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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/23

بالت�سديق على امللحق االإ�سافـي لتعديل االتفاقية 

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب اأفريقيا لتجنب االزدواج 

ال�سريبـي ومنـع التهـرب ال�سريبـي بالن�سبـة لل�سرائـب على الدخـل مع ملحقهـا

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/92 بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان 

ال�سريبي  التهرب  ومنع  ال�سريبي  الزدواج  لتجنب  اأفريقيا  جنوب  جمهورية  وحكومة 

بالن�سبة لل�سرائب على الدخل املوقعة فـي م�سقط بتاريخ 2002/10/9م ، 

جمهورية  وحكومة  عمان  �سلطنة  حكومة  بني  التفاقية  لتعديل  الإ�سافـي  امللحق  وعلى 

جنوب اأفريقيا لتجنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على 

الدخل مع ملحقها املوقع فـي م�سقط بتاريخ 19 ذي احلجة 1432هـ املوافق 15 نوفمرب 2011م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديق على امللحق الإ�سافـي امل�سار اإليه ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

 املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 27 من جمادى االأوىل �سنة 1434هـ

املـوافــــق :   8  من ابـــريـــــــــــــــــل �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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امللحق االإ�سافـي لتعديل االتفاقية

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب اأفريقيا 

 لتجنب االزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي

بالن�سبة لل�سرائب على الدخل مع ملحقها 

اإن حكومــة �سلطنـــة عمـــان وحكومـــة جمهوريــة جنــوب اأفريقيــا ، رغبــة منهمــا فـي تعديل 

اتفاقية جتنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي بالن�سبة لل�سرائب على الدخل 

مع ملحقهــا واملوقعــان فـــي م�سقـط ، �سلطنــة عمـان بتاريــخ 9 اأكتوبــر 2002م )ي�ســار اإليهمــا 

فـي هذا امللحق بعبارة " التفاقية " ( قد اتفقتا على الآتي : 

املــادة االأولـــى

ي�ستبدل بالفقرة الفرعية )اأ( من الفقرة )3( من املادة الثانية من التفاقية الفقرة الآتية :

    " )اأ(  فـي �سلطنة عمان : 

                 �سريبة الدخل .

                ) وي�سار اإليها فـيما بعد بـ " ال�سريبة العمانية " ( ."

املــادة الثانيـــة

املادة )8( من التفاقية فـيما يتعلق بالدخل الذي  اأحكام الفقرة )6( من  يتوقف �سريان 

حت�سل عليه �سركة طريان اخلليج اعتبارا من ال�ساد�س من �سهر نوفمرب 2007م .

املــادة الثالثـــة

تلغى املادة العا�سرة من التفاقية وي�ستبدل بها الن�س الآتي :

" املــادة العا�ســـرة  

اأربـــاح االأ�سهـــم

اأي �سركة مقيمة فـي دولة متعاقدة اإىل مقيم فـي الدولة  1 - اأرباح الأ�سهم التي تدفعها 

املتعاقدة الأخرىيجوز اأن تفر�س عليها ال�سريبة فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .
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الدولة  فـي  اإليها  امل�سار  الأ�سهم  اأرباح  على  اأي�سا  ال�سريبة  فر�س  يجوز  ذلك  - ومع   2

الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني هذه  اأرباح  التي دفعت  ال�سركة  فـيها  التي تقيم  املتعاقدة 

الدولة املتعاقدة ولكن اإذا كان املالك امل�ستفـيد من الأرباح مقيما فـي الدولة املتعاقدة 

الأخرى فـيجب اأن ل تزيد ال�سريبة املفرو�سة على هذا النحو عن الن�سب التالية : 

اأ - )5%( من اإجمايل مبلغ اأرباح الأ�سهم اإذا كان املالك امل�ستفـيد منها هو �سركة متلك 

ن�سبة )10%( على الأقل من راأ�سمال ال�سركة التي تدفع اأرباح الأ�سهم . 

ب - اأو )10%( من اإجمايل اأرباح الأ�سهم فـي جميع احلالت الأخرى.

وتتوىل ال�سلطتان املخت�ستان فـي الدولتني املتعاقدتني التو�سل اإىل طريقة تطبيق 

هذه احلدود بالتفاق املتبادل بينهما .

ول توؤثـــر هـــذه الفقــــرة فـي فــر�س ال�سريبــــة على ال�سركـــــة فـيمــا يتعلـــــق بالأربـــاح 

التي تدفع منها اأرباح الأ�سهم .

3 - على الرغــم من الأحكـــــام الــواردة بالفقــرة رقـــم )2( تعفــى اأربـــاح الأ�سهــم التـي تدفعهـــا 

اأي �سركة مقيمة فـي الدولة املتعاقدة اإىل حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى من ال�سريبة 

فـي الدولة املذكورة اأول .

4 - لأغرا�س الفقرة )3( اأعاله ، ت�سمل كلمة " احلكومة " ما يلي :

اأ - بالن�سبة ل�سلطنة عمان :

1 - البنك املركزي العماين .

2 - �سندوق الحتياطي العام للدولة .

3 - ال�سندوق العماين لال�ستثمار .

بالكامل حلكومة  اأو موؤ�س�سة مملوكة  العام  القانون  اأ�سخا�س  اأي �سخ�س من   -  4

�سلطنة عمـــان بح�سبمــــا يتـــم التفاق عليـــه مـــن وقــــت لآخــــر بــــني ال�سلطتـــني 

املخت�ستــــني فـي الدولتني املتعاقدتني .

ب - بالن�سبة جلنوب اأفريقيا :

1 - بنك الحتياطي جلنوب اأفريقيا .
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2 - اأي �سخــــ�س مــن اأ�سخـــا�س القانــــون العــــام اأو موؤ�س�ســـة مملوكــــة بالكامـــل حلكومــــة 

جمهورية جنوب اأفريقيا بح�سبما يتم التفاق عليه من وقت لآخر بني ال�سلطتني 

املخت�ستني فـي الدولتني املتعاقدتني .

5 - يق�ســد بعبــارة " اأرباح الأ�سهـــم " امل�ســـار اإليهــا فــي هذه املــادة الدخـــــل الــذي يتحقــــق 

من الأ�سهم اأو احلقوق الأخرى للم�ساركة فـي الأرباح التي ل تعترب من قبيل الديون ، 

وت�سمل اأي�سا الدخل من احلقوق الأخرىلل�سركات والتي تخ�سع للمعاملة ال�سريبية 

ذاتها املقررة للدخل من الأ�سهم وفقا لقوانني الدولة املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�سركة 

التي توزع الأرباح .

6 - ل ت�ســري اأحكــــام الفقرتيـــن رقمي )1( و )2( من هــذه املــادة اإذا كــان املالك امل�ستفـــيد 

من اأربــاح الأ�سهــم مقيمــا بدولة متعاقـدة ويبا�ســر فـي الدولــة املتعاقــدة الأخــرى التي 

 ، التي توزع الأرباح ن�ساطا عن طريق من�ساأة م�ستقرة كائنة فـيها  ال�سركة  تقيم فـيها 

وكانت ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�سفة فعلية بتلك املن�ساأة امل�ستقرة ، 

وتطبق فـي هذه احلالة اأحكام املادة )7( .

7 - اإذا حققت �سركة مقيمة بدولة متعاقدة اأرباحا اأو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ، 

فال يجوز لهذه الدولة الأخرى اأن تفر�س اأية �سريبة على اأرباح الأ�سهم التي توزعها 

ال�سركة ما مل تكن هذه الأرباح قد دفعت اإىل مقيم فـي هذه الدولة الأخرى اأو كانت 

ملكية الأ�سهــم التي تدفــع عنـها الأرباح ترتبــط ب�سفــة فعلية مبن�ســـاأة م�ستقــرة كائنــة 

فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى ، ول يجوز كذلك اأن تفر�س على اأرباح ال�سركة غري 

اأرباح  كانت  لو  حتى  املوزعة  غري  ال�سركات  اأرباح  على  ت�سري  التي  ال�سريبة  املوزعة 

الأ�سهــم املوزعــة اأو الأربــاح غيــر املوزعــة تتكــون كليــا اأو جزئيـــا مـــن اأربــــاح اأو دخـــل ن�ســاأ 

فـي هذه الدولة املتعاقدة الأخرى .

8 - ل ت�ســــري اأحكــــام هــــذه املـــــادة اإذا كــــان الغـــر�س الرئي�ســـــي اأو اأحــــــد الأغــرا�س الرئي�سيــة 

لأي �سخ�س يخت�س باإن�ساء اأو حوالة الأ�سهم اأو احلقوق الأخرى التي دفعت عنها اأرباح 

الأ�سهم هو ال�ستفادة من هذه املادة عن طريق هذا الإن�ساء اأو احلوالة . "
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املــادة الرابعـــة

يلغى البند )2( من الفقرة )3( من ملحق التفاقية .

املــادة اخلام�ســـة

1 - تخطر كل من الدولتني املتعاقدتني الدولة املتعاقدة الأخرى كتابة من خالل القنوات 

امللحق  هذا  اأحكام  لنفاذ  قانونها  يتطلبها  التي  الإجراءات  با�ستكمال  الدبلوما�سية 

الإ�سافـي  امللحق  . وي�سري هذا  التفاقية  الإ�سافـي والذي يعترب جزءا ل يتجزاأ من 

اعتبارا من تاريخ ا�ستالم اآخر هذين الإخطارين .

2 - ) اأ ( مع مراعاة اأحكام البند )ب( تكون اأحكام امللحق الإ�سافـي نافذة ابتداء من اليوم 

امللحق  هذا  فـيها  ي�سري  التي  ال�سنة  مبا�سرة  يلي  الذي  يناير  �سهر  من  الأول 

الإ�سافـي .

)ب( وت�سري حينئذ اأحكام املادتني )2( و )3( من امللحق الإ�سافـي ابتداء من التاريخ 

الـــذي يطبـــق فـيــه نظـــام �سريبــة اأرباح الأ�سهــم املعلنــة علــى م�ستــوى امل�ساهمـــني 

فـي جنوب اأفريقيا .

املــادة ال�ساد�ســـة

يظـل هذا امللحـق الإ�سافــي نافـذ املفعـول طاملـا كانـت التفاقيـة نافـذة املفعـول . 

اإثباتــا ملــا تقــدم قام املوقعان اأدناه مبوجــب ال�سلطــات املخولــة لهمــا من قبــل حكومتيهمـــا 

بالتوقيع على هذا امللحق الإ�سافـي .

حرر فـي مدينة م�سقط فـي يوم 19 ذو احلجة 1432هـ املوافق  15 نوفمرب 2011م من ن�سختني 

اأ�سليتـــني متطابقتـــني باللغــة العربيــة وباللغـة الإجنليزيــة ولكــل منهمــا حجيــة مت�ساويــــة 

وفـي حالة الختالف فـي تف�سري الن�سو�س يعتد بالن�س الوارد باللغة الإجنليزية .

           

عـن

حكومة جمهورية جنوب اأفريقيا

عـن

حكومة �سلطنـة عمـان 
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SUPPLEMENTARY PROTOCOL

AMENDING THE AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
 

  OF SOUTH AFRICA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

AND

THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

 WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME,

WITH PROTOCOL
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2 

 

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of South 

Africa, desiring to amend the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the 

Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, with Protocol, signed at 

Muscat, Oman on 9 October 2002 (in this Protocol referred to as “the Agreement”), 

 

 

HAVE AGREED as follows: 

 

Article 1 

 
Sub-paragraph (b) of paragraph (3) of Article 2 of the Agreement shall be replaced by the 

following: 

 
“(b) in the case of the Sultanate of Oman:   

the income tax;  

(hereinafter referred to as "Omani tax");” 

 
Article 2 

 
Paragraph 6 of Article 8 of the Agreement shall cease to be effective in respect of the 

income derived by Gulf Air on or after 6
 
November 2007. 

 
Article 3 

 
Article 10 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following: 

 
“Article 10 

 
Dividends 

 
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident 

of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. 

 
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the 

company paying the dividends is a resident and according to the laws of that 

Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the 

other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: 
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3 

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a 

company which holds at least 10 per cent of the capital of the company 

paying the dividends; or 

 

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.  

 
 The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement 

settle the mode of application of these limitations. 

 
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the 

profits out of which the dividends are paid. 

 
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, dividends paid by a company which 

is a resident of a Contracting State to the Government of the other Contracting State 

shall be exempt from tax in the first-mentioned State. 

 
4. For the purposes of paragraph 3, the term “Government” shall include: 

 
(a)  in the case of the Sultanate of Oman: 

 
(i) the Central Bank of Oman; 

(ii) the State General Reserve Fund; 

(iii) the Omani Investment Fund; and 

(v)  any other statutory body or institution wholly owned by the 

Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to 

time between the competent authorities of the Contracting States. 

 
(b) in the case of South Africa: 

 
(i) the South African Reserve Bank; and 

(ii)  any other statutory body or institution wholly owned by the 

Government of the Republic of South Africa, as may be agreed from 

time to time between the competent authorities of the Contracting 

States. 

 
5. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other 

rights participating in profits (not being debt-claims), as well as income from other 

corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from 

shares by the laws of the Contracting State of which the company making the 

distribution is a resident. 
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4 

 

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial 

owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business 

in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a 

resident, through a permanent establishment situated therein and the holding in 

respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent 

establishment.  In such case the provisions of Article 7 shall apply. 

 
7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or 

income from the other Contracting State, that other Contracting State may not 

impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such 

dividends are paid to a resident of that other Contracting State or in so far as the 

holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a 

permanent establishment situated in that other Contracting State, nor subject the 

company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the 

dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or 

income arising in such other Contracting State. 

 
8. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of 

the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the 

shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of 

this Article by means of that creation or assignment.” 

 
Article 4 

 
Subparagraph (ii) of paragraph 3 of the Protocol to the Agreement shall be deleted 

 
Article 5 

 

1.     Each of the Contracting States shall notify to the other in writing, through the 

diplomatic channel, of the completion of the procedures required by its law for the 

bringing into force of this Supplementary Protocol, which shall form an integral part 

of the Agreement. The Supplementary Protocol shall enter into force on the date of 

receipt of the later of these notifications. 

 

2.         (a) Subject to subparagraph (b), the provisions of the Supplementary Protocol shall 

thereupon have effect beginning on the first day of January next following the 

year in which the Supplementary Protocol enters into force. 

 

            (b) Articles 2 and 3 of the Supplementary Protocol shall thereupon have effect 

beginning on the date on which a system of taxation at shareholder level of 

dividends declared enters into force in South Africa. 
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5 

 

Article 6 

 

This Supplementary Protocol shall remain in force for as long as the Agreement remains in 

force. 

 

 

 

 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective 

Governments, have signed this Supplementary Protocol.  

 

 

DONE at Muscat on this 19 day of Dhul-Hijja 1432 H  corresponding to the 15 day of 

November 2011 in two identical originals in the Arabic and English languages, both texts 

being equally authoritative. In case of divergence of interpretation between the texts,  the 

English text shall prevail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 

SULTANATE OF OMAN 

 

 
FOR THE GOVERNMENT OF THE  

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
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