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اجلريدة الر�سمية العدد )932(

مر�ســــوم �ســــلطانى
 رقـــم 2011/49 

بالت�سديـق علــى اتفاقيــة
 بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام اال�سرتاكية 

حول الت�سجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،
وعلــى التفاقيــة بيــن حكومــة �سلطنــة عمــان وحكومــة جمهوريـة فيتنــام ال�سرتاكيــة حـول 
الت�سجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات املوقعة فى هانوى بتاريخ 5 من �سفر 1432هـ 

املوافق 10من يناير 2011م ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى
الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 18 من ربيع الثانى �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 23 من مــــــــــــار�س �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية بني
حكومة �سلطنة عمان

وحكومة جمهورية فيتنام اال�سرتاكية
حول الت�سجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات  

اإن حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام اال�سرتاكية ) ي�ســار اإليهمــا فيمــا يلــى 
بـــــ " بالطرفني املتعاقدين "(

رغبــة منهمــا فــى تهيئـــة املنــــاخ املالئــم الـــذى يـوؤدى اإىل تنميـــة التعاون االقت�ســادى بينهمــا 
وخا�سة ال�ستثمارات م�ستثمرى اأى طرف متعاقد فى اإقليم الطرف املتعاقد االآخر .

واإدراكا منهما باأن الت�سجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات �سيوؤديان اإىل حتفيز املبادرات 
التجارية وزيادة االزدهار فى اإقليم كال الطرفني املتعاقدين .

فقد اتفقتا على ما يلى :
املادة االأوىل
التعريفات

الأغرا�ض هذه االتفاقية :
1- يق�سد مب�سطلح ا�ستثمار :

اأى نوع من االأ�سول التى اأقيمت ب�سفتها ا�ستثمارات طويلة املدى فى اإقليم اأى طرف 
متعاقد بوا�سطة م�ستثمر الطرف املتعاقد االآخر طبقا لقوانني وت�سريعات الطرف 

املتعاقد ال�سابق وت�سمل على �سبيل املثال ولي�ض احل�سر :
اأ - احل�س�ض ، واالأ�سهم ، وال�سندات ، والديون ، اأو اأوراق مالية اأخرى ، واأى اأ�سكال 

اأخرى من احلقوق اأو دين امل�ساهمة فى ال�سركات .
ب - املطالبات باالأموال ، واملطالبات باأى اأ�سول اأخرى اأو اأداء مبوجب تعاقد له قيمة 

اقت�سادية .
ج - حقوق امللكية الفكرية التى ت�سمل حقوق الن�سر والتاأليف ، والعالمات التجارية ، 
وبراءات االخرتاع ، والت�ساميم ال�سناعية ، والنماذج والعمليات الفنية ، واملعرفة ، 

والعالمات التجارية ، واالأ�سرار التجارية ، واالأ�سماء وال�سهرة التجارية .
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د -   اأى حق ممنوح مبوجب قانون ، اأو عقد ، اأو اأى تراخي�ض ، اأو ت�ساريح وفقا للقانون 
 ، وا�ستخراجها   ، واكت�سافها   ، الطبيعية  املوارد  عن  التنقيب  بحقوق  يتعلق  فيما 

وا�ستزراعها ، وا�ستخدامها .
هـ - اأى اأموال اأخرى مادية وغري مادية ، وملكية منقولة وغري منقولة ، واأى حقوق 

ملكية ذات ال�سلة مثل االإيجارات ، والرهونات ، واالمتيازات ، والتعاهدات .
اأى تغيري فى ال�سكل الذى مت فيه ا�ستثمار اأو اإعادة ا�ستثمار االأ�سول يجب اأال يوؤثر 
على اأهليتها ب�سفتها ا�ستثمارات �سريطة اأن يكون هذا التغيري وفقا لقوانني ولوائح 

الطرف املتعاقد امل�سيف لال�ستثمار .
2 - يق�سد مب�سطلح م�ستثمر فيما يتعلق باأى طرف متعاقد :

اأ - اأى �سخ�ض طبيعى يحمل جن�سية ذلك الطرف املتعاقد وفقا لقوانينه املطبقة ، و
ب - اأى �سخ�ض قانونى كون ، اأو �سكل اأو اأن�ساأ مبوجب قوانني وت�سريعات ذلك الطرف 

املتعاقد ، وله اأعمال حقيقية فى اإقليم ذلك الطرف وفقا لقوانينه ولوائحه .
3 - يق�ســــد مب�سطلــــح عائــــدات :

كافــــة االأمــــوال الناجتــــة من اال�ستثمــــار اأو اإعـــادة اال�ستثمار ، بغ�ض النظر عن طريقة 
الدفع وت�سمل على �سبيل املثال ولي�ض احل�سر : االأرباح ، والفوائد ، ومكا�سـب راأ�ض 
الــــمال ، واأربــــاح االأ�سهــــم ، واالإتــــاوات ، واملدفوعـــات االأخــرى اأو الر�سوم ، واملدفوعات 

العينية بغ�ض النظر عن نوعها .
4 - يق�سد مب�سطلح اإقليم :

 ،  ) اجلزر  ت�سمل   ( االإقليمية  واملياه  االأرا�سى  جميع   : عمان  ل�سلطنة  بالن�سبة   - اأ 
واملناطق البحرية وقاع البحر ، واملجال اجلوى اخلا�سع ل�سيادتها ، ت�سمل املنطقة 
االقت�ساديـــة اخلال�ســـة واجلـــرف القـــارى الـــذى متار�ض فيـــه ال�سلطنــة حقوقهــا 

ال�سيادية و�سلطاتها طبقا للقوانني املحلية والدولية .
ب - بالن�سبة جلمهورية فيتنام اال�سرتاكية : االأرا�سى االإقليمية التابعة لها وجزرها 
ومياههــــا الداخليــــة وبحارهـــا االإقليميـــة واملجـــال اجلـــوى اخلا�ســـع ل�سيادتهـــا ، 
واملناطق البحرية ما وراء البحر االإقليمى الذى ي�سمل قاع البحر وباطن االأر�ض 
التى متار�ض فيه جمهورية فيتنام اال�سرتاكية حقوقها ال�سيادية و�سلطاتها طبقا 

للت�سريعات املحلية والقوانني الدولية .
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5 - يق�سد مب�سطلح العملة القابلة للتحويل بحرية :
اأى عملــــة يحددهــا �سنـــدوق النقــد الدولــى من حيـــن الــى اآخـــر ، ب�سفتهــــا عملــــة 
قابلــة لال�ستخدام بحرية مبوجب مواد اتفاقية �سندوق النقد الدوىل وتعديالتها .

املادة الثانية 
نطاق تطبيق االتفاقية

1 - تطبق هذه االتفاقية على اال�ستثمارات التى اأقيمت من قبل م�ستثمرى اأحد الطرفني 
اأو بعد دخول هذه االتفاقية حيز  االآخر قبل  املتعاقد  اإقليم الطرف  املتعاقدين فى 
التنفيذ ، والتى مت قبولها طبقا لقوانني ولوائح الطرف املتعاقد امل�سيف لال�ستثمار .
2 - ال تطبـــق هــــذه االتفاقيـــة على نزاعـــات اال�ستثمـــار التى تن�ســـــاأ نتيجـــة وقـــــوع اأحــداث 
اأو نزاعــــات اال�ستثمـــار التى مت ت�سويتهـــا اأو التــى كانـــت �سمــــن االإجراءات القانونيـــة 

اأو التحكيمية م�سبقا قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ .

املادة الثالثة
ت�سجيع وحماية اال�ستثمارات

1 - على كل طــرف متعاقـــد اأن يقـــوم طبقـــا لقوانينه ولوائحه بت�سجيع وتهيئــة الظــروف 
املواتية مل�ستثمرى الطرف املتعاقد االآخر الإقامة ا�ستثمارات فى اإقليمه وقبول تلك 

اال�ستثمارات وفقا حلقه فى ممار�سة ال�سلطات املمنوحة له مبوجب قوانينه .
2 - متنح ا�ستثمارات وعائـــدات م�ستثمرى كل طرف متعاقد فى جميــع االأوقــات معاملــة 
عادلة ومن�سفة وتتمتع باحلماية الكاملة وال�سمان فى اإقليم الطرف املتعاقد االآخر 
وال ينتق�ض اأى طرف متعاقد عن طريق االإجراءات غري املعقولة اأو التمييزية من 
اإدارة ا�ستثمــــــارات م�ستثمــــــرى الطـــــرف املتعاقـــــد االآخـــر اأو �سيانتـهــــا اأو ا�ستخدامهــــا 

اأو التمتع بها اأو الت�سرف بها فى اإقليمه .
3 - على اأى طرف متعاقـــد اأن يقـــوم وفقـــا لقوانينـــه ولوائحــه املطبقـــة املتعلقـــة بدخـــول 
 ، االآخر  املتعاقد  للطرف  الطبيعيني  لالأ�سخا�ض  بال�سماح   ، املواطنني  غري  واإقامة 
واالأ�سخــــا�ض االآخريـــن الذيـــن عينهـــم اأو وظفهـــم م�ستثمـــرو الطـــرف املتعاقـــد االآخـــر 

للدخول واالإقامة فى اإقليمه لغر�ض الدخول فى االأن�سطة املرتبطة باال�ستثمارات .
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املادة الرابعة
معاملة اال�ستثمارات

1 - فيما يتعلق با�ستخدام اال�ستثمارات ، اأو اإدارتها ، اأو اإقامتها ، اأو ت�سغيلها ، اأو التو�سع 
لقوانينـــه  وفقـــا  يجـــب عل كل طرف متعاقد   ، اآخر  ت�ســـرف  اأى  اأو   ، بيعها  اأو   ، بها 
تقام فى  التى  وا�ستثماراتهم  االآخر  املتعاقد  الطرف  مل�ستثمرى  اأن مينح   ، ولوائحــه 
اإقليمه معاملة ال تقل اأف�سلية عن تلك التى مينحها فى الظروف املماثلة مل�ستثمريه 

اأو م�ستثمرى اأى دولة اأخرى وا�ستثماراتهم وعائداتهم .
2 - يجب اأال تف�سر اأحكام هذه املادة بحيث تلزم اأحد الطرفني املتعاقدين باأن يقدم اإىل 
م�ستثمرى الطرف املتعاقد االآخر فوائد اأية معاملة اأو تف�سيل اأو امتياز ناجت عن ما يلى :
اأ - اأى احتـــاد جمركـــى ، اأو احتـــاد اقت�ســـادى ، اأو منطقـــة جتـــارة حـــرة اأو احتـــاد نقـدى 
اأو اأى �سكـــل اآخر من اأ�سكـــال االتفاقيـــات االقت�ساديــــة اإقليميــــة اأو ثنائيـــة اأو اأى 

اتفاقيات دولية مماثلة التى يكون الطرفان اأو �سي�سبحان جزء منها اأو .
ب - اأى اتفاقية عن جتنب االزدواج ال�سريبى اأو اتفاقيات دولية اأو اإقليمية اأو ثنائية 

اأو اأى اتفاقيات اأخرى مماثلة اأو اأى ت�سريعات تتعلق كليا اأو جزئيا بال�سرائب .
منح  الطرفني  اأى  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  اأحكام  تلزم  ال   ، التاأكيد  من  للمزيد   -  3
م�ستثمرى الطرف املتعاقد االآخر ذات املعاملة التى مينحها مل�ستثمريه فيما يتعلق 
، والقرو�ض املي�سرة ،  ، وامل�ساعدات  بتملك االأرا�سى والعقارات واحل�سول على املنح 

وامل�سرتيات احلكومية واخلدمات املقدمة فى ممار�سة ال�سلطة احلكومية .
املادة اخلام�سة

التعوي�ض عن اخل�سائر
االآخر  املتعاقد  الطرف  م�ستثمرى   ، لال�ستثمار  امل�ست�سيف  املتعاقد  الطرف  مينح   -  1
الذين تتعر�ض ا�ستثماراتهم للخ�سائر ب�سبب احلرب اأو اأى نزاع م�سلح اآخر اأو اإعالن 
حالـــــة الطــــوارئ على امل�ستــــوى الوطنـــى اأو ثـــورة ، اأو ا�سطرابـــات مدنيـــة ، اأو متــرد 
 ، امل�ست�سيف لال�ستثمار  املتعاقد  الطرف  اإقليم  اأحداث مماثلة فى  اأى  اأو   ، �سغب  اأو 
فيمــا يتعلــق بــرد احلقـــوق ، اأو ال�سمـان ، اأو التعويــ�ض ، اأو اأى ت�سويـة اأخــرى ، معاملــة 
ال تقل اأف�سلية عن تلك التى مينحها ذلك الطرف املتعاقد مل�ستثمريه اأو م�ستثمرى 

اأى دولة اأخرى ، اأيهما اأكرث اأف�سلية للم�ستثمر .
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2 - دون االإخالل بالفقرة )1( ، مينح م�ستثمرو اأحد الطرفني املتعاقدين الذين تتعر�ض 
ا�ستثماراتهم خل�سائر فى اإقليم الطرف املتعاقد االآخر احلقوق اأو التعوي�ض بطريقة 
فورية ، وكافية ، وفعالة فى اأى من االأحداث امل�سار اإليها فى الفقرة )1( ناجتة عن : 
- اال�ستيالء على ا�ستثماراتهم اأو جزء منها بوا�سطة قوات اأو �سلطات الطرف املتعاقد 

االأخري ، اأو
- تدمري ا�ستثماراتهم اأو جزء منها بوا�سطة قوات اأو �سلطات الطرف املتعاقد االأخري 

دون اأن يكون ذلك بفعل القتال اأو مل تقت�سيه �سرورة املوقف .

املادة ال�ساد�سة
نزع امللكية

1 - اأ - ال يجوز تاأميم ا�ستثمارات م�ستثمرى اأى من الطرفني املتعاقدين اأو نزع ملكيتها 
اأو اإخ�ساعها الأى اإجراءات لها نف�ض اآثار التاأميم اأو نزع امللكية ) ي�سار اإليها فيما 
يلى"بنزع امللكية"( ، وذلك فى اإقليم الطرف املتعاقد االآخر اإال اإذا مت ذلك للمنفعة 
العامة كما مت حتديدها من قبل الطرف املتعاقد املنزوعة ملكيته مقابل تعوي�ض 
وفقا  متيزية  غري  اأ�س�ض  على  امللكية  نزع  اإجراءات  تنفذ   . وفعال  وكاف   ، فورى 

لالإجراءات القانونية لذلك الطرف املتعاقد املنزوعة ملكيته .
لال�ستثمارات  ال�سوقية  القيمة  اأ�سا�ض  على  التعوي�ض  ذلك  يتم ح�ساب  اأن  - يجب  ب 
منزوعة امللكية فى الوقت الذى يتم فيه م�سادرتها اأو فى الوقت الذى يتم فيه 
 . التعوي�ض  بهذا  االنتفاع  يتم  اأن  ، ويجب  اأ�سرع  اأيهما   ، امللكية  نزع  اإعالن قرار 

يجب اأن يتم التعوي�ض بعملة قابلة للتحويل بحرية .
ج - واإذا مل يكن من املمكن التاأكد ب�سهولة من القيمة ال�سوقية املذكورة اأعاله ، يتم 
العوامل  تاأخذ فى االعتبار جميع  اأ�سا�ض مبادئ من�سفة  التعوي�ض على  حتديد 
ذات ال�سلــة والظــروف مثـــل راأ�ض املـــال امل�ستثمـــر ، واالإهـــالك وقيمـــة االإحـــالل ، 

والقيمة الدفرتية .
د - ي�سمل ذلك التعوي�ض فائدة مبعدل ليبور )LIBOR( املطبق ابتداء من بداية 

تاريخ نزع امللكية ولغاية تاريخ الدفع .
2 - بالرغم من اأحكام الفقرة )1( اأعاله ، يخ�سع اأى اإجراء لنزع ملكية االأرا�سى لقوانني 

ولوائح الطرف املتعاقد املنزوعة ملكيته ب�ساأن �سروط امل�سادرة ودفع التعوي�ض .
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اأى من الطرفني املتعاقدين الذين تتاأثر ا�ستثماراتهم بنزع امللكية  3 - يحق مل�ستثمرى 
املادة  هذه  ملبادئ  وفقا  ا�ستثماراتهم  بتقييم  يتعلق  فيما  حلالتهم  الفورية  املراجعة 
وقوانني ولوائح الطرف املتعاقد منزوع امللكية - بوا�سطة �سلطة ق�سائية اأو اأية �سلطة 

اأخرى م�ستقلة للطرف املتعاقد االآخر .
املادة ال�سابعة

حتويل االأموال املتعلقة باال�ستثمار
1 - على كل طرف اأن ي�سمن مل�ستثمرى الطرف املتعاقد االآخر التحويل احلر للمدفوعات 
فيما يتعلق باأى ا�ستثمار داخل اأو خارج اإقليمه وفقا لقوانينه ولوائحه . يتم اإجراء 
جميع التحويالت بدون تاأخري وبعملة قابلة للتحويل بحرية على اأ�سا�ض �سعر ال�ســـرف 
ال�سائـد فى ال�ســـوق فى اإقليــم الطـرف املتعاقــد امل�سيـــف فى تاريـــخ التحويــــل للعملة 

املحولة .
2 - ت�سمل تلك التحويالت ما يلى :

اأ - راأ�ض املال واأى مبالغ اإ�سافية فى راأ�ض املال ت�ستخدم للمحافظة على اال�ستثمارات 
القائمـــة ، اأو زيادتهــــا ، اأو تو�سعتهــــا ، واأيــــة مبالــــغ اأخــــرى خم�س�ســــة لتغطيــــة 

امل�سروفات املرتبطة باإدارة اال�ستثمارات . 
ب - العائدات .

ج - املدفوعــات مبوجــب عقــد ، ت�سمــل املدفوعــات الرئي�سيــة والفائدة امل�ستحقة وفقا 
التفاقية قر�ض .

د - االإتاوات والر�سوم للحقوق املذكورة فى املادة )1( �سمن الفقرة )1( )ج(.
هـ  - ح�سيلة البيع اأو الت�سفية الكلية اأو اجلزئية الأى جزء من اال�ستثمار املقام بوا�سطة 

م�ستثمر من الطرف املتعاقد االآخر وذلك بعد اأدائه اللتزاماته املالية .
الذين يتم توظيفهم من اخلارج وي�سمح لهم  اأخرى للموظفني  اأرباح ومكافاآت   - و 
بالدخول فى االأن�سطة املتعلقة باال�ستثمارات التى تقام فى اإقليم الطرف املتعاقد 

امل�سيف .
ز - التعوي�ض املدفوع مبوجب املادتني )5( و )6( .

ح - املدفوعات الناجتة عن ت�سوية النزاعات .
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3 - بالرغم من الفقرتني )1( ، )2( ، يجوز الأى طرف منع اأو تاأخري اأى حتويل من خالل 
تطبيق قوانينه ولوائحه بطريقة عادلة قائمة على الثقة وغري متييزية ، فيما يتعلق بـ :

اأ - االإفال�ض ، اأو االإع�سار ، اأو حماية حقوق الدائنني .
ب - االإ�سدار ، اأو التداول ، اأو التعامل باالأوراق املالية ، اأو العقود االآجلة ، اأو اخليارات ، 

اأو امل�ستقات .
ج - اجلرائم اجلزائية اأو االإجرامية ، وا�سرتداد عائدات اجلرمية .

د - التقرير املاىل اأو حفظ �سجالت التحويــالت عند ال�ســرورة لدعــم تنفيذ القانـون 
اأو �سلطات الرقابة املالية .

هـ - �سمان االمتثال لالأوامر اأو االأحكام اخلا�سة باالإجراءات الق�سائية اأو االإدارية .
و - ال�سرائب .

ز - ال�سمان االجتماعى ، والتقاعد العام ، وم�ساريع االدخار االإجبارى .
ح - م�ستحقات ف�سل املوظفني .

املادة الثامنة
احللول

1 - اإذا قام اأى طرف متعاقد اأو الوكالة املعينة ) الطرف املعو�ض ( ب�سداد دفعات مفرو�سة 
مبوجب تعوي�ض ، اأو �سمان فيما يتعلق باأى ا�ستثمار فى اإقليم الطرف املتعاقد االآخر 

)الدولة امل�سيفة( ، يجب على الدولة امل�سيفة اأن تعرتف بــ :
اإىل الطرف  الناجتة من ذلك اال�ستثمار  التنازل عن جميع احلقوق واملطالبات  اأ - 

املعو�ض بوا�سطة القانون اأو معاملة قانونية .
ب - حق الطرف املعو�ض مبمار�سة جميع تلك احلقوق وتنفيذ تلك املطالبات وفر�ض 

جميع االلتزامات املتعلقة باال�ستثمار مبوجب احللول .
2 - ي�ستحق الطرف املعو�ض فى جميع الظروف نف�ض املعاملة فيما يتعلق بــ :

التنازل املذكور فى  اأ - احلقوق واملطالبات املكت�سبة وااللتزامات املفرو�سة مبوجب 
الفقرة )1( اأعاله .

ب - اأى مبالغ م�ستلمة مبوجب تلك احلقوق واملطالبات التى يحق للم�ستثمر االأ�سلى 
ا�ستالمها مبوجب هذه االتفاقية فيما يتعلق باال�ستثمار ذات ال�سلة .
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املادة التا�سعة
ت�سوية النزاعات بني طرف متعاقد وم�ستثمر

1 - تتم ت�سوية اأى نزاع قانونى ين�ساأ ب�سكل مبا�سر ب�ساأن ا�ستثمار مقام بني طرف متعاقد 
ال�سابق  املتعاقد  انتهاك مزعوم اللتزام  ب�ساأن  االآخر  املتعاقد  الطرف  وم�ستثمر من 
مبوجب هذه االتفـاقية تتعلق باإدارة ا�ستثمــار امل�ستثمـر ، واإجرائـه ، وت�سغيلـه ، وبيعه ، 
اأو اأى ت�سـرف اآخر الذى ي�سبب وقـوع خ�ســـارة و�سـرر بتلـــك اال�ستثمـــارات ، وديـــا عن 

طريق املفاو�سات بني الطرفني املعنيني بالنزاع ، اإذا اأمكن ذلك .
2 - اإذا مل تتم ت�سويــة ذلك النــزاع وديا خالل فتـــرة �ستة اأ�سهر بعد تاريخ تقديــم امل�ستثمــر 

اإخطارا خطيا اإىل الطرف املتعاقد ، يحال النزاع اإىل :
اأ -  املحكمة املخت�سة لدى الطرف املتعاقد الذى اأقيم فى اإقليمه اال�ستثمار ، اأو 

ب -  املركــز الدولـــى لت�سويـــة نزاعـــات اال�ستثمار )املركــز( الــذى تــم تاأ�سي�ســه مبوجــب 
اتفاقية وا�سنطن املربمة فى 18 مار�ض 1965م حول ت�سوية نزاعات اال�ستثمار بني 
اأن يكون كال الطرفني املتعاقدين طرفا  الدول ورعايا الدول االأخرى �سريطة 

فى املعاهدة املذكورة ، اأو
على  موقعا  املتعاقدين  الطرفني  اأحد  كان  اإن   ، للمركز  االإ�سافية  الت�سهيالت   - ج 

اتفاقية وا�سنطن ، اأو
يجب   ، النزاع  طرفى  قبل  من  عليها  االتفاق  يتم  مل  ما   ، خا�سة  حتكيم  هيئة  د -  
القانون  ب�ساأن  املتحدة  االأمم  للجنة  التابعة  التحكيم  قواعد  مبوجب  اإن�ساوؤها 

. )UNCITRAL( التجارى الدوىل
مبجرد اإحالة امل�ستثمر النزاع مبوجب اأى من االإجراءات املذكورة اأعاله ، يكون ذلك 

اخليار نهائيا . 
للمزيد من التاأكيد ، ال ي�سمل ن�ض معاملة الدولة االأوىل بالرعاية احلاجة ملنح الطرف 
املتعاقد االآخر اإجراءات ت�سوية نزاع غري عن تلك املن�سو�ض عليها فى هذه االتفاقية .
3 -  يعد اإحالة النزاع اإىل التحكيم مبوجب الفقرة )2( م�سروطا باإحالة النزاع اإىل ذلك 
التحكيم خالل فرتة قدرها �سنتان من الوقت الذى يدرك فيه اأو يفرت�ض اأن يدرك 
فيــه امل�ستثمـــر الطـــرف فى النـــزاع ، ب�ســـورة معقولـــة بخـــرق التـــزام مبوجــــب هــذه 
يعد طرفا فى  الذى  امل�ستثمر  قبل  وقع من  الذى  ال�سرر  اأو  باخل�سارة  و  االتفاقية 

النزاع اأو ا�ستثماراته .
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4 -  ت�ســــدر هيئـــة التحكيــــم قراراتهـــا ا�ستـنادا الأحكــام هــذه االتفـاقيــة ، وقوانيــن ولوائــح 
الطــرف املتعاقــد الــذى يعد طرفـــا فى النـــزاع والــذى تقــام اال�ستثمــارات فــى اإقليمــه 
)ت�سمل قواعده حول تنازع القانون( ، و�سروط اأى اتفاقية حمددة مربمة فيما يتعلق 

باال�ستثمارات اخلا�سة املقامة ، واملبادئ ذات ال�سلة بالقانون الدوىل .
5 -  ال يحق الأى مــن الطرفيــن املتعاقديــن اأن يثري اعرتا�ســا كدفــاع ، فـى اأى مرحلــة من 
مراحـل التحكيم اأو خــالل تنفيذ قـرار التحكيم ب�سبب اأن م�ستثــمر الطـرف املتـعاقد 
اآخر  تعوي�ض  اأى  اأو  تعوي�سـا  �سي�سـتلم  اأو  ا�سـتلم  النـزاع  فى  يعـد طرفا  الذى  االآخـر 

جلميع اخل�سائر املزعومة اأو جزء منها ، مبوجــب عقد �سمان اأو تاأمني .
نهائية وملزمة  االتفاقية  التى ت�سدرها هيئة حتكيم مبوجب هذه  القرارات  6 -  تكون 
على اأطـراف النزاع ويجب اأن تنـفذ وفقا للقـانون الوطنى فى اإقلـيم الطـــــرف املتعاقد 
ب�ساأن االعرتاف  املتحدة لعام 1985  القرار عليه ومعاهدة االأمم  الذى يتم ت�سديق 
وتنفيذ قرارات التحكيم االأجنبية )معاهدة نيويورك( ، اإذا كان الطرفان املتعاقدان 

ع�سوين فى تلك االتفاقية .

املادة العا�سرة 
ت�سوية املنازعات بني الطرفني املتعاقدين

1 - تتم ت�سـوية املنازعات بني الطـرفني املتعاقدين ب�سـاأن تف�سـري اأو تطبيق هــذه االتفاقية 
كلما اأمكن ذلك عن طريق امل�ساورات اأو القنوات الدبلوما�سية االأخرى .

من  اأى  طـلب  تاريخ  من  اعتبارا  اأ�سهر  �ستة  فرتة  خالل  النـزاع  ت�سوية  تتم  مل  اإذا   -  2
اتفاق  ، وما مل يتم  االأخرى  الدبلوما�سية  القنوات  اأو  الت�ساور  املتعاقدين  الطرفني 
الطرفني املتعاقدين على ذلك خطيا ، فاإنه يجوز الأى من الطرفني املتعاقدين من 
خـــالل اإخطار الطرف االآخر خطيا ، اإحالة النزاع اإىل هيئة حتكيم اآنية وفقا لالأحكـام 

التالية من هذه املادة .
3 - تتكون هيئة التحكيم على النحو التاىل : يقـوم كل طرف متـعاقد بتعيني ع�سـو واحد 
لها عالقات   ، اأخـرى  دولة  باختيار مواطن من  املحكمان  ويتفق هذان   ، الهيئة  فى 
موافقة  بعــد  للهيئة  رئي�سا  تعيينه  يتم   ، املتعاقدين  الطرفني  كال  مع  دبلوما�سية 
الطرفيـــن املتعاقديـــن ، ويجـــب تعيـيــن املحكميـــن خــــالل �سهريــن ، وتعييـــــن الرئيــ�ض 
خالل 4 اأ�سهر اعتبارا من تاريخ اإخطار اأى الطرفني الطرف االآخـر برغبته بتقدمي 

النزاع اإىل هيئة التحكيم .
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4 -  اإذا مل يتم تعيني املحكمني خالل الفرتة املحددة فى الفقرة )3( من هذه املادة فاإنه 
يجوز الأى من الطرفني املتعاقدين ، وفى غياب اأى اتفــاق اآخــــــر دعوة رئي�ض حمكمة 
العدل الدولية للقيام بالتعيينات الالزمة ، واإذا كان الرئيــ�ض مـن مواطنى اأى من 
الطـرفني املتعاقدين ، اأو وجـد ما مينــعه من تاأدية املــــهمة املذكورة ، فاإنه يتم دعــوة 
نائــب الرئيـــ�ض للقيــام بالتعيينـــات الالزمـة ، واإذا كــان نائــب رئيــ�ض حمكمـة العــدل 
الدوليـة من مواطنى اأى من الطـــرفني املتعاقدين اأو وجد ما مينعه من تاأدية املهمة 
فاإنه يتم دعوة ع�سو حمكمة العدل الدولية الذى يليه فى االأقدمية ، والذى لي�ض 

مواطنا الأى من الطرفني املتعاقدين الإجراء التعيينات الالزمة .
االتفــاقية  هذه  الأحكــام  وفقــا  االأ�ســوات  باأغلبية  قــراراتها  التحكيم  هيئة  5 -  ت�سـدر 
نهائية  قراراتها  وتكــون   ، للتطبيق  القــابلة  الدوىل  للقانون  بها  املعرتف  والقواعد 
وملزمة على كال الطرفني املتعاقدين . ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف الع�سو 
الذى يقوم بتعيينه وتكلفة متثيله فى اإجراءات التحكيم على اأن يتحمل كال الطرفني 
املتعاقدين تكلفة الرئي�ض واأى تكاليف اأخرى الإجراءات التحكيـم بالت�ساوى . وعالوة 
على ذلك ، يجوز لهيئة التحكيم ، وفقا ل�سلطتها التقديرية توجيه اأحد الطرفني 
املتعاقدين بدفع ن�سبة كبرية من التكاليف اأو جميعها . حتدد هيئة التحكيم اإجراءاتها 

اخلا�سة فى جميع اجلوانب املعنية االأخرى .
املادة احلادية ع�سرة

تطبيق القواعد االأخرى
اإذا ت�سمـنـــت االلتزامـــات مبوجـــب االتفاقيـــات الدوليـــة اأو التزامـــات خا�ســــة قائمـــة حاليـــا 
اأو �ستن�ساأ فى امل�ستقـبل بني االأطراف املتـعاقدة باالإ�ســافة اإىل هذه االتفاقية ، قواعـد عامة 
اأو حمددة ت�ستحق مبوجبها ا�ستثمارات م�ستثمرى الطرف املتعاقد االآخر معاملة اأف�سل 
من املعاملة املن�سو�ض عليها فى االتفاقية احلالية ، فاإن تلك القواعد يجب اأن ت�سود اإىل 

احلد الذى تكون فيها اأكرث اأف�سلية للم�ستثمر �سمن هذه االتفاقية .
املادة الثانية ع�سرة

الدخول فى حيز التنفيذ
يخطـــر كــل مـن الطـرفيـــن املتعاقديــن بع�سهمــا االآخـــر خطيــا عبــر القنــوات الدبلوما�سـيـــة 
با�ستيفاء االإجراءات القانونية لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ . علما باأن هذه االتفاقية

تدخل حيز النفاذ بعد )30( يوما من تاريخ ا�ستالم اآخر اإ�سعار من كل طرف .

عن حكومة
�سلطنة عمان
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املادة الثالثة ع�سرة
مدة االتفاقية واالنتهاء

1 - تظل هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة خم�سة ع�سر عاما وت�ستمر نافذة ما مل يتم 
اإنهاوؤها وفقا للفقرة )2( من هذه املادة .

2 -  يجوز الأى من الطرفني من خالل تقدمي اإخطار كتابى مدته �سنة واحدة اإىل الطرف 
املتعاقد االآخر ، اإنهاء هذه االتفاقية فى نهاية املدة املبدئية قدرها خم�سة ع�سر عاما 

اأو اأى وقت فيما بعد .
3 -  بالن�سبـــة لال�ستثمـــارات التــى تتـــم قبــل اإنهـــاء االتفــاقيـــة ، فـــاإن اأحكــــام جميـــع املــــواد 
االأخـرى فى هذه االتفــاقية تظل �سارية لفرتة اإ�ســافية قدرها ع�سر �سـنوات من تاريخ 

اإنهاء االتفاقية .
اإ�ســهادا ملا تقدم قام املوقعـان اأدناه واملفو�سان تفوي�سا كامـال ح�سب القـانون من حكومتيهما 

بالتوقيع على هذه االتفاقية .
حررت من ن�سختني اأ�سليتني فى هانوى فى هذا اليوم االثنني 5 من �سهر �سفر من عام 
1432هـ املــوافق 2011/1/10م باللغات العربية والفيتــنامية واالإجنلـــيزية ولكل الن�سو�ض 
حجيـة قانونية مت�ساوية ، وفى حــالة االختالف حــول التف�سري يعــتد بالن�ض االإجنليزى .

عن حكومة
�سلطنة عمان

عن حكومة
جمهورية فيتنام اال�سرتاكية
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