكون واجبة ال�سداد فـي املوعد املحدد لتقدمي
هذا الإقرار .
املــادة (  ) 159مكررا ( ) 17
يـكون تقــدمي �إقرار الدخل عن �أي �سنة �ضريبية �إلكرتونيا وفقا للنموذج الذي يعده
اجلهاز لهذا الغر�ض .
ويت�ضمن �إقرار الدخل  -ب�صفة �أ�سا�سية  -مقدار الدخل الإجمايل خالل ال�سنة
ال�ضريبية املقدم عنها الإقرار  ،ومقدار امل�صروفات  ،والتكاليف التي تخ�صم منه خالل
تلك ال�سنة  ،وحتديد مقدار الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة خالله ــا  ،ومبلــغ ال�ضريبة
امل�ستحقة .
املــادة ( ) 175
للمحكوم عليه الطعن فـي احلكم ال�صادر فـي الدعــوى ال�ضريب ــية بطري ــق اال�ستئـ ــناف ،
�أيا كانت قيمة النزاع .
وال يرتتب على اال�ستئناف وقف �سداد ال�ضريبة املحكوم بها .
املــادة ( ) 176
ال يرتت ــب على الطعــن �أم ــام املحكمـ ــة العلي ــا وق ـ ــف �س ـ ــداد ال�ضريبـ ــة املحكوم بها .
املــادة الثالثــــة
ي�ستبدل بالف�صل الثاين من الباب ال�ساد�س من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه  ،الف�صل
الآتي :
الف�صــل الثانــي  :التظلم ال�ضريبي
الفــرع الأول  :ت�شكيل جلنة التظلمات وحتديد اخت�صا�صاتها
املــادة ( ) 166
ت�شكل اللجنة بقرار من الرئي�س  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -من رئي�س  ،ونائب
للرئي�س  ،و( )3ثالثة �أع�ضاء  ،على �أن يكون جميع �أع�ضاء اللجنة من غري موظفـي اجلهاز .
ويكون للرئي�س تعيني �أع�ضاء احتياطيني  ،وال يكون انعقاد اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور
رئي�سها �أو نائبه فـي حالة غيابه � ،أو وجود مانع لديه  ،و( )2اثنني من �أع�ضائها على
الأقل  ،ويكون للجنة �أمني �سر  ،وخبري فني �أو �أكرث  ،وي�صدر بتحديدهم قرار من الرئي�س .
ويكون لأع�ضاء اللجنة بدل ح�ضور جل�سات وفقا للقواعد التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س .
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املــادة ( ) 167
تخت�ص اللجنة بالف�صل فـي التظلمات التي يقدمها اخلا�ضع لل�ضريبة من قرار الرئي�س
ال�صادر بالف�صل فـي االعرتا�ض  ،وي�صدر بتنظيم �إجراءات عمل اللجنة  ،وال�سجالت
الواجب �إم�ساكها  ،و�إجراءات عقد جل�ساتها  ،و�أحكام ومواعيد تقدمي التظلم  ،و�إجراءات
نظره  ،والبت فـيه  ،وطرق وو�سائل �إعالن القرارات ال�صادرة عنها قرار من الرئي�س .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على اللجنة �أن تراعي الأ�صول واملبادئ العامة لإجراءات
التقا�ضي  ،ومن ذلك احرتام مبدئي املواجهة  ،وحق الدفاع  ،وت�سبيب القرارات ،
وااللتزام بطرق الإعالن  ،واملواعيد املحددة قانونا .
الفــرع الثانــي  :تقدمي التظلم و�إجراءات نظره والبت فـيه
املــادة ( ) 168
يجوز للخا�ضع لل�ضريبة التظلم من قرار الرئي�س ال�صادر بالف�صل فـي االعرتا�ض ،
ويقدم التظلم كتابة �إلى اللجنة  ،ويجب �أن يت�ضمن طلبات املتظلم والأ�سباب التي
ي�ستند �إليها تف�صيال وذلك خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ �إعالنه بالقرار
ال�صادر بالف�صل فـي االعرتا�ض �أو من تاريخ انق�ضاء املدة املحددة للف�صل فـيه دون
�صدور قرار  ،ويعد قرار الرئي�س نهائيا فـي حال عدم تقدمي التظلم فـي املدة امل�شار �إليه .
وال يتـرتب علـى تقديـم التظلم وقف �سداد ال�ضريبة املتظلم منها .
املــادة ( ) 169
ال يجوز للجنة نظر مو�ضوع التظلم والف�صل فـيه ما مل يكن م�ستوفـيا ال�شروط
ال�شكلية املقررة .
املــادة ( ) 170
ت�صدر اللجنة القرار فـي حدود طلبات املتظلم �إما بت�أييد قرار الرئي�س املتظلم منه ،
و�إما بتعديله  ،و�إما ب�إلغائه .
ويوقع القرار من رئي�س اجلل�سة و�أمني ال�سر خالل �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ �صدوره .
ويتولى �أمني ال�سر �إعالن اجلهاز واملتظلم بالقرار ال�صادر بالف�صل فـي التظلم خالل
�أ�سبوع على الأكرث من تاريخ التوقيع عليه .
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ويجوز للجهاز  -خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إعالنه بالقرار � -أن يطلب من
اللجنة ت�صحيح القرار �أو تعديله �إذا كان منطويا علــى خط ـ�أ ف ــي تطبيــق القانــون ،
ما مل يطعن فـيه �أمام املحكمة املخت�صة  ،وفـي جميع الأحوال يتعني �إخطار اخلا�ضع
لل�ضريبة بطلب اجلهاز  ،وبالقرار ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن  ،ويكون له حق الطعن فـيه
وفقا حلكم املادة ( )171من هذا القانون .
املــادة (  ) 170مكررا
يتولى اجلهاز �إجراء الربط الالزم لتنفـيذ القرار ال�صادر بالف�صل فـي التظلم وفقا
لأحكام هذا الفرع .
املــادة الرابعــــة
ي�ضاف فرع �سابع �إلى الف�صل الثاين من الباب الأول من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه ،
ن�صه الآتي :
الفــرع ال�سابــع
الإقامــة ال�ضريبيــة
املــادة (  ) 18مك ــررا
يعد مقيما �ضريبيا لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا القانون الآتي :
 - 1ال�شخ�ص الطبيعي املقيم فـي عمان خالل ال�سنة ال�ضريبية � ،إذا كان موجودا
فـيها ملدة ال ت ــقل عــن ( )183مائــة وثالثة وثمانني يومـا مت�صلة �أو منقطعة
خالل ال�سنة ال�ضريبية .
 - 2ال�شخــ�ص االعتبــاري املقيـم فـي عمان خالل ال�سنة ال�ضريبية �إذا توافر فـيه �أي
من ال�شرطني الآتيني :
أ� � -أن يكون قد ت�أ�س�س فـي عمان وفق القوانني  ،واملرا�سيم ال�سلطانية املعمول بها .
ب � -أن يكون مقر �إدارته الرئي�سي �أو الفعلي فـي عمان .
املــادة الخام�ســـة
ي�ضاف �إلى قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه مواد �أرقامها  )16( :مكررا ( ، )2و ( )23مكررا
( ، )1و ( )120مكـ ــررا  ،و ( )120مكـ ــررا ( ، )1و ( )120مكررا ( ، )2و ( )120مكـ ــررا (، )3
و ( )131مكررا ( ، )1ن�صو�صها الآتية :
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املــادة (  ) 16مكررا ( ) 2
ا�ستثناء من حكم املادة ( )70من القانون امل�صرفـي امل�شار �إليه  ،واملادة ( )16مكررا ()1
من هذا القانون  ،يجوز للجهاز فـي حالة طلب معلومات تتعلق ب�أي �شخ�ص من �أي
م�صرف مرخ�ص  -طبقا لأحكام القانون امل�صرفـي  -لغر�ض تطبيق �أحكام االتفاقيات
الدولية املعنية بال�ش�أن ال�ضريبي � ،أن يوجه الطلب �إلى امل�صرف املرخ�ص  ،وعلى امل�صرف
املرخ�ص �إخطار اجلهاز باملعلومات خالل املدة التي يحددها  ،وال يجوز له �إخطار عميله
بذلك .
املــادة (  ) 23مكررا ( ) 1
يجوز للجهاز االطالع على امل�ستندات والبيانات وال�سجالت �أو غريها لأغرا�ض تطبيق
االتفاقيات الدولية املعنية بال�ش�أن ال�ضريبي .
ويكون االطالع فـي مقر الأ�شخا�ص املعينني  ،واملحددين ح�سب املادة ( )120مكررا ()2
من هذا القانون  ،وفـي �أثناء �ساعات عملهم  ،وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها
القرارات امل�شار �إليها فـي تلك املادة .
املــادة (  ) 120مكررا
تتمتع البيانات واملعلومات التي يتم احل�صول عليها وفقا لالتفاقيات الدولية املعنية
بال�ش�أن ال�ضريبي باحلماية وال�سرية  ،وال يجوز الإف�صاح عنها �أو ا�ستخدامها �إال وفقا
لل�شروط املحددة فـي تلك االتفاقيات .
املــادة (  ) 120مكررا ( ) 1
يجوز للجهاز اتخاذ كافة الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،للح�صول على
�أي بيانات �أو معلومات �أو م�ستندات من �أي �شخ�ص لأغرا�ض تطبيق �أحكام االتفاقيات
الدولية املعنية بال�ش�أن ال�ضريبي .
املــادة (  ) 120مكررا ( ) 2
لأغرا�ض تنفـيذ التبادل التلقائي للمعلومات وفقا لأحكام االتفاقيات الدولية املعنية
بال�ش�أن ال�ضريبي  ،يلتزم الأ�شخا�ص املعينون بجمع  ،وحفظ  ،وتقدمي املعلومات .
وي�صدر بتحديد الأ�شخا�ص املعينني واملعلومات الواجب تقدميها  ،ومدد حفظها ،
والإجراءات الواجب اتباعها فـي هذا ال�ش�أن قرارات من الرئي�س .
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املــادة (  ) 120مكررا ( ) 3
يتولى اجلهاز �إجراء الربط الالزم لتنفـيذ �أي اتفاق متبادل مبقت�ضى االتفاقيات
الدولية املعنية بال�ش�أن ال�ضريبي .
املــادة (  ) 131مكررا ( ) 1
�إذا تبني للجهاز �أن الهدف الرئي�سي لأي ترتيبات �أو تعامالت كان لتجنب االمتثال
لاللتزامات املفرو�ضة وفقا لأحكام هذا القانون  ،يكون للجهاز احلق فـي عدم االعتداد
بتلك الرتتيبات والتعامالت .
املــادة ال�ساد�ســـة
ي�ض ــاف �إل ــى امل ــادة ( )181م ــن قانـ ــون �ضريب ــة الدخ ــل امل�ش ــار �إلي ــه (بن ــد برق ــم  ، )5و�إلى
املادة (( )185بند برقم  ، )4ن�صاهما الآتي :
املــادة (  ( ) 181البند ) 5
 - 5خمالفـ ــة االلتزامـ ــات املن�ص ــو�ص عليــها فـي املادتني (( )16مكررا ( ، )2و ()120
مكررا ( ) )2من هذا القانون .
املــادة (  ( ) 185البند ) 4
 - 4خمالفة االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي املادتني (( )120مكررا ( ، )1و ()120
مكررا ( ) )2من هذا القانون عمدا � ،أو نتيجة الإهمال اجل�سيم .
املــادة ال�سابعـــة
 - 1تلغى املواد ( )19مكررا و ( )20مكررا و ( )135مكررا و ( )171مكررا من قانون
�ضريبة الدخل امل�شار �إليه .
 - 2يلغى عنوان الفرع الثاين من الف�صل الأول من الباب اخلام�س من قانون �ضريبة
الدخل امل�شار �إليه .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/119
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم ال�سلطاني رقم 2013/62
ب�إن�شاء المتحف الوطني و�إ�صدار نظامه
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/62ب�إن�شاء املتحف الوطني  ،و�إ�صدار نظامه ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/91بتعديل م�سمى وزارة الرتاث والثقافة �إلى وزارة
الرتاث وال�سياحة  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف مادة جديدة �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013 /62امل�شار �إليه  ،ن�صها الآتي :
املــادة الأولى مكررا
يكون املتحف الوطني حتت الرعاية الفخرية جلاللة ال�سلطان .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  6 :من �صفــــــــــــــــر �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  24 :من �سبتمبــــــــــر �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1359
ال�صادرة فـي 2020/9/27م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/120
بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات الجزائية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الثانية من املادة ( )221من قانون الإجراءات اجلزائية امل�شار �إليه ،
الن�ص الآتي :
" على �أنه ال يجوز ملحكمة اجلنايات �أن ت�صدر حكما بالإعدام �إال ب�إجماع الآراء  ،ويجب
عليها قبل �أن ت�صدر احلكم �إر�سال الأوراق �إلى جلنة ت�شكل ب�أمر من جاللة ال�سلطان
برئا�سة مفتي عام ال�سلطنة �أو م�ساعده  ،وع�ضوية اثنني من ذوي اخلربة  ،ير�شحهما
رئي�س اللجنة لإبداء الر�أي من الناحية ال�شرعية  ،ف�إذا مل ي�صل ر�أيها �إلى املحكمة
خالل ال�ستني يوما التالية لت�سلم الأوراق حكمت املحكمة فـي الدعوى  ،و�إذا مل يتحقق
الإجماع ت�ستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة ال�سجن املطلق " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من �صفــــــــــــــــر �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  12 :من �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1362
ال�صادرة فـي 2020/10/18م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/121
ب�إ�صدار قانون �ضريبة القيمة الم�ضافة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ,
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون �ضريبة القيمة امل�ضافة  ,املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�ص ــدر رئي ــ�س جهـ ــاز ال�ضرائ ــب الالئحــة التنفـيذيــة للقانون املرفق خالل مدة ال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به  ,كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�ش ــر هــذا املر�ســوم ف ــي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويـعمـل به بعد ( )180مائة وثمانني يوما
من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من �صفــــــــــــــــر �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  12 :من �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1362
ال�صادرة فـي 2020/10/18م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

قانـون �ضريبـة القيمـة امل�ضافـة
الف�صــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 اجلهاز :جهاز ال�ضرائب .
 الرئي�س :رئي�س اجلهاز .
 الإدارة العامة للجمارك :الإدارة العامة للجمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
 املجلــ�س :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 قانون اجلمارك املوحد :قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 ال�ضريبــة :�ضريبـة القيمة امل�ضافة التـي تفر�ض طبقا لأحكام هـذا القانون علـى ا�سترياد وتوريـد
ال�سلع �أو اخلدمات فـي كل مرحلـة من مراحل الإنتاج والتوزيع .
 ال�ضريبة الإ�ضافـية :�ضريب ــة تف ــر�ض بواق ــع ( )%1واحــد باملائــة من قيمة ال�ضريبة غري امل�سددة  ،وذلك
عن كل �شهر ت�أخري � ،أو جزء منه  ،اعتبارا من نهاية الفرتة املحددة لل�سداد حتى تاريخ
ال�سداد .
 ال�شخــ�ص :ال�شخ�ص الطبيعي � ،أو االعتباري  ،وي�شمل �شركة املحا�صة  ،واتفاقات امل�شاركة ال ــتي
تعقد خارج ال�سلطنة  ،وال تتخذ �شكل �شركة .
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 ال�شخ�ص امل�س�ؤول :�أي �شخ�ص يرتبط باخلا�ضع لل�ضريبة ب�أي عالقة  ،ويحل حمله فـي تنفـيذ التزاماته
املفرو�ضة عليه مبقت�ضى �أحكام هذا القانون .
 اخلا�ضع لل�ضريبة :ال�شخ�ص الذي ميار�س الن�شاط ب�صفة م�ستقلة بهدف حتقيق الدخل  ،ومت ت�سجيله
لدى اجلهاز � ،أو يكـون ملزما بالت�سجيل لديه وفقا لأحكام هذا القانون .
 حد الت�سجيل الإلزامي :احلد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية  ،والذي مبوجبه ي�صبح اخلا�ضع لل�ضريبة
ملزما بالت�سجيل لغايات ال�ضريبة .
 حد الت�سجيل االختياري :احلد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية  ،والذي مبوجبه يجوز للخا�ضع لل�ضريبة
الت�سجيل لغايات ال�ضريبة .
 الإقرار ال�ضريبي :البيانات واملعلومات املحددة لغايات ال�ضريبة  ،والتي يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة
تقدميها وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض من قبل اجلهاز .
 الفاتورة ال�ضريبية :كل م�ستند خطي � ،أو �إلكرتوين يلزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�إ�صداره  ،وتدون فـيه تفا�صيل
التوريد وفقا لأحكام هذا القانون .
 التاجر اخلا�ضع لل�ضريبة :اخلا�ض ــع لل�ضريب ــة ال ــذي يك ــون ن�شاطــه الرئي�سي توزيع النفـط �أو الغاز �أو الكهرباء
�أو املياه .
 الأ�شخا�ص املرتبطون :�شخ�صان �أو �أكرث تكون لأي منهم �سلطة توجيه  ،و�إ�شراف على الآخرين  ،بحيث تكون
له �سلطة �إدارية متكنه من الت�أثري على عمل الأ�شخا�ص الآخرين من الناحية املالية
�أو االقت�صادية �أو التنظيمية  ،وي�شمل ذلك الأ�شخا�ص اخلا�ضعني ل�سلطة �شخ�ص ثالث
متكنه من الت�أثري على �أعمالهم من الناحية املالية �أو االقت�صادية �أو التنظيمية .
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 ال�سنة ال�ضريبية :( )12اثنا ع�شر �شهرا تبد�أ من �أول يناير  ،وتنتهي فـي �آخر دي�سمرب من كل عام ميالدي .
 الفرتة ال�ضريبية :الفرتة الزمنية التي يجب احت�ساب ال�ضريبة ال�صافـية عنها  ،ويقدم عنها الإقرار
ال�ضريبي  ،وفقا حلكم املادة ( )71من هذا القانون .
 الن�شــاط :الن�ش ــاط الذي مي ــار�س ب�صــورة م�ستمرة ومنتظمة  ،وب�صفة خا�صة الن�شاط التجاري
�أو ال�صناعي �أو املهني �أو احلرفـي �أو اخلدمي .
 �ضريبة املدخالت :ال�ضريبة التي يتحملها اخلا�ضع لل�ضريبة فـيما يتعلق بال�سلع �أو اخلدمات املوردة له
�أو امل�ستوردة لأغرا�ض مزاولة الن�شاط .
 �ضريبة املخرجات :ال�ضريبة امل�ستحقة التي يتم فر�ضها على التوريد اخلا�ضع لل�سلع واخلدمات .
 منفذ الدخول الأول :�أول نقطة جمركية لدخول ال�سلع �إلى دول املجل�س من اخلارج وفقا لقانون اجلمارك
املوحد .
 منفذ املق�صد النهائي :النقطة اجلمركية لدخول ال�سلع فـي دولة املق�صد النهائي لهذه ال�سلع فـي دول املجل�س
وفقا لقانون اجلمارك املوحد .
 القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة :القيمة التي حت�سب على �أ�سا�سها ال�ضريبة املفرو�ضة وفقا لأحكام هذا القانون .
 التوريــد :توريد ال�سلع �أو اخلدمات مبقابل  ،وفقا لأحكام هذا القانون .
 التوريدات البينية :توريدات ال�سلع �أو اخلدمات التي تتم من مورد له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة �إلى عميل
مقيم فـي �إحدى دول املجل�س � ،أو العك�س .
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 التوريـدات اخلا�ضعة لل�ضريبة :التوريدات التي تفر�ض عليها ال�ضريبة �سواء باملعدل الأ�سا�سي � ،أو مبعدل ال�صفر
باملائة  ،وتخ�صم �ضريبة املدخالت املتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون .
 التوريدات املعفاة :التوريدات التي ال تفر�ض عليها ال�ضريبة  ،وال تخ�صم �ضريبة املدخالت املتعلقة بها
وفقا لأحكام هذا القانون .
 التوريد املفرت�ض :كل ما يعد مبثابة توريد وفقا للحاالت املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )14و( )17من
هذا القانون .
 املقابـــل :كل ما ح�صل �أو �سوف يح�صل عليه املورد اخلا�ضع لل�ضريبة من العميل � ،أو من الغري
لقاء توريد ال�سلع �أو اخلدمات  ،مت�ضمنا ال�ضريبة .
 مقر العمل :مكان ت�أ�سي�س ال�شخ�ص قانونا �أو مكان مركز الإدارة الفعلية الذي تتخذ فـيه القرارات
الرئي�سية بت�سيري الأعمال عند اختالفه عن مكان الت�أ�سي�س .
 املن�ش�أة امل�ستقرة :املقر الثابت للن�شاط غري مقر العمل الذي ميار�س فـيه �أي �شخ�ص �أجنبي الن�شاط -
كليا �أو جزئيا  -فـي ال�سلطنة �سواء بطريقة مبا�شرة �أو عن طريق وكيل يكون تابعا له .
 حمل الإقامة :املكان الذي يوجد فـيه مقر العمل �أو املن�ش�أة امل�ستقرة � ،أو مكان الإقامة املعتاد بالن�سبة
لل�شخ�ص الطبيعي الذي ال يتوفر له مقر عمل �أو من�ش�أة م�ستقرة � ،أو املكان الأكرث
ارتباطا بالتوريد �إذا كان لل�شخ�ص حمل �إقامة فـي �أكرث من دولة .
 ال�سلـــع :جميع الأ�صول املادية  ،وت�شمل  -ب�صفة خا�صة  -املياه وجميع �أنواع الطاقة  ،مبا فـي ذلك
الكهرباء والغاز .
 املـــورد :ال�شخ�ص الذي يقوم بتوريد �سلع �أو خدمات .
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 العميــل :ال�شخ�ص الذي يتلقى �سلعا � ،أو خدمات .
 �آلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي :الآلية التي يكون مبوجبها العميل اخلا�ضع لل�ضريبة ملزما بال�ضريبة نيابة عن املورد ،
وم�س�ؤوال عن جميع االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
 اال�سترياد :دخول ال�سلع من خارج دول املجل�س �إلى ال�سلطنة وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
 الت�صديـر :خروج ال�سلع من ال�سلطنة �إلى خارج دول املجل�س وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
 اللجنـــــة :جلنة التظلمات ال�ضريبية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )92من هذا القانون .
 الالئحــة :الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
يحدد ال�شخ�ص امل�س�ؤول على النحو الآتي :
 - 1فـيما يتعلق بامل�ؤ�س�سة الفردية :
املالك �أو املدير امل�س�ؤول  ،وفـي حالة فر�ض احلرا�سة الق�ضائية � ،أو �شهر الإفال�س ،
يكون احلار�س الق�ضائي � ،أو مدير التفلي�سة  -بح�سب الأحوال  -هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
 - 2فـيما يتعلق بال�شركة العمانية :
أ� � -شركة ال�شخ�ص الواحد  :املالك � ،أو املدير امل�س�ؤول .
ب � -شركة الت�ضامن �أو التو�صية  :ال�شريك فـي ال�شركة � ،أو مديرها .
ج � -شركة املحا�صة  :املدير الذي يتفق ال�شركاء على توليه �أعمال الإدارة فـي ال�شركة
�سواء �أكان من ال�شركاء � ،أم الغري .
د � -شـركـة امل�ساهمـة  :رئي�س جمل�س الإدارة � ،أو املـديـر املفو�ض مـن قبل جمل�س الإدارة .
هـ  -ال�شركـة حمدودة امل�س�ؤولية  :مدير ال�شركة � ،أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عـن الإدارة .
وفـي حالة فر�ض احلرا�سة الق�ضائية �أو �شهر الإفال�س �أو الت�صفـية  ،يكون احلار�س الق�ضائي ،
�أو مدير التفلي�سة � ،أو امل�صفـي  -بح�سب الأحوال  -هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
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 - 3فـيما يتعلق باملن�ش�أة امل�ستقرة :
أ�  -املالك � ،أو املدير .
ب  -وكيل مالك املن�ش�أة امل�ستقرة فـي حالـة ممار�سـة ن�شاطها فـي ال�سلطنة عن طريق وكيل .
ج  -احلار�س الق�ضائي �أو مدير التفلي�سة �أو امل�صفي فـي حالة فر�ض احلرا�سة الق�ضائية ،
�أو �شهر الإفال�س � ،أو الت�صفـية .
 - 4فـيما يتعلق ب�أي �شخ�ص لي�س له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة � :أي �شخ�ص له حمل
�إقامة فـي ال�سلطنة مت تعيينه من قبل ذلك ال�شخ�ص .
ويجوز بقرار من الرئي�س حتديد امل�ؤهالت الواجب توافرها فـي ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
املــادة ( ) 3
مع مراعاة �أحكام املادة ( )2من هذا القانون  ،يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة تعيني ال�شخ�ص
امل�س�ؤول  ،و�إخطار اجلهاز بذلك وفق الإجراءات التي حتددها الالئحة .
وفـي حالة عدم قيام اخلا�ضع لل�ضريبة بتعيني ال�شخ�ص امل�س�ؤول  ،يكون للرئي�س احلق
فـي تعيني �شخ�ص له عالقة بن�شاط اخلا�ضع لل�ضريبة ليكون ال�شخ�ص امل�س�ؤول  ،على �أن
يخطر اخلا�ضع لل�ضريبة بذلك .
املــادة ( ) 4
ال يجوز لل�شخ�ص امل�س�ؤول البقاء خارج ال�سلطنة مدة تزيد على ( )90ت�سعني يوما خالل
ال�سنة ال�ضريبية �إال بعد �إخطار اجلهاز بذلك  ،واحل�صول على موافقته على تعيني �شخ�ص
م�س�ؤول �آخر يحل حمله طوال مدة غيابه .
املــادة ( ) 5
يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة موافاة
اجلهاز بالبيانات واملعلومات ذات ال�صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون متى ما طلب منها ذلك .
املــادة ( ) 6
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،على �أمانة �سر املحكمة املخت�صة  -بناء على طلب
اجلهاز  -موافاته بن�سخ مما ي�أتي :
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 - 1حما�ض ــر حج ــز املنق ــوالت والتواريخ املحددة للبيع  ،وذلك بعد �إ�صدار قا�ضي
التنفـيذ الأمر بالبيع .
 - 2الإقرارات مبا فـي الذمة التي يودعها املحجوز لديهم  ،وذلك بعد تقدمي الإقرار
منهم .
 - 3التنبيه ــات الت ــي تــ�صدر للتنفـيذ على العقار بعد ت�سجيلها لدى �أمان ــة ال�سج ــل
العقاري املخت�صة  ،وذلك بعد ت�سجيل التنبيه .
املــادة ( ) 7
يجب على كل �شخ�ص  -يبا�شر �إجراءات البيع بطريق املزاد العلني للمنقوالت �أو العقارات
اخلا�صة باخلا�ضع لل�ضريبة � -أن يخطر اجلهاز بامليعاد املحدد للبيع قبل ( )10ع�شرة �أيام
على الأقل من تاريخ حلوله .
املــادة ( ) 8
على اجلهاز  ،فـي حال طلب معلومات تتعلق باخلا�ضع لل�ضريبة من م�صرف مرخ�ص
لغر�ض تطبيق �أحكام هذا القانون � ،أن يوجه الطلب �إلى البنك املركزي العماين لإحالته
�إلى امل�صرف املرخ�ص  ،وعلى هذا امل�صرف �إخطار اجلهاز مبا�شرة خالل املدة التي يحددها
باملعلومات املتعلقة باخلا�ضع لل�ضريبة  ،مع �إخطار عميله اخلا�ضع لل�ضريبة بذلك .
املــادة ( ) 9
تتمتع املعلومات والبيانات اخلا�صة باخلا�ضع لل�ضريبة بال�سرية التامة  ،وال يجوز �إف�شا�ؤها
�إال فـي الأحوال امل�صرح بها قانونا � ،أو مبوافقة كتابية من اخلا�ضع لل�ضريبة � ،أو تنفـيذا
حلكم �أو قرار �صادر من املحكمة � ،أو تنفـيذا لقرار اللجنة .
املــادة ( ) 10
يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة ت�سليم الإقرارات ال�ضريبية والقوائم املالية وال�سجالت
والوثائق وغري ذلك �إلى اجلهاز �إلكرتونيا  ،ويجوز  -ا�ستثناء  -ت�سليمها باليد �أو عن طريق
الربيد امل�سجل  ،فـي احلاالت التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 11
يكون �إعالن اخلا�ضع لل�ضريبة �أو �أي �شخ�ص �آخر بالإخطارات والقرارات التي ي�صدرها
اجلهاز �إلكرتونيا  ،ويجوز  -ا�ستثناء � -إعالنه باليد �أو بالربيد امل�سجل  ،فـي احلاالت التي
حتددها الالئحة .
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الف�صـــل الثانــــي
فــر�ض ال�ضريبــة
املــادة ( ) 12
تفر�ض ال�ضريبة على املعامالت الآتية :
 - 1توريد ال�سلع �أو اخلدمات من اخلا�ضع لل�ضريبة فـي ال�سلطنة  ،مبا فـي ذلك
التوريد املفرت�ض .
 - 2تلقي العميل اخلا�ضع لل�ضريبة �سلعا � ،أو خدمات من مورد لي�س له حمل �إقامة
فـي ال�سلطنة  ،وغري خا�ضع لل�ضريبة فـيها  ،وذلك فـي احلاالت التي تطبق فـيها
�آلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي .
 - 3ا�سترياد ال�سلع .
املــادة ( ) 13
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يق�صد بتوريد ال�سلع نقل ملكية ال�سلع �أو الت�صرف
فـيها كمالك  ،وي�شمل  -ب�صفة خا�صة  -ما ي�أتي :
 - 1التنازل عـن حيازة ال�سلـع مبوجب اتفاق يق�ضي بنقل ملكية هذه ال�سلع � ،أو �إمكانية
نقلها بتاريخ الحق لتاريخ االتفاق � ،أق�صاه تاريخ �سداد املقابل كليا .
 - 2منح حقوق عينية متفرعة عن امللكية .
 - 3نزع ملكية ال�سلع جربا مبقابل  ،وفقا للقوانني املعمول بها .
املــادة ( ) 14
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يعد فـي حكم توريد ال�سلع ما ي�أتي :
 - 1التن ــازل ع ــن ال�سل ــع لأغ ــرا�ض �أخ ــرى غي ــر الن�شــاط � ،سواء مت التنازل مبقابل ،
�أو بدون مقابل .
 - 2تغيري ا�ستخدام ال�سلع للقيام بتوريدات غري خا�ضعة لل�ضريبة .
 - 3االحتفاظ بال�سلع بعد التوقف عن ممار�سة الن�شاط .
 - 4توري ــد ال�سل ــع بدون مقابل � ،إال �إذا كان التوريد مرتبطا بالن�شاط كتقدمي الهدايا ،
�أو العينات املجانية .
وي�شرتط فـي جميع الأحوال  -العتبــارها مــن قبــيل توريــد ال�سل ــع � -أن يكون اخلا�ضع
لل�ضريبة قد قام بخ�صم �ضريبة املدخالت املتعلقة بتلك ال�سلع .
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املــادة ( ) 15
يعد توريدا لل�سلع انتقال ال�سلع  -التي هي جزء من �أ�صول ن�شاط �أي خا�ضع لل�ضريبة -
من �أي دولة فـي املجل�س �إلى ال�سلطنة � ،أو العك�س  ،با�ستثناء ما ي�أتي :
� - 1أن يكون انتقال ال�سلع قد مت ب�شكل م�ؤقـت وفقا ل�شروط الإدخال امل�ؤقت املن�صو�ص
عليها فـي قانون اجلمارك املوحد .
� - 2أن يكون انتقال ال�سلع كجزء من توريد �آخر خا�ضع لل�ضريبة فـي ال�سلطنة � ،أو فـي
الدولة التي مت نقل ال�سلع �إليها .
املــادة ( ) 16
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يق�صد بتوريد اخلدمات �أي توريد ال يعد توريدا
لل�سل ــع  ،وي�شمــل  -ب�صفة خا�صة  -خدمات املنح  ،والتخ�صي�ص  ،والتنازل عن �أي حقوق ،
مبا فـي ذلك االمتناع عن القيام بن�شاط ما .
املــادة ( ) 17
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يعد فـي حكم توريد اخلدمات ما ي�أتي :
 - 1ا�ستخدام اخلا�ضع لل�ضريبة ل�سلع  -تعد جزءا من �أ�صوله  -بدون مقابل  ،لأغرا�ض
�أخرى غري الن�شاط .
 - 2توريد اخلدمات بدون مقابل .
وي�شرتط  -فـي جميع الأحوال  -العتبارها من قبيل توريد اخلدمات �أن يكون اخلا�ضع
لل�ضريبة قد قام بخ�صم �ضريبة املدخالت املتعلقة بتلك اخلدمات .
املــادة ( ) 18
ال تخ�ضع لل�ضريبة توريدات ال�سلع �أو اخلدمات فـي الأحوال الآتية  ،وذلك وفقا لل�شروط
والأو�ضاع التي حتددها الالئحة :
 - 1التوريد من قبل �أي �شخ�ص فـي املجموعة ال�ضريبية �إلى �شخ�ص �آخر فـي املجموعة
ذاتها  ،با�ستثناء التوريد املفرت�ض .
 - 2التوريد الذي يتم بني امل�ؤمن وامل�ؤمن عليه فـي �إطار ت�سوية مطالبات الت�أمني
مبوجب عقد ت�أمني يخ�ضع لل�ضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 3قيام اخلا�ضع لل�ضريبة بتوريد �سلع �أو خدمات تعد جزءا من حتويل ن�شاطه  -كليا
�أو جزئيا � -إلى �شخ�ص �آخر خا�ضع لل�ضريبة .
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املــادة ( ) 19
يعد توريد ال�سلع �أو اخلدمات من قبل وكيل يعمل با�سم املوكل ونيابة عنه توريدا من املوكل ،
فـيما عدا توريد ال�سلع �أو اخلدمات من الوكيل �إلى املوكل فـي نطاق الن�شاط املعتاد للوكيل .
ويعد توريد ال�سلع �أو اخلدمات من قبل وكيل يعمل با�سمه ونيابة عن املوكل توريدا من الوكيل .
املــادة ( ) 20
عند تلقي اخلا�ضع لل�ضريبة �سلعا � ،أو خدمات من مورد له حمل �إقامة فـي �أي من دول
املجل�س  ،ف�إنه يعد فـي حكم من قـام بتوريد هــذه ال�سلــع �أو اخلدمات لنف�سه  ،ويخ�ضع هذا
التوريد لل�ضريبة وفقا لآلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي .
وفـي حال تلقي اخلا�ضع لل�ضريبة خدمات من مورد لي�س له حمل �إقامة فـي �أي من دول
املجل�س  ،ف�إنه يعد فـي حكم من قام بتوريد هذه اخلدمات لنف�سه  ،ويخ�ضع هذا التوريد
لل�ضريبة وفقا لآلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي .
الف�صـــل الثالــث
ا�ستحقــاق ال�ضريبــة
املــادة ( ) 21
يكون مكان توريد ال�سلع قد مت فـي ال�سلطنة  ،وذلك فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كانت ال�سلع قد و�ضعت حتت ت�صرف العميل فـي ال�سلطنة  ،فـيما يتعلق بالتوريد
دون النقل � ،أو الإر�سال .
� - 2إذا كانت ال�سلع موجودة فـي ال�سلطنة عند بدء عملية نقلها �أو �إر�سالها من قبل
املورد �أو حل�ساب العميل  ،فـيما يتعلق بالتوريد مع النقل � ،أو الإر�سال .
ويكون حتديد مكان توريد ال�سلع البينية التي تتم بني ال�سلطنة  ،و�إحــدى دول املجلـ ــ�س ،
�أو العك�س  ،وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 22
ا�ستثناء من حكم املادة ( )21من هذا القانون  ،يكون مكان توريد النفط والغاز واملياه الذي
يتم عرب خطوط الأنابيب  ،وتوريد الكهرباء  ،وفقا ملا ي�أتي :
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� - 1إذا ك ــان التوري ــد من �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة له حمل �إقامة فـي �إحدى دول
املجل�س �إلى تاجر خا�ضع لل�ضريبة له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة �أو العك�س  ،ف�إن
مكان التوريد يكون حمل �إقامة التاجر اخلا�ضع لل�ضريبة .
� - 2إذا كان التوريد �إلى �شخ�ص غري تاجر خا�ضع لل�ضريبة  ،ف�إن مكان التوريد يكون
مكان اال�ستهالك الفعلي .
املــادة ( ) 23
يكون مكان توريد اخلدمات قد مت فـي ال�سلطنة �إذا كان املورد اخلا�ضع لل�ضريبة له حمل
�إقامة فـيها � ،شريطة �أال يكون العميل خا�ضعا لل�ضريبة وال م�سجال فـي �إحدى دول املجل�س ،
و�إال كان مكان التوريد هو حمل �إقامة العميل .
املــادة ( ) 24
ا�ستثناء من حكم املادة ( )23من هذا القانون  ،يكون مكان توريد اخلدمات الآتية وفقا ملا ي�أتي :
 - 1خدمات نقل ال�سلع والركاب واخلدمات املرتبطة بها  ،فـي مكان بدء عملية النقل .
 - 2اخلدمات املرتبطة بالعقارات  ،فـي املكان الذي يقع فـيه العقار .
 - 3خدمات ت�أجري و�سائل النقل من قبل مورد خا�ضع لل�ضريبة �إلى عميل غري خا�ضع
لل�ضريبة  ،فـي مكان و�ضع و�سيلة النقل حتت ت�صرف العميل .
 - 4خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية واخلدمات املوردة �إلكرتونيا  ،فـي مكان
اال�ستخدام الفعلي لهذه اخلدمات � ،أو اال�ستفادة منها .
 - 5خدمات املطاعم والفنادق وتعهدات تقدمي الطعام وامل�شروبات  ،واخلدمات الثقافـية
والفنية والريا�ضية والتعليمية والرتفـيهية  ،واخلدمات املرتبطة بال�سلع املنقولة
واملوردة �إلى عميل غري خا�ضع لل�ضريبة  ،فـي مكان التنفـيذ الفعلي لها .
املــادة ( ) 25
يكون مكان ا�سترياد ال�سلع قد مت فـي ال�سلطنة  ،فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كانت ال�سلطنة منفذ الدخول الأول لل�سلع امل�ستوردة .
� - 2إذا كانت ال�سلطنة مكان الإفراج عن ال�سلع امل�ستوردة من الو�ضع املعلق  ،فـي حالة
خ�ضوع ال�سلع امل�ستوردة لأي و�ضع معلق لل�ضريبة اجلمركية وفقا لأحكام قانون
اجلمارك املوحد .
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املــادة ( ) 26
ت�ستحق ال�ضريبة على توريد ال�سلع �أو اخلدمات فـي �أي من التواريخ الآتية � ،أيها �أ�سبق ،
وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة :
 - 1تاريخ التوريد .
 - 2تاريخ �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية .
 - 3تاريخ ت�سلم املقابل  -جزئيا �أو كليا  ، -وفـي حدود املبلغ املت�سلم .
املــادة ( ) 27
ت�ستحق ال�ضريبة على التوريدات التي يرتتب عليها �إ�صدار فواتري �أو �سداد مقابل ب�شكل
متتابع فـي تاريخ ال�سداد املحدد فـي الفاتورة �أو تاريخ الدفع � ،أيهما �أ�سبق  ،وت�ستحق على
الأقل مرة واحدة كل ( )12اثني ع�شر �شهرا متتالية .
املــادة ( ) 28
حتدد الالئحة تواريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة على توريد بطاقات االت�صاالت م�سبقة الدفع ،
�أو ق�سائم ال�شراء � ،أو غريها من التوريدات املماثلة لها .
املــادة ( ) 29
ت�ستحق ال�ضريبة عند اال�سترياد فـي �أي من التواريخ الآتية  ،بح�سب الأحوال :
 - 1تاريخ ا�سترياد ال�سلع .
 - 2تاريخ دخول ال�سلع فـي منفذ الدخول الأول بالتطبيق لأحكام قانون اجلمارك
املوحد .
 - 3تاريخ الإفراج عن ال�سلع امل�ستوردة عند انتهاء حالة تعليق �أداء ال�ضريبة  ،فـي
حالة خ�ضوعها لأي و�ضع معلق لل�ضريبة اجلمركية وفقا لأحكام قانون اجلمارك
املوحد .
املــادة ( ) 30
ت�ستحــق ال�ضريبــة عنــد �إ�صدار �أي �شخ�ص فاتورة يدون فـيها مبلغ ال�ضريبة فـي تاريخ
�إ�صدار تلك الفاتورة .
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الف�صـــل الرابــع
القيمــة اخلا�ضعــة لل�ضريبــة
املــادة ( ) 31
حتدد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة بقيمة املقابل دون ال�ضريبة  ،وت�شمل القيمة جميع
النفقات التي يفر�ضها املورد اخلا�ضع لل�ضريبة على العميل  ،و�أي ر�سوم �أو �ضرائب ت�ستحق
نتيجة التوريد فـيما عدا اخل�صومات �أو الإعانات �أو املنح �أو املبالغ التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 32
حتدد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة لقيمة توريد ال�سلع �أو اخلدمات بني الأ�شخا�ص املرتبطني
على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية  ،فـي حال ما �إذا كانت قيمة التوريد تقل عن القيمة ال�سوقية ،
وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 33
حتدد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة فـيما يتعلق بالتوريد املفرت�ض وفقا لقيمة ال�شراء � ،أو التكلفة .
وفـي حال تعذر حتديد قيمة ال�شراء � ،أو التكلفة  ،يكون حتديد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة
وفقا للقيمة ال�سوقية  ،على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 34
حتدد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة لل�سلع امل�ستوردة بالقيمة اجلمركية املحددة وفقا لقانون
اجلمارك املوحد  ،م�ضافا �إليها �أي �ضرائب �أو ر�سـوم �أخرى تكـون م�ستحقـة علـى ا�سترياد
ال�سلع .
املــادة ( ) 35
حتدد القيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة لل�سلع امل�صدرة م�ؤقتا �إلى خارج دول املجل�س لإكمال
ت�صنيعها � ،أو ت�صليحها عند �إعادة ا�ستريادها  ،بقيمة الزيادة التي طر�أت عليها وفقا ملا هو
من�صو�ص عليه فـي قانون اجلمارك املوحد .
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الف�صـــل اخلامــ�س
احت�ســـاب ال�ضريبــة
املــادة ( ) 36
مع مراعاة �أحكام املواد ( )53 ، 52 ، 51من هذا القانون  ،تفر�ض ال�ضريبة على ا�سترياد
وتوريد ال�سلع �أو اخلدمات اخلا�ضعة لل�ضريبة بواقع ( )%5خم�سة باملائة من القيمة
اخلا�ضعة لل�ضريبة .
املــادة ( ) 37
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بعر�ض �أ�سعار ال�سلع واخلدمات مت�ضمنة ال�ضريبة .
املــادة ( ) 38
حتت�سب ال�ضريبة امل�ستحقة والواجبة ال�سداد لأي خا�ضع لل�ضريبة عن �أي فرتة �ضريبية ،
مبقدار الزيادة فـي �إجمايل قيمة �ضريبة املخرجات  ،خم�صوما منها �إجمايل قيمة �ضريبة
املدخالت امل�سموح بخ�صمها خالل تلك الفرتة .
ويكون للخا�ضع لل�ضريبة احلق فـي ا�سرتدادها �إذا كان �إجمايل قيمة �ضريبة املخرجات
يقل عن �إجمايل قيمة �ضريبة املدخالت خالل تلك الفرتة � ،أو ترحيلها وخ�صمها من �أي
�ضريبة م�ستحقة عن �أي فرتة �ضريبية الحقة .
املــادة ( ) 39
حتت�سب ال�ضريبة فـيما يتعلق ببيع ال�سلع امل�ستعملة فـي �إطار الن�شاط املعتاد للخا�ضع
لل�ضريبة وفقا لآلية هام�ش الربح  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 40
يحق للخا�ضع لل�ضريبة تعديل قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة فـي احلاالت الآتية  ،وذلك وفقا
لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة :
� - 1إلغاء التوريد � ،أو رف�ضه جزئيا � ،أو كليا .
 - 2تخفـي�ض قيمة التوريد .
 - 3تعذر حت�صيل املقابل جزئيا � ،أو كليا .
� - 4أي حاالت �أخرى حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 41
يحق للخا�ضع لل�ضريبة خ�صم �ضريبة املدخالت عن �أي فرتة �ضريبية  ،والتي حتملها على
توريداته اخلا�ضعة لل�ضريبة �أو على ال�سلع التي ا�ستوردها خالل تلك الفرتة � ،أو عندما
يكون ملزما ب�سداد ال�ضريبة باعتباره املتلقي وفقا لآلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي .
املــادة ( ) 42
تخ�صم �ضريبة املدخالت فـي حال قيام اخلا�ضع لل�ضريبة بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة ،
و�أخرى معفاة من ال�ضريبة � ،أو �إذا كانت التوريدات اخلا�ضعة لل�ضريبة �أو ال�سلع امل�ستوردة
يتم ا�ستخدام جزء منها لغري �أغرا�ض الن�شاط  ،وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها
الالئحة .
املــادة ( ) 43
ال يجوز خ�صم �ضريبة املدخالت عن ال�سلع املحظور ا�ستريادها �أو توريدها �أو ت�صديرها
وفقا للت�شريعات املعمول بها .
املــادة ( ) 44
يجوز للخا�ضـع لل�ضريبة طلب ت�أجيل خ�صم �ضريبة املدخالت عن �أي فرتة �ضريبية �إلى
فرتة �ضريبية الحقة  ،وي�سقط حقه فـي املطالبة باخل�صم بعد انق�ضاء فرتة ( )3ثالث
�سنوات من نهاية الفرتة ال�ضريبية التي ن�ش�أ خاللها حق اخل�صم .
املــادة ( ) 45
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتعديل �ضريبة املدخالت التي �سبق �أن خ�صمها عند تلقيه ال�سلع
واخلدمات املوردة له فـي احلاالت الآتية  ،وذلك وفقا لل�شروط  ،والإجراءات التي حتددها
الالئحة :
� - 1إلغاء التوريد جزئيا �أو كليا .
 - 2تخفـي�ض قيمة التوريد .
 - 3عدم �سداد املقابل جزئيا � ،أو كليا .
 - 4تغيري ا�ستخدام الأ�صول الر�أ�س مالية .
وال يلت ــزم اخلا�ضــع لل�ضريبــة بتعديل �ضريبة املدخالت فـي احلاالت التي يثبت فـيها تلف
�أو فقدان �أو �سرقة ال�سلع � ،أو فـي حالة ا�ستخدام ال�سلع كعينات جتارية � ،أو هدايا .
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املــادة ( ) 46
يحق للخا�ضع لل�ضريبة خ�صم �ضريبة املدخالت التي �سبق له �أن حتملها على توريداته
اخلا�ضعة لل�ضريبة � ،أو على ال�سلع التي ا�ستوردها خالل الفرتة التي ت�سبق تاريـخ الت�سجيل ،
وذلك وفقا لل�شروط  ،والأو�ضاع التي حتددها الالئحة .
الف�صــل ال�ســاد�س
التوريدات املعفاة واخلا�ضعة ملعدل ال�صفر باملائة
املــادة ( ) 47
تعفى من ال�ضريبة التوريدات الآتية  ،وذلك وفقا لل�شروط  ،وال�ضوابط التي حتددها الالئحة :
 - 1اخلدمات املالية .
 - 2خدمات الرعاية ال�صحية وال�سلع واخلدمات املرتبطة بها .
 - 3خدمات التعليم وال�سلع واخلدمات املرتبطة بها .
 - 4الأرا�ضي غري املطورة (الأرا�ضي الف�ضاء) .
� - 5إعادة بيع العقارات ال�سكنية .
 - 6النقل املحلي للركاب .
 - 7ت�أجري العقارات للأغرا�ض ال�سكنية .
املــادة ( ) 48
تعفى من ال�ضريبة ال�سلع امل�ستوردة الآتية :
 - 1ال�سلع امل�ستوردة فـي الأحوال التي يكون فـيها توريد هذه ال�سلع معفى من ال�ضريبة
�أو خا�ضعا لل�ضريبة مبعدل ال�صفر باملائة فـي منفذ املق�صد النهائي .
 - 2ال�سلع امل�ستوردة للهيئات الدبلوما�سية والقن�صلية واملنظمات الدولية  ،و�إلى ر�ؤ�ساء
و�أع�ضاء ال�سلكني  :الدبلوما�سي  ،والقن�صلي املعتمدين لدى ال�سلطنة  ،وب�شرط
املعاملة باملثل .
 - 3ما ي�ستورد للقوات امل�سلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها كالذخائر والأ�سلحة
وجتهيزات وو�سائط النقل الع�سكرية  ،وقطعها .
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 - 4الأمتعة ال�شخ�صية والأدوات املنزلية امل�ستعملة التي يجلبها املواطنون املقيمون
فـي اخلارج  ،والأجانب القادمون للإقامة فـي البالد لأول مرة .
 - 5م�ستلزمات اجلمعيات اخلريية التي ال تهدف �إلى الربح .
 - 6ال�سلع املعادة .
ويكون الإعفاء وفقا لل�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلمارك املوحد .
املــادة ( ) 49
تعفى من ال�ضريبة الأمتعة ال�شخ�صية والهدايا التي ترد ب�صحبة امل�سافرين القادمني �إلى
ال�سلطنة  ،وم�ستلزمات ذوي االحتياجات اخلا�صة  ،وذلك وفقا للقواعد وال�شروط التي
حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 50
يعلق �أداء ال�ضريبة على ال�سلع امل�ستوردة فـي �أي من احلاالت التي تعلق فـيها ال�ضريبة
اجلمركية على هذه ال�سلع وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
املــادة ( ) 51
تخ�ضع لل�ضريبة مبعدل ال�صفر باملائة  ،فـي احلدود وال�شروط والأو�ضاع التي حتددها
الالئحة  ،التوريدات الآتية :
 - 1توريد ال�سلع الغذائية التي ي�صدر بتحديدها قرار من الرئي�س .
 - 2توريد الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار
من الرئي�س  ،وبعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 3توريد الذهب والف�ضة والبالتني اال�ستثماري .
 - 4توريدات النقل الدويل والنقل البيني لل�سلع �أو الركاب  ،وتوريد اخلدمات املرتبطة
بها .
 - 5توريد و�سائل النقل البحري واجلوي والربي املخ�ص�صة لنقل ال�سلع والركاب
لأغرا�ض جتارية  ،وتوريد ال�سلع واخلدمات املرتبطة بالنقل .
 - 6توريد طائرات و�سفن الإنقاذ وامل�ساعدة .
 - 7توريد النفط اخلام وم�شتقاته النفطية  ،والغاز الطبيعي .
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املــادة ( ) 52
تخ�ضع لل�ضريبة مبعدل ال�صفر باملائة التوريدات التي تتم �إلى خارج دول املجل�س وفقا
لل�شروط التي حتددها الالئحة  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1ت�صدير ال�سلع .
 - 2توريد ال�سلع �أو اخلدمات �إلى �أحد الأو�ضاع املعلقة لل�ضريبة اجلمركية املن�صو�ص
عليها فـي قانون اجلمارك املوحد � ،أو �ضمنها .
� - 3إع ــادة ت�صدي ــر ال�سل ــع الت ــي ت ــم �إدخالهـ ــا م�ؤقت ــا �إلى ال�سلطنة بغر�ض ت�صليحها
�أو ترميمها �أو حتويلها �أو معاجلتها  ،واخلدمات امل�ضافة �إليها .
 - 4توريد اخلدمات من قبل مورد خا�ضع لل�ضريبة له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة
ل�صالح عميل لي�س له حمل �إقامة فـي دول املجل�س � ،شريطة �أن ي�ستفـيد العميل
من هذه اخلدمات خارج دول املجل�س  ،با�ستثناء اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي
املادة ( )24من هذا القانون .
املــادة ( ) 53
تعامل توريدات ال�سلع �أو اخلدمات التي تكون معفاة من ال�ضريبة داخل ال�سلطنة  ،والتي
يتم توريدها �إلى خارج دول املجل�س على �أنها توريدات خا�ضعة مبعدل ال�صفر باملائة .
املــادة ( ) 54
تعامل توريدات ال�سلع �أو اخلدمات من �أو �إلى املناطق االقت�صادية اخلا�صة � ،أو �ضمنها
باملعاملة ذاتها املقررة للأو�ضاع املعلقة لل�ضريبة اجلمركية وفقا لأحكام هذا القانون ،
وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
الف�صـــل ال�سابـــع
الت�سجيــل
املــادة ( ) 55
يجب على كل �شخ�ص ميار�س الن�شاط  ،وله حمل �إقامة فـي ال�سلطنة الت�سجيل لدى
اجلهاز  ،وذلك فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
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� - 1إذا كان �إجمايل قيمة التوريدات التي حققها فـي نهاية �أي �شهر �إ�ضافة �إلى الأحد
ع�شر �شهرا التي ت�سبقه مبا�شرة  ،يجاوز حد الت�سجيل الإلزامي .
� - 2إذا كان �إجمايل قيمة التوريدات التي من املتوقع �أن يحققها فـي نهاية �أي �شهر
�إ�ضافة �إلى الأحد ع�شر �شهرا التالية له مبا�شرة  ،يجاوز حد الت�سجيل الإلزامي .
ويكون حتديد وتعديل حد الت�سجيل الإلزامي بقرار ي�صدر من الرئي�س بعد موافقة
جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 56
ت�شمل قيمة التوريدات  -لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا الف�صل  -ما ي�أتي :
 - 1قيمة التوريدات اخلا�ضعة لل�ضريبة  ،با�ستثناء توريدات الأ�صول الر�أ�س مالية .
 - 2قيمة ال�سلع واخلدمات املوردة للخا�ضع لل�ضريبة واخلا�ضعة لآلية االحت�ساب
(التكليف العك�سي) .
 - 3قيمة التوريدات البينية لل�سلع  ،واخلدمات .
املــادة ( ) 57
يجب على كل �شخ�ص لي�س له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة  ،الت�سجيل لــدى اجلهــاز اعتبـ ــارا
من التاريخ الذي يكون فـيه ملزما ب�سداد ال�ضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
ويجوز له تعيني ممثل �ضريبي  ،بعد ح�صوله على موافقة اجلهاز  ،ويحل املمثل ال�ضريبي
حمل ال�شخ�ص فـي كل ما يتعلق بالتزاماته  ،وحقوقه ال�ضريبية  ،وحتدد الالئحة �شروط
و�إجراءات تعيني املمثل ال�ضريبي .
املــادة ( ) 58
يجوز ل�شخ�صني �أو �أكرث الت�سجيل لدى اجلهاز كمجموعة �ضريبية  ،وذلك وفقا لل�شروط
التي حتددها الالئحة .
وتعامل املجموعة ال�ضريبية  -لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا القانون  -ك�شخ�ص خا�ضع
لل�ضريبة م�ستقال عن الأ�شخا�ص امل�شاركني فـيها  ،وتكون م�س�ؤولية الأ�شخا�ص امل�شاركني
فـي املجموعة ال�ضريبية بالت�ضامن فـيما بينهم عن االلتزامات ال�ضريبية للمجموعة التي
تن� أش� خالل فرتة ان�ضمامهم �إليها .
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املــادة ( ) 59
يتولى اجلهاز ت�سجيل �أي �شخ�ص ملزم بالت�سجيل بالتطبيق لأحكام املادتني ( )55و ()57
من هذا القانون فـي حال تخلفه عن الت�سجيل خالل املوعد املحدد فـي القانون .
كما يتولى اجلهاز ت�سجيل الأ�شخا�ص املرتبطني الذين يزاولون �أن�شطة مت�شابهة � ،أو مرتابطة ،
فـي حال جتاوز �إجمايل قيمة توريداتهم ال�سنوية حد الت�سجيل الإلزامي  ،وذلك وفقا
لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 60
يحق لل�شخ�ص امللزم بالت�سجيل  ،ويقوم بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة مبعدل ال�صفر باملائة
وفقا لأحكام هذا القانون � ،أن يتقدم �إلى اجلهاز بطلب ا�ستثنائه من الت�سجيل  ،وذلك وفقا
لل�شروط  ،والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 61
يج ــوز لأي �شخ ــ�ص لــه مــحل �إقامة فـي ال�سلطنة  ،يقوم بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة ،
وغري ملزم بالت�سجيل وفقا حلكم املادة ( )55من هذا القانون � ،أن يتقدم بطلب للت�سجيل
االختياري  ،وذلك فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كان �إجمايل قيمة التوريدات التي حققها �أو امل�صروفات التي �أنفقها فـي نهاية
�أي �شهر � ،إ�ضافة �إلى الأحد ع�شر �شهرا التي ت�سبقه مبا�شرة  ،يجاوز حد الت�سجيل
االختياري .
� - 2إذا كان �إجمايل قيمة التوريدات التي من املتوقع �أن يحققها �أو امل�صروفات التي
يتوقع �أن ينفقها فـي نهاية �أي �شهر �إ�ضافة �إلى الأحد ع�شر �شهرا التالية له ،
يجاوز حد الت�سجيل االختياري .
ويكون حتديد وتعديل حد الت�سجيل االختياري بقرار من الرئي�س بعد موافقة جمل�س
الوزراء .
املــادة ( ) 62
يقدم طلب الت�سجيل �إلى اجلهاز  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
ويعد اجلهاز �سجال يقيد فـيه طلبات الت�سجيل وبياناته بعد مراجعتها والتحقق من �صحتها ،
وت�سلم اخلا�ضع لل�ضريبة �شهادة بالت�سجيل  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
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املــادة ( ) 63
يحق للجهاز �أن يرف�ض طلب الت�سجيل املقدم �إليه فـي حال انتفاء �شروط الت�سجيل  ،على
�أن يلتزم ب�إخطار اخلا�ضع لل�ضريبة بقرار رف�ض ت�سجيله  ،و�أ�سبابه .
املــادة ( ) 64
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�أن يدون رقم التعريف ال�ضريبي ال�صادر له ب�شهادة الت�سجيل
على جميع ما ي�صدره من مرا�سالت �أو فواتري �أو م�ستندات  ،وعلى الإقرارات والإخطارات
املطالب بتقدميها �إلى اجلهاز وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 65
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�إخطار اجلهاز كتابة ب�أي تغيريات تطر�أ على البيانات ال�سابق
تقدميها بطلب الت�سجيل  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من حدوث التغيريات .
وي�صدر اجلهاز �شهادة الت�سجيل مت�ضمنة البيانات اجلديدة .
املــادة ( ) 66
يجب على امل�سجل � ،أن يتقدم �إلى اجلهاز بطلب �إلغاء ت�سجيله  ،وذلك وفقا لل�شروط
والإجراءات التي حتددها الالئحة فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا توقف عن مزاولة الن�شاط .
� - 2إذا توقف عن القيام بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة .
� - 3إذا انخف�ضت قيمة توريداته عن حد الت�سجيل االختياري .
� - 4أي حاالت �أخرى حتددها الالئحة .
ويجوز للم�سجل �أن يطلب �إلغاء ت�سجيله �إذا انخف�ضت قيمة توريداته عن حد الت�سجيل
الإلزامي  ،وجتاوزت حد الت�سجيل االختياري  ،وللجهاز �أن يرف�ض طلب �إلغاء الت�سجيل
�إذا مل تتوفر �شروط الإلغاء امل�شار �إليها  ،على �أن يلتزم ب�إخطار اخلا�ضع لل�ضريبة بقرار
رف�ض �إلغاء ت�سجيله  ،و�أ�سبابه .
الف�صـــل الثامـــن
الفواتري وال�سجالت والإقرارات
املــادة ( ) 67
يجب على اخلا�ضـع لل�ضريب ــة �إ�ص ــدار الفات ــورة ال�ضريبي ــة عن ــد قيام ــه بتوري ــد ال�سلـ ــع �أو اخلدمات
مبا فـي ذلك التوريد املفرت�ض � ،أو عند ت�سلمه املقابل  -كليا � ،أو جزئيا  -قبل تاريخ التوريد .
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ويجوز له �أن ينيب غريه فـي �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية عنه � ،شريطة ح�صوله على موافقة اجلهاز .
وحتـدد الالئحـة �شروط وقواعـد �إ�صـدار الفاتورة ال�ضريبية  ،و�أنواعها  ،وما يعد فـي حكمها ،
وتعديلها  ،والبيانات التي يجب �أن تت�ضمنها  ،واحلاالت امل�ستثناة من �إ�صدار الفاتورة
ال�ضريبية .
املــادة ( ) 68
ت�صدر الفاتورة ال�ضريبية بالريال العماين � ،أو ب�أي عملة �أخرى  ،وفـي حال �صدورها
بعملة �أجنبية يتعني احت�ساب قيمة ال�ضريبة بالريال العماين وفقا ملتو�سط �سعر ال�شراء
والبيع للعملة املعلن عنه من البنك املركزي العماين فـي تاريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة .
املــادة ( ) 69
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�إم�ساك �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة يقيد فـيها �أوال ب�أول
العمليات املتعلقة با�سترياد �أو ت�صدير ال�سلع وتوريدات ال�سلع واخلدمات .
وحتدد الالئحة ال�سجالت والدفاتر التي يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�إم�ساكها  ،والقواعد والإجراءات
املتعلقة بها  ،والبيانات التي يتعني قيدها فـيها  ،وامل�ستندات التي يجب االحتفاظ بها .
وال يجـ ــوز للخا�ض ــع لل�ضريب ــة �أن مي�س ــك �أي �سج ــالت �أو دفاتر حما�سبية بعملة �أجنبية
�إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من اجلهاز .
املــادة ( ) 70
يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة �أن يحتفظ بالفواتري ال�ضريبية وال�سجالت املحا�سبية
والدفاتر وامل�ستندات اجلمركية التي تتعلق با�سترياد وت�صدير ال�سلع  ،و�أي م�ستندات
�أخرى تكون ذات �صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون  ،وفقا لو�سائل �آمنة  ،وم�ضمونة  ،وذلك
ملدة ( )10ع�شر �سنوات تالية النتهاء ال�سنة ال�ضريبية املقدم خاللها الإقرار ال�ضريبي .
وميتد امليعاد امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة �إلى ( )15خم�س ع�شرة �سنة بالن�سبة للفواتري
ال�ضريبية وال�سجالت املحا�سبية والدفاتر وامل�ستندات اجلمركية املتعلقة بالأموال العقارية .
املــادة ( ) 71
تبـد أ� الفتـرة ال�ضريبيـة الأولـى لأي خا�ضع لل�ضريبة من تاريخ الت�سجيـل  ،وتبد�أ كل فرتة
�ضريبية تالية من اليوم التايل النتهاء الفرتة ال�ضريبية املنق�ضية .
وحتدد الالئحة الفرتة ال�ضريبية التي يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي الإقرار ال�ضريبي
عنها � ،شريطة �أال تقل عن �شهر .
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املــادة ( ) 72
يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة �أن يقدم �إلى اجلهاز �إقرارا �ضريبيا خالل ال( )30ثالثني
يوما التالية النتهاء الفرتة ال�ضريبية  ،وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن يت�ضمن
هذا الإقرار على الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1قيمة التوريدات اخلا�ضعة لل�ضريبة  ،واملعفاة منها .
 - 2قيمة ال�سلع امل�ستوردة .
 - 3قيمة �ضريبة املخرجات خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار  ،وقيمة �ضريبة
املدخالت املطالب بخ�صمها .
 - 4قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار .
و�إذا مل يقدم الإقرار فـي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة  ،يكون للجهاز احلق
فـي تقدير ال�ضريبة عن الفرتة ال�ضريبية  ،ويخطر اخلا�ضع لل�ضريبة بالتقدير مع بيان
الأ�س�س التي ا�ستند �إليها  ،وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز تقدير ال�ضريبة بعد انق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انق�ضاء
املدة املحددة لتقدمي الإقرار ال�ضريبي عن الفرتة ال�ضريبية الواجب تقدمي الإقرار عنها ،
وميتد امليعاد �إلى ( )10ع�شر �سنوات فـي حال التخلف عن الت�سجيل فـي املواعيد املحددة
فـي القانون .
املــادة ( ) 73
يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي �إقرار �ضريبي معدل �إذا تبني له �أن الإقرار املقدم منه
قد انطوى على خط�أ � ،أو �إغفال  ،على �أن يقدم الإقرار املعدل خالل ال( )30ثالثني يوما
التالية لتاريخ اكت�شاف اخلط أ� � ،أو الإغفال .
ويعد الإقرار املعدل الذي يقدم فـي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة فـي حكم
الإقرار الأ�صلي  ،وال يجوز تعديل الإقرار ال�ضريبي بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات تبد�أ
من تاريخ تقدميه .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز للخا�ضع لل�ضريبة تعديل الإقرار ال�ضريبي �إذا اتخذ اجلهاز
�إجراءات الفح�ص ال�ضريبي ب�ش�أنه .
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املــادة ( ) 74
يجب على اجلهاز تعديل الإقرار ال�ضريبي الذي قدمه اخلا�ضع لل�ضريبة �إذا تبني له
انطوا�ؤه على خط�أ � ،أو �إغفال � ،أو عدم كفايته  ،على �أن يخطر اخلا�ضع لل�ضريبة بالتعديل
والأ�س�س التي ا�ستند �إليها  ،وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
وال يجوز تعديل الإقرار ال�ضريبي بعد انق�ضاء ( )3ثالث �سنوات من تاريخ تقدميه ،
وميتد امليعاد �إلى ( )5خم�س �سنوات فـي حاالت الغ�ش � ،أو ا�ستخدام الو�سائل االحتيالية .
الف�صــل التا�ســع
الرقابة والفح�ص ال�ضريبي
املــادة ( ) 75
حتدد الالئحة قواعد ونظم الرقابة الالزمة على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية وامل�ستندات
و�أنظمة احلا�سب الآيل  ،وغري ذلك مما ي�ستخدمه اخلا�ضع لل�ضريبة فـي مزاولة الن�شاط
املتعلق باملعامالت اخلا�ضعة لل�ضريبة طبقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 76
يحق للجهاز طلب ح�ضور ال�شخ�ص امل�س�ؤول فـي الوقت واملكان املحددين فـي الإخطار الذي
يوجهه لهذا الغر�ض  ،وذلك للمناق�شة فـيما يتعلق بالتعامالت اخلا�ضعة لل�ضريبة طبقا
لأحكام هذا القانون � ،أو فـيما يتعلق با�ستحقاق ال�ضريبة .
املــادة ( ) 77
يكون ملوظفـي اجلهاز الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع
الرئي�س �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـيما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات املنفذة له .
املــادة ( ) 78
يك ــون للجه ــاز احل ــق فــي �إلزام اخلا�ضع لل�ضريبة �أو �أي �شخ�ص بتقدمي �أي م�ستندات
�أو بيانات � ،أو �سجالت �أو دفاتر حما�سبية �أو فواتري �ضريبية �أو غريها تكون حتت يده ،
وتتعلق بااللتزام ال�ضريبي للخا�ضع لل�ضريبة .
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املــادة ( ) 79
يكون ملوظفـي اجلهاز ممن لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية احلق فـي دخول مقر اخلا�ضع
لل�ضريبة الــذي يزاول فـيه الن�شاط  ،واالطالع على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية ،
والقوائم املالية  ،وامل�ستندات  ،والبيانات  ،والوثائق وغريها مما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا
القانون  ،واحل�صول على ن�سخ منها .
وال يجوز للخا�ضع لل�ضريبة �أن مينع �أو يحاول �أن مينع �أحد موظفـي اجلهاز من القيام
باملهام وال�صالحيات املنوطة بهم طبقا لأحكام هذا القانون  ،كما ال يجوز له االمتناع عن
تقدمي �أي بيانات � ،أو معلومات � ،أو م�ستندات � ،أو وثائق  ،وغريها متى ما طلب منه اجلهاز ذلك .
املــادة ( ) 80
للجهاز اتخاذ التدابري الالزمة فـي حال ثبت له قيام �أي �شخ�ص باتباع �أ�ساليب الغ�ش
�أو ا�ستخدام الو�سائل االحتيالية � ،أو �أن الهدف الرئي�سي لأي تعامل مت � ،أو �أي ن�شاط مت
مزاولته � -سواء من تاريخ �صدور هذا القانون �أو من تاريخ العمل به  -كان بهدف جتنب
اخل�ضوع  -كليا � ،أو جزئيا  -لل�ضريبة امل�ستحقة عن �أي فرتة �ضريبية  ،وذلك على النحو
املبني فـي الالئحة .
الف�صـــل العا�شـــر
حت�صيل ال�ضريبة وردها
املــادة ( ) 81
يلتزم ب�سداد ال�ضريبة �إلى اجلهاز كل من :
 - 1اخلا�ضع لل�ضريبة عند قيامه بتوريد ال�سلع �أو اخلدمات .
 - 2العميل اخلا�ضع لل�ضريبة عند تلقيه �سلعا �أو خدمات موردة �إليه من قبل �شخ�ص
لي�س له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة فـي احلاالت التي تطبق فـيها �آلية االحت�ساب
(التكليف) العك�سي .
 - 3امل�ستورد عند ا�سترياد ال�سلع وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
 - 4ال�شخ�ص الذي يدون مبلغ ال�ضريبة على الفاتورة ال�صادرة منه .
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املــادة ( ) 82
تكون ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع الإقرار ال�ضريبي واجبة ال�سداد �إلى اجلهاز فـي امليعاد
املحدد لتقدمي الإقرار .
وتكون ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع التقدير �أو التعديل الذي �أجراه اجلهاز  ،واجبة ال�سداد
فـي املوعد املحدد فـي الإخطار املر�سل منه  ،على �أال يجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
الإخطار .
وفـي حالة عدم �أداء ال�ضريبة فـي املوعد املحدد ت�ستحق ال�ضريبة الإ�ضافـية  ،ويجوز
للرئي�س الإعفاء من كامل قيمة ال�ضريبة الإ�ضافـية �أو جزء منها  ،وذلك وفقا للقواعد
التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 83
ال يجوز للخا�ضع لل�ضريبة االتفاق على نقل عبء ال�ضريبة �إلى الغري  ،ويقع باطال كل
اتفاق يق�ضي بذلك .
املــادة ( ) 84
تتولى الإدارة العامة للجمارك حت�صيل ال�ضريبة على ال�سلع امل�ستوردة بتطبيق الن�سبة
املقررة والقيمة اخلا�ضعة لل�ضريبة  ،و�إيداعها فـي ح�ساب خا�ص يفتح لهذا الغر�ض وفقا
للقواعد التي حتددها الالئحة .
ويلتزم كل م�ستورد  -فـي حالة �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة على ال�سلع امل�ستوردة فـي منفذ
الدخول الأول فـي �أي من دول املجل�س  -ب�أن يقدم �إلى الإدارة العامة للجمارك امل�ستندات
املثبتة ل�سداد ال�ضريبة فـي منفذ الدخول الأول  ،و�إال ا�ستحقت عليه ال�ضريبة .
املــادة ( ) 85
يلتزم امل�ستورد  ،فـي حالة تعليق �أداء ال�ضريبة وفقا حلكم املادة ( )50من هذا القانون ،
ب�أن يقدم �إلى الإدارة العامة للجمارك ال�ضمان الذي حتدده الالئحة  ،مبا يعادل قيمة
ال�ضريبة امل�ستحقة  ،على �أن يكون هذا ال�ضمان �ساريا طوال املدة التي يعلق فـيها �أداء ال�ضريبة .
املــادة ( ) 86
يجوز للخا�ضع لل�ضريبة �أن يطلب ت�أجيل �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة عند اال�سترياد � ،إلى
حني تقدميه الإقرار ال�ضريبي عن الفرتة ال�ضريبية التي مت خاللها اال�سترياد  ،وذلك
وفقا لل�شروط  ،وباتباع الإجراءات التي حتددها الالئحة .
-942-

املــادة ( ) 87
ترد ال�ضريبة طبقا لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1ال�ضريبة املدفوعة من اخلا�ضع لل�ضريبة زيادة عن ال�ضريبة امل�ستحقة .
 - 2ال�ضريبة املدفوعة من احلكومات الأجنبية والهيئات والبعثات الدبلوما�سية
والقن�صلي ــة والع�سكري ــة واملنظم ــات الدوليـ ــة  ،ور�ؤ�سـ ــاء و�أع ــ�ضاء ال�سلكـ ــني :
الدبلوما�سي والقن�صلي املعتمدين لدى ال�سلطنة  ،وب�شرط املعاملة باملثل .
 - 3ال�ضريبة املدفوعة من �أي �شخ�ص لي�س له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة � ،أو فـي �أي
من دول املجل�س  ،وغري خا�ضع لل�ضريبة .
 - 4ال�ضريبة املدفوعة من �أي �شخ�ص له حمل �إقامة فـي �أي من دول املجل�س  ،وخا�ضع
لل�ضريبة فـيها  ،ولي�س له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة  ،وغري خا�ضع لل�ضريبة فـيها .
 - 5ال�ضريبة املدفوعة من ال�سياح الزائرين لل�سلطنة على ال�سلع امل�شرتاة منها  ،والتي
يحملونها معهم فـي �أمتعتهم ال�شخ�صية عند مغادرتهم �إلى خارج دول املجل�س .
� - 6أي حاالت �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الرئي�س .
الف�صـــل احلـــادي ع�شــر
املنازعــة ال�ضريبيــة
املــادة ( ) 88
يكون للخا�ضع لل�ضريبة احلق فـي االعرتا�ض لدى الرئي�س من تقدير ال�ضريبة �أو تعديل
الإقرار ال�ضريبي من قبل اجلهاز � ،أو من قرار الت�سجيل � ،أو رف�ضه � ،أو �إلغائه  ،وذلك
خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ �إعالنه بالتقدير � ،أو التعديل � ،أو القرار  ،وذلك
على النحو املبني فـي الالئحة .
ويعتـرب تقدير ال�ضريبة �أو تعديل الإقرار ال�ضريبي من قبل اجلهاز � ،أو قرار الت�سجيل ،
�أو رف�ضه � ،أو �إلغا�ؤه نهائيا �إذا مل يقدم االعرتا�ض خالل امليعاد امل�شار �إليه .
وال مين ــع تقديـ ــم االعت ــرا�ض من حت�صيل ال�ضريبة  ،ما مل يتقرر ت�أجيلها طبقا حلكم
املادة ( )90من هذا القانون .
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املــادة ( ) 89
يتولى اجلهاز �إعادة النظر فـي تقدير ال�ضريبة � ،أو تعديل الإقرار ال�ضريبي � ،أو فـي قرار
الت�سجيل � ،أو رف�ضه � ،أو �إلغائه املعرت�ض عليه �إذا كان االعرتا�ض مقبوال  ،وذلك خالل ()5
خم�سة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ تقدمي االعرتا�ض  ،ويجوز مدها ملدة �أخرى ال جتاوز
( )3ثالثة �أ�شهر ب�شرط �إخطار املعرت�ض بذلك .
وي�صدر الرئي�س قراره فـي االعرتا�ض فـي حدود طلبات املعرت�ض  ،وذلك بت�أييد التقدير
�أو التعديل �أو تخفـي�ضه �أو ت�أييد القرار �أو ب�إلغائه  ،ويتم حت�صيل ال�ضريبة وفقا لقرار
الرئي�س �إذا مل يكن قد مت حت�صيلها .
ويعترب انق�ضاء املدة املحددة للف�صل فـي االعرتا�ض بدون �صدور قرار فـيه مبثابة قرار
بالرف�ض .
املــادة ( ) 90
يجوز للمعرت�ض �أن يطلب ت�أجيل �سداد ال�ضريبة املعرت�ض عليها  -كليا � ،أو جزئيا ، -
على �أن يقدم الطلب �إلى الرئي�س م�شتمال على �أ�سبابه  ،ومقدار ال�ضريبة املطلوب ت�أجيل
�سدادها  ،خالل الــ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي االعرتا�ض  ،وذلك على النحو املبني
فـي الالئحة .
وي�شرتط لقبول طلب ت�أجيل �سداد جزء من ال�ضريبة �أن ي�سدد املعرت�ض باقي قيمة
ال�ضريبة التي مل ي�شملها الطلب .
املــادة ( ) 91
يكون للخا�ضع لل�ضريبة احلق فـي التظلم من قرار الرئي�س ال�صادر فـي الف�صل باالعرتا�ض
�أمام اللجنة خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ �إعالنه بقرار الرئي�س  ،وذلك على
النحو املبني فـي الالئحة .
ويعترب قرار الرئي�س نهائيا �إذا مل يقدم التظلم خالل امليعاد امل�شار �إليه  ،وال مينع تقدمي
التظلم من حت�صيل ال�ضريبة .
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املــادة ( ) 92
ت�شكل اللجنة بقرار من الرئي�س  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -من رئي�س  ،ونائب للرئي�س ،
و( )3ثالثة �أع�ضاء من غري موظفـي اجلهاز .
ويكون للرئي�س تعيني �أع�ضاء احتياطيني  ،وال يكون انعقاد اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور
رئي�سها � ،أو نائبه فـي حالة غيابه � ،أو وجود مانع لديه  ،و( )2اثنني من �أع�ضائها على الأقل ،
ويكون للجنة �أمني �سر  ،وخبري فني �أو �أكرث  ،وي�صدر بتحديدهم قرار من الرئي�س .
ويكون لأع�ضاء اللجنة احلق فـي اقت�ضاء بدل ح�ضور جل�سات وفقا للقواعد التي يحددها
الرئي�س .
املــادة ( ) 93
تخت�ص اللجنة بالف�صل فـي التظلمات التي يقدمها اخلا�ضع لل�ضريبة من قرار الرئي�س
ال�صادر بالف�صل فـي االعرتا�ض  ،وي�صدر بتحديد القواعد املنظمة لعمل اللجنة ،
وال�سجالت الواجب �إم�ساكها  ،و�إجراءات عقد جل�ساتها  ،و�أحكام ومواعيد تقدمي التظلم ،
و�إجراءات نظره  ،وطرق وو�سائل �إعالن القرارات ال�صادرة عنها  ،قرار من الرئي�س .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على اللجنة �أن تراعي الأ�صول واملبادئ العامة لإجراءات
التقا�ضي  ،ومن ذلك احرتام مبد�أي املواجهة  ،وحق الدفاع  ،وت�سبيب القرارات  ،وااللتزام
بطرق الإعالن  ،واملواعيد املحددة قانونا .
املــادة ( ) 94
ت�صدر اللجنة قرارها فـي التظلم فـي حدود طلبات املتظلم  ،وذلك بت�أييد قرار الرئي�س � ،أو
بتعديله � ،أو ب�إلغائه  ،ويتم حت�صيل ال�ضريبة وفقا لقرار اللجنة �إذا مل يكن قد مت حت�صيلها .
وتكون جل�سات اللجنة �سرية  ،وت�صدر قراراتها م�سببة ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وفـي حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع  ،ويوقع على القرار
كل من رئي�س اجلل�سة  ،و�أمني ال�سر خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من تاريخ �صدوره .
ويتولى �أمني ال�سر �إعالن املتظلم والرئي�س بقرار اللجنة خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث
من تاريخ التوقيع عليه .
-945-

املــادة ( ) 95
يجوز للجهاز  -خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إعالنه بقرار اللجنة � -أن يطلب ت�صحيح
القرار �أو تعديله �إذا كان منطويا على خط أ� فـي تطبيق القانون  ،ما مل يطعن فـيه �أمام
الق�ضاء  ،وفـي جميع الأحوال يتعني �إخطار اخلا�ضع لل�ضريبة بطلب اجلهاز  ،وبقرار
اللجنة ال�صادر فـي �ش�أنه .
املــادة ( ) 96
يكون للخا�ضع لل�ضريبة الطعن فـي قرارات اللجنة �أمام املحكمة االبتدائية املخت�صة
امل�شكلة من ( )3ثالثة ق�ضاة  ،وذلك خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ �إعالنه
بالقرار  ،وال مينع الطعن فـي قرار اللجنة من حت�صيل ال�ضريبة .
وال يجوز ال�صلح �أو التحكيم فـي املنازعات ال�ضريبية .
املــادة ( ) 97
يجوز للمحكمة امل�شار �إليها فـي املادة ( )96من هذا القانون �أن تنظر الدعوى ال�ضريبية
فـي جل�سة �سرية  ،على �أن تف�صل املحكمة فـي الدعوى ال�ضريبية على وجه اال�ستعجال .
املــادة ( ) 98
يعفى اجلهاز من الر�سوم املقررة على الدعاوى  ،والطعون ال�ضريبية .
الف�صـــل الثانـــي ع�شــر
العقوبـــات
املــادة ( ) 99
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بالعقوبات املقررة فـيه .
املــادة ( ) 100
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )2شهرين  ،وال تزيد على (� )1سنة  ،وبغرامة ال تقل عن
(� )1.000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10.000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني  ،فـي احلاالت الآتية :
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 - 1امتناع اخلا�ضع لل�ضريبة عمدا عن حتديد ال�شخ�ص امل�س�ؤول .
 - 2امتناع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عمدا عن �إخطار اجلهاز  ،واحل�صول على موافقته على
تعيني �شخ�ص م�س�ؤول �آخر خالل مدة تغيبه ملدة تزيد على ( )90ت�سعني يوما .
 - 3امتناع اخلا�ضع لل�ضريبة عمدا عن �إخطار اجلهاز ب�أي تعديالت طر�أت على
البيانات وفقا ملا هو من�صو�ص عليه فـي املادة ( )65من القانون .
 - 4امتناع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عمدا عن احل�ضور بناء على طلب اجلهاز .
 - 5امتناع ال�شخ�ص امل�س�ؤول عمدا عن تقدمي الإقرار ال�ضريبي عن �أي فرتة �ضريبية .
 - 6امتناع اخلا�ضع لل�ضريبة عمدا عن �إم�ساك �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة
وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 7االمتناع عمدا عن االحتفاظ بالفواتري ال�ضريبية وامل�ستندات للمدة املحددة وفقا
لأحكام هذا القانون .
 - 8االمتناع عمدا عن �إ�صدار فاتورة �ضريبية واجب �إ�صدارها وفقا لأحكام هذا
القانون .
� - 9إ�صدار فاتورة يدون فـيها عمدا مبلغ ال�ضريبة بخالف ال�ضريبة التي تفر�ض
وفقا لأحكام هذا القانون .
 - 10القيام ب�أي ت�صرف �أو عمل �أو �إجراء �أو امتناع يكون من �ش�أنه عرقلة موظفـي
اجلهاز � ،أو من ي�ستعني بهم عن القيام باالخت�صا�صات واملهام املقررة لهم مبوجب
هذا القانون .
 - 11امتناع اخلا�ضع لل�ضريبة �أو �أي �شخ�ص عمدا عن تقدمي �أي م�ستندات �أو بيانات
�أو �سجالت �أو دفاتر حما�سبية �أو فواتري �ضريبية �أو غريها وفقا ملا هو من�صو�ص
عليه فـي املادة ( )78من هذا القانون .
 - 12القيام عمدا بت�ضمني طلب اال�سرتداد بيانات � ،أو معلومات غري �صحيحة .
وفـي حالة العود  ،يجوز للمحكمة م�ضاعفة الغرامة  ،وزيادة احلد الأق�صى املقرر قانونا
لعقوبة ال�سجن  ،مبا ال يجاوز ن�صف هذا احلد .
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املــادة ( ) 101
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )1سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )5.000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )20.000ع�شرين �ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من ارتكب �أحد الأفعال الآتية :
 - 1االمتناع عمدا عن الت�سجيل لدى اجلهاز .
 - 2االمتناع عمدا عن ت�ضمني الإقرار ال�ضريبي البيانات احلقيقية بالقيمة اخلا�ضعة
لل�ضريبة  ،وال�ضريبة امل�ستحقة عليها .
 - 3تقدمي �إقرارات �ضريبية �أو م�ستندات �أو �سجالت مزورة للتهرب من �سداد ال�ضريبة
كلها �أو جزء منها .
 - 4تعمد �إتالف �أو �إخفاء �أو التخل�ص من �أي م�ستندات �أو �سجالت �أو ح�سابات �أو
قوائم �أو غريها يطالب اجلهاز بتقدميها بالتطبيق لأحكام هذا القانون �إذا مت
الإتالف � ،أو الإخفاء � ،أو التخل�ص منها خالل (� )1سنة من تاريخ ت�سلم الإخطار
من اجلهاز .
 - 5القيام عمدا بتحري�ض �أو م�ساعدة اخلا�ضع لل�ضريبة على تقدمي �إقرارات �أو
�سجالت �أو غريها من امل�ستندات غري ال�صحيحة املتعلقة بااللتزام ال�ضريبي
للخا�ضع لل�ضريبة .
ويجوز للمحكمة احلكم مب�صادرة الو�سائل والأجهزة والأدوات امل�ستخدمة فـي ارتكاب
اجلرائم املبينة فـي هذه املادة .
وفـي حالة العود  ،يجوز للمحكمة م�ضاعفة الغرامة  ،وزيادة احلد الأق�صى املقرر قانونا
لعقوبة ال�سجن مبا ال يجاوز ن�صف هذا احلد .
املــادة ( ) 102
ال يجوز رفع الدعوى العمومية � ،أو اتخاذ �أي �إجراءات فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي
هذا القانون �إال بناء على طلب من الرئي�س .
ويجوز للرئي�س الت�صالح فـي اجلرائم امل�شار �إليها  ،وذلك قبل �صدور حكم بات فـي الدعوى ،
�شريطة �سداد مبلغ ال يقل عن �ضعف احلد الأدنى  ،وال يزيد على �ضعف احلد الأق�صى
للغرامة املقررة للجرمية .
ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية  ،و�إلغاء ما يرتتب على قيامها من �آثار ،
مبا فـي ذلك العقوبة املحكوم بها .
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املــادة ( ) 103
حتدد الالئحة اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على املخالف  ،مبا فـي ذلك �إجراءات
التظلم منها  ،ومقدار الغرامة الإدارية اجلائز توقيعها .
الف�صــل الثالــث ع�شــر
�أحـــكام ختاميـــة
املــادة ( ) 104
�إذا مت �إ�صدار فاتورة �أو �سداد مقابل توريد ال�سلع �أو اخلدمات قبل تاريخ العمل بهذا
القانون � ،أو قبل تاريخ الت�سجيل  ،ومت التوريد بعد �أي من هذين التاريخني  ،يعد مورد
ال�سلع �أو اخلدمات قد قام بتوريد خا�ضع لل�ضريبة بعد تاريخ العمل بهذا القانون � ،أو بعد
تاريخ الت�سجيل  ،وذلك فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كان تاريخ ت�سليم ال�سلع الحقا لتاريخ العمل بهذا القانــون � ،أو بع ــد تاري ــخ
الت�سجيل .
� - 2إذا كان تاريخ اكتمال ت�أدية اخلدمة الحقا لتاريخ العمل بهذا القانون � ،أو بعد
تاريخ الت�سجيل .
املــادة ( ) 105
ت�ستحق ال�ضريبة بالن�سبة للتوريدات املتتالية املتعلقة بالعقود التي مت �إبرامها قبل تاريخ
العمل بهذا القانون � ،أو قبل تاريخ الت�سجيل  ،على التوريد الذي يتم ب�شكل  -كلي �أو جزئي -
بعد تاريخ العمل بهذا القانون � ،أو بعد تاريخ الت�سجيل  ،بح�سب الأحوال .
و�إذا مل يت�ضمن العقد ن�صا يتعلق بال�ضريبة  ،يعترب املقابل مت�ضمنا ال�ضريبة �إذا كانت
م�ستحقة وفقا لأحكام هذا القانون  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 106
يجب على ال�شخ�ص الذي يكون له حمل �إقامة فـي ال�سلطنة  ،وميار�س الن�شاط فـيها قبل
تاريخ العمل بهذا القانون  ،القيام بالآتي :
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 - 1احت�ساب �إجمايل قيمة توريداته امل�شار �إليها فـي املادة ( )56من هذا القانون ،
والتي حققها فـي نهاية ال�شهر الذي ن�شر فـيه القانون فـي اجلريدة الر�سمية ،
�إ�ضافة �إلى الأحد ع�شر �شهرا التي ت�سبقه مبا�شرة .
 - 2تقدير �إجمايل قيمة توريداته امل�شار �إليها فـي املادة ( )56من هذا القانون  ،والتي
من املتوقع �أن يحققها فـي نهاية ال�شهر الذي ن�شر فـيه القانون فـي اجلريدة
الر�سمية � ،إ�ضافة �إلى الأحد ع�شر �شهرا التالية له مبا�شرة .
 - 3التقدم بطلب الت�سجيل �إلى اجلهاز � ،إذا كانت قيمة �أي من التوريدات امل�شار �إليها
فـي البند (� )1أو البند ( )2من هذه املادة جتاوز حد الت�سجيل الإلزامي  ،وذلك
خالل املواعيد التي حتدد بقرار من الرئي�س .
ويرتتب على فوات مواعيد الت�سجيل امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،دون التقدم بطلب
الت�سجيل  ،اعتبار ال�شخ�ص الذي يثبت جتاوز قيمة توريداته املحققة � ،أو املتوقعة خالل
الفرتة امل�شار �إليها فـي البندين ( )1و ( )2من هذه املادة عن حد الت�سجيل الإلزامي ،
م�سجال لغايات ال�ضريبة .

-950-

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/122
ب�إجـــازة االتفاقيـــات الموقعـــة
بين حكومة �سلطنة عمان و�شركة �أوكيو ل�شبكات الغاز �ش.م .ع.م
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون مبنح �شركة الغاز العمانية (�ش .م .ع .م) امتياز �إدارة مرفق نقل الغاز ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/78
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/78بتعديل م�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به �إلى هيئة تنظيم اخلدمات العامة  ،و�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات �إليها ،
وعلى اتفاقية االمتياز املعدلة بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة �أوكيو ل�شبكات الغاز
�ش.م.ع.م  ،املوقعة بتاريخ  9من يونيو 2020م  ،واتفاقيات نقل الأ�صول املرتبطة بها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجـ ــازة اتفاقي ــة االمتي ــاز املعدل ــة بي ــن حكومـ ــة �سلطنـ ــة عم ــان  ،و�شركة �أوكيو ل�شبكات
الغ ــاز �ش.م.ع.م " �شركــة الغــاز العماني ــة �سابق ــا "  ،واتفاقيات نقل الأ�صول املرتبطة بها ،
امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  11 :من ربيــــع الأول �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  28 :من �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1364
ال�صادرة فـي 2020/11/1م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/123
ب�إجازة تنازل �شركة �أي بي �إي �أك�س عمان (بلوك � )36أي �أن �سي عن كامل حقوقها
والتزاماتهـا فـي االتفاقيـة النفطيـة الموقعـة بتاريـخ � 10أغ�سطـ�س 2011م
للمنطقـــة رقــم (� )36إلــى �شركــة �إي �أو جي ري�سور�ســـز م�سقــط �أ�س بــي �سـي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/87ب�إجازة االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة
عمان  ،و�شركة �أاليد برتوليوم اك�سبلوري�شن �أي �أن �سي للمنطقة رقم (، )36
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/14ب�إجازة تنازل �شركة �أاليد برتوليوم اك�سبلوري�شن
�أي �أن �سي عن كامل حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاريخ � 10أغ�سط�س 2011م
للمنطقة رقم (� )36إلى �شركة �أي بي �إي �أك�س عمان (بلوك � )36أي �أن �سي ،
وعلى جمموعة الوثائق املوقعة فـي  16من �سبتمرب 2020م من قبل كل من وزارة الطاقة
واملعادن  ،و�شركة �أي بي �إي �أك�س عمان (بلوك � )36أي �أن �سي و�شركة �إي �أو جي ري�سور�سز
م�سقط �أ�س بي �سي للمنطقة رقم ( ، )36والتي مت مبوجبها تنازل �شركة �أي بي �إي �أك�س
عمان (بلوك � )36أي �أن �سي عن كامل حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية املوقعة
بتاريخ  10من �أغ�سط�س 2011م للمنطقة رقم (� )36إلى �شركة �إي �أو جي ري�سور�سز م�سقط
�أ�س بي �سي القابلة لذلك التنـازل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
�إجازة تنازل �شركة �أي بي �إي �أك�س عمان (بلوك � )36أي �أن �سي عن كامل حقوقها والتزاماتها
ف ــي االتفاقي ــة النفطية املوقعة بتاري ــخ  10م ــن �أغ�سطـ ــ�س 2011م للمنطق ــة رقـ ــم ()36
�إلى �شركة �إي �أو جي ري�سور�سز م�سقط �أ�س بي �سي .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  11 :من ربيــــع الأول �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  28 :من �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1364
ال�صادرة فـي 2020/11/1م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/124
ب�إجازة االتفاقية النفطية بين حكومة �سلطنة عمان
و�شركة مها �إينيرجي (عمان) ليمتد للمنطقة رقم ()70
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/8
وعلى االتفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان  ،و�شركة مها �إينريجي (عمان) ليمتد
للمنطقة رقم ( ، )70املوقعة بتاريخ  5من �أكتوبر 2020م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �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  11 :من ربيــــع الأول �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  28 :من �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1364
ال�صادرة فـي 2020/11/1م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/125
ب�إ�صدار قانون تب�سيط �إجراءات التقا�ضي فـي �ش�أن بع�ض املنازعات
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  89/6فـي �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن
واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها ,
وعلى قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 97/47
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 99/90
وعلى قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 99/91
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 99/97
وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2002/29
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2003/35
وعلى قانون الك ّتاب بالعدل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2003/40
وعلى قانون الإثبات فـي املعامالت املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2008/68
وعلى قانون املعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2008/69
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ,
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2019/50
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون تب�سيط �إجراءات التقا�ضي فـي �ش�أن بع�ض املنازعات  ،املرفق .
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املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام
القانون املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد انق�ضاء ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من ربيــــع الأول �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  12 :من نوفمبــــــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1367
ال�صادرة فـي 2020/11/22م
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قانون تب�سيط �إجراءات التقا�ضي فـي �ش�أن بع�ض املنازعات
الف�صــــل الأول
املنازعات املتعلقة با�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي وعقود الإيجار
وعقود العمل الفردية وعقود مقاوالت البناء واملحررات املتعلقة ب�إن�شاء دين
املــادة ( ) 1
مع مراعاة �أحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية  ،و�أحكام قانون حمكمة
الق�ضاء الإداري  ،ت�سري �أحكام هذا الف�صل على الدعاوى املتعلقة مبا ي�أتي :
 -1املنازعات التجارية للم�شروع اال�ستثماري اخلا�ضع لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال
الأجنبي .
 - 2املنازعات التي تن� أش� بني مالك وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية
تطبيقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  89/6فـي �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك
وم�ست�أجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة
بها .
 - 3منازعات العمل الفردية النا�شئة عن تطبيق قانون العمل .
 - 4املنازعات النا�شئة عن عقود مقاوالت البناء .
 - 5املنازعات املتعلقة باملحررات امل�شتملة على �إقرار بدين  ،املحررة � ،أو امل�صادق على
توقيع ــات ذوي ال�شـ ـ�أن فـيهــا  ،مــن الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون الك ّتاب
بالعدل .
املــادة ( ) 2
تطبق �أحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية  ،وقانون الإثبات فـي املعامالت املدنية
والتجارية  ،وقانون الك ّتاب بالعدل  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا الف�صل ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
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املــادة ( ) 3
ت�شكل فـي كل حمكمة ابتدائية دائرة �أو �أكرث م�شكلة من قا�ض واحد  ،وت�شكل فـي كل
حمكمة من حماكم اال�ستئناف "دائرة ا�ستئنافـية" �أو �أكرث تتولى نظر طعون اال�ستئناف
التي ترفع �إليها فـي الأحوال التي يجيزها هذا القانون عن الأحكام والقرارات ال�صادرة
من الدائرة االبتدائية .
املــادة ( ) 4
تخت�ص الدائرة االبتدائية دون غريها بالف�صل فـي جميع املنازعات املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )1من هذا القانون أ� ّيا كانت قيمتها  ،كما تخت�ص بالأمر بالإجراءات الوقتية
والتحفظية  ،وب�إ�صدار الأوامر على العرائ�ض  ،و�أوامر الأداء  ،فـي موعد �أق�صاه ( )48ثمان
و�أربعون �ساعة من تاريخ تقدمي الطلب  ،ويخ�ضع التظلم من هذه الأوامر للإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي قانون الإجراءات املدنية والتجارية  ،مع مراعاة الإجراءات وقواعد
االخت�صا�ص املقررة فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 5
ا�ستثناء من قانون املعامالت الإلكرتونية  ،يجوز رفع الدعاوى املن�صو�ص عليها فـي املادة ()1
من هذا القانون  ،والطعن فـي الأحكام ال�صادرة فـيها  ،ب�صحيفة تودع �أمانة �سر املحكمة
عن طريق الأنظمة الإلكرتونية املخ�ص�صة لذلك  ،وفقا لل�ضوابط املحددة من قبل رئي�س
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء  ،كما يجوز كذلك �إيداع املذكرات وتقدمي امل�ستندات
والطلبات واالطالع على �أوراق الدعوى �أو الطعن �إلكرتونيا .
وي�سري حكم هذه املادة على جميع الدعاوى غري املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل  ،وعلى
الطعن فـي الأحكام ال�صادرة فـيها .
املــادة ( ) 6
تلتزم املحكمة املخت�صة بالف�صل فـي الدفع بعدم االخت�صا�ص النوعي فـي املنازعات
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بحكم م�ستقل خالل مدة �أق�صاها ( )8ثمانية �أيام من
تاريخ تقدميه  ،ويكون حكمها قابال لال�ستئناف خالل مدة �أق�صاها ( )10ع�شرة �أيام من
تاريخ �صدوره  ،وتف�صل الدائرة اال�ستئنافـية فـي هذا الطعن  ،خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ تقدميه  ،بحكم غري قابل للطعن فـيه �أمام املحكمة العليا  ،ويحال ملف
الدعوى فور �صدور احلكم �إلى الدائرة االبتدائية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )3من هذا
القانون .
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وال يجوز للدائرة اال�ستئنافـية �إثارة هذا الدفع من تلقاء نف�سها  ،كما ال يجوز �أن يتم�سك به
�أمامها من كان ب�إمكانه الدفع به �أمام الدائرة االبتدائية � ،إال �إذا تعلق بانتفاء االخت�صا�ص
الوالئي للمحكمة .
املــادة ( ) 7
ال تقبل دعاوى منازعات العمل املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )1من هذا القانون � ،إذا رفعت
ابتداء �إلى الدائرة االبتدائية دون تقدمي طلب للت�سوية �إلى التق�سيم الإداري املخت�ص فـي
وزارة العمل  ,ليتولى م�ساعي الت�سوية بني �أطرافها وفقا لأحكام قانون العمل .
و�إذا متت الت�سوية بني �أطراف النزاع �أمام التق�سيم الإداري املخت�ص فـي وزارة العمل ،
�أثبت هذا ال�صلح فـي حم�ضر يوقعه الأطراف  ،واملوظف املخت�ص فـي وزارة العمل  ،وممن
يتم انتدابه من الق�ضاة  ،ويكون له قوة ال�سند التنفـيذي  ،وينتهي به النزاع ف ــي حدود
ما مت ال�صلح فـيه  ،وتعطى �صورة ر�سمية من املح�ضر مذيلة بال�صيغة التنفـيذية وفقا
لأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية  ،مع مراعاة قواعد االخت�صا�ص املقررة فـي
هذا القانون .
وفـي حال ف�شل الت�سوية بني �أطراف النزاع  ،يكون على التق�سيم الإداري املخت�ص فـي وزارة
العمل �إحالة النزاع فورا �إلى الدائرة االبتدائية امل�شار �إليها فـي املادة ( )3من هذا القانون  ،ويجب
�أن تكون الإحالة م�شفوعة مبذكرة تت�ضمن وقائع النزاع  ،و�أ�سماء الأطراف  ،وموطنهم
الأ�صلي �أو املوطن املختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقا�ضي  ،وبيان �أجر العامل
والطلبات فـي الدعوى  ،و�إرفاق �صورة من عقد العمل و�سائر احلجج والأ�سانيد التي
يقدمها كل الأطراف .
املــادة ( ) 8
يكون لعقد الإيجار املثبت للعالقة الإيجارية قوة ال�سند التنفـيذي � ،شريطة �أن يكون مربما
وفق �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  89/6فـي �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجري
امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها .
ويتولى ق�سم التنفـيذ فـي املحكمة املخت�صة و�ضع ال�صيغة التنفـيذية على عقد الإيجار ،
وفـ ــي حالــة امتناعه عن ذلك جاز لأحد الأطراف �أن يلج�أ �إلى رئي�س الدائرة االبتدائية
امل�شار �إليها فـي املادة ( )3من هذا القانون بطلب �إ�صدار �أمر على عري�ضة بت�سليمه ال�صورة
التنفـيذية وفق حكم املادة ( )4من هذا القانون .
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املــادة ( ) 9
تعترب املحررات امل�شتملة على �إقرار بدين حال الأداء  ،املن�صو�ص عليها فـي البند ( )5من
املادة ( )1من هذا القانون � ،سندات تنفـيذية يتم تذييلها بال�صيغة التنفـيذية  ،وتنفذ وفقا
للإجراءات ذاتها املقررة للأحكام فـي قانون الإجراءات املدنية والتجارية  ،مع مراعاة
الإجراءات وقواعد االخت�صا�ص املقررة فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 10
يجب على الدائرة االبتدائية �أن ت�صدر حكمها فـي النزاع خالل مدة ال تزيد على ()30
ثالثني يوما من تاريخ �إحالته �إليها  ،ويجوز متديد هذه املدة ملدة �أخرى مماثلة  ،وملرة
واحدة �إذا كانت الدعوى غري �صاحلة للحكم فـيها .
على �أنه يجوز  -بالن�سبة للمنازعات النا�شئة عن عقود مقاوالت البناء واملنازعات التجارية
للم�شروع اال�ستثماري اخلا�ضع لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي  -متديد امليعاد امل�شار
�إليه  ،على �أال تزيد فرتة املد على (� )4أربعة �أ�شهر .
املــادة ( ) 11
يجوز الطعن فـي الأحكام ال�صادرة من الدائرة االبتدائية التي تنتهي بها اخل�صومة �أمام
الدائرة اال�ستئنافـية املخت�صة وفق �أحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية �إذا كانت قيمة
الدعوى جتاوز (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 12
ا�ستثناء من حكم املادة ( )11من هذا القانون  ،يجوز ا�ستئناف الأحكام ال�صادرة من الدائرة
االبتدائية ب�صفة انتهائية فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1خمالفة قواعد االخت�صا�ص املتعلقة بالنظام العام .
� - 2إذا وقع بطالن فـي احلكم �أو بطالن فـي الإجراءات �أثر فـي احلكم .
� - 3إذا كان احلكم �صادرا على خالف حكم �سابق مل يحز قوة الأمر املق�ضي  ،وفـي هذه
احلالة يعترب احلكم ال�سابق م�ست�أنفا بقوة القانون �إذا مل يكن قد �صار انتهائيا
عند رفع اال�ستئناف .
� - 4إذا كان احلكم �صادرا بالإخالء � ،أو بت�أييد قرار ف�صل العامل .
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� - 5إذا كان احلكم �صادرا فـي دعوى غـري مقـ ــدرة القيم ــة  ،تتعل ــق مبقـ ــاوالت البن ــاء
�أو م�شروع ا�ستثماري خا�ضع لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي .
ويجب على امل�ست�أنف فـي هذه الأحوال �أن يودع خزانة املحكمة عند تقدمي �صحيفة
اال�ستئناف على �سبيل الكفالة ( )100مائة ريال عماين  ،ويكفـي �إيداع �أمانة واحدة فـي
حالـة تعـدد امل�ست�أنفـني �إذا �أقاموا ا�ستئنافهم فـي �صحيفة واحدة  ،ولو اختلفت �أ�سباب
اال�ستئناف  .وال تقبل �أمانة �سر املحكمة �صحيفة اال�ستئناف �إذا مل تكن م�صحوبة مبا يثبت
هذا الإيداع  ،ويحكم مب�صادرة الكفالة �إذا حكم بعدم جواز اال�ستئناف  ,النتفاء �سببه .
املــادة ( ) 13
يكون ميعاد اال�ستئناف ( )15خم�سة ع�شر يوما من اليوم التايل ل�صدور احلكم  ،ويبد�أ هذا
امليعاد من اليوم التايل لإعالن احلكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن احل�ضور
فـي جميع اجلل�سات املحددة لنظر الدعوى  ،ومل يقدم مذكرة بدفاعه  ،وكذلك �إذا حدث
�سبب من �أ�سباب انقطاع اخل�صومة  ،و�صدر احلكم دون اخت�صام من يقوم مقام اخل�صم
الذي توفـي � ،أو فقد �أهليته للخ�صومة � ،أو زالت �صفته  .ويكون �إعالن احلكم ل�شخ�ص
املحكوم عليه � ،أو فـي موطنه الأ�صلي  ،ويجري امليعاد فـي حق من �أعلن احلكم .
ويجب على الدائرة اال�ستئنافـية �أن ت�صدر حكمها فـي اال�ستئناف خالل مدة ال تزيد على
( )30ثالثني يوما من تاريخ �إحالته �إليها  ،ويجوز متديد هذه املدة ملدة �أخرى مماثلة ،
وملرة واحدة �إذا كان اال�ستئناف غري �صالح للحكم فـيه .
على �أنه يجوز  -بالن�سبة للمنازعات النا�شئة عن عقود مقاوالت البناء واملنازعات التجارية
للم�شروع اال�ستثماري اخلا�ضع لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي  -متديد امليعاد امل�شار
�إليه  ،على �أال تزيد فرتة املد على (� )6ستة �أ�شهر .
املــادة ( ) 14
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادتني ( )240و ( )241من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ،
تك ــون الأحكـ ــام ال�صـ ــادرة من الدائرة اال�ستئنافـية املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون غري
قابلة للطعن فـيها �أمام املحكمة العليا فـيما عدا الأحكام ال�صادرة فـي املنازعات التجارية
للم�شروع اال�ستثماري اخلا�ضع لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي فـيجوز الطعن فـيها
وفق الأحكام الواردة فـي قانون الإجراءات املدنية والتجارية �إذا كانت قيمة الدعوى جتاوز
( )150000مائة وخم�سني �ألف ريال عماين  ،وفـي هذه احلالة يكون على املحكمة العليا ،
�إذا ق�ضت بنق�ض احلكم املطعون فـيه � ،أن حتكم فـي الدعوى  ،ولو كان الطعن لأول مرة .
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املــادة ( ) 15
ين� أش� بكل حمكمة ابتدائية ق�سم لتنفـيذ الأحكام والأوامر والقرارات ال�صادرة من الدوائر
االبتدائية �أو اال�ستئنافـية امل�شار �إليها فـي املادة ( )3من هذا القانون  ،ويلحق به عدد كاف
من الق�ضاة ي�صدر بندبهم قرار من رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء  ،وعدد من
حم�ضري التنفـيذ  ،واملوظفـني  ،وي�شرف عليه �أقدم الق�ضاة .
املــادة ( ) 16
 - 1يخت�ص قا�ضي التنفـيذ املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15من هذا القانون دون غريه ،
بالف�صـ ــل ف ــي جميع منازعات تنفـيذ الأحكام والأوامر ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذا
القانون � ،أيا كانت قيمتها  ،و�سواء كانت هذه املنازعات مو�ضوعية � ،أو وقتية .
 - 2ال يرتتب على املنازعة املن�صو�ص عليها بالفقرة ( )1من هذه املادة وقف التنفـيذ  ،ما مل
ي�صدر قرار بذلك من قا�ضي التنفـيذ  ،و�إذا �صدر قرار بوقف التنفـيذ  ،وجب الف�صل
فـي املنازعة خالل �أجل ال يتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ وقف التنفـيذ .
 - 3ت�ست�أنف الأحكام ال�صادرة فـي منازعات التنفـيذ �أمام الدائرة اال�ستئنافـية املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )3من هذا القانون  ،ويف�صل فـي اال�ستئناف خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تقدميه  ،بحكم ال يقبل الطعن فـيه ب�أي طريق من طرق الطعن .
 - 4يكون ميعاد اال�ستئناف (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صدور احلكم �إذا كان ح�ضوريا  ،ومن
تاريخ �إعالنه �إذا �صدر فـي غيبة امل�ست�أنف  ،وال يرتتب على اال�ستئناف وقف التنفـيذ ،
�إال �إذا �صدر قرار بذلك من الدائرة اال�ستئنافـية التي تنظر الطعن .
املــادة ( ) 17
ال يجوز لقا�ضي التنفـيذ �أن ي�أمر بالقب�ض تنفـيذا لأمر ق�ضائي �أو حكم واجب النفاذ ،
متعلق بالوفاء بدين �أو مببلغ من املال تطبيقا حلكم املادة ( )418من قانون الإجراءات
املدنية والتجارية � ،إال �إذا كان املحكوم عليه � ،أو املفو�ض بالإدارة والتوقيع عن ال�شخ�ص
االعتباري املحكوم عليه  ،قد مت �إعالنه بال�سند التنفـيذي ب�شخ�صه  ،وثبت امتناعه عن
احل�ضور  ،كما ال يجوز لقا�ضي التنفـيذ �أن ي�أمر بحب�سه ما مل يثبت امتناعه عن التنفـيذ
رغم قدرته على الوفاء .
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املــادة ( ) 18
ا�ستثناء من قانون املعامالت الإلكرتونية  ،ومع مراعاة الأحكام الواردة فـي قانون الإجراءات
املدنية والتجارية ب�ش�أن �إعالن الأوراق الق�ضائية  ،يجوز �أن يتم الإعالن بر�سالة هاتفـية
مكتوبة � ،أو ب�أي و�سيلة ات�صال �إلكرتونية قابلة حلفظه  ،وا�ستخراجه  ،ي�صدر بتحديدها
قرار من رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء .
وي�سري حكم هذه املادة على �إجراءات �إعالن الأوراق الق�ضائية فـي الدعاوى غري املن�صو�ص
عليها فـي هذا الف�صل  ،و�إجراءات �إعالن الأحكام ال�صادرة فـيها  ،وتنفـيذها  ،والطعن فـيها .
املــادة ( ) 19
حتدد بقرار من ال�سلطة املخت�صة  -بالتن�سيق مع جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء -
ال�سجالت التي يجب على اجلهة املخت�صة �أن مت�سكها  ،وبيان كيفـية حفظ الوثائق والأوراق
التي مت اال�ستناد �إليها عند �إجراء الت�سوية � ،أو و�ضع ال�صيغة التنفـيذية  ،وكذلك الأختام
ذات ال�صلة بتطبيق �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 20
يجب على جميع حماكم �أول درجة �أن حتيل  -من تلقاء نف�سها  -ما يوجد لديها من
دعاوى باتت  -مبقت�ضى �أحكام هذا القانون  -من اخت�صا�ص الدائرة االبتدائية  ،وذلك
باحلالة التي تكون عليها  ،وبدون ر�سوم  ،وفـي حالة غياب �أحد اخل�صوم تقوم �أمانة ال�سر
ب�إعالنه ب�أمر الإحالة مع تكليفه باحل�ضور فـي امليعاد �أمام الدائرة االبتدائية التي �أحيلت
�إليها الدعوى .
وال ي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على الدعاوى املحكوم فـيها � ،أو الدعاوى امل�ؤجلة للنطق
باحلكم  ،وتبقى الأحكام ال�صادرة فـي هذه الدعاوى خا�ضعة للقواعد املنظمة لطرق الطعن
فـيها ال�سارية قبل العمل بهذا القانون .
املــادة ( ) 21
ت�ستمر املحكمة العليا  ،وحماكم اال�ستئناف فـي نظر الطعون املرفوعة �أمامها قبل تاريخ
العمل بهذا القانون عن الأحكام ال�صادرة فـي املنازعات امل�شار �إليها فـي املادة ( )1من هذا
القانون .
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الف�صـــل الثانـــي
الق�ضايا اجلزائية املتعلقة بال�شيكات
املــادة ( ) 22
مع مراعاة �أحكام قانون الإجراءات اجلزائية ت�سري �أحكام هذا الف�صل على الق�ضايا
اجلزائية املتعلقة بال�شيكات  ،غري املرتبطة بج ــرم �آخ ــر  ،واملحالة �إلى حمكمة اجلنح
املخت�صة بعد دخول هذا القانون حيز التنفـيذ  ،على �أن ت�ستمر املحاكم فـي نظر الدعاوى
والطعون املتعلقة بهذه الق�ضايا  ،وفقا للإجراءات املقررة فـي قانون الإجراءات اجلزائية
�إذا كانت �إحالتها �إلى حمكمة اجلنح املخت�صة �سابقة على دخول هذا القانون حيز التنفـيذ .
وتطبق �أحكام قانون الإجراءات اجلزائية فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا الف�صل ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 23
يجب على حمكمة اجلنح املخت�صة �أن ت�صدر حكمهـا فـ ــي الدع ــوى العمومي ــة خ ــالل مدة
ال تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إحالتها �إليه ــا  ،مـ ــا ل ــم يتـ ــم الطعـ ــن بالتزويـ ــر
�أو االدعاء ب�سرقة ال�شيك  ،ويجوز متديد هذه املدة ملدة �أخرى مماثلة  ،وملرة واحدة �إذا
كانت الدعوى غري �صاحلة للحكم فـيها .
و�إذا ق�ض ــت حمكم ــة اجلن ــح املخت�ص ــة فــي الدعوى العمومية ب�إدانة املتهم  ،فال يجوز لها
�أن حتيل الدعوى املدنية املتعلقة بها �إلى حمكمة �أخرى للف�صل فـيها  ،وعليها �أن تف�صل
فـي مو�ضوعها فـي احلكم ذاته ال�صادر فـي الدعوى العمومية .
املــادة ( ) 24
جتوز املعار�ضة فـي الأحكام الغيابية ال�صادرة من حمكمة اجلنح املخت�صة  ،وذلك من
املتهم � ،أو من امل�س�ؤول عن احلقوق املدنية خالل ( )10الأيام الع�شرة التالية لإعالنه
باحلكم الغيابي  ،ويرتتب على املعار�ضة وقف تنفـيذ احلكم .
ويحدد رئي�س املحكمة جل�سة لنظر املعار�ضة خالل مدة ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام من
تاريخ تقدميها  ،وتخطر �أمانة �سر املحكمة املعار�ض مبيعاد اجلل�سة عند التقرير باملعار�ضة ،
ويكلف االدعاء العام اخل�صوم الآخرين باحل�ضور فـي اجلل�سة املحددة .
وعلى املحكمة �إ�صدار حكمها فـي املعار�ضة خالل املواعيد املن�صو�ص عليها فـي املادة ()23
من هذا القانون .
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املــادة ( ) 25
يجب على حمكمة اجلنح املخت�صة �أن تودع ن�سخة احلكم ال�صادر منها  ،موقعا عليه من
القا�ضي  ،و�أمني ال�سر � ،سواء كان احلكم ح�ضوريا � ،أو �صادرا فـي املعار�ضة فـي حكم غيابي ،
خالل موعد �أق�صاه (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صدوره  ،وفـي جميع الأحوال يبطل احلكم �إذا
انق�ضى هذا امليعاد دون �إيداع ن�سخته  ،ما مل يكن �صادرا بعدم القبول � ،أو الرباءة .
املــادة ( ) 26
لكل من االدعاء العام  ،واملحكوم عليه  ،واملدعي باحلق املدين ا�ستئناف الأحكام ال�صادرة
من حمكمة اجلنح املخت�صة � ،سواء كان احلكم ح�ضوريا � ،أو �صادرا فـي املعار�ضة فـي حكم
غيابي .
ويجوز ا�ستئناف الأحكام ال�صادرة فـي الدعوى املدنية من املحكوم عليه  ،واملدعي باحلق
املدين  ،وامل�س�ؤول عنه فـيما يخت�ص باحلق املدين وحده �إذا كان التعوي�ض املطلوب يزيد
على الن�صاب الذي يحكم فـيه القا�ضي االبتدائي نهائيا .
املــادة ( ) 27
يرفع اال�ستئناف بتقرير يودع �أمانة �سر حمكمة اال�ستئناف املخت�صة  ،و�إذا كان املتهم
حمبو�سـ ــا ف�إن ــه يق ــرر باال�ستئن ــاف �أم ــام القائ ــم عل ــى �إدارة ال�سجــن الذي يقدم التقرير
�إلى �أمانة �سر هذه املحكمة فورا .
املــادة ( ) 28
يكون ميعاد اال�ستئناف ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ النطق باحلكم �إذا كان ح�ضوريا ،
�أو معتربا ح�ضوريا � ،أو �صادرا فـي املعار�ضة  ،ومن تاريخ �صريورته غري قابل للمعار�ضة
�إذا كان غيابيا بالن�سبة �إلى املحكوم عليه  ،واملدعي باحلق املدين  ،وامل�س�ؤول عنه  ،و()30
ثالثني يوما بالن�سبة �إلى االدعاء العام .
ويحدد رئي�س املحكمة جل�سة لنظر اال�ستئناف خالل مدة ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام من
تاريخ التقرير باال�ستئناف  ،ويثبت بهذا التقرير تاريخ اجلل�سة التي حددت لنظره  ،ويعترب
ذلك �إعالنا به  ،ولو كان التقرير من وكيل  ،وعلى االدعاء العام تكليف باقي اخل�صوم
باحل�ضور فـي اجلل�سة املحددة .
وعل ــى حمكمــة اال�ستئنــاف �إ�صــدار حكمها فـي اال�ستئناف خالل املواعيد املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )23من هذا القانون .
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املــادة ( ) 29
تكون الأحكام ال�صادرة من حمكمة اال�ستئناف تطبيقا لأحكام هذا الف�ص ــل  ،غ ــري قابلــة
للطعن فـيها �أمام املحكمة العليا .
املــادة ( ) 30
ا�ستثناء من قانون املعامالت الإلكرتونية  ،حتدد بقرار من رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية
للق�ضاء طرق و�إجراءات الإعالنات الإلكرتونية التي تتم فـي الق�ضايا املن�صو�ص عليها
فـي هذا الف�صل  ،وما يجب �أن ت�شتمل عليه من بيانات  ،و�إجراءات عقد جل�سات املحاكمة
با�ستخدام تقنية االت�صال املرئي  ،وامل�سموع عن بعد .
وي�سري حكم هذه املادة على جميع الق�ضايا اجلزائية الأخرى .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/126
ب�إ�صــدار قانـــون المجالـــ�س البلديـــة
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2011/116
وعلى نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2020/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/102بتحديد اخت�صا�صات وزارة الداخلية واعتماد
هيكلها التنظيمي ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون املجال�س البلدية  ،املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ي�ص ــدر وزي ــر الداخليـ ــة اللوائ ــح والق ــرارات الالزمـ ــة لتنف ـيـ ــذ �أحك ــام القانـ ــون املرفـ ــق ،
و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة  ،فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلــغى قانــون املجالــ�س البلديــة امل�شــار �إلي ــه  ،كــما يلــغى كــل مــا يخالــف القانــون املرف ــق ،
�أو يتعــار�ض مع �أحكامــه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره  ،فيما
عدا املادتني (( )8بند ثانيا) و( )15من القانون املرفق  ،فيعمل بهما اعتبارا من �أول
انتخابات جترى لت�شكيل املجال�س البلدية طبقا لأحكام هذا القانون .
�صـدر فـي  26 :من ربيــــع الأول �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  12 :من نوفمبــــــــــــر �سنــة 2020م
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1367
ال�صادرة فـي 2020/11/22م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

قانــون املجالـ�س البلديـة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -املجلــــــ�س :
املجل�س البلدي للمحافظة .
ب  -الوزيـــــــر :
وزيـ ـ ــر الداخ ـل ـ ـيـ ــة .
ج  -الرئيــ�س :
رئيـ ـ ـ ــ�س املجل ـ ـ ــ�س .
د  -الع�ضــــــو :
ع�ضـ ـ ـ ـ ــو املجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س .
هـ � -أميــن ال�ســـــر :
�أمي ـ ــن �سـ ـ ــر املجل ـ ـ ــ�س .
و -الالئحــــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
تنظم الالئحة �سائر �ش�ؤون املجل�س  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -اخت�صا�صات الرئي�س ونائبه و�أمني ال�سر .
ب  -نظـ ـ ـ ــام العمـ ـ ــل فـي املجلـ ـ ـ ــ�س .
ج  -ال�شـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملاليـ ــة للمجلـ ـ ــ�س .
د  -جلان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة  ،وت�شكيلها  ،واخت�صا�صاتها  ،ونظام عملها .
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املــادة ( ) 3
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية  ،على اجلهات
املت�صل عملها باجلوانب اخلدمية �أو التنموية موافاة الرئي�س بالبيانات والإح�صاءات التي
يراها املجل�س �ضرورية ملمار�سة اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 4
يكون تنظيم انتخابات �أع�ضاء املجل�س وفقا لأحكام الئحة ي�صدر بها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 5
يعد فـي �إجازة ر�سمية كل ناخب �أدلى ب�صوته فـي انتخابات �أع�ضاء املجل�س من موظفـي
وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة � ،أو العاملني فـي
القطاع اخلا�ص .
املــادة ( ) 6
ي�صدر الوزير  -بعد موافقة وزارة املالية  -نظاما ماليا لنفقات وم�صروفات ومناق�صات
االنتخابات التي جترى فـي حالة حل املجل�س طبقا لن�ص املادة ( )27من هذا القانون ،
وفـي حالة �إجراء �إعادة انتخابات �أع�ضاء املجل�س لأي �سبب من الأ�سباب  ،وذلك دون التقيد
ب�أحكام القانون املايل  ،وقانون املناق�صات .
الف�صـــل الثانـــي
تنظيـــم �شـــ�ؤون املجلــ�س
املــادة ( ) 7
يكون لكل حمافظة جمل�س بلدي  ،وذلك على النحو الآتي :
�أوال  :املجلـ ـ ـ ــ�س البل ـ ـ ـ ــدي ملحافظ ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ـ ـ ـ ــط  ،ومق ـ ـ ــره واليـ ـ ـ ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ـ ـ ــط .
ثانيـ ـ ــا  :املجلـ ــ�س البلـ ـ ـ ـ ــدي ملحافظـ ـ ـ ــة ظ ـ ـف ـ ـ ــار  ،وم ـ ـقـ ـ ـ ـ ــره واليـ ـ ـ ـ ــة �صـ ــالل ـ ـ ـ ـ ــة .
ثالث ـ ـ ــا  :امل ــجل ـ ــ�س ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدي ملح ـ ــافـ ـ ـظـ ـ ــة م�س ـ ـنـ ـ ــدم  ،وم ـ ـ ـقـ ــره والي ـ ـ ـ ــة خ�ص ــب .
رابع ـ ـ ــا  :املجـ ـ ـ ـلـ ــ�س الـ ـبـ ـل ــدي ملـ ـح ـ ــاف ـ ـظ ـ ــة الـ ـ ــربميي  ،ومـقـره واليـة الـ ــربيـ ـمــي .
خام�سا  :املجل ـ ـ ــ�س الـ ـبـ ـلـ ـ ـ ــدي ملحافـ ـظـ ـ ـ ــة الداخلي ــة  ،ومـ ـ ـقـ ــره واليـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ـ ــزوى .
�ساد�سا  :املجل�س البل ــدي ملحافظ ـ ــة �شم ـ ـ ــال الباطنـ ـ ــة  ،ومقـ ـ ــره واليـ ـ ـ ــة �صحـ ـ ــار .
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�سابـ ــعا  :املجل�س البلــدي ملحافظ ــة جن ــوب الباطنة  ،ومقـره واليـة الر�سـتاق .
ثامن ـ ــا  :املجل�س البلدي ملحافظة جنوب ال�شرقي ــة  ،وم ــقره والي ـ ـ ــة �صـ ـ ـ ــور .
تا�سع ـ ــا  :املجل�س البلدي ملحافظ ـ ــة �شمال ال�شرقية  ،ومقـره والي ـ ـ ــة �إب ـ ـ ـ ــراء .
عا�شـرا  :املجلـ ــ�س الـ ـبـ ـلـ ــدي مل ــحافـ ـظـ ــة الظـ ــاه ــرة  ،وم ـ ـقـ ــره والي ــة عـ ـبـري .
حادي ع�شر  :املجل�س البلدي ملحافظـ ــة الو�سطـ ـ ــى  ،ومقـ ـ ــره والي ـ ــة هيم ـ ــاء .
املــادة ( ) 8
ي�شكل املجل�س برئا�سة املحافظ  ،وع�ضوية كل من :
�أوال � :أع�ضاء معينني ب�صفاتهم الوظيفـية  ،ميثلون اجلهات الآتية :
 - 1وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين .
 - 2وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات .
 - 3وزارة التـ ـ ـ ـ ــراث وال�سياح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
 - 4وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار .
 - 5وزارة التن ــمية االجتـ ــماعـيــة .
� - 6شرطـ ـ ــة عم ــان ال�سلطانيـ ــة .
 - 7بلديـ ــة املحافظــة .
ويجوز ملجل�س الوزراء تعديل �أو �إ�ضافة جهات �أخرى �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
وي�شرتط �أال تقل وظيفــة كل منهم عن مديــر عــام � ،أو مدير دائرة بالن�سبة للجهات
التـي ال يوجــد له ــا تق�سيـ ـ ــم �إداري مب�ستــوى مديري ــة عام ــة فــي نطـاق املحافظ ـ ــة ،
وال يجوز لهم اجلمع بني ع�ضوية �أكرث من جمل�س .
ثانيا � :أع�ضاء منتخبني ميثلون الواليات التابعة للمحافظة  ،بواقع ( )2ع�ضوين عن كل
والية .
ثالثا  )2( :اثنني من �أهل امل�شورة والر�أي من �أبناء املحافظة  ،يختارهما الوزير بناء على
تر�شيح املحافظ .
ويتولى مدير دائرة �ش�ؤون املجل�س فـي مكتب املحافظ مهام �أمني ال�سر .
املــادة ( ) 9
ي�صدر الوزير قرارا بت�سمية �أع�ضاء املجل�س .
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املــادة ( ) 10
ي�شرتط فـي الع�ضو من غري ممثلي اجلهات احلكومية ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية .
ب � -أال تقل �سنه عن ( )30ثالثني �سنة ميالدية .
ج � -أن يكون ح�سـن ال�سيـرة وال�سلـوك .
د � -أال يكـ ــون قـ ــد حك ـ ــم علي ـ ــه نهائيـ ــا بعقوب ــة جنايـة �أو فـي جرميـة خملـة بال�شـرف
�أو الأمانـة  ،مـا لـم يكـن قـد رد �إليه اعتباره .
هـ � -أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي � ،أو حمجورا عليه بحكم ق�ضائي .
و � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل علمي ال يقل عن دبلوم التعليم العام .
ز � -أن يكون مقيـدا فـي ال�سجــل االنتخابـي فـي الواليـة املرت�شــح عنهـا .
ح � -أال يكون على ر�أ�س عمله فـي جهة �أمنية �أو ع�سكرية .
ط � -أال يكون ع�ضوا فـي �أي من جمل�سي الدولة �أو ال�شورى .
ي � -أال يكون مقيما � ،أو يعمل خارج ال�سلطنة .
ويجب توافر هذه ال�شروط فـي اليوم ال�سابق على فتح باب الرت�شح النتخابات املجل�س .
املــادة ( ) 11
بالإ�ضافة �إلى ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )10من هذا القانون  ،عدا ال�شرط
الوارد فـي البند (و)  ،ي�شرتط فـي الع�ضو من �أهل امل�شورة والر�أي �أال يكون موظفا فـي
�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة .
املــادة ( ) 12
ال يجوز للع�ضو املنتخب اجلمع بني ع�ضوية املجل�س  ،وتويل الوظائف العامة  ،ف�إذا مت
انتخاب �أحد املوظفـني العموميني لع�ضوية املجل�س اعتبـرت خدمته منتهية من تاريخ
�إعالن النتائج النهائية لالنتخابات  ،وفـي حال الطعن فـي �صحة ع�ضويته يظل حمتفظا
بوظيفته دون �صرف راتبه �إلى حني �صدور قرار نهائي فـي الطعن  ،ف�إذا �صدر القرار
ببطالن ع�ضويته عاد �إلى وظيفته � ،أما �إذا رف�ض الطعن اعتربت خدمته منتهية من تاريخ
�إعالن النتائج  ،ويتم ت�سوية املعا�ش التقاعدي للع�ضو املنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه
املادة  ،طبقا للقواعد املقررة لأع�ضاء جمل�س ال�شورى .
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املــادة ( ) 13
تكون فتـرة املجل�س (� )4أربع �سنوات ميالدية  ،تبد�أ من اليوم التايل لتاريخ العمل بقرار
ت�سمية �أع�ضائه  ،وجترى انتخابات املجل�س اجلديد خالل ( )90ت�سعني يوما قبل نهاية
تلك الفرتة  ،و�إذا مل تتم االنتخابات خاللها لأي �سبب من الأ�سباب يبقى املجل�س قائما
حتى يتم �إجراء االنتخابات .
وفـي حالة حل املجل�س وفقا لأحكام املادة ( )27من هذا القانون جترى انتخابات املجل�س
اجلديد خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ احلل .
املــادة ( ) 14
يق�سم الرئي�س  -با�ستثناء من �أدى الق�سم �أمام جاللة ال�سلطان � -أمام الوزير  ،قبل مبا�شرة
�أعماله اليمني الآتية :
" �أق�سم باهلل العظيم �أن �أ�ؤدي �أعمايل فـي املجل�س ب�أمانة و�صدق  ،و�أن �أحافظ على م�صالح
الوطن واملواطنني  ،وعلى �أ�سرار عمل املجل�س البلدي " .
ويق�سم الأع�ضاء اليمني ذاتها �أمـام الرئي�س قبل مبا�شرة �أعمالهم .
وال ي�ؤدي الرئي�س  ،و�أع�ضاء املجل�س ممثلو اجلهات احلكومية الق�سم �إال ملرة واحدة خالل
فرتة املجل�س .
املــادة ( ) 15
يتم اختيار نائب رئي�س املجل�س من بني الأع�ضاء املنتخبني باالنتخاب فـي �أول اجتماع
للمجل�س  ،وفقا للإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 16
يعقد املجل�س جل�ساته فـي مقر املحافظة  ،ويجوز له �أن يجتمع فـي مكان �آخر � ،إذا ر�أى
الرئي�س ذلك  ،على �أن يكون االجتماع فـي �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة فـي نطاق املحافظة .
املــادة ( ) 17
دون الإخالل ب�أحكام نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية  ،يرفع املجل�س ما ينتهي �إليه  -فـي �ش�أن
املو�ضوعات التي تدخل فـي اخت�صا�صه خالل �أ�سبوع من تاريخ موافقته عليها � -إلى الوزير  ،ف�إذا
ر�أى �أنها تخرج عن اخت�صا�ص املجل�س � ،أو تت�ضمن خمالفة للقانون � ،أو خروجا على ال�سيا�سة
العامة للدولة  ،يكون له حق االعرتا�ض عليها خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما من
تاريخ ت�سلمها  ،و�إعادتها �إلى املجل�س مع بيـان �أ�سباب االعرتا�ض لإعادة النظر فـيها  ،وفـي حالة
فوات هذا امليعاد دون اعرتا�ض تكون نافذة من تاريخ موافقة املجل�س عليها .
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املــادة ( ) 18
يرفع الرئي�س تقريرا دوريا عن �أعمال املجل�س كل (� )6ستة �أ�شهر �إلى الوزير والذي يرفع
بدوره تقريرا �سنويا �إلى جمل�س الوزراء فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 19
يحظر على الع�ضو الآتي :
أ�  -القيام  -ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل املجل�س �أو جلانه  -ب�أي عمل
كمقاولة � ،أو توريد حل�ساب املحافظة � ،أو الدخول معهـا فـي عالقة بيع �أو مقاي�ضة
�إذا كانـ ــت ل ــه �أو لزوج ــه �أو أ�ح ــد �أقارب ــه حتى الدرجة الثالثـة م�صلحة �شخ�صية ،
�أو كـان و�صيا �أو قيما �أو وكيال عن املتعاقد .
ب � -إف�شاء املعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم ع�ضويته ب�أي و�سيلة كانت .
املــادة ( ) 20
حتـدد بقرار من الوزير مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س املنتخبني  ،و�أهل امل�شورة والر�أي  ،وذلك بعد
موافقة وزارة املالية  ،وحتدد الالئحة �آلية �صرفها .
املــادة ( ) 21
دون الإخالل ب�أحكام نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية  ،يخت�ص املجل�س فـي حدود ال�سيا�سة
العامة للدولة وخططها التنموية  ،فـي نطاق املحافظة  ،بالآتي :
أ�  -اقرتاح و�سائل ا�ستثمار موارد املحافظة  ،من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة وخلق
فر�ص عمل للمواطنني .
ب  -اقرتاح الر�سوم البلدية �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها وطرق حت�صيلها .
ج �	-إقرار ال�ضوابط واملوا�صفات اخلا�صة باللوحات والإعالنات الدعائية  ،وحتديد
�ضوابط و�ضع الفتات املحال التجارية واملحال العامة  ،بعد التن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
د �	-إقرار اللوائح اخلا�صة مبراقبة احليوانات ال�ضالة وال�سائبة  ،بعد التن�سيق مع
اجلهات املخت�صة .
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هـ  -اقرتاح اللوائح اخلا�صة بعمل �سيارات الأجرة وو�سائل النقل العام .
و � -إقرار اللوائح اخلا�صة ب�إدارة وتنظيم الأ�سواق واملقابر وامل�سالخ ومرادم النفايات ،
وذلك مع عدم الإخالل باخت�صا�صات وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد
املياه فـي �ش�أن �إدارة وتنظيم الأ�سواق ال�سمكية .
ز  -درا�سة م�شروعات خطط التنمية فـي نطاق املحافظة  ،واقرتاح امل�شاريع الإمنائية
فـيها .
ح �	-إبداء املقرتحات حول �أداء فروع الوحدات احلكومية اخلدمية فـي املحافظة .
ط � -إبداء الر�أي ب�ش�أن املواقع املقرتحة للم�شاريع التنموية  ،واخلدمية  ،واالقت�صادية ،
واملخططات العمرانية .
ي  -متابعـ ــة الإجـ ــراءات املتخـ ــذة ملنع و�إزالة التعديات على �أمالك الدولة  ،واملرافق
العامة  ،و�إحرامات جماري الأودية  ،وال�شواطئ .
ك  -امل�شاركة فـي حتديد احتياجات املحافظة من املرافق العامة  ،واخلدمات احلكومية ،
واقرتاح امل�شروعات املتعلقة بها .
ل � -إبداء التو�صيات املتعلقة بال�صحة العامة  ،واقرتاح لوائح اال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
م  -امل�شاركة مع اجلهات املخت�صة فـي تقرير املنفعة العامة فـي جمال امل�شاريع التنموية
وفقا للأو�ضاع التي يقررها قانون نزع امللكية للمنفعة العامة .
ن � -إبداء الر�أي فـي املخططات العمرانية الهيكلية والعامة واملخططات اخلا�صة فـي
املناطق ال�سكنية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية فـي املحافظة .
�س  -املوافقة على �إقامة املهرجانات الثقافـية والرتفـيهية وال�سياحية  ،بعد التن�سيق
مع اجلهات املخت�صة .
ع  -متابعة تنفـيذ امل�شاريع اخلدمية والتنموية فـي املحافظة  ،و�إبداء املالحظات
ب�ش�أنها .
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ف  -متابعة تنفـيذ العقود اخلدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة �أو
التزامات عليها .
�ص � -إقرار الربامج الكفـيلة مب�ساعدة الفئات امل�ستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
ق  -اقت ــراح الربامــج الكفـيلة مب�ساعدة املت�ضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء
املناخية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
ر  -اقرتاح امل�شروعات املتعلقة بتطوير مدن املحافظة والواجهات ال�سياحية فـيها .
�ش  -حث م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص للم�ساهمة فـي تنمية املجتمع املحلي فـي
املحافظة  ،وامل�شاركة فـي حتديد �أولويات م�ساهماتها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
ت  -اقرتاح الربامج التوعوية والتثقيفـية فـي املجاالت التي تدخل فـي اخت�صا�صات
املجل�س .
ث  -درا�سة االقرتاحات وال�شكاوى املقدمة للمجل�س ب�ش�أن امل�سائل التي تدخل فـي
اخت�صا�صه  ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها .
خ  -درا�سة الق�ضايا االجتماعية والظواهر ال�سلبية فـي املحافظة  ،واقتـراح احللول
املنا�سبة لها بالتعاون مع اجلهات املخت�صة .
ذ  -العمل على توعية املجتمع املحلي ب�أهمية املحافظة على املحميات الطبيعية واحلياة
الفطرية  ،واقرتاح الإجراءات الكفـيلة بحماية البيئة و�سالمتها .
�ض  -التوا�صل مع املجتمع املحلي وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص للوقوف على مالحظاتهم
ومقرتحاتهم مبا يهدف �إلى خدمة وتطوير املحافظة .
املــادة ( ) 22
يجوز للمجل�س  -فـي �سبيل ممار�س ــة اخت�صا�صات ــه  -اال�ستعان ــة مبن يراه منا�سبا من
املخت�صـ ــني فـ ــي اجلهـ ــات املت�صـ ــل عمله ــا باجلوان ــب اخلدم ــية �أو التنموية فـي املحافظة ،
�أو غريهم من ذوي اخلربة والكفاءة .
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الف�صـــــل الثالــــــث
انتهــاء الع�ضويــة وحــل املجلــ�س
املــادة ( ) 23
تنتهي الع�ضوية فـي املجل�س ب�أحد الأ�سباب الآتية :
أ�  -الوف ـ ـ ـ ــاة .
ب  -فقد �شرط من �شروط الع�ضوية .
ج  -الإعفاء من الع�ضوي ـ ــة .
د � -صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة  ،تزيد مدتها على ( )3ثالثة �أ�شهر .
هـ  -حــل املجلــ�س .
وي�صدر قرار من الوزير بانتهاء الع�ضوية .
املــادة ( ) 24
يجوز للع�ضو من غري ممثلي اجلهات احلكومية تقدمي طلب مكتوب �إلى الرئي�س لإعفائه
من الع�ضوية  ،ويعترب الطلب مقبوال من تاريخ تقدميه  ،وعلى الرئي�س �إحاطة املجل�س
بذلك فـي �أول جل�سة له  ،و�إخطار الوزير .
املــادة ( ) 25
على الرئي�س عر�ض �أمر الع�ضو من غيـر ممثلي اجلهات احلكومية  ،الذي تخلف عن ح�ضور
( )2اجتماعني متتاليني �أو ( )3ثالثة اجتماعات غري متتالية خالل ال�سنة  ,وعلى املجل�س
النظر فـي �أمره  ،ف�إذا ر�أى بعد �سماع �أقواله �أن عذره غيـر مقبول � ،أو تعذر �سماع �أقواله لتخلفه
عن احل�ضور � ،أ�صدر املجل�س قرارا ب�إعفائه من الع�ضوية  ،وتعترب ع�ضويته منتهية اعتبارا
من اليوم الأول لتخلفه عن احل�ضور  ،ويعر�ض �أمر الع�ضو من ممثلي اجلهات احلكومية على
الوزير  ,التخاذ الإجراء املنا�سب فـي �ش�أنه بالتن�سيق مع اجلهة التي ميثلها .
املــادة ( ) 26
يعفى الع�ضو من غري ممثلي اجلهات احلكومية �إذا �أخل بواجبات ع�ضويته فـي املجل�س  ،وذلك
بقرار من الوزير بعد �سماع �أقواله من قبل الرئي�س  ،ما مل يتعذر ذلك ب�سبب تخلفه عن احل�ضور .
ويعر�ض �أمر الع�ضو من ممثلي اجلهات احلكومية على الوزير  ,التخاذ الإجراء املنا�سب
بالتن�سيق مع اجلهة التي ميثلها .
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املــادة ( ) 27
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء  ،حل املجل�س قبل انتهاء فرتته � ،إذا
ارتكب خطـ أ� ج�سيمـا �أدى �إلى إ�حلـاق �ضرر بامل�صلحة العامـة  ،ف�إذا كان املتبقي من فرتة
املجل�س يزيد على �سنــة  ،يتم انتخاب جمل�س جديد  ،وتكون فرتة املجل�س اجلديد مكملة
لفرتة املجل�س ال�سابق .
ويجب �أن يت�ضمن قرار احلل ت�شكيل جلنة تتولى اخت�صا�صات املجل�س حلني انتخاب
املجل�س اجلديد � ،أو انتهاء الفرتة املتبقية للمجل�س �إذا كانت �أقل من �سنة .
املــادة ( ) 28
�إذا انتهت ع�ضوية الع�ضو املنتخب خالل ( )6الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء فرتة
املجل�س  ،حل حمله احلا�صل على �أكرث الأ�صوات من بني املر�شحني بح�سب ترتيبهم وفقا
لنتائج االنتخابات عن الفرتة ذاتها  ،و�إذا كان الع�ضو من غري الأع�ضاء املنتخبني فـيتم
�إخطار الوزير بذلك  ,لإ�صدار قرار بت�سمية من يحل حمله بالتن�سيق مع اجلهة التي
ميثلها .
املــادة ( ) 29
يجوز للع�ضو الذي �أعفي من ع�ضويته وفقا لأحكام املادتني ( )26 ، 25من هذا القانون ،
الطعن فـي القرار ال�صادر بذلك �أمام حمكمة الق�ضاء الإداري خالل (� )60ستني يوما من
تاريخ علمه بالقرار  ،وتف�صل املحكمة فـي الطعن على وجه اال�ستعجال .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/127
بنقل م�ست�شار من وزارة ال�صحة �إلى المكتب الخا�ص
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلــى القانــون اخلــا�ص بنظــام املوظفــني بديــوان البــالط ال�سلطانــي ال�صــادر باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم ، 97/97
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقل ال�سيد الدكتور �سلطان بن يعرب بن قحطان البو�سعيدي من وزارة ال�صحة �إلى املكتب
اخلا�ص بذات خم�ص�صاته املالية والوظيفية  ،ويعني م�ست�شارا بالدرجة اخلا�صة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  1 :من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1369
ال�صادرة فـي 2020/12/6م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/128
بت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة عمانية مقفلة با�سم �شركة تنمية طاقة عمان �ش.م.ع.م
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  74/33ب�ش�أن ال�شركات امل�ؤ�س�سة مبوجب مر�سوم �سلطاين ،
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011 /8
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2019/18
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ت�ؤ�س�س مبقت�ضى �أحكام هذا املر�ســوم  ،وامللحق املرفـق �شركة م�ساهمة عمانيـة مقفلـة با�سم
�شركة تنمية طاقة عمان �ش.م.ع.م .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  17 :من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  3 :من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1369
ال�صادرة فـي 2020/12/6م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/129
ب�إجـراء تنقـالت وتعيينـات فـي ال�سلـك الدبلوما�سـي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ينقل الدكتور ال�سيد �أحمد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي �سفرينا لدى اململكة العربية
ال�سعودية ويعني �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة .
املــادة الثانيــــة
يعيــن ك ــل مــن :
 -1عبداللـه بن نا�صر بن م�سلم الرحبي �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى جمهورية
م�صر العربية ومندوبا دائما لل�سلطنة لدى جامعة الدول العربية .
 -2مو�سى بن حمدان بن مو�سى الطائي �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى الواليات
املتحدة الأمريكية .
 -3ال�شيخ هالل بن مرهون بن �سامل املعمري �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا لدى
اململكة الأردنية الها�شمية .
� -4سمو ال�سيد في�صل بن تركي بن حممود �آل �سعيد �سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا
لــدى اململكــة العربيــة ال�سعوديــة ومندوبا دائما لل�سلطنة لدى منظمة التعاون
الإ�سالمي .
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املــادة الثالثــــة
يعيــن ك ــل مــن :
� -1صالح بن �سليمان بن �أحمد احلارثي �سفرينا لدى جمهورية كينيا ليكون �سفريا
لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى دولة �أرترييا .
 -2مبارك بن �سامل بن علي الزكواين �سفرينا لدى جمهورية جنوب �أفريقيا ليكون
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية مدغ�شقر .
 -3علي بن عبداللـه بن �سامل املحروقي �سفرينا لدى جمهورية تنزانيا املتحدة ليكون
�سفريا لنا فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى جمهورية �سي�شل .
 -4الدكتور محمــد بن �سعيد بن خليفــة البو�سعيــدي �سفرينــا لــدى اليابــان ليكــون
�سفريا لنا فوق العـادة ومفو�ضا غري مقيم لدى ا�سرتاليا .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  17 :من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  3 :من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1369
ال�صادرة فـي 2020/12/6م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/130
بتعييــن منــدوب دائــم لل�سلطنــة
لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليون�سكو )
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الدكتور حمد بن �سيف بن علي الهمامي مندوبا دائما لل�سلطنة لدى منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ( اليون�سكو ) .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  17 :من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  3 :من دي�سمبــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1369
ال�صادرة فـي 2020/12/6م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/131
فـي �شـ�أن قطـاع امليـاه وال�صـرف ال�صحـي
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى قانون منح امتياز مرفق كهرباء �صاللة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2001/20
وعلى قانون منح امتياز مرفق ال�صرف ال�صحي مبحافظة ظفار ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 2004/16
وعلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 2004/78
وعلى قانون منح امتياز مرفق ال�صرف ال�صحي مبحافظة م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 2005/69
وعلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2009/58
وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2019/51
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/61ب�إن�شاء جهاز اال�ستثمار العماين ,
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/78بتعديل م�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به �إلى هيئة تنظيم اخلدمات العامة و�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات �إليها ,
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/92بتعديل م�سمى وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
�إلى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تتولى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه اقرتاح ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
واخلطط فـي �ش�أن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي  ,وعر�ضها على جمل�س الوزراء لالعتماد .
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املــادة الثانيــــة
تتولى هيئة تنظيم اخلدمات العامة ممار�سة االخت�صا�صات املتعلقة بتنظيم �أن�شطة قطاع
املياه وال�صرف ال�صحي .
املــادة الثالثــــة
تتولى ال�شركة العمانية خلدمــات ال�ص ــرف ال�صح ــي (�ش.م.ع.م) الق ــيام ب�أن�شط ــة املي ــاه
وال�صرف ال�صحي فـي كافة حمافظات ال�سلطنة  ,عدا حمافظة ظفار  ,كما تتولى �شركة
ظفار للطاقة (�ش.م.ع.م) القيام ب�أن�شطة املياه وال�صرف ال�صحي فـي حمافظة ظفار .
املــادة الرابعــــة
ت�ؤول �إلى ال�شركة العمانية خلدمات ال�صرف ال�صحي (�ش.م.ع.م) كافة الأ�صول وال�سجالت
واملوجودات واحلقوق وااللتزامات اخلا�صة بالهيئة العامة للمياه .
وت�ؤول �إلى �شركة ظفار للطاقة (�ش.م.ع.م) كافة الأ�صول وال�سجالت واملوجودات واحلقوق
وااللتزامات اخلا�صة باملديرية العامة للمياه فـي مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار .
كما ت�ؤول �إلى ال�شركة العمانية خلدمات ال�صرف ال�صحي و�شركة ظفار للطاقة (�ش.م.ع.م)
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة الأخرى كافة الأ�صول وال�سجالت واملوجودات واحلقوق
وااللتزامات ذات ال�صلة بقطاع املياه وال�صرف ال�صحي  ,وذلك كل فـيما يخ�صه وفقا حلكمي
الفقرتني الأولى والثانية من هذه املادة .
وال ت�ؤثر تلك الأيلولة على املعاملة املقررة قانونا للت�صرفات والعقود املربمة قبل تاريخ
العمل بهذا املر�سوم والتي يكون حملها �أيا من احلقوق وااللتزامات امل�شار �إليها فـي الفقرات
ال�سابقة من حيث ال�ضرائب والر�سوم .
املــادة الخام�ســة
ينقــل موظــفو الهيئــة العام ــة للمي ــاه �إل ــى ال�شركة العماني ــة خلدم ــات ال ــ�صرف ال�صح ــي
(�ش.م.ع.م)  ,كما ينقل موظفو املديرية العامة للمياه فـي مكتب وزير الدولة وحمافظ
ظفار �إلى �شركة ظفار للطاقة (�ش.م .ع.م)  ,وفقا لأحكام قانون التخ�صي�ص امل�شار �إليه .
كما ينقل العاملون فـي �شركة �صاللة خلدمات ال�صرف ال�صحي (�ش.م.ع.م) � ,إلى �شركة
ظفار للطاقة (�ش.م .ع.م)  ,وذلك وفقا ملنهاج التحويل املن�صو�ص عليه فـي املادة ال�ساد�سة
من هذا املر�سوم دون الإخالل باملزايا التي قد تكون مقررة لهم مبوجب قانون �آخر .
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املــادة ال�ساد�ســـة
تتولى وزارة املالية بالتن�سيق مع جهاز اال�ستثمار العماين �إعداد وتنفـيذ منهاج التحويل
خالل مدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا املر�سوم .
املــادة ال�سابعـــة
يتول ــى جهــاز اال�ستثم ــار العمانــي اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذا املر�سوم ,
وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية .
املــادة الثامنـــة
ي�ستمر العمل بالقوانني  ,واملرا�سيم ال�سلطانية  ,واللوائح  ,والقرارات ذات ال�صلة بقطاع
املياه وال�صرف ال�صحي املعمول بها فـي تاريخ �إ�صدار هذا املر�سوم  ,وذلك �إلى �أن ي�صدر
القانون املنظم لقطاع املياه وال�صرف ال�صحي .
املــادة التا�سعـــة
تلغى الهيئة العامة للمياه من تاريخ االنتهاء من تنفـيذ منهاج التحويل املن�صو�ص عليه
ف ــي املادة ال�ساد�س ــة م ــن هــذا املر�ســوم  ,كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ,أو يتعار�ض
مع �أحكامه .
املــادة العا�شـــرة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  23 :من ربيع الثاني �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  9 :من دي�سمبـــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1370
ال�صادرة فـي 2020/12/13م
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/132
بتعييـن قا�ضييـن فـي املحكمـة العليـا
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
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 بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الوارد ا�سماهما فـي القائمة املرفقة قا�ضيني فـي املحكمة العليا .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  7 :من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  22 :من دي�سمبـــــــــــــــر �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

ن�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1372
ال�صادرة فـي 2020/12/27م
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قائمـة با�سمـي القا�ضييـن
املعينيـن فــي املحكمـة العليـا
-

�أحم ـ ـ ــد عل ـ ـ ــي ح�س ـي ـ ـ ـ ــن خلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

-

حاتــم �إبراهيـم ال�سعيــد ال�ضهيـري
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ديــوان البــالط ال�سلطانـــي
املرا�ســـم ال�سلطانيـــة
�أمـــر منــــح و�ســـام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنح و�سام الإ�شادة ال�سلطانية لكل من :
�أوال  :الدرجـــــة الأولـــــى (الأطبــــــاء) :
 - 1العمي ـ ـ ـ ــد طبيب �سي ـ ـ ـ ــف بن زاه ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�س ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 - 2الربوفي�سور من�صور بن �سيـف بن خميـ�س املن ـ ـ ـ ــذري
 - 3العقيد طبيب مو�سى بن من�صور بن علي �أوالد ثاين
 - 4العقيد طبيب �صالـ ــح بن �سع ـ ــود بن حمـ ــد العبـ ـ ــري
 - 5العقيد طبيب �إبراهيم بن خمي�س بن علــي العل ـ ـ ــوي
ثانيـا  :الدرجـــــة الثانيــــــة (املمر�ضون) :
� - 1سع ـ ـ ـ ــود بن حمي ـ ـ ــد بن عبـ ـ ــداللــه الالهـ ـ ـ ــوري
 - 2خــالـ ـ ـ ـ ـ ــد بن نا�صـ ـ ـ ـ ــر بن �سيـ ـ ـ ـ ـ ــف احلب�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 - 3في�صـ ـ ـ ــل بن خميـ ـ ـ ــ�س بن حمـ ـ ــود اليحيـ ـ ـ ـ ـ ــائي
 - 4قا�س ـ ـ ـ ـ ــم بن يعق ـ ـ ـ ــوب بن �سي ـ ـ ـ ـ ـ ــف القا�سم ـ ـ ـ ـ ــي
وذلك لنيلهم �شرف م�س�ؤولية املتابعة ال�صحية والعالج للمغفور له  -ب�إذن اللــه  -ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد " طيب اللــه ثراه " .
وق ــد �صدر �أمر املنــح بتاريــخ  26مـن جمادى الأولى 1441هـ  ،املواف ــق  22مـن ينـ ــاير 2020م .
ن�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1330
ال�صادرة فـي 2020/2/23م
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي
املرا�ســم ال�سلطانيــة
اأمــر منــح و�ســام
تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنــح و�س ــام الإ�سادة ال�سلطانية من الدرجة الأولى للوزير املتقاعد  /يو�سف بن علوي بن عبداللـه ،
وذلك تقديرا جلهوده التي بذلها خالل فرتة عمله .
وق ــد �سـ ــدر اأمــر املنـ ــح بتاريـ ــخ  6مــن حمــرم 1442هـ  ،املوافـ ـ ــق  26م ــن اأغ�سط ـ ــ�س 2020م .

ن�سر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1357
ال�سادرة فـي 2020/9/13م
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ديــوان البــالط ال�سلطانـــي
املرا�ســـم ال�سلطانيـــة
اأمـــر منــــح و�ســـام
تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنح و�سام الإ�سادة ال�سلطانية لكل من :
اأوال  :الدرجـــــة الثانيــــــة :
 �سعادة الدكتورة  /فاطمــة بنت حممــد بن باقر العجمي ـ ــةثانيـا  :الدرجـــــة الثالثــــــة :
 الفا�سلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  /عائ�سة بنــت عمـر بن اأحم ــد احلب�سيـ ـ ـ ــة الفا�سلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  /فريدة بنـت مو�سى بن جمعة البلو�سي ــة الفا�سلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  /زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة بنت �سال ـ ـ ـ ـ ـ ــم العوفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املهند�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  /ي�سرى بنت خلف بن �سليمان ال�سبحيةوذلك مبنا�سبة تكرميهن فـي يوم املراأة العمانية .
وق ــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ  29مـن �سفر 1442هـ  ،املواف ــق  17مـن اأكتوبر 2020م .

ن�سر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1364
ال�سادرة فـي 2020/11/1م
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ديــوان البــالط ال�سلطانـــي
املرا�ســـم ال�سلطانيـــة
اأمـــر منــــح و�ســـام
تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبن ــح و�ســام الإ�ســادة ال�سلطانيــة ( الدرجــة الثالثـ ــة ) لكــل مــن :
 - 1الفا�سل  /اإبراهيم بن عامر بن نا�سر اليحمدي
 - 2الفا�سل  /ح�س ــن بن �سال ــم بن جمع ــة الفار�سـ ــي
 - 3الفا�سل  /حمم ــد بن علـ ــي بن �سالـ ــح املرجب ـ ــي
وذلك تقديـ ــرا جلهودهـ ــم الت ــي بذلوهـ ــا خـ ــالل فت ـ ــرة عملهـ ــم .
وق ــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ  30من ربيع الأول 1442هـ  ،املواف ــق  16من نوفمب ـ ــر 2020م .

ن�سر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1367
ال�سادرة فـي 2020/11/22م
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ديــوان البــالط ال�سلطانـــي
املرا�ســـم ال�سلطانيـــة
اأمـــر منــــح و�ســـام
تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنــح اأو�سمــة لكل من :
اأول  :و�سام ال�ستحقاق ( الدرجة الأولى ) :
 - 1املكرمة الدكتورة عائ�سة بنت حمد الدرمكية
 - 2الباحث علي بن اأحمد بن حما�ش ال�سحـ ـ ـ ــري
 - 3الدكتـ ـ ـ ــور علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج الكثيـ ـ ـ ـ ـ ــري
ثانيـا  :و�سام التقدير للخدمة املدنية اجليدة ( الدرجة الثانية ) :
 - 1الأ�ست ـ ـ ــاذة بيوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بنـ ــت عل ـ ـ ـ ـ ــي ال�سابريـ ـ ـ ــة
 - 2الدكتـ ـ ـ ــور ه ـ ـ ــالل بـ ــن �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ــد احلج ـ ـ ـ ـ ـ ــري
 - 3اإبراهيـ ـ ـ ــم ب ــن عل ـ ــي ب ـ ــن قمب ـ ـ ـ ـ ــر العجمـ ـ ـ ـ ــي
وذلك تقديرا من لدن جاللته  -اأعزه اللـه  -جلهودهم واإ�سهاماتهم الطيبة فـي خمتلف املجالت .
وق ــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ  14مـن ربيع الثاين 1442هـ  ،املواف ــق  30مـن نوفمرب 2020م .

ن�سر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1370
ال�سادرة فـي 2020/12/13م
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�أمـــر منــــح و�ســـام
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم  -حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنــح و�سام عمان الع�سكري من الدرجة الثانية للواء الركن  /ريت�شارد �ستانفورد " كبري
ال�ضباط الربيطانيني املعارين " وذلك مبنا�سبة انتهاء مهام عمله بال�سلطنة .
وقـد �صدر �أمر املنــح بتاريــخ  13من جمادى الأولى 1442هـ  ،املواف ــق  28مـن دي�سمرب 2020م .

ن�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية رقم ()1374
ال�صادرة فـي 2021/1/10م
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