ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1067

ال�سن ـ ــة الثالث ـ ــة والأربعـ ــون

الأحـ ــد � 27شـ ـ ـ ـ ــوال 1435هـ

املـوافـق � 24أغ�سط�س 2014م
املحتـــــــــويــات

رقم
ال�صفحة

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــة
مر�سـ ـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ـ ــم  2014/44برفــع �صف ــة املنفع ــة العام ــة عـن بعــ�ض املخطط ــات
الواقعـة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم .
مر�سـ ـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ـ ــم  2014/45بنقــل اخت�صـ ــا�ص الت�سجيـ ــل والرتاخي ـ ــ�ص الفني ــة
�إىل وزارة ا إلعـالم .
مر�سـ ـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ـ ـ ــم  2014/46بالت�صديـ ــق عل ــى االتفاقيـ ـ ــة املوح ـ ــدة (املعدلـ ـ ــة)
ال�ستثم ـ ــار ر�ؤو�س الأمـ ـ ــوال العربيـ ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ــدول
العربي ـ ــة .
مر�سـ ـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ـ ــم  2014/47بالت�صديـق علـى اتفاقيـة بيـن �سلطنـة عمـان ومملكـة
�أ�سباني ــا لتجن ــب االزدواج ال�ضريبـ ــي ومن ــع التهــرب
ال�ضريبـي بالن�سبـة لل�ضرائب على الدخـل .
مر�سـ ـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ـ ــم  2014/48بالت�صديـ ــق علـ ــى اتفاقيـ ــة بيـ ــن حكومـ ــة �سلطنـ ــة
عمان وحكومة جمهورية بلغاريا حــول الت�شجي ــع
واحلماي ــة املتبادل ــة لال�ستثمـارات .
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قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

رقم
ال�صفحة

الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/587ص ـ ــادر ف ــي  2014/8/10بوق ـ ـ ــف العم ـ ــل بالقـ ــرار
رقم  2014/392ب�شـ ـ�أن حظــر رف ــع �أ�سع ــار بع ــ�ض
121
ال�سل ــع .
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة
دائرة امللكيـــة الفكريــــة
125
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
جملـــ�س املناق�صـــــات
158
�إعالن عن طرح املناق�صـة رقـم . 2014/23
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة
مكتــب بيكـر تلـي �أم كـي �أم (عمـان)
159
�إعــالن عن بدء �أعمــال الت�صفيــة ل�شرك ــة الوطنيـة للديكـور والنجـارة �ش.م.م .
مكتــب �أحمــد حممـود �أحمـد و�شريكـه
160
�إعــالن عن بـدء �أعمــال الت�صفيــة ل�شرك ــة قرطبة لل�سياحة �ش.م.م .
�سالـم بـن �سليمــان بـن زاهــر العبــري
�إعــالن عن بـدء �أعمـال الت�صفــية ل�شركــة �صفــوة احلمـراء للتجـارة  -ت�ضامنيـة 160 .
مكتــب اتـ�ش � .سـي �شــاه و�شركــاه
161
�إعــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفية ل�شركــة الق ـ ــوى لال�ستثمـ ــار �ش.م.م .
�إعــالن عــن انتهاء �أعمــال الت�صفيـة ل�شركــة الأف�ضل املتكاملة لال�ستثمار �ش.م.م 161 .
مرت�ضى بن حم�سن بن جمعة اللواتي
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفية ل�شركة روين �أبي عاد لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م 161 .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/44
برفـع �صفـة املنفعـة العامـة عن بع�ض املخططـات الواقعـة
�ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/85بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير مدينة
الدقم باملنطقة الو�سطى ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
و�إ�صدار نظامها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترفع �صفة املنفعة العامة عن املخططات الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم واملحددة فـي املذكرة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يعدل موقع وحدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وفق الر�سم التخطيطي املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من �شــــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من �أغ�سطــ�س �سنة 2014م
-5-
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�ســـلطــان عـمـــان
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مذكــــــرة
ب�ش�أن رفع �صفة املنفعة العامة عن بع�ض املخططات الواقعة
�ضمـن خمطـط هيئـة املنطقـة االقت�صادية اخلا�صة بالدقـم
ي�أتي رفع �صفة املنفعة العامة عن بع�ض املخططات الواقعة �ضمن خمطط هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم لت�سوية �أو�ضاع املواطنني الذين �صدرت لهم �سندات ملكية
فيها � ،أو تعوي�ضهم ب�أرا�ض بديلة  ،واملخططات هي :
-خمطط مرتفعات املطار .-املخططان رقما ( )15 ، 13جنوب امل�ست�شفى بقرية �صاي .-املخطط ال�سكني التجاري رقم (. )53-املخططات ال�سكنية بالأرقام (. )60 ، 56 ، 55 ، 54-خمطط ال�صناعات اخلفيفة رقم (. )61 )15(-خم�سة ع�شر كيلو مرتا مربعا من ذات املخطط  ،وذلك وفق الر�سم التخطيطياملرفق .
وتقت�ضي ت�سوية �أو�ضاع املواطنني الذين �صدرت لهم �سندات ملكية فـي املخططات املبينة ،
�أو تعوي�ضه ـ ــم بـ ـ ـ�أرا�ض بديلـ ــة  ،ا�ست�ص ـ ــدار مر�سـ ــوم �سلطان ــي برف ــع �صفــة املنفع ــة العامـ ــة
عن تلك املخططات .
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة
االقت�صاديــة اخلا�صـــــة بالدقـــم
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/45
بنقـل اخت�صـا�ص الت�سجيـل والرتاخيـ�ص الفنيـة �إىل وزارة الإعـالم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطـاين رقـم ، 75/26
وعلى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رقــم  97/51باعتم ــاد الهيك ــل التنظيمـي ل ــوزارة الإعــالم ،
وعلى قانـون الرقابـة علـى امل�صنفـات الفنيـة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 97/65
وعلى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2005/24بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الت ــراث والثقاف ــة
واعتم ــاد هيكله ــا التنظيمــي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/35بتحديد اخت�صا�صات وزارة الإعالم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تتول ـ ــى وزارة الإع ـ ـ ـ ــالم اخت�صـ ـ ـ ــا�ص الت�سجي ـ ـ ـ ــل والرتاخي ـ ـ ـ ــ�ص الفني ـ ـ ـ ــة  ،وذلــك نقـ ـ ــال
م ــن وزارة الت ـ ـ ــراث والثقافـ ـ ـ ــة .
املــادة الثانيــــة
ينقــل املوظفــون املخت�صــون بالت�سجيــل والرتاخيــ�ص الفنيــة مــن وزارة التــراث والثقافة
إ�لــى وزارة الإعــالم  ،وذلــك ب�أو�ضاعهــم الوظيفيــة ذاتهــا  ،كمــا تنقــل ال�سجــالت املتعلقــة
بالت�سجيل والرتاخي�ص الفنية �إىل وزارة الإعالم .
-8-
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املــادة الثالثــــة
ي�صدر وزير الرتاث والثقافة ووزير الإعالم القرارات الالزمة لتنفيذ هذا املر�سوم .
املــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�صدوره .
�صـدر فـي  22 :من �شـــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من �أغ�سط�س �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/46
بالت�صديـق علـى االتفاقيـة املوحـدة (املعدلـة)
ال�ستثمـار ر�ؤو�س الأمـوال العربيـة فــي الـدول العربيـة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/29باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل االتفاقية
املوحدة ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال العربية فـي الدول العربية ،
وعلى االتفاقية املوحدة (املعدلة) ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال العربية فـي الدول العربية
التي �أقرتها القمة العربية التنموية االقت�صادية واالجتماعية فـي دورتها الثالثة املنعقدة
فـي الريا�ض خالل الفرتة من  22 - 21يناير 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديــق على االتفاقيــة املوحـدة (املعدلــة) ال�ستثــمار ر�ؤو�س الأمــوال العربيــة فـي الــدول
العربية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
عل ــى جه ــات االخت�صـ ــا�ص إ�يــداع وثيـقــة الت�صدي ــق علــى تعديـ ــل االتفاقي ــة امل�ش ــار �إليهـ ــا
وفق ــا لأحكامهــا .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من �شــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  19 :من �أغ�سطـ�س �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
-10-
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االتفاقيـة املوحـدة
ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال العربية فـي الـدول العربيـة املعدلـة
ديباجـــة :
�إن حكوم ــات ال ــدول الأعــ�ضـاء فـي جامع ــة الـ ــدول العربيـ ــة ,
حتقي ـق ـ ــا لأه ــداف ميثـ ــاق اجلامعـ ــة ومعاهـ ــدة الدف ــاع امل�شت ــرك والتعـ ــاون االقتــ�ص ــادي
بيــن دول اجلامع ــة العربي ــة وجممل املب ــادئ والغايـات الت ــي تت�ضمن ـهــا اتفاقيـات العمل
االقت�صــادي العربــي والق ــرارات ال�صـ ــادرة ع ــن املجلـ ــ�س االقت�صـ ــادي واالجتماع ــي جلامعــة
ال ــدول العربيــة ،
وانطالقــا من هــدف تعزيــز التنمــية االقت�صاديــة واالجتماعــية العربيــة ال�شاملة والتكامل
االقت�صادي العربي ،
و�إميانا ب�أن عالقات اال�ستثمار بني الدول العربية ت�شغل فـي العمل االقت�صادي واالجتماعي
العربي امل�شرتك جماال �أ�سا�سيا ميكن من خالل تنظيمه تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية
امل�شرتكة فـيها على �أ�سا�س املنافع املتبادلة وامل�صالح العربية ,
واقتناع ــا منهــا بـ ـ�أن توفـي ـ ــر من ــاخ مالئ ـ ــم لال�ستثمـ ــار لتحريـ ــك املـ ــوارد االقت�صادي ـ ـ ــة
العربيـ ــة ف ــي مي ــدان اال�ستثم ــار العرب ــي امل�شتــرك يتطـ ـلــب ت�سهيـ ــل الإجـ ــراءات املتعلقـ ــة
باال�ستثم ــار فـي ال ــدول العربيـ ــة  ,و ت�سهيــل انتق ــال ر�ؤو�س الأم ــوال العربي ــة وتوظيف ــها
وحمايتها داخل الدول العربية وت�سهيل انتقال امل�ستثمرين العرب بني الدول العربية مبا
يخدم التنمية امل�ستدامة فـيها ومبا يرفع م�ستوى معي�شة مواطنيها ويدعم م�ستثمريها ,
و�إذ تعترب �أن الأحكام الواردة فـي هذه االتفاقية �إمنا ت�شكل حدا �أدنى فـي معاملة ر�ؤو�س
الأم ــوال واال�ستثم ــارات العربي ــة يجــب �أن تكفلــه الت�شريعــات الوطنيـة املتعلقة باال�ستثمار
فـي الدول العربية  ،قد �أقرت هذه االتفاقية وملحقها الذي يعترب جزءا ال يتجز�أ منها
معلنة ا�ستعدادها التام لو�ضعها مو�ضع التنفـيذ ن�صا وروحا م�ؤكدة رغبتها فـي بذل ق�صارى
جهودها لتحقيق �أهدافها وغاياتها .
قد اتفقت على ما يلي :
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ف�صـل متهيـدي
تعاريـف
املــادة ( ) 1
يق�صــد لأغــرا�ض هــذه االتفاقيــة بالكلمــات والعبــارات الــواردة �أدنــاه املعانــي املبينــة �إزاءهــا
�إال �إذا دل �سياق الن�ص على غري ذلك :
 - 1االتفاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  :ه ــي االتفاق ـي ــة املوح ــدة ال�ستثم ــار ر�ؤو�س الأم ــوال
العربيـ ـ ــة فــي ال ــدول العربيـ ــة املعق ــودة بيـ ــن دول
اجلامعة العربية الأطراف فـيها ( املعدلة ) .
 - 2اجلامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  :هي جامعة الدول العربية .
 - 3الدولـــــــــــــــة العربيــــــــــــة  :هي الدولة الع�ضو بجامعة الدول العربية .
 - 4الدولـــــــــــــــة الطـــــــــــرف  :هـ ــي الدول ــة العربيــة التي تكـون االتفاقية نافذة
بالن�سبة �إليها .
 - 5الدولـــــــــــــــةامل�ضيفــــــــــــــة  :هي الدولة الطرف التي تكون اال�ستثمارات العربية
داخل حدودها اجلغرافـية .
 - 6ر�أ�س املـــــــــــال العربــــــــــــي  :هــو امل ــال ال ــذي ميلك ــه امل�ستثمر العربي وي�شمل كل
ما ميكن تقوميه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية .
 - 7ا�ستثمار ر�أ�س املال العربي  :هــو ا�ستخــدام ر�أ�س املــال العربي فـي أ�حـد املجـاالت
االقت�صاديــة �أو االجتماعيــة فـي �إقليــم دولــة طــرف
غري دولــة جن�سيــة امل�ستثمــر العربـي �أو حتويله �إليها
بهــدف حتقيق عوائد وفقا لأحكام هذه االتفاقية .
 - 8امل�ستثمــــــــــــــر العربـــــــــــي  :ه ــو ال�شخ ــ�ص الطبيـ ــعي �أو االعتب ــاري الــذي ميلك
ر�أ�س مــال عربــي ويقــوم با�ستثمــاره فـي �إقليــم دولة
طــرف ال يتمتــع بجن�سيته ــا علــى �أال تقــل ن�سب ــة
م�ساهم ــة امل�ستثمــر العربي فـي ر�أ�س مال ال�شخ�ص
االعتباري عن ( )٪ 51ب�صورة مبا�شرة .
 - 9املجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س  :هو املجل�س االقت�صادي واالجتماعي جلامعة الدول
العربية .
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 - 10اجلهـــــــــــــــة املركزيــــــــــة  :هي اجلهة املعنية بتنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية داخل
الدولة الطرف .
 - 11املحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  :هي حمكمة اال�ستثمار العربية .
 - 12العـــوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  :خمرج ـ ــات اال�ستثمـ ــار وجميـ ــع املبالـغ املاليـة الت ــي
يدره ــا اال�ستثم ــار وعوائدهــا  ،وت�شمــل علــى �سبيــل
املثـ ـ ــال ال احل�صـ ــر  ،الأرب ـ ــاح والفوائ ـ ــد واملكا�س ـ ــب
الر�أ�س ماليــة والإتاوات والر�سوم والتعوي�ضات .
 - 13الإقليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم � :إقليم الدولة امل�ضيفة لال�ستثمار والبحر الإقليمي
واملنطقـ ــة االقت�صادية اخلال�صة واجلـ ــرف ال ـ ـقـ ــاري
الـ ــذي متـ ــار�س عليـ ــه الدولـ ــة احلقـ ــوق ال�سيادي ـ ــة
طبقـ ـ ــا للقانون الدويل املعمول به فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صل الأول
�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 2
ت�سمح الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية  -وفـي �إطار �أحكامها  -بانتقال ر�ؤو�س الأموال
العربية فـيما بينها بحرية وت�شجع وت�سهل ا�ستثمارها مع مراعاة الت�شريعات والأنظمة
املتعلقة بالن�شاطات املقننة وحماية البيئة  ،وتتعهد ب�أن حتمي امل�ستثمر واال�ستثمارات
وعوائــدها وتتمتــع ر�ؤو�س الأمــوال العربيــة فـي الدولــة الطرف مبعاملة عادلــة ومن�صفة
فـي جميــع الأوقــات  ،و�أال تفــر�ض �أي متطلبــات �أداء �أو قبــول قد تكــون �ضـارة باال�ستثمــار
�أو ذات �أثر �سلبي عليه �أو التمتع به .
املــادة ( ) 3
 - 1ت�شكل �أحكام هذه االتفاقية حدا �أدنى ملعاملة كل ا�ستثمار يخ�ضع لها .
 - 2وفـي حدود هذا احلد الأدنى تكون الأولوية فـي التطبيق لأحكام االتفاقية عند تعار�ضها
مع قوانني و�أنظمة الدول الأطراف .
املــادة ( ) 4
ي�سته ــدى فــي ا�ستخـ ــال�ص الأحك ــام املتعلقـ ــة بهــذه االتفاقي ــة وف ــي تف�سيـرهــا باملبـ ــادئ
التي تقوم عليها والأهداف التي ا�ستلهمتها ثم بالقواعد واملبادئ امل�شرتكة فـي ت�شريعات
الدول الأع�ضاء فـي جامعة الدول العربية ثم بالأعراف التجارية الدولية .
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الف�صل الثاين
معاملـة اال�ستثمـار وامل�ستثمـر العربـي
املــادة ( ) 5
 - 1يتمتــع امل�ستثمــر العربــي بحريــة اال�ستثمــار فـي �إقليــم �أي دولــة طــرف ف ــي املج ــاالت
املتاح ــة وفق ــا للأنظم ـ ــة والقوانيـ ــن ف ــي الدولـ ــة الطـ ــرف وذلــك ف ــي ح ــدود ن�س ــب
امل�شارك ــة ف ــي امللكية املقررة فـي قانون الدولة الطرف كما يتمتع امل�ستثمر بالت�سهيالت
واالمتيازات وال�ضمانات وفقا لأحكام هذه االتفاقية .
 - 2يعامــل ر�أ�س املـ ــال العربــي امل�ستثم ــر ف ــي الدولـ ــة امل�ضيفـ ــة معاملـ ــة ال تقـ ــل تف�ضي ــال
عن ر�أ�س املال اململوك ملواطني تلك الدولة �أو دولة ثالثة �أيهما كان �أف�ضل بال متييز .
 - 3للم�ستثمـر العربـي حـق االختيـار فـي �أن يعامـل �أي معاملـة �أخـرى تقررهـا �أحكــام عامــة
فــي الدول ــة امل�ضيف ــة مبوجــب قانــون �أو اتفاقيــة دوليــة �أو اتفاق ــات ا�ستثماريــة �أخــرى
وال ي�شمــل ذلــك مــا ق ــد متنح ــه الدولــة الطــرف مــن معاملــة متمــيزة ال�ستثمار حمدد
نظرا لأهميته اخلا�صة لتلك الدولة .
 - 4ال ت�سري �أحكام هذه املادة على ما يلي :
أ�  -املزايا التي مينحها �أي من الأطراف املتعاقدة مل�ستثمري دولة ثالثة مبقت�ضى
ع�ضويتها فـي منطقة جتارة حرة �أو احتاد جمركي �أو �سوق م�شرتكة .
ب  -املعاملة ال�ضريبية �أو الزكوية .
ج  -متلك الأرا�ضي والعقارات .
املــادة ( ) 6
 - 1يتمتع امل�ستثمر العربي بحرية حتويل ر�أ�س املال امل�ستثمر وعوائده فـي �إقليم �أي دولة
طرف بدون ت�أخري  ،ثم �إعادة حتويله �إىل �أي دولة بدون ت�أخري بعد الوفاء بااللتزامات
القانونيــة التــي ترتبــت علـى امل�شـروع اال�ستثمـاري امل�ستحقــة فـي الدولــة امل�ضيفــة
ب ــدون �أن يخ�ضــع فـي ذل ــك �إلــى �أي قيـ ــود متييزي ــة م�صرفـيـ ــة �أو �إداريـ ـ ــة �أو قانونيـ ـ ــة
وبــدون �أن ترتتـ ــب �أي �ضرائـ ــب ور�س ـ ــوم عل ــى عمليـ ــة التحوي ـ ــل(*)  ،وال ي�س ـ ــري ذلــك
علــى مقابــل اخلدم ــات امل�صرفـي ــة .
(*) تتحف ــظ اجلمهوريـ ـ ــة اجلزائريـ ـ ــة الدميقراطيـ ـ ــة ال�شعبيـ ـ ــة علــى �إ�ضافـ ـ ــة العب ـ ــارة
التالي ــة ( وب ــدون �أن ترتت ـ ــب �أي �ضرائ ــب و ر�ســوم علــى عملي ــة التحوي ـ ــل ) التــي وردت
فـي الفقرة ( )1من املادة (. )6
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 - 2تتــم التحويــالت بحريــة وبــدون �أي ت�أخيــر بالعملــة الأ�صليــة لال�ستثمــار �أو ب إ�ح ــدى
العمــالت القابلــة للتحويــل واملعرفــة من قبــل �صــندوق النقــد الدويل ويتم التحويــل
ب�سعر ال�صرف ال�سائد فـي تاريخ التحويل فـي الدولة امل�ضيفة .
املــادة ( ) 7
 - 1يجوز للم�ستثمر العربي �أن يت�صرف فـي ا�ستثماره بجميع �أوجه الت�صرف الذي ت�سمح
به طبيعته ومبا ال يتعار�ض مع القوانني والأنظمة ال�سارية فـي الدولة امل�ضيفة .
 - 2ت�ستمــر معاملــة اال�ستثمــار ح�ســب �أحكــام هــذه االتفاقيــة ما دامــت تتوفــر له ال�شــروط
املحــددة فـيهــا .
املــادة ( ) 8
 - 1ال يخ�ض ــع ر�أ�س املــال العربــي امل�ستثمــر مبوجــب �أحكــام ه ــذه االتفاقيــة لأيــة تدابيــر
خا�صـة �أو عامة دائمـة �أو م�ؤقتـة مهما كانــت �صيغتهــا القانونيــة تلحــق �أيــا مـن �أ�صولـه
�أو احتياطياتــه �أو عوائ ــده كليــا �أو جزئيــا وت ـ�ؤدي �إلــى امل�صــادرة �أو اال�ستيــالء اجلربي
�أو نزع امللكية �أو الت�أميم �أو الت�صفـية �أو احلل �أو انتزاع �أو تبديد �أ�سرار امللكية الفكرية
�أو احلقوق العينية الأخرى �أو منع �سداد الديون �أو ت�أجيلها جربا �أو �أي تدابري �أخرى
ت�ؤدي �إىل احلجز �أو التجميد �أو احلرا�سة �أو غري ذلك من �صور امل�سا�س بحق امللكية
فـي ذاتــه �أو �إلــى الإخــالل مب ــا يرتتـ ــب عليــه للمالك مــن �سلط ــات جوه ــرية تتمث ــل
فـي �سيطرته على اال�ستثمار وحيازته وحقوق �إدارته وح�صوله على عوائده �أو ا�ستيفاء
حقوقه والوفاء بالتزاماته .
 - 2على �أنه يجوز :
أ�  -نــزع امللكيــة لتحقيــق نفــع عــام مبقتــ�ضى ما متلــكه الدول ــة امل�ضيف ــة �أو م�ؤ�س�ساتــها
من �سلطــة القيــام بوظائفــها فـي تنفـيــذ امل�شاريع العامــة �شريطــة �أن يتــم ذلك
عل ــى �أ�س ــا�س غي ــر متي ــيزي ووفقا لأحكام قانونية عامة تنظم نزع امللكية ومقابل
تعوي ـ ــ�ض عـ ــادل وم�س ـ ــاوي للقي ـم ـ ــة ال�سوقي ـ ــة لال�ستثم ـ ــار قبــل اتخ ـ ــاذ قـ ـ ــرار
نـ ـ ــزع امللكي ــة �أو يكـ ــون معروفــا للجمهــور �أيهما كان �أ�سبق  .و�إذا مل يكن من املمكن
الت�أكد من القيمة ال�سوقية  ،يتم حتديد التعوي�ض طبقا للأ�صول املتعارف عليها
عموما بالن�سبة للتقييم وعلى �أ�سا�س مبادئ من�صفة ت�أخذ فـي االعتبار � -ضمن
�أمور �أخرى  -ر�أ�س املال امل�ستثمر  ،والإهالك  ،وقيمة الإحالل والعنا�صر الأخرى
ذات ال�صلة  ،يتعني حتديد مبلغ التعويــ�ض وجعلــه قابــال للأداء ودفعــه بــدون
ت�أخيــر فـي م ــدة �أق�صاهـ ــا �ســنة من تاريخ اكت�ساب قرار نزع امللكية �صفته القطعية .
وفـي حالة الت�أخري فـي الأداء حتت�ســب فائــدة علـى التعويــ�ض على �أ�ســا�س �سعــر
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ال�ســوق التجــاري  ،ابتداء من نهايــة املدة املحددة ولغاية تاريخ الأداء  ،على �أال تتجاوز
هذه املدة ثالثة �أ�شهر �أخرى  .يحق للم�ستثمر العربي الذي تت�أثر ا�ستثماراته بنزع
امللكية  ،فر�صة الطعن فـي �إجراءات نزع امللكية �أو  /ومقدار التعوي�ض بالطرق
القانونية .
ب  -اتخــاذ الإجــراءات التحفظي ــة امل�ؤقتة ال�صــادرة مبوجــب �أمر مــن جهــة ق�ضائيـة
خمت�صــة و�إجراءات تنفـيذ الأحكام ال�صادرة من جهة ق�ضائية خمت�صة .
املــادة ( ) 9
 - 1ي�ستحق امل�ستثمر العربي تعوي�ضا عادال عما ي�صيبه من �ضرر يتنا�سب مع هذا ال�ضرر
نتيجة قيام الدولة امل�ضيفة �أو �إحدى �سلطاتها العامة �أو املحلية �أو م�ؤ�س�ساتها مبا يلي :
أ�  -الإخالل ب�أي من االلتزامات والتعهدات الدولية املفرو�ضة على عاتق الدولة
امل�ضيفة والنا�شئة عن هذه االتفاقية مل�صلحة امل�ستثمر العربي �أو عدم القيام مبا
يلزم لتنفـيذها �سواء كان ذلك نا�شئا عن عمد �أو �إهمال .
ب  -االمتنــاع عن تنفـيــذ حكــم ق�ضائــي �أو حتكيم ــي واجب التنف ــيذ ذي �صل ــة مبا�شرة
باال�ستثمار .
ج  -الت�سبب ب�أي وجه �آخر بالفعل �أو باالمتناع فـي �إحداث �ضرر للم�ستثمر العربي
مبخالفة الأحكام القانونية النافذة فـي الدولة امل�ضيفة .
 - 2فـي حالة تعر�ض ا�ستثمارات امل�ستثمر العربي خل�سائر فـي �إقليم الدولة امل�ضيفة نتيجة
حرب �أو حالة طوارئ وطنية متنح الدولة امل�ضيفة معاملة ال تقل �أف�ضلية عن تلك
التي متنحها مل�ستثمريها �أو طرف ثالث �أيهما �أف�ضل .
 - 3تكون قيمة التعوي�ض عادلة ملا حلق بامل�ستثمر من �ضرر وتبعا لنوع ال�ضرر ومقداره ،
ويكون بعملة قابلة للتحويل ح�سب الفقرة ( )2من �أحكام املادة (. )6
املــادة ( ) 10
 - 1يكون التعوي�ض نقديا �إذا تعذر �إعادة اال�ستثمار �إىل حاله قبل وقوع ال�ضرر .
 - 2ي�شرتط فـي تقدير التعوي�ض النقدي �أن يجرى خالل �ستة �أ�شهر من يوم وقوع ال�ضرر
و�أن يدفع خالل �سنة من تاريخ االتفاق على مقدار التعوي�ض �أو اكت�ساب التقدير
�صفته القطعية و�إال ا�ستحق امل�ستثمر فوائد ت�أخريية على املبلغ غري املدفوع اعتبارا
من اليوم التايل النق�ضاء هذه املدة وفقا لأ�سعار الفائدة امل�صرفـية ال�سائدة فـي الدولة
امل�ضيفة وفقا للفقرة ( )2من �أحكام املادة ( )6من هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 11
مبا ال يتعار�ض مع �أنظمة وقوانني الدولة امل�ضيفة  ،يتمتع امل�ستثمر العربي مع �أفراد �أ�سرته
بحق الدخول والإقامة واالنتقال واملغادرة بحرية وبال عائق فـي �إقليم الدولة امل�ضيفة ،
وال تفر�ض قيود على هذا احلق �إال ب�أمر ق�ضائي  .ويتمتع العاملون فـي اال�ستثمار و�أ�سرهم
بت�سهيالت الدخول والإقامة واملغادرة .
املــادة ( ) 12
ت�سهل الدولة امل�ضيفة للم�ستـثمر العربي احل�صول على ما حتتاجه ا�ستثماراته مــن �أيــد
عاملــة عربي ــة ومــن خب ــرات عربي ــة و�أجنبيــة وفـ ــقا لقوانينـ ـهــا ال�ساري ــة فـي ه ــذا ال�ش ـ�أن ،
على �أن تك ــون الأولويــة فـي توظيــف العمالــة واخلبــرات ملواطنــي الدولــة امل�ضيفة فـي حــال
توفر امل�ؤهالت املطلوبة  ،و�أن تبذل الدولة امل�ضيفة ق�صارى جهدها ب�أال ت�شكل ت�شريعاتها
عائقا لتطوير وحتديث اال�ستثمارات فـيها .
املــادة ( ) 13
 - 1يلتزم امل�ستثمر العربي فـي خمتلف �أوجه ن�شاطه �أق�صى قدر ممكن من التن�سيق مع
الدولة امل�ضيفة ومع م�ؤ�س�ساتها و�أجهزتها املختلفة وعليه احرتام قوانينها ونظمها .
 - 2يتحمل امل�ستثمر العربي م�س�ؤولية �إخالله بااللتزامات الواردة فـي الفقرة ال�سابقة
وفقا للقانون النافذ فـي الدولة امل�ضيفة �أو التي يقع فـيها الإخالل بااللتزام .
الف�صل الثالث
فـي املعاملة التف�ضيلية
املــادة ( ) 14
للدولة امل�ضيفة تقرير �أي مزايا �إ�ضافـية لال�ستثمار العربي جتاوز احلد الأدنى املن�صو�ص
عليه فـي هذه االتفاقية .
الف�صل الرابع
فـي متابعة تنفـيذ االتفاقية
املــادة ( ) 15
يتوىل املجل�س الإ�شراف على تنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية وله فـي �سبيل ذلك :
� - 1إ�صدار وتعديل و�إلغاء القواعد والإجراءات الالزمة ملتابعة تنفـيذ �أحكام االتفاقية .
 - 2التعــاون مــع الــدول الأطراف فـي مالءمــة القواعــد والأحكام والإجراءات املتعلقة
باال�ستثمار فـي الدول الأطراف مبا ي�ساعد على تنفـيذ �أحكام االتفاقية وحتقيق
�أغرا�ضها .
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 - 3جمــع وتن�سيق التقارير واملعلومات والبيانات والت�شريعات والقواعد والإح�صاءات
املتعلق ـ ــة باال�ستثمــار وجماالتـ ــه والقطاع ــات املفتوحـ ــة لال�ستثم ــار و�شروطــها
فـي ال ــدول الأطراف بع ــد احل�ص ــول علي ــها م ــن اجلهـات املخت�صة وو�ضعها حتت
ت�صرف �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال العرب بغية ت�شجيعهم وم�ساعدتهم على اال�ستثمار
فـي امل�شاريع العربية .
 - 4امل�ساعدة على �إن�شاء النظم وامل�ؤ�س�سات التي ت�سهل �أو ت�شجع على حتقيق �أغرا�ض
االتفاقية �أو تكملها مبا فـي ذلك الأجهزة اال�ست�شارية والتنفـيذية و�أجهزة ونظم
جتميــع املــوارد املاليــة والب�شريــة وتوجيهــها نحــو اال�ستثمــار داخــل الــدول العربيــة
توجيها متوازيا .
املــادة ( ) 16
 - 1للمجل�س �أن يوافق على وقف العمل ب�أي من �أحكام االتفاقية فـي �أي دولة طرف بناء
علــى طلبهــا ولــه �أن يقيــد ذلك بحــدود زمانيــة �أو مكانيــة �أو مو�ضوعيــة وعلــى اجلهــات
امل�سـ�ؤولـ ــة ف ــي الدولـ ــة �أن ت�سرت�ش ــد مبالحظ ــات وتو�صي ــات املجلــ�س ل�ضمــان الع ــودة
�إىل التقيد ب�أحكام االتفاقية .
 - 2ال ي�شمــل احلكــم الــوارد فـي الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة املزايــا وال�ضمانــات التــي �سبــق
منحها لأي م�ستثمر عربي فـي نطاق هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 17
للمجل�س �أن ي�شكل جلانا من بني �أع�ضائه �أو من ميثلهم و�أن يخولها ما يراه من اخت�صا�صاته
كما يجوز للمجل�س �أن ي�شكل :
 - 1جلانــا فنيــة متــثل م�صالــح امل�ستثــمرين والدول امل�ضيفة لال�ستثمار وباقي عنا�صر
اال�ستثمار وذلك لدرا�سة ما يرى �إ�سناده �إليها من م�سائل .
 - 2جلنة فنية لتف�سري �أحكام هذه االتفاقية .
الف�صل اخلام�س
فـي �ضمـان اال�ستثمـار
املــادة ( ) 18
للم�ستثمر العربي �أن ي�ؤمن على ا�ستثماره لدى امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان
ال�صادرات �أو �أي جهة ت�أمني يراها منا�سبة .
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املــادة ( ) 19
للأمانة العامة جلامعة الدول العربية �أن تتفق مع امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار
وائتم ــان ال�صــادرات فـيمــا يق ــع �ضم ــن اخت�صا�صـه ــا علــى القيــام ب ـ�أي مهمــة مــن امله ــام
التــي تن�ص عليها الفقرتان ( )3و ( )4من املادة (. )15
املــادة ( ) 20
�إذا ما دفعت �أي دولة طرف �أو جهة عربية مبلغا عن �أ�ضرار تعر�ض لها امل�ستثمر العربي
نتيجــة �ضمــان كانــت قــد قدمتــه له منفــردة �أو باال�شتــراك مــع امل�ؤ�ســ�سة العربيــة ل�ضمــان
اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات �أو مع جهة �أخرى �أو نتيجة �أي تدابري ت�أمينية  ،يحل الدافع
حمل امل�ستثمر جتاه الدولة امل�ضيفة فـي حدود ما دفعه على �أال يتعدى فـي ذلك احلقوق
املقــررة قانونــا للم�ستثمــر جتــاه تلك الدولــة وتظــل حقــوق امل�ستثمــر جتــاه الدولــة املذكورة
قائمة فـيما يتجاوز املبالغ التي دفعت له .
الف�صل ال�ساد�س
ت�سويـة املنازعـات
املــادة ( ) 21
للم�ستثمر العربي �أن يلج أ� �إىل الق�ضاء فـي الدولة امل�ضيفة طبقا لقواعد االخت�صا�ص فـيها
وذلك فـي الأمــور التــي تدخــل فـي اخت�صــا�ص املحكمــة علــى أ�نــه �إذا رفــع امل�ستثمــر العربــي
الدعوى �أمام �إحدى اجلهتني امتنع عليه رفعها �أمام اجلهة الأخرى .
املــادة ( ) 22
�إذا مل يتفق �أطراف النزاع على خالف ذلك  ،تتم ت�سوية املنازعات النا�شئة بني �أطراف
اال�ستثمار املتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية عن طريق املحكمة وفقا لنظامها الأ�سا�سي الذي
يبني ت�شكيلها واخت�صا�صاتها ونظام عملها .
املــادة ( ) 23
�إذا تعذر ح�سم النزاع بالو�سائل التي مت االتفاق عليها بني �أطراف اال�ستثمار يتم اللجوء
�إىل حمكمة اال�ستثمار العربية .
املــادة ( ) 24
�إذا لــم يوجــد اتفــاق مغايــر بــني أ�طــراف النزاع تكون الو�ساطة والتوفـيق والتحكيم وفقا
للقواعد والإجراءات الواردة فـي ملحق االتفاقية  ،والذي يعد جزءا ال يتجز�أ من هذه
االتفاقية .
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املــادة ( ) 25
�إذا ن�صت اتفاقية عربية دولية تن�شئ ا�ستثمارا عربيا �أو �أي اتفاق يتعلق باال�ستثمار �ضمن
نطاق جامعة الدول العربية �أو فـيما بني �أع�ضائها على �إحالة م�س�ألة �أو نزاع ما �إىل حتكيم
دويل �أو ق�ضاء دويل جاز باتفاق �أطرافه اعتباره داخال �ضمن والية املحكمة .
الف�صل ال�سابع
�أحكــام ختاميـة
املــادة ( ) 26
 - 1تكلف كل دولة من الدول الأطراف خالل مدة ال تزيد على �سنة من تاريخ دخول
االتفاقيــة حيــز النفــاذ جهــة مركزيــة واحــدة فـيهــا مب�س�ؤوليــة ت�سهيــل تنفـيــذ �أحكــام
االتفاقية داخل �إقليمها فـي مراحل اال�ستثمار املختلفة وتبلغ الأمانة العامة جلامعة
الدول العربية بذلك .
 - 2للجهــة املركزي ــة �أن تتخاط ــب مبا�ش ــرة مــع امل�ستثمري ــن واجله ــات الأخ ــرى ب�ش ـ�أن كــل
ما يدخل �ضمن دائرة اخت�صا�صها .
املــادة ( ) 27
 - 1فـي �أي حالــة تتطلــب حتويــل عملــة تنفـيــذا لأحكــام االتفاقيــة يتــم التحويــل بعملــة
اال�ستثمــار �أو ب�أيــة عملــة أ�خــرى حــرة قابلــة للتحويــل  ،مبوجــب �سعــر ال�صــرف ال�سائــد
فـي الدولة التي يجري بها التحويل وذلك وفقا لأحكام املادة (. )6
 - 2يتم التحويل خالل املدة الالزمة عادة ال�ستكمال الإجراءات امل�صرفـية بال ت�أخري ف�إذا
ت�أخر حتويل املال �أكرث من ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقدمي طلب م�ستوف ال�شروط
القانونية  ،ي�ستحق امل�ستثمر على الدولة امل�ضيفة فوائد عن املال غري املحول اعتبارا
من تاريخ انتهاء تلك املهلة ب�أ�سعار الفائدة امل�صرفـية ال�سائدة فـي الدولة امل�ضيفة .
املــادة ( ) 28
تكون الوثائق وامل�ستندات وال�شهادات التي ت�صدرها ال�سلطات املخت�صة فـي �أي من الدول
الأطراف �أو ي�صدرها املجل�س  -فـي حدود اخت�صا�صاته � -أحد الأدلة ال�ستعمال احلقوق
و�إثبات االلتزامات التي ترتبها االتفاقية وتثبت بها احلالة املدنية والقانونية وم�ؤهالت
العاملني فـي امل�شروع دون اخل�ضوع �إىل �إجراءات ت�صديق املحررات الأجنبية فـي الدول
الأطراف .
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املــادة ( ) 29
 - 1ت�صــدق ال ــدول الأطــراف فـي االتفاقي ــة املوحــدة ال�ستثـم ــار ر�ؤو�س الأمـ ــوال العربي ـ ــة
فـي الــدول العربيــة علــى هـ ــذه االتفاقيـ ــة املعدلــة طبــقا لأنظم ـتــها الداخليــة وتـ ــودع
وثائــق الت�صديق لدى الأمانة العامة للجامعة .
 - 2يجوز للدول العربية التي مل تن�ضم �إىل االتفاقية املوحدة ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال
العربية فـي الدول العربية �أن تن�ضم �إىل هذه االتفاقية املعدلة  ،وذلك ب�إيداع وثيقة
ان�ضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة .
 - 3تتوىل الأمانة العامة للجامعة �إبالغ الدول الأع�ضاء ب�إيداع وثائق الت�صديق عليها .
املــادة ( ) 30
تدخــل هــذه االتفاقي ــة املعدل ــة حي ــز النف ــاذ بع ــد ثالثــة �أ�شهر من �إيداع وثائق الت�صديق
عليهــا مــن قبل خمــ�س دول �أطـراف فـي االتفاقية املوحدة ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال العربية
فـي الــدول العربي ــة  ،وت�س ــري فـي �ش ـ�أن الدولة العربية امل�صدقة �أو املن�ضمة �إىل االتفاقية
املعدل ــة بعــد �شهــر مـن تاريــخ إ�يــداع وثيــقة ت�صديقــها �أو ان�ضمامــها لــدى الأمانــة العامــة
للجامعة .
املــادة ( ) 31
ال يجوز لأي دولة طرف فـي االتفاقية املعدلة �أن تن�سحب منها �إال بعد مرور خم�س �سنوات
على نفاذها بالن�سبة �إليها  ،ويكون االن�سحاب ب�إ�شعار كتابي يوجه �إىل الأمني العام للجامعة ،
وال ي�صبح �ساريا �إال بعد �سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الإ�شعار .
املــادة ( ) 32
�إذا ان�سحبت �أي دولة طرف فـي االتفاقية املعدلة �أو �أوقف العمل بحكم من �أحكام االتفاقية
مبوجــب املادة ( )16ف ـ�إن ذلــك ال ي�ؤثــر علـى احلقــوق وااللتزامــات الناجمــة عن اال�ستثمار
واملكت�سبة مبوجب ن�صو�ص االتفاقية .
املــادة ( ) 33
يكون تعديل هذه االتفاقية مبوافقة ثلثي الدول الأطراف وي�صبح التعديل نافذا فـي حق
الدول امل�صدقة بعد ثالثة �أ�شهر من �إيداع وثائق الت�صديق على التعديل من قبل خم�س
دول على الأقل .
-21-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

ملحـــــق
الو�ساطـة والتوفـيـق والتحكيـم
املــادة ( ) 1
الو�ساطــة
 - 1فـي حالة اتفاق الطرفـني على ت�سوية النزاع عن طريق الو�ساطة يتم اختيار الو�سيط
من قبل طرفـي النزاع ويخطران به الأمانة العامة جلامعة الدول العربية التي تتوىل
متابعة �إجراءات الو�ساطة .
 - 2يت�ضمن اتفاق الطرفـني و�صف النزاع ومطالبات الأطراف وا�سم الو�سيط والأتعاب
التي قررت له  ،وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الو�سيط ن�سخة من هذا االتفاق .
 - 3تقت�ص ــر مهم ــة الو�سي ــط علــى تقري ــب وجه ــات النظ ــر  ،وي�صــدر تقري ــره خــالل �شهــر
من تاريخ �إبالغه مبهمته عن طريق الأمانة العامة جلامعة الدول العربية .
 - 4تنطبق باقي الإجراءات اخلا�صة بالتوفـيق على ذات �إجراءات الو�ساطة .
املــادة ( ) 2
التوفـيــق
 - 1فـي حالة اتفاق املتنازعني على التوفـيق يجب �أن يت�ضمن االتفاق و�صفا للنزاع وملطالبات
الأطراف فـيه  ،وا�سم املوفق الذي اختري والأتعاب التي قررت له  ،ويجوز للمتنازعني
�أن يطلبا من الأمني العام جلامعة الدول العربية اختيار من يتوىل التوفـيق بينهما ،
وتقوم الأمانة العامة للجامعة بتبليغ املوفق ن�سخة من اتفاق التوفـيق ويطلب �إليه
مبا�شرة مهمته .
 - 2تقت�صر مهمة املوفق على التقريب بني وجهات النظر املختلفة ويكون له حق �إبداء
املقرتحــات الكفـيل ــة بح ــل يرت�ضي ــه الأط ــراف  ،وعل ــى الأطــراف تزويــده بالبيانــات
والوثائق التي ت�ساعده على النهو�ض مبهمته  ،وعلى املوفق �أن يقدم خالل ثالثة
�أ�شهر من تبليغه مبهمة التوفـيق تقريرا �إىل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية
يت�ضمن تلخي�صا لأوجه اخلالف ومقرتحاته ب�ش�أن ت�سويتها وما يكون الأطراف قد
قبلوه من حلول ويجب تبليغ الأطراف بهذا التقرير خالل �أ�سبوعني من تقدميه
ولكل منهم �إبداء الر�أي فـيه خالل �أ�سبوعني من تاريخ التبليغ .
 - 3ال يكون لتقرير املوفق �أي حجية �أمام الق�ضاء فـيما لو عر�ض عليه النزاع .
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املــادة ( ) 3
التحكيــم
� - 1إذا مل يتفق الطرفان على اللجوء �إىل التوفـيق � ،أو مل يتمكن املوفق من �إ�صدار تقريره
فـي املدة املحددة � ،أو مل يتفق الأطراف على قبول احللول املقرتحة فـيه  ،جاز للطرفـني
االتفاق على اللجوء �إىل التحكيم .
 - 2تبــد أ� إ�ج ــراءات التحكيــم عــن طريــق �إخطــار يتقــدم بــه الطــرف الراغــب ف ــي التحكيــم
�إلــى الطــرف الآخــر ف ــي املنازعــة ويو�ضــح فـي هــذا الإخطــار طبيــعة املنازعــة والقرار
املطلوب �صدوره فـيها وا�سم املحكم املعني من قبله ويجب على الطرف الآخر خالل
ثالثني يوما من تاريخ تقدمي ذلك الإخطار �أن يخطر طالب التحكيم با�سم املحكم
الذي عينه ويختار املحكمان خالل ثالثني يوما من تاريخ تعيني �آخرهما حكما
مرجحا يكون رئي�سا لهيئة التحكيم ويكون له �صوت مرجح عند ت�ساوي الآراء .
� - 3إذا لــم يعــني الطــرف الآخــر حمكمــا �أو لــم يتفــق املحكمــان على تعييــن احلــكم املرجــح
خــالل الآجــال املقــررة لذلــك تتكــون هيــئة التحكيم من حمكم واحد �أو من عدد فردي
مــن املحكميــن بينهــم حكم مرجح  ،ويكون لكل طرف �أن يطلب تعيينهم من جانب
الأمني العام جلامعة الدول العربية .
 - 4ال يجوز لأي طرف فـي املنازعة تغيري املحكم الذي عينه بعد البدء فـي نظر الدعوى
�إال �أنه فـي حالة ا�ستقالة �أي حمكم �أو وفاته �أو عجزه عن العمل يعني حمكم بدله بعني
الطريقة التي عني بها املحكم الأ�صلي ويكون للخلف جميع �سلطات املحكم الأ�صلي
ويقوم بجميع واجباته .
 - 5تنعق ــد هيئــة التحكيــم لأول مــرة فـي الزمــان واملكـان اللذين يحددهما احلكم املرجح ،
ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها .
 - 6تف�صل هيئة التحكيم فـي كل امل�سائل املتعلقة باخت�صا�صها وحتدد الإجراءات اخلا�صة
بها .
 - 7ت�سمح هيئة التحكيم جلميع الأطراف بفر�صة عادلة لتقدمي مذكراتهم والإدالء
ب�أقوالهم وت�صدر قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات مت�ضمنة �أ�سباب كل قرار ويجب �أن يكون
القرار موقعا من �أغلبية �أع�ضاء الهيئة على الأقل  ،وت�سلم �صورة موقعة منه لكل
طرف .
-23-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

 - 8يك ــون ق ــرار هيــئة التحكيــم ال�صــادر وفقــا لأحك ــام هــذه املــادة نهائيــا وملزمــا يتوجب
على الطرفـني االمتثال له وتنفـيذه مبجرد �صدوره ما مل حتدد الهيئة مهلة لتنفـيذه
�أو لتنفـيذ جزء منه  ،وال يجوز الطعن فـي قرار التحكيم .
 - 9يجب �أن ي�صدر قرار هيئة التحكيم خالل مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ �أول
انعقاد للهيئة وللأمني العام جلامعة الدول العربية بناء على طلب م�سبب من الهيئة
�أن ميد تلك املدة �إذا ر�أى �ضرورة لذلك ملرة واحدة ومبا ال يتجاوز �ستة �أ�شهر �أخرى .
 - 10يح ــدد الأمي ــن الع ــام جلامعـ ــة الـ ــدول العربيـ ــة �أتعـ ــاب املحكمـ ـيــن ومكاف ـ ـ�آت غي ــره ــم
من الأ�شخا�ص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات املتعلقة بالتحكيم ويتحمل كل
من الطرفـني ما �أنفقه من م�صروفات التحكيم بينما تف�صل هيئة التحكيم حتديد
الطــرف ال ــذي يتحم ــل م�صروفــات التحكيــم ذات ــه �أو ن�سبــة توزيعهــا بيــن الطرفـي ــن
و�إجراءات وطريقة دفعها .
 - 11يتم تنفـيذ حكم التحكيم وفقا لن�ص املادة ( )37من اتفاقية الريا�ض للتعاون الق�ضائي
بالن�سبة للدول الأطراف فـيها .
� - 12إذا م�ض ــت مـدة ثالثــة �أ�شهــر مـن �صــدور حكــم هيـئة التحكيم دون تنفـيذه يرفع الأمر
�إىل حمكمة اال�ستثمار العربية للحكم مبا تراه منا�سبا لتنفـيذه .
املــادة ( ) 4
�أحكــام عامــة
- 1يتم اللجوء �إىل هذا امللحق بناء على :
أ� � -إدراج �شرط فـي العقود املربمة بني �أطراف اال�ستثمار مع �إمكانية اختيار النموذج
التالــي  " :جمي ــع املنازع ــات النا�شئــة عــن هــذا العقــد �أو ع ــن تطبي ــقه �أو مبنا�سبت ـ ــه
تت ــم ت�سويتـهــا وفـقـا مللحــق االتفاقيــة املوحــدة ال�ستثــمار ر�ؤو�س الأم ــوال العربي ــة
فـي الــدول العربية ( املعدلة ) اخلا�ص بالو�ساطة والتوفـيق والتحكيم " .
ب  -اتفاق الحق على ن�شوء النزاع .
 - 2ما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذا امللحق تطبق ب�ش�أنه قواعد التوفـيق والتحكيم للجنة
الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ( الأون�سيرتال ) .
 - 3تتوىل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية ( قطاع ال�ش�ؤون القانونية ) متابعة
�إجراءات تنفـيذ �أحكام هذا امللحق حتت �إ�شراف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي وتعد
جامعة الدول العربية �سلطة التعيني امل�شار �إليها فـي قواعد ( الأون�سيرتال ) .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/47
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة بيـن �سلطنـة عمـان ومملكـة �أ�سبانيـا
لتجنب االزدواج ال�ضريبـي ومنـع التهـرب ال�ضريبـي بالن�سبـة لل�ضرائب على الدخـل
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب
ال�ضريب ــي بالن�سب ــة لل�ضرائــب علـى الدخــل املوقعــة فـي م�سقــط بتاريــخ  30جمادى الآخرة
1435هـ  ،املوافق  30ابريل 2014م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من �شــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  19 :من �أغ�سطـ�س �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيـة
بني �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا
لتجنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي
بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
�إن �سلطنة عمان ومملكة �أ�سبانيا  ،رغبة منهما فـي �إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج ال�ضريبي
ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل  ،قد اتفقتا على ما يلي :
الفــ�صل الأول
جمــال االتفاقيــة
املــادة ( ) 1
النطـاق ال�شخ�صـي
تطب ــق ه ـ ــذه االتفاقي ـ ــة عل ــى الأ�شخـ ــا�ص املقيمي ـ ــن ف ــي �إحـ ــدى الدولتيـ ــن املتعاقدتي ـ ــن
�أو فـي كلتيهما .
املــادة ( ) 2
ال�ضرائب التـي تتناولهــا االتفاقيـة
 - 1ت�سري هذه االتفاقية على ال�ضرائب على الدخل التي تفر�ض نيابة عن دولة متعاقدة
�أو نيابــة عــن تق�سيماتهــا ال�سيا�سيــة �أو �سلطاتهــا املحلية �أيا كانت طريقة فر�ض هذه
ال�ضرائب .
 - 2تعترب من قبيل ال�ضرائب على الدخل  ،جميع ال�ضرائب املفرو�ضة على �إجمايل الدخل
�أو عل ــى عنا�ص ــر مــن الدخل مبا فـي ذلك ال�ضرائب على الأرباح النا�شئة من الت�صرف
فـي الأموال املنقولة �أو الثابتة وكذلك ال�ضرائب على �إجمايل املبالغ للأجور �أو الرواتب
املدفوعة من قبل امل�شروعات وكذلك ال�ضرائب على الزيادة فـي قيمة ر�أ�س املال .
 - 3ت�شمل ال�ضرائب املفرو�ضة حاليا والتي ت�سري عليها االتفاقية ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -بالن�سبة ململكة �أ�سبانيا :
� - 1ضريبة الدخل على الأفراد .
� - 2ضريبة الدخل على ال�شركات .
� - 3ضريبة الدخل على غري املقيمني .
 - 4ال�ضرائب املحلية على الدخل .
(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ "ال�ضريبة الأ�سبانية") .
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ب  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان :
 �ضريبة الدخل .(وي�شار �إليها فـيما بعد بـ "ال�ضريبة العمانية") .
 - 4ت�ســري هــذه االتفاقيــة �أي�ضا على �أي �ضرائب مماثلة �أو م�شابهة �إىل حد كبري لتلك
ال�ضرائ ــب التــي يتــم فر�ضــها بعد تاريـخ التوقيع على هذه االتفاقية � ،سواء بالإ�ضافة
�أو بالإحالل لل�ضرائب احلالية  .وتقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني
ب�إخطار بع�ضهما البع�ض ب�أي تعديالت جوهرية فـي قوانني ال�ضرائب اخلا�صة بهما .
الفـ�صل الثانـي
التعريفـات
املــادة ( ) 3
تعريفـات عامـة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،وما مل يقت�ض الن�ص غري ذلك :
أ�  -يق�صد بكلمة "�أ�سبانيا" مملكة �أ�سبانيا  ،وتعني عند ا�ستعمالها باملعنى اجلغرافـي
�إقليم مملكة �أ�سبانيا وي�شمل ذلك املياه الإقليمية واملجال اجلوي والبحر الإقليمي
و�أي منطقة خارج البحر الإقليمي متار�س عليها مملكة �أ�سبانيا �أو يجوز �أن متار�س
عليها فـي امل�ستقبل  -وفقا للقانون الدويل وت�شريعات مملكة �أ�سبانيا الداخلية -
اخت�صا�صها الق�ضائي وحقوقها ال�سيادية فـيما يتعلق بقاع البحر وباطن �أر�ضه
ومياهه التي تعلوه وموارده الطبيعية .
ب  -يق�صــد بعبــارة "�سلطنــة عمــان" �إقليم �سلطنــة عمان واجلزر التابعة لها  ,وي�شمل
ذلك املياه الإقليمية واملجال اجلوي و�أي منطقة خارج املياه الإقليمية يجوز �أن
مت ــار�س عليهـ ــا �سلط ـن ــة عم ــان  -وفق ــا للقانون الدويل وقوانني �سلطنة عمان -
اخت�صا�صها الق�ضائي وحقوقها ال�سيادية فـيما يتعلق با�ستكـ�شاف وا�ستغالل املوارد
الطبيعية فـي قاع البحر وباطن �أر�ضه ومياهه التي تعلوه .
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ج  -يق�صـ ــد بعبارتــي "دولــة متعاقــدة" و "الدولــة املتعاقــدة الأخــرى" �سلطن ــة عم ــان
�أو مملكــة �أ�سبانيــا ح�سبــما يقت�ضــيه النــ�ص .
د  -ت�شمل كلمة "�شخ�ص" �أي فرد �أو �أي �شركة �أو �أي جمموعة من الأ�شخا�ص .
هـ  -يق�صد بكلمة "ال�شركة" �أي �شخ�ص اعتباري �أو �أي كيان يعامل ك�شخ�ص اعتباري
لأغرا�ض ال�ضريبة .
و  -يق�ص ــد بعبارت ــي "م�ش ــروع دول ــة متعاق ــدة" و"م�شــروع الدولة املتعاقدة الأخرى"
علـى التوالــي  ,م�شــروع يديره �شخــ�ص مقيــم من دولــة متعاقدة وم�شروع يديره
�شخ�ص مقيم من الدولة املتعاقدة الأخرى .
ز  -يق�صد بعبارة "النقل الدويل" �أي نقل ب�سفـينة �أو طائرة يديره م�شروع يقع مركز
�إدارته الفعلي فـي دولة متعاقدة با�ستثناء النقل بال�سفـينة �أو الطائرة بني �أماكن
تقع فقط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ح  -يق�صد بعبارة "ال�سلطة املخت�صة" :
 - 1بالن�سبـ ــة ململكـ ــة �أ�سبانيا  :وزير املالية والإدارة العامة �أو من ينوب عنه قانونا .
 - 2بالن�سبـة ل�سلطنـة عمـان  :وزارة املالية �أو من ينوب عنها قانونا .
ط  -يق�صد بكلمة "مواطن" :
� - 1أي فرد يتمتع بجن�سية دولة متعاقدة .
� - 2أي �شخ�ص قانوين �أو �شراكة �أو احتاد ي�ستمد الو�ضع اخلا�ص به من القوانني
املعمول بها فـي دولة متعاقدة .
 - 2عند تطبيق �أي دولة متعاقدة لهذه االتفاقية فـي �أي وقت  ،ف�إن �أي ا�صطالح مل يرد
تعريفــه فـيها يجب �أن يف�سر طبقا مل�ضمونه ال�سائد فـي ذلك الوقت وفقا لقانون هذه
الدولــة واخلــا�ص بال�ضـرائــب التـي تتناولها االتفاقية  ،وذلك م ــا لــم يقتــ�ض النــ�ص
غري ذلك  ،ويتم االعتداد بامل�ضمون الوارد فـي القوانني ال�ضريبية لهذه الدولة دون
امل�ضمون الوارد فـي القوانني الأخرى املطبقة فـيها .
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املــادة ( ) 4
املقيـــم
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بعبارة (مقيم فـي دولة متعاقدة) �أي �شخ�ص يكون
خا�ضع ــا لل�ضريب ــة مبقت�ضــى قوانيــن هــذه الدول ــة  ،ب�سبــب �سكــنه �أو �إقامت ــه �أو موقع
�إدارت ــه �أو ت�سجيل ــه �أو طبق ــا لأي معيــار �آخــر ذي طبيعــة مماثلــة  .وت�شمل العبارة �أي�ضا
هذه الدولة و�أيا من تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية �أو �أ�شخا�صها القانونية ،
لكنه ــا ال ت�شمـ ــل �أي �شخـ ــ�ص خا�ض ــع لل�ضري ـب ــة ف ــي هـ ــذه الدولــة فـيم ــا يتعل ــق فقـ ــط
بدخل ن�ش�أ من م�صادر فـيها .
� - 2إذا اعترب �أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة ( )1مقيما فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني ،
ف�إن مركزه يحدد وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي له فـيها �سكن دائم حتت ت�صرفه  ،ف�إذا كان له
�سكن دائم حتت ت�صرفه فـي كلتا الدولتني  ،يعترب مقيما فقط فـي الدولة املتعاقدة
التي ترتبط م�صاحله ال�شخ�صية واالقت�صادية معها بدرجة تفوق الدولة الأخرى
(مركز م�صاحله احليوية) .
ب � -إذا ل ــم ميك ــن حتديــد الدولة التي يوجد فـيهــا مركــز م�صاحل ــه احليويــة � ،أو �إذا
ل ــم يك ــن لــه �سكــن دائــم تــحت ت�صرفــه فـي �أي من الدولتني  ,فـيعترب مقيما فقط
فـي الدولة التي يكون له فـيها �سكن معتاد .
ج � -إذا كان له �سكن معتاد فـي كلتا الدولتني �أو مل يكن له �سكن معتاد فـي �أي منهما ,
فـيعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يتمتع بجن�سيتها .
د � -إذا كان مواطنا لكلتا الدولتني �أو مل يكن مواطنا لأي منهما  ،تتوىل ال�سلطتان
املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني التو�صل �إىل حل باتفاق م�شرتك بينهما .
� - 3إذا ك ــان �أي �شخــ�ص �آخـر مــن غــري الأفــراد يعترب بالتطبيق ملا جاء بالفقرة ( )1مقيــما
فـي كلتا الدولتني املتعاقدتني  ،ف�إنه يعترب مقيما فقط فـي الدولة التي يوجد فـيها
مقر �إدارته الفعلي .
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املــادة ( ) 5
املن�شــ�أة امل�ستقــرة
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،يق�صد بعبارة "من�ش�أة م�ستقرة" املقر الثابت للن�شاط الذي
يبا�شر امل�شروع كل �أو جزءا من ن�شاطه فـيه .
 - 2ت�شمل عبارة "من�ش�أة م�ستقرة" ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
أ�  -مقر الإدارة .
ب  -فرع .
ج  -مكتب .
د  -م�صنع .
هـ  -ور�شة .
و  -منجم �أو بئـر نفـط �أو غـاز �أو حمجر �أو �أي مكـان �آخر ال�ستخراج املوارد الطبيعية .
 - 3يعترب موقع البناء �أو م�شروع الت�شييد �أو التجميع �أو الرتكيب مبثابة من�ش�أة م�ستقرة
�إذا ا�ستمر ملدة تزيد على ت�سعة �أ�شهر .
 - 4عل ــى الرغــم مــن الأحــكام ال�سابقــة مــن هــذه امل ــادة  ،ال ت�شم ــل عبــارة "من�ش�أة م�ستقرة"
ما ي�أتي :
أ�  -ا�ستخـ ــدام الت�سهيـ ــالت فقـ ــط ل ـغ ــر�ض تخزيـ ـ ــن �أو ع ـ ــر�ض �أو ت�سلي ـ ــم الب�ضائـ ـ ــع
�أو ال�سلع اخلا�صة بامل�شروع .
ب  -االحتف ــاظ مبخــزون مــن الب�ضائــع �أو ال�سلــع اخلا�صــة بامل�شــروع لغر�ض التخزين
�أو العر�ض �أو الت�سليم فقط .
ج  -االحتفـ ـ ــاظ مبخ ــزون مــن الب�ضائ ــع �أو ال�سل ــع اخلا�ص ــة بامل�ش ــروع فقـ ــط لغ ـ ــر�ض
معاجلتها بوا�سطة م�شروع �آخر .
د  -االحتفاظ مبقر ثابت للن�شاط خم�ص�ص فقط لغر�ض �شراء �سلع �أو ب�ضائع �أو جمع
معلومات للم�شروع .
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هـ  -االحتفـ ــاظ مبق ــر ثاب ــت للنــ�ش ــاط غر�ضـ ــه فقــط القيــام للم�شــروع ب�أي ن�شاط �آخر
له طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
و  -االحتف ــاظ مبقــر ثابــت للن�شــاط فقــط لغــر�ض جتميــع الأن�شـ ـطــة امل�شـ ــار �إليـ ـهــا
فـي الفقرات الفرعية من (�أ) �إىل (هـ) ال�سابقة ب�شرط �أن يكون للن�شاط الكلي
للمقر الثابت والناجت من هذا التجميع طبيعة حت�ضريية �أو تكميلية .
 - 5على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتني ( )1و(� ، )2إذا قـام �شخـ�ص  -بخالف وكيل
ذي و�ضعية م�ستقلة ينطبق عليه حكم الفقرة ( - )6بالت�صرف نيابة عن م�شروع وكان
لــه �أو مــار�س  -ب�شكــل معتــاد  -فـي دولة متعاقدة �سلطة �إبرام العقود با�سم امل�شروع ،
ففـي هـذه احلالة يعترب �أن لهذا امل�شروع من�ش�أة م�ستقرة فـي هذه الدولة فـيما يتعلق
ب ـ�أي �أن�شط ــة يتوالهــا هــذا ال�شخ�ص للم�شــروع  ،ما مل تقت�صــر �أن�شطــة هــذا ال�شخــ�ص
على الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )4والتي قد ال ت�ؤدي � -إذا متت ممار�ستها
من خالل مقر ثابت للن�شاط � -إىل اعتبار هذا املقر الثابت من�ش�أة م�ستقرة مبوجب
�أحكام تلك الفقرة .
 - 6ال يعترب �أن مل�شروع ما من�ش�أة م�ستقرة فـي دولة متعاقدة ملجرد ممار�سته لن�شاط
فـي هذه الدولة عن طريق و�سيط �أو وكيل عام بالعمولة �أو �أي وكيل �آخر ذي �صفة
م�ستقلة ب�شرط �أن ميار�س ه�ؤالء الأ�شخا�ص عملهم فـي �إطار ن�شاطهم املعتاد � ،إال �أنه
فـي حالة كون �أن�شطة هذا الوكيل مكر�سة ب�صفة مطلقة �أو تكاد تكون مطلقة ل�صالح
هذا امل�شروع  ،و�إذا و�ضعت �أو فر�ضت �شروط بني ذلك امل�شروع والوكيل فـي عالقاتهما
التجارية واملالية تختلف عن ال�شروط التي ميكن و�ضعها بني م�شروعني م�ستقلني ،
ف�إنه لن يعترب وكيال م�ستقال باملعنى املق�صود فـي هذه الفقرة .
� - 7إن جمرد �سيطرة �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة على �أو خ�ضوعها ل�سيطرة �شركة
مقيمة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى � ،أو ممار�ستها الن�شاط فـي تلك الدولة الأخرى
(�سواء عن طريق من�ش�أة م�ستقرة �أو غري ذلك)  ،ال ي�ؤدي فـي حد ذاته �إىل اعتبار �أي
من ال�شركتني مبثابة من�ش�أة م�ستقرة لل�شركة الأخرى .
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الف�صـل الثالـث
�ضرائــب الدخــل
املــادة ( ) 6
الدخــل مـن الأمــوال الثابتــة
 - 1الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي دولة متعاقدة من �أموال ثابتة (مبا فـي ذلك
الدخل الناجت من الزراعة �أو الغابات) كائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى يجوز �أن
يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2يق�صد بعبارة "الأموال الثابتة" املعنى املحدد فـي قانون الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها
هذه الأموال  ،وت�شمل هذه العبارة فـي كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة  ،واملا�شية ،
واملعدات امل�ستخدمة فـي الزراعة والغابات  ،واحلقوق التي ت�سري عليها �أحكام القانون
العــام املتعلق ــة بامللكي ــة العقاري ــة  .واحل ــق فـ ــي االنتف ــاع بالأمــوال الثابت ــة  ،واحل ــق
فـي اقت�ضاء مدفوعات متغرية �أو ثابتة مقابل ا�ستغالل �أو احلق فـي ا�ستغالل مناطق
التعدين وامل�صادر واملوارد الطبيعية الأخرى  ،وال تعترب ال�سفن والطائرات �أمواال
ثابتة .
 - 3تطب ــق �أحكــام الفقــرة ( )1أ�يــ�ضا علــى الدخــل النا�شئ من اال�ستغالل املبا�شر �أو ت�أجري
�أو ا�ستخدام الأموال الثابتة ب�أي �شكل �آخر .
 - 4فـي حال خولت ملكية الأ�سهم �أو احلقوق الأخرى ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ملالكها
التمتع ب�أموال ثابتة  ،ف�إن الدخل من اال�ستخدام املبا�شر �أو الإيجار �أو اال�ستخدام ب�أي
�شكل �آخر لهذا احلق  ،يجوز �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة الكائنة فـيها
الأموال الثابتة .
 - 5ت�سـ ــري �أحك ــام الفقـ ــرات ( )1و ( )3و (� )4أي�ضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي
م�ش ــروع  ،وعلى الدخ ــل من الأم ــوال الثابتة امل�ستخدمـ ــة فـي �أداء خدمات �شخ�صيـ ــة
م�ستقلة .
-32-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

املــادة ( ) 7
�أربــاح امل�شروعــات
 -1تخ�ضع �أرباح م�شروع دولة متعاقدة لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط ما مل يبا�شر ذلك
امل�شروع الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها .
فـ ـ�إذا با�ش ــر امل�شــروع ن�شاط ــه علــى النحــو ال�ساب ــق ذكــره ف�إنه يجوز فر�ض ال�ضريبة
علــى �أربــاح امل�شــروع فـي الدولة الأخرى  ،ولكن فقط فـي حدود ما يحققه مــن �أربــاح
من�سوبة �إىل هذه املن�ش�أة امل�ستقرة .
 - 2مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة � ،إذا قام م�شروع دولة متعاقدة مببا�شرة
الن�شاط فـي الدولة املتعاقدة الأخرى عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها  ،ف�إن
ما ين�سب �إىل املن�ش�أة امل�ستقرة فـي كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع حتقيقها
بافرتا�ض �أنها م�شروع م�ستقل ومنف�صل يبا�شر الأن�شطة ذاتها �أو �أن�شطة مماثلة لها
فـي الظروف ذاتها �أو فـي ظروف مماثلة لها ويتعامل با�ستقالل تام مع امل�شروع الذي
يعترب مبثابة من�ش�أة م�ستقرة له .
 - 3عند حتديد �أرباح من�ش�أة م�ستقرة ي�سمح بخ�صم امل�صروفات التي تتكبدها لأغرا�ض
مبا�ش ــرة الن�ش ــاط كمن�شـ ـ�أة م�ستقــرة  ،مب ــا فـي ذلك امل�صروفات التنفـيذية والإداريــة
العامة بالقدر الذي تكبدته �سواء كــان ذلك فــي الدولــة الكائنــة فـيهــا املنــ�ش�أة امل�ستقــرة
�أو فـي �أي مكان �آخر �شريطة �أن يتم هذا اخل�صم وفقا لأحكام قوانني ال�ضريبة فـي هذه
الدولة ومبراعاة القيود الواردة فـي هذه القوانني .
 - 4ال ميكن �أن تن�سب �أي �أرباح �إىل من�ش�أة م�ستقرة ملجرد �شراء هذه املن�ش�أة امل�ستقرة لب�ضائع
�أو �سلع للم�شروع .
 - 5لأغرا�ض الفقرات ال�سابقة  ,حتدد الأرباح التي تن�سب �إىل املن�ش�أة امل�ستقرة بالطريقة
ذاتها املتبعة فـي كل �سنة ما مل يوجد �سبب جيد وكاف يربر ما يخالف ذلك .
� - 6إذا ت�ضمن ــت الأرب ــاح عنا�صـر للدخــل تــم الن ــ�ص عليه ــا ب�صفة م�ستقلــة فـي مواد �أخرى
من هذه االتفاقيــة  ،ف�إن �أحكام املواد امل�شار �إليها ال تت�أثر ب�أحكام هذه املادة .
-33-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

املــادة ( ) 8
النقــل البحــري واجلــوي
 - 1تخ�ضع �أرباح ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل لل�ضريبة فقط فـي الدولة
املتعاقدة الكائن فـيها مقر الإدارة الفعلي للم�شروع .
� - 2إذا كان مكان الإدارة الفعلي مل�شروع بحري يقع على منت �سفـينة  ،فـيجب �أن يكون
موقعه الدولة املتعاقدة التي يوجد بها امليناء موطن ال�سفـينة � ،أو �إذا مل يوجد ذلك
امليناء  ،يكون موقعه فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها من يتوىل ت�شغيل ال�سفـينة .
 - 3لأغرا�ض هذه املادة  ،ت�شمل عبارة " ت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل "
بوا�سطة �أي م�شروع :
�أ  -ت�أجي ـ ـ ــر �أو ا�ستئج ـ ـ ــار ال�سف ـ ــن �أو الطائ ـ ــرات بكام ـ ــل التجهي ـ ــزات والطاقــم واملـ ـ�ؤن
وا�ستخدامها للت�شغيل فـي النقل الدويل .
ب  -ت�أجري �أو ا�ستئجار ال�سفن �أو الطائرات وفقا لنظام الت�أجري بدون طاقم فـي حالة
م ــا �إذا ك ــان ه ــذا الت�أج ــري �أو اال�ستئــجار ي�شك ــل ن�شاطــا عار�ضا لت�شغ ــيل ال�سف ــن
�أو الطائرات فـي النقل الدويل .
ج  -ا�ستخـ ــدام �أو �صيان ــة �أو ت�أج ــري احلاوي ــات �إذا ك ــان هــذا اال�ستخـ ــدام �أو ال�صيانــة
�أو الت�أجري ي�شكل ن�شاطا عار�ضا لت�شغيل ال�سفن �أو الطائرات فـي النقل الدويل .
 - 4ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و( )3كذلك على الأرباح النا�شئة من امل�شاركة فـي جمموعة
(� )POOLأو ن�شاط م�شرتك �أو توكيل ت�شغيل عاملي .
املــادة ( ) 9
امل�شروعــات امل�شرتكــة
 - 1فـي حال ــة :
�أ  -م�شارك ــة م�ش ــروع دولــة متعاقــدة بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر فـي �إدارة �أو رقابة
�أو ر�أ�س مال م�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب � -أو م�شاركـ ــة الأ�شخ ــا�ص ذاته ــم بطريــق مبا�شــر �أو غيــر مبا�شــر فــي �إدارة �أو رقابــة
�أو ر�أ�س مال م�شروع فـي دولة متعاقدة وم�شروع للدولة املتعاقدة الأخرى .
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و�إذا فر�ض ــت  -فـ ــي �أي م ــن احلالت ـيــن � -شـ ــروط بي ــن امل�شروعي ــن ف ــي عالقتيهـمــا
التجاريــة �أو املاليــة والتــي تختلــف عــن ال�شروط التي ميكــن و�ضعــها بني امل�شروعــات
امل�ستقل ــة  ،ف�إن �أي �أرباح ميكن �أن ت�ستحق لأي من امل�شروعني نتيجة لهذه ال�شروط
ولكنها مل ت�ستحق فعال ب�سبب هذه ال�شروط  ،يجوز �إدراجها �ضمن �أرباح ذلك امل�شروع
و�إخ�ضاعها لل�ضريبة تبعا لذلك .
� - 2إذا �أدرجت دولـة متعاقـدة �ضمن �أرباح �أي مـن م�شـروعاتها �أرباح م�شروع للدولة املتعاقدة
الأخرى فر�ضت عليها ال�ضريبة فـيها  -و�أخ�ضعتها تلك الدولة لل�ضريبة تبعا لذلك -
وكانت الدولة الأخرى توافق على �أن الأرباح املدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح
التي ميكن �أن تتحقق مل�شروع الدولة امل�شار �إليها �أوال �إذا كانت ال�شروط املتفق عليها
بني امل�شروعني هي ال�شروط ذاتها التي ميكن االتفاق عليها بني م�شروعني م�ستقلني  ,ف�إن
هذه الدولة الأخرى تقوم ب�إجراء الت�سوية املنا�سبة لل�ضريبة املفرو�ضة فـيهـا على هذه
الأرباح  .ويعتد عند �إجراء الت�سوية بالأحكام الأخرى لهذه االتفاقية  ،ويتم الت�شاور
بني ال�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني �إذا تطلب الأمر ذلك .
املــادة ( ) 10
�أربــاح الأ�سهــم
� - 1أرباح الأ�سهم التي تدفعها �أي �شركة مقيمة فـي دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة �أي�ضا على �أرباح الأ�سهم امل�شار �إليها فـي الدولة
املتعاقدة التي تقيم فـيها ال�شركة التي دفعت �أرباح الأ�سهم وذلك وفقا لقوانني تلك
الدولة  ،ولكن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من الأرباح مقيما فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فـيجب �أال تزيد ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو عن الن�سب الآتية :
أ� � -صفــر باملائــة ( )%0من �إجمالــي مبلــغ �أربـاح الأ�سهم �إذا كان املالك امل�ستفـيد �شركة
( بخالف �شركات الت�ضامن ) متلك ب�صفة مبا�شرة ن�سبة ع�شرين باملائة ()%20
على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة التي تدفع �أرباح الأ�سهم .
ب  -ع�شرة باملائة ( )%10من �إجمايل مبلغ �أرباح الأ�سهم فـي جميع احلاالت الأخرى .
ال ت�ؤثر هذه الفقرة على ال�ضريبة املفرو�ضة على ال�شركة فـيما يتعلق بالأرباح
التي تدفع منها �أرباح الأ�سهم .
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 - 3عل ــى الرغ ــم م ــن �أحك ــام الفق ــرة ( ، )2ف ـ ـ�إن �أرب ــاح الأ�سهم التي تدفعها �شركة مقيمة
فـي دولة متعاقدة �إىل حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى يجب �أن تعفى من ال�ضريبة
فـي الدولة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4يق�ص ــد بعب ــارة " �أربـ ــاح الأ�سه ــم " امل�ش ــار �إليه ــا فـ ــي ه ــذه امل ــادة الدخـ ــل الـذي يتحق ــق
مــن الأ�سه ــم �أو �أ�سه ــم االنتفــاع �أو حق ــوق �أ�سه ــم االنتــفاع �أو �أ�سهــم التعدي ــن �أو �أ�سهــم
امل�ؤ�س�سني �أو احلقوق الأخ ــرى الت ــي ال تعتــرب مــن قبيــل الديــون وامل�شاركة فـي الأرباح
وكذلك الدخل الذي يخ�ضع للمعاملة ال�ضريبية ذاتها كالدخل من الأ�سهم وفقا
لقوانني الدولة التي تقيم فـيها ال�شركة التي توزع الأرباح .
 - 5ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و(� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من �أرباح الأ�سهم  -ب�صفته
مقيما بدولة متعاقدة  -يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تقيم فـيها ال�شركة
التي تدفع الأرباح ن�شاطا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة بها �أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة
الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكانت ملكية الأ�سهم
التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو ذلك املقر الثابت
وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
� - 6إذا حققت �شركة مقيمة بدولة متعاقدة �أرباحا �أو دخال من الدولة املتعاقدة الأخرى ،
فال يجوز لهذه الدولة الأخرى �أن تفر�ض �أي �ضريبة على �أرباح الأ�سهم التي توزعها
ال�شركة ما مل تكن هذه الأرباح قد دفعت �إىل مقيم فـي هذه الدولة الأخرى �أو كانت
ملكية الأ�سهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط ب�صفة فعلية مبن�ش�أة م�ستقرة �أو مبقر
ثابت كائن فـي هذه الدولة الأخرى  ،وال يجوز كذلك �أن تفر�ض على �أرباح ال�شركة
غري املوزعة ال�ضريبة التي ت�سري على �أرباح ال�شركات غري املوزعة حتى لو كانت �أرباح
الأ�سه ــم املوزعـ ــة �أو الأربـ ــاح غري املوزع ــة تتكون كلي ــا �أو جزئي ــا من �أرب ــاح �أو دخل ن�شـ ـ�أ
فـي هذه الدولة الأخرى .
املــادة ( ) 11
فـوائــد الديـون
 - 1الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
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 - 2ومع ذلك  ،يجوز فر�ض ال�ضريبة على هذه الفائدة فـي الدولة املتعاقدة التي ن�ش�أت
فـيه ــا وفق ــا لقواني ــن ه ــذه الدولــة  ،ولكـن �إذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة مقيما
بالدولة املتعاقدة الأخرى فـيجب �أال تتجاوز ال�ضريبة املفرو�ضة فـي هذه احلالة ن�سبة
خم�سة باملائة ( )%5من القيمة الإجمالية ملبلغ الفائدة .
 - 3عل ــى الرغ ــم من �أحكام الفقرة ( )2ف�إن الفائدة التي تن�ش�أ فـي دولة متعاقدة وتدفع
�إىل حكومة الدولة املتعاقدة الأخرى تعفى من ال�ضريبة فـي الدولة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4يق�صد بكلمة "الفائدة" الواردة فـي هذه املادة الدخل النا�شئ من مطالبات الديون
بجمي ـ ــع �أنواعه ــا � ،س ــواء كان ــت م�ضمونة �أو غري م�ضمون ــة بره ــن �أو كان ــت تت�ضــمن
�أو ال تت�ضمـ ــن ح ــق امل�شاركة فـي �أرباح املدين  ،وت�شم ــل عل ــى وج ــه اخل�صـ ــو�ص الدخ ــل
م ــن ال�سن ــدات احلكومي ــة والدخ ــل م ــن ال�سن ــدات �أو ال�صكوك مبا فـي ذلك املكاف�آت
واجلوائ ــز املتعلق ــة به ــذه ال�سن ــدات احلكوميــة �أو ال�سنــدات �أو ال�صك ــوك  .وال تعتبـ ــر
الغرامات املفرو�ضة ب�سبب الت�أخري فـي ال�سداد من قبيل الفوائد لأغرا�ض هذه املادة .
 - 5ال ت�سري �أحكام الفقرتني ( )1و(� )2إذا كان املالك امل�ستفـيد من الفائدة  -ب�صفته
مقيمــا فــي دولــة متعاق ــدة  -يبا�شــر فـي الدول ــة املتعاق ــدة الأخــرى التي ن�ش ـ�أت فـيــها
الفائدة ن�شاطا جتاريا عن طريق من�ش�أة م�ستقرة كائنة فـيها � ،أو ي�ؤدي فـي هذه الدولة
الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان طلب الدين الذي
تدف ــع عن ــه الفائ ــدة يرتب ــط ب�صف ــة فعلية بهذه املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت  .يتم
فـي هذه احلالة تطبيق �أحكام املادة (� )7أو املادة ( ، )14بح�سب الأحوال .
 - 6تعترب الفائدة قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة  ،ومع
ذلك �إذا كان لدى ال�شخ�ص الذي �سدد الفائدة � -سواء كان مقيما فـي دولة متعاقدة ،
�أو غـري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط باملديونية
التي ا�ستحقت عنها الفائدة املدفوعة  ،وكانت هذه الفائدة قد حتملتها تلك املن�ش�أة
امل�ستق ــرة �أو ه ــذا املقــر الثابــت  ,فـ ـ�إن الفائدة تعتــرب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة املتعاقدة
الكائنة فـيها تلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت .
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� - 7إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد منها �أو بينهما وبيـن
�شخ�ص �آخر �إىل زيادة فـي مبلغ الفائدة املتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة ،
عـن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع الفائدة واملالك امل�ستفـيد منها
فـي حال ــة ع ــدم وج ــود تلك العالق ــة  ،فتطب ــق �أحكام هذه املادة على املبلغ امل�شار �إليه
�أخريا فق ــط  ,وفـي ه ــذه احلال ــة يظ ــل اجلزء الزائد من املدفوعات خا�ضعا لل�ضريبة
وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام الأخرى لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 12
الأتــاوى
 - 1ا ألتــاوى التــي تن�ش ـ أ� فـي دولـة متعاقدة وتدفع �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
يجوز �أن تفر�ض عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2ومع ذلك  ،يجوز �أن تفر�ض �أي�ضا على مثل هذه الأتاوى ال�ضريبة فـي الدولة املتعاقدة
التــي ن�شـ ـ�أت فـيه ــا ومبقت�ض ــى قوانيــن هــذه الدول ــة  ,ولك ــن �إذا ك ــان املال ــك امل�ستف ــيد
من الأتاوى مقيما بالدولة املتعاقدة الأخرى  ,ف�إن ال�ضريبة املفرو�ضة على هذا النحو
يجب �أال تزيد على ن�سبة ثمانية باملائة ( )%8من �إجمايل مبلغ الأتاوى .
 - 3يق�صد بكلمة "الأتاوى" الواردة فـي هذه املادة املدفوعات من �أي نوع التي يتم ت�سلمها
مقاب ــل ا�ستخ ــدام � ،أو ح ــق ا�ستخــدام �أي حقوق للم�ؤلف مبا فـي ذلك برامج احلا�سب
ا آللــي والأف ــالم ال�سينمائي ــة � ،أو ت�سجي ــالت الإذاعة ال�صوتية �أو املرئية و�أي براءات
اخت ـ ــراع � ،أو عالم ـ ــات تـجاريـ ــة � ،أو ت�صميـ ــم �أو طـ ــراز �أو خط ـ ــة �أو تركيبـ ــة �أو عملي ـ ــة
�إن ـتـاج �سريــة � ،أو ال�ستخــدام �أو حــق ا�ستخدام املعدات ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية ،
�أو للمعلومات املتعلقة باخلربة ال�صناعية �أو التجارية �أو العلمية .
 - 4ال ت�ســري �أحكــام الفقرتيــن ( )1و (� )2إذا كــان املالــك امل�ستفـيــد من الأتاوى  -ب�صفته
مقيما فــي دولة متعاقدة  -يبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى التي تن�ش�أ فـيها الأتاوى
ن�شاطــا عــن طريــق من�ش ـ�أة م�ستقــرة كائنــة فـيهــا � ،أو ي ـ�ؤدي فـي هــذه الدولــة الأخــرى
خدمات �شخ�صية م�ستقلة من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي تدفع
عنها الأتاوى ترتبط ب�صفة فعلية بتلك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو هذا املقر الثابت  ،وتطبق
فـي هذه احلالة �أحكام املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
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 - 5تعترب الأتاوى قد ن�ش�أت فـي دولة متعاقدة �إذا كان من يدفعها مقيــما فـي هـ ــذه الدولــة ،
ومع ذلــك �إذا كــان لــدى ال�شخ ــ�ص الـذي يدفـع ا ألتــاوى � -ســواء كـان مقيــما فـي دولــة
متعاقدة �أو غري مقيم فـيها  -من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت فـي دولة متعاقدة يرتبط
بالــحق الــذي ا�ستحقــت عنــه ا ألتــاوى  ،وكانــت هــذه الأتاوى قد حتملتها هذه املن�ش ـ�أة
امل�ستقرة �أو املقر الثابت  ،ف�إن هذه الأتاوى تعترب �أنها ن�ش�أت فـي الدولة الكائنة فـيها
املن�ش�أة امل�ستقرة �أو املقر الثابت .
� - 6إذا �أدى وجود عالقة خا�صة بني من يدفع الأتاوى واملالك امل�ستفـيد منها �أو بينهما
وبي ــن �شخ ــ�ص �آخــر � ،إلــى زيادة فـي مبلغ الأتاوى فـيما يتعلق باال�ستخدام �أو احلق
�أو املعلومــات التي دفعـت عنها  ،عن املبلغ الذي كان ميكن االتفاق عليه بني من يدفع
الأتاوى واملالك امل�ستفـيد فـي حالة عدم وجود تلك العالقة  ,فتطبق �أحكام هذه املادة
على املبلغ امل�شار �إليه �أخريا فقط  ,وفـي هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املدفوعات
خا�ضعا لل�ضريبة وفقا لقوانني كل دولة متعاقدة  ،ومبراعاة الأحكام الأخرى لهذه
االتفاقية .
املــادة ( ) 13
الأربــاح الر�أ�س ماليــة
 - 1الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي الأموال الثابتة
امل�شار �إليها فـي املادة ( )6والكائنة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،يجوز �أن تفر�ض
عليها ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 2الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أموال منقولة متثل جزءا من الأموال املخ�ص�صة
ملبا�شرة ن�شاط من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة والكائنة فـي الدولة املتعاقدة
الأخ ــرى � ،أو فـي �أم ــوال منقول ــة تخ ــ�ص مق ــر ثابــت ملقيــم فـي دولــة متعاقدة وكائن
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى لغر�ض �أداء خدمات �شخ�صية م�ستقلة  ،مبا فـي ذلك
الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي هذه املن�ش�أة امل�ستقرة (�سواء مبفردها �أو مع امل�شروع
ب�أكمله) �أو فـي هذا املقر الثابت  ،يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 3الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي ال�سفن �أو الطائرات
التي تعمل فـي النقل الدويل �أو فـي الأموال املنقولة املتعلقة بت�شغيل مثل هذه ال�سفن
�أو الطائرات  ،تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة الكائن فـيها مقر الإدارة
الفعلي للم�شروع .
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 - 4الأرباح التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة من الت�صرف فـي �أ�سهم �أو فوائد
مماثلة تنتج �أكرث من خم�سني باملائة ( )%50من قيمتها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
مــن �أم ــوال ثابت ــة كائنــة ف ــي الدول ــة املتعاق ــدة الأخــرى  ،يجــوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة
فـي هذه الدولة الأخرى .
 - 5الأربــاح الناجم ــة عــن الت�صــرف فـي �أ�سهــم �أو حقــوق �أخــرى التي تخول  -ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر  -ملالكها احل�صول على انتفاع من �أموال ثابتة كائنة فـي دولة متعاقدة ،
يجوز �أن تخ�ضع لل�ضريبة فـي تلك الدولة .
 - 6الأرباح الناجتة من الت�صرف فـي �أي �أموال �أخرى بخالف تلك امل�شار �إليها فـي الفقرات
( )1و( )2و( )3و( )4و( )5تخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي الدولة املتعاقدة التي يقيم فـيها
املت�صرف فـي هذه الأموال .
املــادة ( ) 14
اخلدمــات ال�شخ�صيــة امل�ستقلــة
 - 1الدخــل ال ــذي يحــ�صل عليــه مقيــم ف ــي دولــة متعاقــدة فـيم ــا يتعل ــق باخلدمـ ــات املهني ــة ،
�أو الأن�شط ــة الأخــرى التــي لها طابــع اال�ستقــالل  ,يخ�ضع لل�ضريبة فقط فـي هذه
الدولة املتعاقدة ما مل يكن له ب�صفة منتظمة مقر ثابت فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
لغر�ض ت�أدية �أن�شطته  ,ف�إذا كان له مثل هذا املقر الثابت يجوز للدولة املتعاقدة الأخرى
فر�ض ال�ضريبة على هذا الدخل ولكن بالقدر الذي ين�سب �إىل هذا املقر الثابت .
 - 2ت�شمــل عبــارة "اخلدمــات املهنيــة" علــى وجــه اخل�صــو�ص الأن�شطة امل�ستقلة العلمية ،
�أو الأدبيــة � ،أو الفنيــة � ،أو التعليميــة �أو �أن�شطــة التدريــ�س  ,وكذلك الأن�شطة امل�ستقلــة
للأطبــاء  ،واملحاميــن  ،واملهند�سني  ،واملعماريني  ،و�أطباء الأ�سنان  ،واملحا�سبني .
املــادة ( ) 15
الدخــل مــن الوظيفــة
 - 1مع مراعاة �أحكام املواد ( )16و( )18و( )19من هذه االتفاقية  ،ف�إن الرواتب والأجور
واملكافـ ـ�آت الأخــرى املماثلــة التــي يح�صــل عليهــا مقيــم فـي دولة متعاقـدة مقابل �أداء
وظيفة تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط  ,ما مل ت�ؤدى الوظيفة فـي الدولة
املتعاقدة الأخرى  ,فعندئذ يجوز لهذه الدولة الأخرى فر�ض ال�ضريبة على ما يح�صل
عليه من مكاف�أة فـيها .
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 - 2على الرغم من الأحكام الواردة فـي الفقرة ( ، )1ف�إن املكاف�أة التي يح�صل عليها مقيم
فـي دولة متعاقدة مقابل �أداء وظيفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى تخ�ضع لل�ضريبة
فقط فـي الدولة امل�شار �إليها �أوال ب�شرط :
�أ � -أن يك ــون امل�ستل ــم متواج ــدا ف ــي الدول ـ ــة الأخـ ــرى لفتـ ــرة �أو فتـ ــرات ال تتج ــاوز
ف ــي جمموعهـ ــا ( )183يوم ــا خ ــالل �أي فت ــرة اثنــي ع�ش ــر �شه ــرا تب ــد�أ �أو تنته ــي
فـي ال�سنة ال�ضريبية املعنية .
ب � -أن تدف ــع املكافـ ـ�أة ع ــن طري ــق �أو نيابــة عن �صاحــب عمــل غري مقيــم فـي الدولــة
الأخرى .
ج � -أن ال تكون املكاف�أة قد حتملتها من�ش�أة م�ستقرة �أو مقر ثابت ل�صاحب العمل كائن
فـي الدولة الأخرى .
 - 3على الرغم من الفقرات ال�سابقة من هذه املادة  ,ف�إن املكاف�أة التي يتم احل�صول عليها
مقابل وظيفة متت ت�أديتها على ظهر �سفـينة �أو فـي طائرة تعمل فـي النقل الدويل
يج ــوز �أن تخ�ضــع لل�ضريبــة فـي الدولــة املتعاقــدة الكائن فـيها مقر الإدارة الفعلي
للم�شروع .
املــادة ( ) 16
�أتعــاب املديريــن
�أتعاب املديرين واملدفوعات الأخرى املماثلة التي يح�صل عليها مقيم فـي دولة متعاقدة
ب�صفت ــه ع�ض ــوا فــي جملــ�س الإدارة ل�شرك ــة مقيم ــة فـي الدول ــة املتعاق ــدة الأخـرى  ,يجوز
فر�ض ال�ضريبة عليها فـي هذه الدولة الأخرى .
املــادة ( ) 17
الفنانــون والريا�ضيــون
 - 1على الرغم من �أحكام املواد ( )7و( )14و( , )15ف�إن الدخل الذي يح�صل عليـه مقيــم
ف ــي دولـ ــة متعاق ــدة ب�صف ـتـ ــه فنانـ ــا كفنان ــي امل�سـ ــرح � ،أو ال�صـ ــور املتحركـ ــة � ،أو الإذاع ــة
�أو التلفزيـ ــون � ،أو مو�سيقـ ـي ــا � ،أو ب�صفت ــه م ــن الريا�ضيي ــن  ,وذلــك مقاب ــل �أن�شطتــه
ال�شخ�صية التي يبا�شرها بهذه ال�صفة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ,يجوز �أن يخ�ضع
لل�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى .
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� - 2إذا كان الدخل يتعلق ب�أن�شطة �شخ�صية يبا�شرها فنان �أو ريا�ضي بهذه ال�صفة  ،وكان
الدخ ــل ال ي�ستح ــق للفن ــان �أو الريا�ضــي نف�ســه ولكــن ل�شخ ــ�ص �آخ ــر  ,ف ـ�إن هــذا الدخـل
 علــى الرغ ــم م ــن �أحك ــام امل ــواد ( )7و( )14و( - )15يج ــوز �أن تفــر�ض عليــه ال�ضريبــةفـي الدولة املتعاقدة التي يبا�شر فـيها الفنان �أو الريا�ضي �أن�شطته .
 - 3ال ت�ســري �أحكــام الفقرتني ( )1و(� )2إذا كانــت الأن�شطــة التي ي�ؤديها فنان �أو ريا�ضي
ف ــي دولـ ــة متعاق ــدة مدعومــة بالكامــل �أو ب�شـ ـك ــل �أ�سا�سـ ــي مــن ا ألمــوال العام ــة لأي
مـ ــن الدولتيــن املتعاقدتني �أو من �أي من تق�سيماتها ال�سيا�سية �أو �سلطاتها املحلية
فـي �إطار برامج التبادل الثقافـي �أو الريا�ضي التي تقرها كلتا الدولتني املتعاقدتني .
وفـي هذه احلالة يخ�ضع الدخل الناجت من هذه الأن�شطة لل�ضريبة فقط فـي الدولة
املتعاقدة التي يقيم فـيها الفنان �أو الريا�ضي .
املــادة ( ) 18
املعا�شـــات
مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من املادة ( , )19ف�إن املعا�شات واملكاف�آت الأخرى املماثلة التي
دفعت ملقيم فـي دولة متعاقدة مقابل وظيفة �أديت فـي املا�ضي  ,تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه
الدولة فقط .
املــادة ( ) 19
اخلدمــة احلكوميــة
 - 1أ�  -الروات ــب والأجور واملكاف�آت الأخرى املماثلة  ،التي تدفعها دولة متعاقدة �أو تق�سيم
�سيا�س ــي �أو �سلط ــة حملي ــة �أو �أ�شخا�صه ــا القانون ــية �إىل �أي ف ــرد مقاب ــل م ــا �أداه
من خدمات لتلك الدولة �أو التق�سيم �أو ال�سلطة  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة
فقط .
ب  -ومــع ذلــك ف ـ�إن هــذه الرواتــب وا ألجــور واملكاف�آت الأخرى املماثلة تخ�ضع لل�ضريبة
ف ــي الدولــة املتعاق ــدة الأخــرى فقــط �إذا كان ــت اخلدمــات قــد متــت ت�أديتها فـي هذه
الدولة  ،وكان الفرد مقيما فـيها ويعترب �إما :
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 - 1من مواطني هذه الدولة .
� - 2أو مل ي�صبح مقيما فـي هذه الدولة لغر�ض �أداء هذه اخلدمات فقط .
 - 2أ�  -على الرغم من �أحكام الفقرة ( )1ف�إن �أي معا�ش يدفع من �صندوق �أن�ش�أته دولة
متعاقدة �أو تق�سيم �سيا�سي �أو �سلطة حملية �أو �شخ�ص القانون العام فـيها �إىل فرد
مقابل �أداء خدمات لهذه الدولة �أو التق�سيم �أو ال�سلطة �أو �شخ�ص القانون العام
يخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط .
ب  -ومع ذلك يخ�ضـع هــذا املع ــا�ش واملكافـ ـ�آت الأخ ــرى املماثلــة لل�ضري ــبة فـي الدول ــة
املتعاقدة الأخرى فقط �إذا كان الفرد مقيما فـي هذه الدولة ومن مواطنيها .
 - 3تطب ــق �أحك ــام املــواد ( )15و( )16و( )17و( )18علــى الرواتــب والأجــور واملعا�شــات
واملكاف�آت الأخ ــرى املماثل ــة مقاب ــل �أداء اخلدم ــات التــي ترتب ــط بن�شــاط تبا�شــره دولــة
متعاقدة �أو تق�سيم �سيا�سي �أو �سلطة حملية �أو �أي �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام
لهذه الدولة .
املــادة ( ) 20
الأ�ساتــذة والباحثــون
� - 1أي فرد يقيم فـي دولة متعاقدة مبا�شرة قبل زيارته للدولة املتعاقدة الأخرى  ،وكان يقوم
بناء على دعوة من �أي من اجلامعات �أو الكليات �أو املدار�س املعتمدة �أو �أي من م�ؤ�س�سات
التعليم �أو م�ؤ�س�سات الأبحاث العلمية الأخرى املماثلة بزيارة هذه الدولة املتعاقدة
الأخرى لفرتة ال تزيد على �سنتني من تاريخ و�صوله �إىل هذه الدولة الأخرى فقط
لغر�ض التدري�س �أو �إجراء البحوث �أو كليهما فـي هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو م�ؤ�س�سة
الأبحاث  ،يعفى من ال�ضريبة فـي هذه الدولة الأخرى عن �أي مكاف�أة يح�صل عليها
من القيام بالتدري�س �أو �إجراء البحوث .
 - 2يق�صد بكلمة "املعتمدة" الواردة فـي الفقرة ( )1االعتماد الذي تقرره الدولة املتعاقدة
الكائنــة فـيه ــا اجلامع ــة �أو الكلي ــة �أو املدر�س ــة �أو �أي من م�ؤ�س�ســات التعليــم �أو م�ؤ�س ــ�سات
الأبحاث العلمية الأخرى املماثلة .
 - 3ال ت�س ــري �أحك ــام ه ــذه امل ــادة عل ــى الدخ ــل مــن �إج ــراء الأبح ــاث �إذا كــان �إج ــرا�ؤها يت ــم
فـي الأ�صل لتحقيق نفع خا�ص ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص بذواتهم .
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املــادة ( ) 21
الطــالب
املبال ــغ الت ــي يح�ص ــل عليه ــا طالــب �أو متــدرب علـى ن�شاط وهو يقيم �أو كان يقيم مبا�شرة
 قبل زيارة الدولة املتعاقدة  -فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وقد ح�ضر �إىل الدولة امل�شار�إليها �أوال فقط لغر�ض تعليمه �أو تدريبه فـيها وذلك لتغطية م�صاريف �إعا�شته �أو تعليمه
�أو تدريبــه  ،لن تخ�ضــع لل�ضريبة فـي هذه الدولة ب�شرط �أن تكــون هــذه املبالــغ قــد ن�شـ ـ�أت
م ــن م�صادر خارج هذه الدولة .
املــادة ( ) 22
�أنــواع الدخــل الأخــرى
 - 1عنا�صر الدخل ملقيم فى دولة متعاقــدة � ،أيــا ما كــان من�ش�ؤهــا  ،والتــي لــم يتــم تناولـه ــا
فـي املواد ال�سابقة من هذه االتفاقية  ،تخ�ضع لل�ضريبة فـي هذه الدولة فقط .
 - 2ال ت�سري �أحكام الفقرة ( )1على الدخل  -بخالف الدخل من الأموال الثابتة وفقا
لتعريفه ــا الوارد فـي الفق ــرة ( )2من املادة رق ــم (� - )6إذا ك ــان من ت�سلم هذا الدخل
مقيما فـي دولة متعاقدة ويبا�شر فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ن�شاطا عن طريق من�ش�أة
م�ستق ــرة كائ ــنة فـيها � ،أو يـ ـ�ؤدي فـي هـ ــذه الدولة الأخرى خدمات �شخ�صية م�ستقلة
من مقر ثابت كائن فـيها  ،وكان احلق �أو امللكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط ب�صفة
فعلي ــة بتل ــك املن�شـ ـ�أة امل�ستق ــرة �أو ه ــذا املقــر الثابــت  ،ففــي هـذه احلالـة تطبـق �أحـكام
املادة (� )7أو املادة ( )14بح�سب الأحوال .
الف�صـل الرابـع
طــرق جتنــب االزدواج ال�ضريبــي
املــادة ( ) 23
جتنــب االزدواج ال�ضريبــي
 - 1يتم جتنب االزدواج ال�ضريبي فـي �أ�سبانيا وفقا لأحكام ت�شريعاتها الداخلية �أو طبقا
للأحكام التالية مع مراعاة الت�شريعات الداخلية لأ�سبانيا :
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أ� � -إذا ح�صل مقيم فـي �أ�سبانيا على دخل ميكن �أن يخ�ضع لل�ضريبة فـي �سلطنة عمان
بالتطبيق لأحكام هذه االتفاقية  ،ف�إن �أ�سبانيا ت�سمح عندئذ بالآتي :
 - 1خ�صم مبلغ من ال�ضريبة املفرو�ضة على دخل هذا املقيم يعادل �ضريبة الدخل
املدفوعة فـي �سلطنة عمان .
 - 2منح خ�صم ال�ضريبة الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سات وفقا للت�شريعات الداخلية لأ�سبانيا ,
علــى �أال يتجــاوز هــذا اخل�صــم ذلك اجلــزء من �ضريبــة الدخــل (املح�سوب قبل
�إجراء اخل�صم) واملن�سوب  -بح�سب الأحوال � -إىل الدخل الذي يجوز �إخ�ضاعه
لل�ضريبة فـي �سلطنة عمان .
ب � -إذا كان الدخل الذي يح�صل عليه مقيم فـي �أ�سبانيا معفـيا من ال�ضريبة فـي �أ�سبانيا
مبقت�ضى �أي من �أحكام هذه االتفاقية  ،ف�إنه يجوز لأ�سبانيا  -مع ذلك  -مراعاة
الدخل املعفى عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقي لهذا املقيم .
 - 2بالن�سبة ل�سلطنة عمان  ،يتم جتنب االزدواج ال�ضريبي على النحو التايل :
أ� � -إذا ح�ص ــل مقيم فـي �سلطــنة عمــان على دخل ميك ــن �أن يخ�ض ــع لل�ضريبــة فـي �أ�سبانيا
مبقت�ضــى �أحكــام ه ــذه االتفاقي ــة  ،ف ـ�إن على �سلطــنة عمــان �أن ت�سمح بخ�صم مبلغ
م ــن ال�ضريب ــة املفرو�ضــة على دخل هذا املقي ــم يع ــادل �ضريبة الدخ ــل املدفوع ــة
فـي �أ�سبانيا ب�شرط �أال يتجاوز هذا اخل�صم ب�أي حال ذلك اجلزء من �ضريبة الدخل
(املح�سوب قبل �إجراء اخل�صم) واملن�سوب �إىل الدخل الذي يجوز �إخ�ضاعه لل�ضريبة
فـي �أ�سبانيا .
ب � -إذا ك ــان الدخ ــل ال ــذي يح�ص ــل علي ــه مقيم فـي �سلطنة عمان معفـيا من ال�ضريبة
ف ــي �سلطن ــة عم ــان مبقت�ضــى �أي مــن �أحكام هذه االتفاقية  ،ف�إنه يجوز ل�سلطنة عمان
 مــع ذلك  -مراعاة الدخل املعفى عند ح�ساب مبلغ ال�ضريبة على الدخل املتبقيلهذا املقيم .
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الف�صـل اخلامــ�س
�أحكـــام خا�صــة
املــادة ( ) 24
عــدم التمييــز
 -1ال يج ــوز �إخ�ض ــاع مواطن ــي دول ــة متعاقدة فـي الدولـ ــة املتعاقــدة الأخرى لأي �ضرائب
�أو التزام ــات تتعلـ ــق به ــذه ال�ضرائ ــب تكـ ــون خمتلف ــة �أو �أكث ــر عبئ ــا م ــن ال�ضرائ ــب
�أو االلتزامات ال�ضريبية التي يخ�ضع لها �أو يجوز �أن يخ�ضع لها مواطنو هذه الدولة
املتعاقدة الأخرى ممن هم فـي الظروف ذاتها  ،وب�صفة خا�صة ما يتعلق بالإقامة ،
وي�سري هذا احلكم على الرغم من �أحكام املادة (� )1أي�ضا على الأ�شخا�ص غري املقيمني
فـي �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو فـي كلتيهما .
 - 2ال تخ�ضع �أي من�ش�أة م�ستقرة مل�شروع دولة متعاقدة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
ل�ضرائ ــب تف ــر�ض عليه ــا فـي ه ــذه الدول ــة الأخـرى تقل فـي مزاياها عن ال�ضرائب
التي تف ــر�ض علـ ــى م�ش ــروعات هــذه الدول ــة الأخ ــرى والت ــي مت ــار�س الأن�شط ــة ذات ــها .
وال يجوز تف�سري هذا الن�ص على �أنه ينطوي على �إلزام �أي دولة متعاقدة مبنح املقيمني
فـي الدولة املتعاقدة الأخرى �أي خ�صم �أو �إعفاءات �أو تخفـي�ضات �شخ�صية لأغرا�ض
ال�ضرائب تبعا للحالة املدنية �أو الأعباء العائلية والتي متنحها للمقيمني فـيها .
 - 3با�ستثناء احلاالت التي ت�سري عليها �أحكام الفقرة ( )1من املادة (� )9أو الفقرة ()7
من املادة (� )11أو الفقرة ( )6من املادة ( ، )12ف�إن فوائد الديون والأتاوى والنفقات
الأخرى التي يدفعها م�شروع دولة متعاقدة �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى
يتم خ�صمها لغر�ض حتديد الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة لهذا امل�شروع وفقا لل�شروط
ذاتها كما لو كانت قد دفعت �إىل مقيم فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال .
 - 4م�شروعات �أي دولة متعاقدة والتي ميلك ر�ؤو�س �أموالها كليا �أو جزئيا �أو ي�سيطر عليها
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �شخ�ص �أو �أكرث مقيم فـي الدولة املتعاقدة الأخرى ،
لن تخ�ضع فـي الدولة املتعاقدة امل�شار �إليها �أوال لأي �ضرائب �أو التزامات تتعلق بهذه
ال�ضرائب تكون خمتلفة �أو �أكرث عبئا من ال�ضرائب �أو االلتزامات املتعلقة بها التي
تخ�ضع لها �أو يجوز �أن تخ�ضع لها امل�شروعات الأخرى املماثلة فـي الدولة املتعاقدة
امل�شار �إليها �أوال .
 - 5علــى الرغ ــم من �أحك ــام امل ــادة ( ، )2تطب ــق �أحكام هذه املادة على جميــع �أنواع وفئات
ال�ضرائب .
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املــادة ( ) 25
�إجــراءات االتفــاق املتبــادل
� - 1إذا تبني ل�شخ�ص �أن الإجراءات التي اتخذتها �إحدى الدولتني املتعاقدتني �أو كلتاهما
قـد �أدت �أو ت�ؤدي �إىل �إخ�ضاعه ل�ضريبة على نحو خمالف لأحكام هذه االتفاقية  ،يجوز
ل ــه بغ ــ�ض النظ ــر عن الأحكام التي تن�ص عليها القوانني الداخلية لهاتني الدولتني ،
�أن يع ــر�ض منازع ــته عل ــى ال�سلط ــة املخت ــ�صة فـي الدول ــة املتعاق ــدة الت ــي يقي ــم فـيها
�أو على ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة التي يتمتع بجن�سيتها �إذا كانت حالته تخ�ضع
لأحكام الفقرة ( )1من املادة ( )24ويجب عر�ض املنازعة خالل فرتة ثالث �سنوات
من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي �أدى �إىل �إخ�ضاعه ل�ضريبة على نحو خمالف
لأحكام هذه االتفاقية .
� - 2إذا تبي ــن لل�سلـ ــطة املخت ــ�صة �أن املعار�ض ــة لهــا ما يربرها  ،و�إذا مل تكن قادرة بذاتها
عل ــى التو�ص ــل إ�لــى حــل منا�ســب لذلــك  ،ف�إنهــا ت�سعــى �إىل االتفــاق املتبادل مع ال�سلطة
املخت�صة فـي الدولة املتعاقدة الأخرى  ،وذلك بق�صد جتنب فر�ض ال�ضريبة املخالفة
لأحكام االتفاقية  .ويطبق �أي اتفاق يتم التو�صل �إليه بغ�ض النــظر عــن مــدد الت ــقادم
املحــددة فـي القوانني الداخلية للدولتني املتعاقدتني .
 - 3ت�سعى ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني �إىل التو�صل عن طريق االتفاق
املتب ــادل حلــل �أي �صعوبــات �أو �ش ــك ين�ش ـ أ� فـيمــا يتعلــق بتف�سيــر �أو تطبيــق �أحكــام هــذه
االتفاقية  ،كما يجوز لهما الت�شاور معا لتجنب االزدواج ال�ضريبي فـي احلاالت التي
مل يتم الن�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
 - 4يجوز لل�سلطتني املخت�صتني فـي الدولتني املتعاقدتني التوا�صل مبا�شرة فـيما بينهما
بغر�ض التو�صل �إىل اتفاق وفقا ملفهوم الفقرات ال�سابقة .
املــادة ( ) 26
تبــادل املعلومــات
 - 1تقوم ال�سلطتان املخت�صتان فـي الدولتني املتعاقدتني بتبادل املعلومات املحتمل �أن تكون
لها عالقة فـي املدى املنظور لتطبيق �أحكام هذه االتفاقية �أو لإدارة �أو �إنفاذ القوانني
الداخلي ــة املتعلق ــة بال�ضرائ ــب بك ــل �أنواع ــها وتو�صيفاته ــا التــي يت ــم فر�ض ــها نياب ــة
عـ ــن الدولتـ ــني املتعاقدتي ــن �أو تق�سيماته ــما ال�سيا�سي ــة �أو ال�سلطـ ــات املحلي ــة بهم ــا
ف ــي احلدود التي ال تكون فـيها هذه ال�ضرائب غري متفقة مع �أحكام االتفاقيــة  .يتم
تبادل املعلومات دون التقيد ب�أحكام املادتني ( )1و (. )2
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 - 2وتعامل �أي معلومات حت�صل عليها �أي دولة متعاقدة وفقا لأحكام الفقرة ( )1كمعلومات
�سرية �أ�سوة باملعلومات التي يتم احل�صول عليها وفقا للقوانني الداخلية لهذه الدولة
ويف�ضى بها فقط للأ�شخا�ص �أو ال�سلطات (مبا فـيها املحاكم واجلهات الإدارية)
املخت�صة بالربط �أو التح�صيل �أو التنفـيذ �أو االتهام �أو الف�صل فـي اال�ستئنافات املتعلقـة
بال�ضرائب امل�شار �إليها فـي الفقرة ( . )1وعلى �أولئك الأ�شخا�ص �أو هذه ال�سلطات
ا�ستخدام املعلومات لهذه الأغرا�ض فقط  ،ولكن يجوز لهم �إف�شاء �سريتها عند نظر
الدعاوى الق�ضائية �أمام املحاكم �أو عند �إ�صدار الأحكام الق�ضائية .
 - 3ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن تف�سر �أحكام الفقرتني ( )1و( )2على �أنها تفر�ض
التزاما على الدولة املتعاقدة �سواء :
�أ  -التخ ــاذ �إج ــراءات �إداري ــة مبــا يخالف القوانني والإجراءات الإدارية لهذه الدولة
�أو للدولة املتعاقدة الأخرى .
ب  -لتقدمي معلومات ال ميكن احل�صول عليها طبقا للقوانني �أو الإجراءات الإدارية
املعتادة فـي هذه الدولة �أو فـي الدولة املتعاقدة الأخرى .
ج  -لتقديــم معلومــات ت ـ�ؤدي �إىل �إف�شاء �أ�ســرار �أي حرفة �أو ن�شاط �أو �صناعــة �أو جتارة
�أو مهـ ـن ــة �أو معلومـ ــات �أو طريقـ ــة جتاريـ ــة يك ــون �إف�ش ــاء �سريــة �أي منها متعار�ضا
مع النظام العام .
 - 4فـي حالة طلب �أي دولة متعاقدة ملعلومات وفقا لهذه املادة  ،تقوم الدولة املتعاقدة
الأخرى با�ستخدام �إجراءاتها فـي جمع املعلومات للح�صول على املعلومات املطلوبة
حتى �إذا كانت هذه الدولة الأخرى لي�ست بحاجة لهذه املعلومات لأغرا�ضها ال�ضريبية .
ويخ�ضع االلتزام الوارد باجلملة ال�سابقة للقيود املبينة بالفقرة ( )3ولكن لن تف�سر
ه ــذه الق ــيود ب ـ�أي حــال م ــن الأح ــوال عل ــى �أنــها ت�سمــح لأي دولــة متعاقدة باالمتناع
عن تقدمي املعلومات فقط ب�سبب �أن لي�س لها م�صلحة داخلية فـي هذه املعلومات .
 - 5ل ــن تف ــ�سر �أحك ــام الفق ــرة ( )3ب�أي ح ــال من الأح ــوال على �أنه ــا ت�سم ــح لأي دول ــة
متعاق ــدة باالمت ــناع ع ــن تقديــم املعلوم ــات ملجرد �أن هذه املعلومات يحتفظ بها �أي
م�صــرف �أو م�ؤ�ســ�سة مالي ــة �أخ ــرى �أو نائــب �أو �شخــ�ص يت�صــرف فـي وكالة �أو ب�صفــته
م�ؤمتنا �أو ب�سبب �أن املعلومات لها عالقة مب�صالح ملكية فـي �أحد الأ�شخا�ص .
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املــادة ( ) 27
�أع�ضــاء البعثــات الدبلوما�سيــة وامل�س�ؤولــون القن�صليــون
ال يرتت ــب عل ــى ه ــذه االتفاق ــية الإخالل باالمتيازات ال�ضريبية املقررة لأع�ضاء البعثات
الدبلوما�سية �أو امل�س�ؤولني القن�صليني مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل �أو مبقت�ضى
�أحكام اتفاقيات خا�صة .
املــادة ( ) 28
ملــحق االتفاقيــة
يعترب امللحق املرفق جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية .
الف�صـل ال�سـاد�س
�أحكـــام نهائيـــة
املــادة ( ) 29
�سريـــان االتفاقيــة
 - 1تخطــر كل مــن الدولتيــن املتعاقدتيــن الدولــة املتعاقــدة الأخــرى من خالل القنوات
الدبلوما�سية با�ستكمال الإجراءات الداخلية التي تتطلبها �أي من الدولتني املتعاقدتني
لنفاذ �أحكام هذه االتفاقية .
 - 2وت�ســري هــذه االتفاقيــة بعد انق�ضاء فرتة ثالثة �أ�شهر مــن تاريــخ ت�سلــم �آخر هذيــن
الإخطارين امل�شار �إليهما فـي الفقرة ( ، )1وحينئذ تكون �أحكام االتفاقية نافذة وفقا
ملا ي�أتي :
أ�  -فـيما يتعل ــق بال�ضرائ ــب املخ�صوم ــة مــن املنبــع  :على املبالغ املدفوعة �أو املقيدة
فـي احل�ساب اعتبارا من �أو بعد تاريخ �سريان هذه االتفاقية .
ب  -فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  ،لأي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد تاريخ �سريان
هذه االتفاقية .
ج  -فـيمــا يتعــلق بجمــيع احلــاالت ا ألخــرى  ،اعتبارا من �أو بعد تاريخ �سريــان هذه
االتفاقية .
 - 3ت�سمح �أحكام املادة ( )26من هذه االتفاقية بتبادل املعلومات لأي �سنة �ضريبية وفقا
لقانون الدولة املتقدمة بطلب احل�صول على معلومات .
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املــادة ( ) 30
�إنهــــاء االتفاقيـــة
تظل هذه االتفاقية �سارية حلني �إنهائها من قبل �إحدى الدولتني املتعاقدتني  ،ويجوز
لأي من الدولتني املتعاقدتني �إنهاء االتفاقية من خالل القنوات الدبلوما�سية ب�إخطار
�إنهاء كتابي يوجه للدولة الأخرى قبل �ستة �أ�شهر على الأقل من نهاية �أي �سنة ميالدية
تبد أ� اعتبارا من �أو بعد انق�ضاء فرتة خم�س �سنوات من تاريخ �سريان االتفاقية  ،وفـي هذه
احلالة يوقف �سريان هذه االتفاقية كما يلي :
 - 1فـيما يتعلق بال�ضرائب املخ�صومة من املنبع  :على املبالغ املدفوعة �أو املقيدة فـي
احل�ساب اعتبارا من �أو بعد نهاية تلك ال�سنة امليالدية .
 - 2فـيما يتعلق بال�ضرائب الأخرى  ،لأي �سنة �ضريبية تبد�أ فـي �أو بعد نهاية تلك
ال�سنة امليالدية .
 - 3فـيما يتعلق بجميع احلاالت الأخرى  ،فـي �أو بعد نهاية تلك ال�سنة امليالدية .
�إثباتا ملا تقدم قام املوقعان �أدناه مبوجب ال�سلطة املخولة لهما بالتوقيع على هذه االتفاقية .
ح ـ ـ ــررت فـ ـ ــي مدينـ ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ــط فـ ـ ــي ي ـ ـ ــوم  30م ـ ـ ــن جمـ ـ ـ ــادى الآخ ـ ـ ــرة 1435هـ املوافـ ـ ــق
 30مــن ابري ــل 2014م من ن�سختني �أ�صليتني باللغات العربية والأ�سبانية والإجنليزية ولكل
منها حجيـة مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف على التف�سري بني الن�صو�ص  ،يتم حله وفقا
للإجراء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )25من هذه االتفاقية .
عن مملكة �أ�سبانيا
غـونـثـالـ ـ ــو دي بـيـنتـ ـ ــو
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية

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

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

1 - Where
a - an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting
State, or
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b - the same persons participate directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise
of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises
in their commercial or financial relations which differ from those which would
be made between independent enterprises, then any profits which would, but
for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that
enterprise and taxed accordingly.
2 - Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other State has been
charged to tax in that other Contracting State and that other State agrees that
the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise
of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises
had been those which would have been made between independent enterprises,
then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of
the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
Article 10
DIVIDENDS
1 - Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which
the company paying the dividends is a resident and according to the laws of
that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other
Contracting State, the tax so charged shall not exceed
a - 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is
a company (other than a partnership) which holds directly at least 20 per
cent of the capital of the company paying the dividends;
b - 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
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This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the
profits out of which the dividends are paid.
3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), dividends paid by a company
which is a resident of a Contracting State to the Government of the other
Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.
4 - The term “dividends” as used in this Article means income from shares,
“jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders, shares or
other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income
which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the
laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
5 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner
of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business
in the other Contracting State of which the company paying the dividends is
a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other State independent personal services from a fixed base situated
therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the
provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
6 - Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or
income from the other Contracting State, that other State may not impose any
tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are
paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which
the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or
a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed
profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends
paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income
arising in such other State.
Article 11
INTEREST
1 - Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it
arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the
interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not
exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.
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3 - Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting
State and paid to the Government of the other Contracting State shall be exempt
from tax in the first-mentioned State.
4 - The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying
a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty
charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this
Article.
5 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner
of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State in which the interest arises through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in
respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such cases, the provisions of Article (7) or Article
(14), as the case may be, shall apply.
6 - Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is
a resident of that State. Where, however, the person paying the interest,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is
borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be
deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment
or fixed base is situated.
7 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the
interest, having regard to the debt-claims for which it is paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in
the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Agreement.
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Article 12
ROYALTIES
1 - Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2 - However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which
they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of
the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall
not exceed 8 per cent of the gross amount of the royalties.
3 - The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received
as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright including
computer software and cinematographic films and recordings for radio and
television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret
formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial
or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial
or scientific experience.
4 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner
of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the right or property
in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such cases, the provisions of Article
(7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
5 - Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is
a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the
liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such
permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to
arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6 - Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some other person, the amount of the
royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid,
exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the
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beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of
the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article 13
CAPITAL GAINS
1 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of
immovable property referred to in Article (6) and situated in the other
Contracting State may be taxed in that other State.
2 - Gains from the alienation of movable property forming part of the business
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a
fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing independent personal services, including
such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with
the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3 - Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be
taxable only in the Contracting State in which the place of effective management
of the enterprise is situated.
4 - Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares
or comparable interests deriving more than 50 per cent of their value directly or
indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may
be taxed in that other State.
5 - Gains from the alienation of shares or other rights, which directly or indirectly
entitle the owner of such shares or rights to the enjoyment of immovable property
situated in a Contracting State, may be taxed in that State.
6 - Gains from the alienation of any property other than that referred to in
paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) shall be taxable only in the Contracting State
of which the alienator is a resident.
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Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
1 - Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in
respect of professional services or other activities of an independent character
shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to
him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities.
In that case, the income may be taxed in that other Contracting State, but only
so much of it as is attributable to that fixed base.
2 - The term “professional services” includes especially independent scientific,
literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent
activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
Article 15
INCOME FROM EMPLOYMENT
1 - Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), salaries, wages and other
similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of
an employment shall be taxable only in that State unless the employment is
exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised,
such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2 - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a - the recipient is present in the other State for a period or periods not
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year concerned, and
b - the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a
resident of the other State, and
c - the remuneration is not borne by a permanent establishment or fixed
base which the employer has in the other State.
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3 - Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in
international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of
effective management of the enterprise is situated.
Article 16
DIRECTORS, FEES
Directors, fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting
State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
Article 17
ARTISTES AND SPORTSPERSONS
1 - Notwithstanding the provisions of Articles (7), (14) and (15), income derived
by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that
resident,s personal activities as such exercised in the other Contracting State,
may be taxed in that other State.
2 - Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a
sportsperson in the individual,s capacity as such accrues not to the entertainer
or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3 - The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the activities exercised
by an artiste or a sportsperson in a Contracting State are supported wholly or
substantially from the public funds of either Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof, within the framework of cultural or
sports exchange programs approved by both Contracting States. In such a case,
the income derived from those activities shall only be taxed in the Contracting
State where the artiste or sportsperson is a resident.
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Article 18
PENSIONS
Subject to the provisions of paragraph (2) of Article (19), pensions and other
similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of
past employment shall be taxable only in that State.

1-

2-

Article 19
GOVERNMENT SERVICE
a - Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State
or a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof to
an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or
authority shall be taxable only in that State.
b - However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be
taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in
that State and the individual is a resident of that State who:
i - is a national of that State; or
ii - did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering
the services.

a - Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other
similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting
State or a political subdivision or a local authority or statutory body thereof
to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision
or authority or body shall be taxable only in that State.
b - However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable
only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a
national of, that State.
3 - The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries, wages,
pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in
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connection with a business carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority or statutory body thereof.
Article 20
PROFESSORS AND RESEARCHERS
1 - An individual who is a resident of a Contracting State immediately before
making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation of any
approved university, college, school, or other similar educational institution or
scientific research institution, visits that other Contracting State for a period
not exceeding two years from the date of his arrival in that other State solely
for the purpose of teaching or research or both at such educational or research
institution, shall be exempt from tax in that other State on any remuneration
derived from such teaching or research.
2 - The term “ approved ” in paragraph (1) refers to the approval given by the
Contracting State in which the university, college, school or other similar
educational institution or scientific research institution is situated.
3 - This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken
primarily for the private benefit of a specific person or persons.
Article 21
STUDENTS
Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who
is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or
training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall
not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside
that State.
Article 22
OTHER INCOME
1 - Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that
State.
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2 - The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income
from immovable property as defined in paragraph (2) of Article (6), if the
recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein or performs in that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which
the income is paid is effectively connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the
case may be, shall apply.

CHAPTER IV
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1 - In Spain, double taxation shall be avoided following either the provisions of its
internal legislation or the following provisions in accordance with the internal
legislation of Spain:
a - Where a resident of Spain derives income which, in accordance with the
provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman,
Spain shall allow:
i - as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount
equal to the income tax paid in the Sultanate of Oman;
ii - the deduction of the underlying corporation tax shall be given in
accordance with the internal legislation of Spain.
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as
computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may
be, to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman.
b - Where in accordance with any provision of the Agreement income derived
by a resident of Spain is exempt from tax in Spain, Spain may nevertheless,
in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident,
take into account the exempted income.
2 - In the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:
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a - Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in
accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Spain,
the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the
income of that resident an amount equal to the income tax paid in Spain.
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax
(as computed before the deduction is given) which is attributable to the
income which may be taxed in Spain.
b - Where, in accordance with any provision of this Agreement, income
derived by a resident of the Sultanate of Oman is exempt from tax in the
Sultanate of Oman, the Sultanate of Oman may nevertheless, in calculating
the amount of tax on the remaining income of such resident, take into
account the exempted income.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS

Article 24
NON-DISCRIMINATION
1 - Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other
or more burdensome than the taxation and connected requirements to which
nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect
to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the
provisions of Article (1), also apply to persons who are not residents of one or
both of the Contracting States.
2 - The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied
in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging
a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any
personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of
civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
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3 - Except where the provisions of paragraph (1) of Article (9), paragraph (7) of
Article (11), or paragraph (6) of Article (12), apply, interest, royalties and other
disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the
other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits
of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been
paid to a resident of the first-mentioned State.
4 - Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly
owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the
other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which other
similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5 - The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article
(2), apply to taxes of every kind and description.
Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1 - Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States
result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of
this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic
law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting
State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article
(24), to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be
presented within three years from the first notification of the action resulting in
taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2 - The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be
justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the
case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting
State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with
the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding
any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3 - The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve
by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or
application of the Agreement. They may also consult together for the elimination
of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
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4 - The competent authorities of the Contracting States may communicate with
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the
preceding paragraphs.
Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION
1 - The competent authorities of the Contracting States shall exchange such
information as is foreseeable relevant for carrying out the provisions of this
Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the
Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar
as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of
information is not restricted by Articles (1) and (2).
2 - Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall
be treated as secret in the same manner as information obtained under the
domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination
of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1). Such persons or
authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose
the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3 - In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to
impose on a Contracting State the obligation:
a - to carry out administrative measures at variance with the laws and
administrative practice of that or of the other Contracting State;
b - to supply information which is not obtainable under the laws or in the
normal course of the administration of that or of the other Contracting
State;
c - to supply information which would disclose any trade, business, industrial,
commercial or professional secret or trade process, or information the
disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4 - If information is requested by a Contracting State in accordance with this
Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures
to obtain the requested information, even though that other State may not
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need such information for its own tax purposes. The obligation contained in
the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in
no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it has no domestic interest in such
information.
5 - In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a
Contracting State to decline to supply information solely because the information
is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an
agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a
person.
Article 27
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS
AND CONSULAR POSTS
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general rules of international law or under the
provisions of special agreements.
Article 28
PROTOCOL
The attached Protocol is an integral part of this Agreement.
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CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS
Article 29
ENTRY INTO FORCE
1 - Each Contracting State shall notify the other, through diplomatic channels that
the internal procedures required by each Contracting State for the entry into
force of this Agreement have been complied with.
2 - The Agreement shall enter into force after the period of three months following
the date of receipt of the later of the notifications referred to in paragraph (1)
and its provisions shall have effect:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or
after the date on which this Agreement enters into force;
ii - in respect of other taxes, for any tax years commencing on or after the
date on which this Agreement enters into force; and
iii - in all other cases, on or after the date on which this Agreement enters
into force.
3 - Provisions of Article (26) of the Agreement allow for the exchange of information
for any tax years in accordance with the law of the requesting State.
Article 30
TERMINATION
This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by
giving written notice of termination at least six months before the end of any
calendar year beginning on or after the expiration of a period of five years from the
date of its entry into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:
i - in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited after the
end of that calendar year;
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ii - in respect of other taxes, for any tax years commencing after the end of
that calendar year; and
iii - in all other cases, after the end of that calendar year.
In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this
Agreement.
Done in duplicate at Muscat this 30 day of Jumada II 1435 AH, corresponding
to 30 April 2014 , in the Arabic, Spanish and English languages, all texts being
equally authentic. In case of divergence of interpretation between any of the texts,
it shall be resolved in accordance with the procedure regulated under Article (25)
of this Agreement.

For the Sultanate of Oman

For the Kingdom of Spain

Darwish Ismail Ali Al-Balushi
Minister Responsible
for Financial Affairs

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

For the Sultanate of Oman

For the Kingdom of Spain

Darwish Ismail Ali Al-Balushi
Minister Responsible
for Financial Affairs

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

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ـ ــى االتفاقـي ـ ـ ــة بيـ ــن حكومـ ـ ــة �سلطن ـ ــة عمـ ــان  ،وحكوم ـ ــة جمهوريـ ـ ــة بلغاريـ ــا ح ـ ــول
الت�شجيـ ــع واحلماي ـ ــة املتبادلـ ــة لال�ستثم ـ ــارات املوق ـعـ ــة بتاري ـ ــخ  15مـ ــن حمـ ــرم 1428هـ ،
املوافـ ــق  3من فرباير 2007م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  22 :من �شــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  19 :من �أغ�سطـ�س �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيــــة
بيـــن حكومـــة �سلطنـــة عمــان
وحكومــــــــة جمهوريـــــــة بلغاريــــا
حــول الت�شجيــــع واحلمايـــــة املتبادلــــة لال�ستثمــارات
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية بلغاريا ( ي�شار �إليهما فـيما يلي بـ ـ " الطرفـني
املتعاقدين " وي�شار �إىل كل منهما ب ـ " الطرف املتعاقد " ) .
رغبـ ــة منه ــما فـ ــي تو�سي ــع وتقوي ــة التعاون االقت�صــادي القائــم بيــن البلديــن بــما يخــدم
م�صلحتهما امل�شرتكة وتهيئة املناخ املالئم الذي ي ـ�ؤدي �إلــى زيــادة اال�ستثمــارات مــن قبــل
م�ستثمري �أحد الطرفـني املتعاقدين فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ،
و�إدراكا منهما ب�أن الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات �سي�ؤديان �إىل حتفـيز املبادرات
التجارية ونقل ر�أ�س املال والتقنية بني البلدين مبا يخدم التنمية االقت�صادية لديهما .
فقد اتفقتا على ما يلي :
املــادة ( ) 1
تعريفـــــــات
لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،ما مل يقت ــ�ض ال�سياق خالف ذلك  ،تعني الكلمات الآتية املعاين
املبينة قرين كل منها :
 - 1ا�ستثمار � :أي نـ ــوع م ــن الأ�ص ــول التي ت�ستثم ــر م ــن قبل �أحد الطرفـني املتعاقدين
فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر طبقا لقوانني ولوائح الطرف الثاين ،
وهي ت�شمل ب�صفة خا�صة ولي�س احل�صر :
�أ  -الأم ــوال املنقول ــة وغيــر املنقولــة و�أيــة حقــوق عينــية �أخــرى مث ــل
الرهون و احلجز وال�ضمانات .
ب  -الأ�سهم  ،وال�سندات والأوراق املالية  ،و�أي �أنواع �أخرى من امل�ساهمة
فـي ال�شركات .
ج  -احلق ــوق النقدي ــة  ،واملطالبات الناجتة عن التزام تعاقدي له قيمة
اقت�صادية  ،و�أي حقوق �أخرى فـي الأموال .
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د  -حقــوق امللكيــة الفكريــة طبقــا لتعريفهــا ف ــي االتفاقيــات املتعددة
الأطراف املربمة حتت رعاية املنظمة الدولية للملكية الفكرية ،
بالقدر الذي يكون فـيه كال الطرفـني املتعاقدين �أطرافا فـي تلك
االتفاقيات  ،وت�شمل دون احل�صر حقوق الن�شر والت�أليف واحلقوق
املرتبطة بذلك  ،وبراءات االخرتاع  ،والعالمات والأ�سماء التجارية
والت�صامي ــم ال�صناعيــة  ،وحق ــوق العملي ــات الفني ــة وحق ــوق تن ــوع
النباتات واملعرفة وال�شهرة التجارية .
هـ  -االمتيـازات والرتاخي�ص املمنوحة مبقت�ضى قانون �أو مبوجب عقد
�شاملـ ــة امتيـ ــازات البحـ ــث ع ــن املـ ــوارد الطبيعيـ ــة �أو ا�ستخراجه ـ ــا
�أو ا�ستغاللها �أو ا�ستزراعها .
�أي تعديـ ــل فـ ــي ال�شك ــل ال ــذي يت ــم فـي ــه ا�ستثم ــار �أو �إع ــادة ا�ستثم ــار
الأ�صول يجب �أال ي�ؤثر على �أهليتها كا�ستثمارات ب�شرط �أال يكون
هذا التعديل متعار�ضا مع �أحكام هذه االتفاقية وت�شريعات الطرف
املتعاقد الذي يتم فـي �إقليمه اال�ستثمار .
 - 2عائــدات  :كافـ ــة الأم ــوال الناجتـ ــة م ــن اال�ستثمـ ــار �أو �إع ــادة اال�ستثمـ ــار وت�ش ــمل
عل ــى �سبي ــل املثال ولي�س احل�صر  :الأرباح والفوائد ومكا�سب ر�أ�س املال
و�أرباح الأ�سهم والإتاوات والأتعاب .
 - 3م�ستثمــر � :أ � -أي �شخــ�ص طبيع ــي يحمل جن�سية �أحد الطرفـني املتعاقدين وفقا
لقوانني ذلك الطرف املتعاقد  ،و
ب � -أي �شرك ـ ــة �أو تنظ ـي ــم �أو �شراك ـ ــة �أو �شك ـ ــل �آخ ــر م ــن االرتب ــاط �أدم ــج
�أو ت�أ�س ــ�س وفق ــا لت�شريع ــات �أح ــد الطرفـي ــن املتعاقدي ــن ول ــه مق ــر
ف ــي �إقليــم ذلك الطــرف املتعاقــد .
� - 4إقليــــــــم � :أ  -بالن�سبة ل�سلطنة عمان  :الأر�ض واملياه الإقليمية واملجال البحري
واجل ــوي اخلا�ضــع ل�سيادتــه وت�شم ــل ح�صري ــا املنطق ــة االقت�صادي ــة
واجلــرف القــاري الــذي متــار�س فـيــه �سلطــنة عمــان حقــوق ال�سيــادة
والوالية طبقا لقانونها املحلي و�أحكام القانون الدويل .
ب  -بالن�سبة جلمهورية بلغاريا � :إقليم جمهورية بلغاريا �شامال البحر
الإقليم ــي واجل ــرف الق ــاري واملنطق ــة االقت�صاديــة اخلالــ�صة الذي
متـ ــار�س فـيـ ــه جمهوريـ ــة بلغاريـ ــا حقــوق ال�سي ــادة والوالي ــة طبقـ ــا
للقانون الدويل .
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املــادة ( ) 2
ت�شجيــع وحماية اال�ستثمارات
 - 1ي�شج ــع ك ــل م ــن الطرفـي ــن املتعاقدي ــن ويهي ــئ الظ ــروف املواتي ــة مل�ستثم ــري الطــرف
املتعاقد الآخر ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال فـي �إقليمه ويقبل مثل هذه اال�ستثمارات طبقا
لت�شريعاته ولأحكام هذه االتفاقية .
 - 2فـ ــي حال ــة �إع ــادة ا�ستثم ــار عائ ــدات ا�ستثمــار مــا  ،حت�ص ــل عائ ــدات تل ــك اال�ستثم ــارات
على نف�س املعاملة واحلماية التي تتمتع بها اال�ستثمارات الأولية .
 - 3يقــدم كل مـن الطرفــني املتعاقدين الت�سهيالت والت�صاريح الالزمة للدخول واخلروج
والإقامة للم�ستثمر وملن تت�صل �أعمالهم باال�ستثمار من خرباء و�إداريني وفنيني وعمال
وذلك وفقا للت�شريعات املعمول بها فـي البلد امل�ضيف .
املــادة ( ) 3
معاملـــة اال�ستثمارات
 - 1متن ــح ا�ستثم ــارات وعائ ــدات م�ستثم ــري �أي مــن الطرفـيــن املتعاقديــن معاملــة عادلــة
ومن�صفة  ،ويتمتع الطرفـان املتعاقدان باحلماية الكاملة والأمان فـي �إقليم الطرف
املتعاقد الآخر .
 - 2على كل طرف متعاقد �أن مينح فـي �إقليمه ا�ستثمارات وعائدات الطرف املتعاقد الآخر
معامل ــة ال تقـ ــل �أف�ضلي ــة عـن تلك التي مينحها �إىل ا�ستثمارات وعائدات م�ستثمريه ،
�أو �إىل ا�ستثمارات وعائدات م�ستثمري �أي دولة ثالثة �أيهما �أكرث �أف�ضلية للم�ستثمر .
 - 3علــى كــل طــرف متعاقــد �أن مينــح م�ستثمــري الطرف املتعاقد الآخر فـي �إقليمه معاملة
ال تقــل �أف�ضليــة ع ــن تلــك التــي مينحها �إىل م�ستثمريه �أو م�ستثمــري �أية دولــة ثالثـة ،
وذلك فـيما يتعلق ب�إدارة اال�ستثمارات و�صيانتها وا�ستخدامها والتمتع بها �أو الت�صرف
فـيها � ،أيهما �أكرث �أف�ضلية للم�ستثمر .
 - 4يجب �أال تف�سر �أحكام الفقرتني ( )2و ( )3من هذه املادة بحيث تلزم �أحد الطرفـني
املتعاقدين ب�أن يقدم �إىل م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر فوائد �أي معاملة �أو تف�ضيل
�أو امتياز ناجت عن ما يلي :
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�أ � -أي ع�ضوية فـي �أو انت�ساب �إىل منطقة جتارة حرة �أو احتاد جمركي �أو اقت�صادي قائم
�أو �سيقام م�ستقبال � ،أو �سوق م�شرتكة � ،أو �أي �شكل من �أ�شكال التعاون االقت�صادي
الإقليمي والدويل .
ب � -أي اتفاقيـ ــات حـ ــول جتن ـ ــب االزدواج ال�ضريب ــي �أو �أي ن ــوع �آخ ــر م ــن االتفاقي ــات
�أو امل�سائل املتعلقة بال�ضرائب .
 - 5ال تلزم �أحكام الفقرة (� )2أيا من الطرفـني املتعاقدين مبنح م�ستثمري الطرف املتعاقد
الآخر ذات املعاملة التي متنح مل�ستثمريها فـيما يتعلق بتملك الأرا�ضي والعقار واملنح
والقرو�ض املي�سرة .
� - 6إذا ت�ضمنت �أحكام القانون املحلي لأي من الطرفـني املتعاقدين �أو التزاماتهما القائمة
�أو التــي قــد تن�ش ـ أ� م�ستقبــال مبوجــب اتفاقيات دولية مطبقة بني الطرفـني املتعاقدين
�أو اتفاقيــات دولي ــة �أخــرى همــا طرفــان بهــا  ،علــى نظــم � -ســواء عامــة �أو خا�صــة � -أكث ــر
�أف�ضلي ــة مــن تلــك التــي تقدمهــا هــذه االتفاقيــة ف�إن هذه النظم ت�سود على االتفاقية
الراهنة بقدر ما لها من �أف�ضلية .
 - 7دون الإخالل مبا ورد فـي الفقرة (  ) 4من هذه املادة  ،ف�إنه بعد ان�ضمام جمهورية
بلغاري ــا �إل ــى االحت ــاد الأوروبــي  ،ال متتــد فوائ ــد املعامل ــة والأف�ضلــية واملزاي ــا النات ــجة
عن هذا االن�ضمام �إىل م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 4
الت�أميم ونـــزع امللكية
 - 1ال يجــوز ت�أم ــيم ا�ستث ــمارات امل�ستثمرين التابعني لأي من الطرفـني املتعاقدين �أو نزع
ملكيتها �أو �إخ�ضاعها لأي �إجراءات لها نف�س �آثار الت�أميم �أو نزع امللكية ( ي�شار �إليها
فـيما يلي ب ـ " نزع امللكية " ) وذلك فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ما مل يتم نزع امللكية
من �أجل نفع عام لغر�ض يتعلق باملتطلبات الداخلية  ،وطبقا للقوانني املعمول بها لدى
ذلك الطرف املتعاقد وبدون متييز .
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 - 2يجب �أن ت�شتمل �أي �إجراءات لنزع امللكية على تعوي�ض فوري وكاف وفعال يتم ح�سابه
على �أ�سا�س قيمة اال�ستثمارات ال�سائدة فـي ال�سوق مبا�شرة قبل �إعالن قرار نزع امللكية ،
�أو قبل �أن ي�صبح القرار معروفا للجمهور  .و�إذا مل يكن من املمكن الت�أكد من القيمة
ال�سوقية يتم حتديد التعوي�ض طبقا للأ�صول املتعارف عليها عموما بالن�سبة للتقييم
وعلى �أ�سا�س مبادئ من�صفة ت�أخذ فـي االعتبار � -ضمن �أمور �أخرى  -ر�أ�س املال امل�ستثمر
والأمالك وقيمة الإحالل والعنا�صر الأخرى ذات ال�صلة .
 - 3يتعيــن حتديــد مبلــغ التعويــ�ض  -امل�شــار �إليه فـي الفقرة ( ) 2من هذه املــادة  -وجعلــه
قابــال للأداء ودفعـه بـدون ت�أخيــر ويحم ــل م ـعــدل فائ ــدة �سنـ ــوي ي�س ــاوي (� )3أ�شهــر
مــن �س ـعــر الفائــدة ال�سائ ــد بيـ ــن امل�صــارف ف ــي لن ــدن ( )LIBORاملطبــق علــى العمل ــة
التي مت بها اال�ستثمار من تاريخ نزع امللكية وحتى تاريخ الدفع .
 - 4يحق مل�ستثمري �أي من الطرفـني املتعاقدين الذين تت�أثر ا�ستثماراتهم بنزع امللكية
املراجعــة الفوريــة حلالتهــم فـيمــا يت�صــل بتقييــم ا�ستثماراتهــم ودفــع التعويــ�ض وفقــا
لأحكام هذه املادة  ،بوا�سطة �سلطة ق�ضائية �أو �أي �سلطة �أخرى خمت�صة لدى الطرف
املتعاقد امل�ضيف لال�ستثمار .
املــادة ( ) 5
تعــويــ�ض اخل�سائـــر
 - 1مينــح م�ستثمــرو �أحــد الطرفـيــن املتعاقديــن الذيــن تتعــر�ض ا�ستثماراته ــم للخ�سائــر
فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ب�سبب احلرب �أو �أي نزاع م�سلح �آخر �أو ثورة �أو �إعالن
حالــة الطــوارئ على امل�ستــوى الوطني �أو مترد �أو ا�ضطرابــات ال تقل �أف�ضلية عن تلك
التي مينحها ذلك الطرف املتعاقد للم�ستثمرين املعنيني .
 - 2ت�سري �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة على م�ستثمري �أحد الطرفـني املتعاقدين الذين
تتعر�ض ا�ستثماراتهم خل�سائر فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر فـي �أي من الأحداث
امل�شار �إليها فـي تلك الفقرة والناجتة عن :
�أ  -اال�ستيالء على ممتلكاتهم بوا�سطة قوات �أو �سلطات الطرف املتعاقد الآخر .
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ب  -قيــام قــوات �أو �سلطات الطرف املتعاقد الآخر بتدمري ممتلكاتهم دون �أن يكون ذلك
بفعل القتال �أو مل تقت�ضيه �ضرورة املوقف .
املــادة ( ) 6
التحـويــــــالت
 - 1عل ــى الط ــرف املتعاقــد الــذي يقــام فـي �إقليمه اال�ستثمــار اخلــا�ص مب�ستثمــري الطرف
املتعاقد الآخر � ،أن ي�ضمن له�ؤالء امل�ستثمرين التحويل احلر للآتي :
�أ  -العائدات .
ب  -ح�صيلة البيع �أو الت�صفـية الكلية �أو اجلزئية لأي ا�ستثمار تابع مل�ستثمري الطرف
املتعاقد الآخر وذلك بعد �أداء التزاماتهم املالية .
ج  -الأموال املدفوعة �سدادا لقرو�ض مرتبطة باال�ستثمار .
د � -أجــور ومكافـ ـ�آت وم�ستحقـ ــات مواطنــي الطرف املتعاقد الآخر ومواطني �أي دولة
ثالث ـ ــة  ،امل�سمــوح لهــم بالعمــل ف ــي الأن�شط ــة املرتبط ــة باال�ستثم ــار ال ــذي �أقي ــم
ف ــي �إقليمــه .
هـ  -التعوي�ض املدفوع مبوجب املادتني ( الرابعة ) و ( اخلام�سة ) .
و  -ر�أ�س املال و�أي �إ�ضافات فـي ر�أ�س املال تكون م�ستخدمة للمحافظة على اال�ستثمارات
القائمة � ،أو زيادتها � ،أو تو�سعتها  ،و�أي مبالغ �أخرى خم�ص�صة لتغطية م�صروفات
مرتبطة ب�إدارة اال�ستثمارات .
 - 2يتم �إجراء جميع التحويالت بدون ت�أخري وبعملة قابلة للتحويل بحرية على �أ�سا�س
�سعر ال�صرف ال�سائد فـي ال�سوق واملطبق فـي تاريخ التحويل .
املــادة ( ) 7
الـحـلــــــول
�إذا قام �أحد الطرفـني املتعاقدين �أو من ينوب عنه ب�سداد دفعات لأحد م�ستثمريه مبوجب
تعوي�ض � ،أو �ضمان � ،أو عقد ت�أمني مت منحه مقابل ا�ستثمار �أقيم فـي �إقليم الطرف املتعاقد
الآخر  ،ف�إن الطرف املتعاقد املذكور �أو من ينوب عنه يكون له فـي هذه احلالة احلقوق
الكامل ــة للحلــول حمــل امل�ستثمــر فـيما يتعلق بحقوق ودعاوى ومطالبات ذلك امل�ستثمر
بنف�س القدر الذي كان ملن �سبقه .
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املــادة ( ) 8
االلتــــزام اخلـــا�ص
تخ�ضع اال�ستثمارات التي ت�شكل مو�ضوعا اللتزام خا�ص لأحد الطرفـني املتعاقدين فـيما
يتعلق مب�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر  ،بدون الإخالل ب�أحكام هذه االتفاقية  ،ل�شروط
االلتزام املذكور �إذا كان االلتزام يت�ضمن �أحكام �أكرث �أف�ضلية عما حتتويه هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 9
ت�سوية املنازعات بني م�ستثمر وطرف متعاقد
 - 1تتم ت�سوية �أي نزاع ين� أش� ب�ش�أن اال�ستثمارات بني �أحد الطرفـني املتعاقدين وم�ستثمر
من الطرف املتعاقد الآخر وديا عن طريق املفاو�ضات بني الطرفـني املعنيني � ،إذا �أمكن
ذلك .
� - 2إذا مل تتم ت�سوية النزاع خالل فرتة ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم طلب الت�سوية يقدم
النزاع  -بناء على طلب امل�ستثمر � -إىل :
�أ  -املحكمة املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الذي �أقيم فـي �إقليمه اال�ستثمار � ،أو
ب  -التحكيم الدويل مبوجب :
 - 1قواني ــن التحكيــم اخلا�صــة بلجن ــة الأمــم املتحــدة لقانون التجــارة الدول ــي
(� ، )UNCITRALأو
 - 2املرك ــز الدول ــي لت�سوي ــة منازع ــات اال�ستثمــار الــذي ن�ش ـ�أ مبوجــب معاهــدة
ت�سوي ــة منازعـ ــات اال�ستثم ــار بيـ ــن ال ــدول ومواطنــي الــدول الأخــرى املــوقعة
فـي وا�شنطن فـي  18مار�س 1965م (� ، )ICSIDأو
 - 3حمكم دويل �أو هيئة حتكيم يتم ت�أ�سي�سها باالتفاق بني طرفـي النزاع .
ج � -أي �شكل �آخر لت�سوية النزاع يتفق عليه طرفا النزاع .
� - 3إذا اخت ــار امل�ستثمــر املعنــي بالنـزاع رفع الدعوى �أمام �إحدى اجلهات املذكورة فـي الفقرة
( )2من هذه املادة  ،فال يحق له بعد ذلك رفعها �إىل جهة �أخرى .
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 - 4تكون القرارات التي ت�صدرها هيئة التحكيم املعنية نهائية وملزمة قانونا لطرفـي
النزاع  ،وعلى كل طرف متعاقد �أن ينفذ القرارات وفقا لقانونه املحلي .
 - 5ال ميك ــن للط ــرف املتعاق ــد  ،الطــرف ف ــي الن ــزاع � ،أن يثي ــر اعرتا�ض ــا ف ــي �أي مرحل ــة
من �إجراءات التحكيم �أو تنفـيذ قرار التحكيم بدعوى �أن امل�ستثمر الطرف فـي النزاع
قد ح�صل على تعوي�ض يغطي جزئيا �أو كليا خ�سائره مبوجب عقد التعوي�ض �أو ال�ضمان
�أو الت�أمني .
املــادة ( ) 10
ت�سوية املنازعات بني الطرفـني املتعاقدين
 - 1تتم ت�سوية املنازعات بني الطرفـني املتعاقدين ب�ش�أن تف�سـري �أو تطبيق هــذه االتفاقيــة
 �إذا �أمكن ذلك  -عن طريق املفاو�ضات عرب القنوات الدبلوما�سية .� - 2إذا مل تتم ت�سوية النزاع خالل فرتة �ستة �أ�شهر اعتبارا من تاريخ طلب �أي من الطرفـني
املتعاقدين التفاو�ض  ،ف�إنه يجوز وبناء على طلب �أي من الطرفـني املتعاقدين �إحالة
النزاع �إىل هيئة حتكيم .
 - 3تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة على النحو التايل  :يقوم كل طرف متعاقد
بتعيني حمكم واحد فـي الهيئة خالل �شهرين من تاريخ ت�سلم طلب التحكيم  ،ويقوم
هذان املحكمان باختيار ع�ضو من دولة ثالثة  ،لها عالقات دبلوما�سية مع كال الطرفـني
املتعاقدين  ،يتم تعيينه رئي�سا للهيئة بعد موافقة الطرفـني املتعاقدين  ،وذلك خالل
�شهرين من تاريخ تعيني املحكمني الآخرين .
� - 4إذا مل يتم تعيني املحكمني خالل الفرتة املحددة فـي الفقرة (  ) 3من هذه املادة  ،ف�إنه
يجوز لأي من الطرفـني املتعاقدين  ،وفـي غياب اتفاق �آخر دعوة رئي�س حمكمة العدل
الدولية للقيام بالتعيينات الالزمة  ،و�إذا كان الرئي�س من مواطني �أي من الطرفـني
املتعاقدين � ،أو وجد ما مينعه من ت�أدية املهمة املذكورة  ،ف�إنه يطلب من نائب الرئي�س
القيام بالتعيينات الالزمة  ،و�إذا كان نائب الرئي�س من مواطني �أي من الطرفـني
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املتعاقدين � ،أو وجد ما مينعه من ت�أدية املهمة ف�إنه يطلب من ع�ضو حمكمة العدل
الدولية الذي يليه فـي الأقدمية �إذا مل يكن من مواطني �أي من الطرفـني املتعاقدين
�إجراء التعيينات الالزمة .
 - 5تف�صل هيئة التحكيم فـي النزاع وفقا لأحكام هذه االتفاقية وملبادئ القانون الدويل .
 - 6ت�صـدر هيئـة التحكيـم قراراتـها ب�أغلبيـة الأ�صـوات  ،وتكـون قراراتها نهائيـة وملزمـة
قانون ــا للطرفـي ــن املتعاقدي ــن  .حتــدد هيئ ــة التحكيــم قواعــد �إجراءاتهــا ويتحمــل كــل
طرف متعاقد تكلفة الع�ضو الذي يقوم بتعيينه وتكلفة متثيله فـي �إجراءات التحكيم ،
ويتحمل كال الطرفـني املتعاقدين تكلفة الرئي�س بالت�ساوي ما مل تقرر هيئة التحكيم
خالف ذلك .
املــادة ( ) 11
جمال تطبيـــق االتفـاقيــــة
تطب ــق ه ــذه االتفاقي ــة علــى جميــع اال�ستثمارات � ،سواء تلك التي �أقيمت قبل �أو بعد دخول
االتفاقية حيز التنفـيذ  ،ولكن ال تطبق على �أي نزاع ن�ش�أ � ،أو �أي مطالبة تتعلق با�ستثمارات
�سابقة قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
املــادة ( ) 12
الت�شـــاور
يجـ ــوز لأي م ــن الطرفـيـ ــن املتعاقديـ ــن �أن يقت ــرح عل ــى الط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر الت�ش ـ ــاور
ف ــي �أي م�س�أل ــة مرتبط ــة به ــذه االتفاقي ــة  .ت�ص ــدر �أي مو�ضوعـ ــات يتفـق عليهـا الطرفــان
املتعاقـدان فـي بروتوكول منفـ�صل وت�شكــل جزءا متكامال من هــذه االتفاقيــة وتدخــل حيــز
التنفـيذ وفقا لأحكام املادة (  ) 13من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 13
بدء العمل باالتفـاقيــة ومدتهــا
 - 1يعمل بهذه االتفاقية اعتبارا من �آخر تاريخ يقوم فـيه �أي من الطرفـني املتعاقدين
ب�إخطار الطرف املتعاقد الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية ب�أنه قد قام با�ستيفاء
الإجراءات القانونية الالزمة لدخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
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 - 2تظل هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة (  ) 15عاما وت�ستمر نافذة لفرتات ( � ) 10سنوات
متعاقبــة مــا لــم يخطــر �أحـد الطرفـني املتعاقدين الطرف املتعاقد الآخر كتابة برغبته
فـي �إنهاء هذه االتفاقية  ،وذلك قبل اثني ع�شر �شهرا من تاريخ انق�ضاء مدتها .
 - 3بالن�سبـ ــة لال�ستثم ــارات الت ــي تت ــم قب ــل �إنه ـ ــاء االتفاقي ــة  ،ف ـ�إن �أحكــام املــواد مــن ( ) 1
�إلــى (  ) 12تظ ــل نافــذة املفعــول لفتــرة �إ�ضافـيــة قدره ــا (  ) 15عام ــا مــن تاري ــخ �إنهــاء
االتفاقية .
�إ�شهــادا ملــا تقــدم قــام املوقعــان �أدنــاه واملفو�ضــان تفويــ�ضا كامــال مــن حكومتيهم ــا بالتوقي ــع
علــى هــذه االتفاقيــة .
حررت من ن�سختني �أ�صليتني فـي ال�سبت فـي هذا اليوم 15من �شهر حمرم من عام 1428هـ
املوافق  3من فرباير 2007م باللغــات العربية والبلغاريــة والإجنليزية  ،ولكل الن�صــو�ص لها
حجية قانونية مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف حول التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عــن

عــن

حكومـة �سلطنة عمان

حكومة جمهورية بلغاريا

�أحمـد بــن عبدالنبـي مكـي

روميــن �أوفي�ش ــاروف

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

وزيـ ـ ــر االقت�ص ـ ــاد والطاق ـ ــة

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

			
For the Government of
The Republic of Bulgaria

For the Government of
The Sultanate of Oman
Amed bin Abdulnabi Macki
Minister of National Economy
Deputy chairmen of the Financial
Affairs and Energy Resources Council
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Minister of Economy and Energy
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الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك
قـــــرار
رقم 2014/587
بوقف العمل بالقرار رقم 2014/392
ب�شـــ�أن حظــر رفـــع �أ�سعـــار بعـــ�ض ال�سلـــع
ا�ستنادا �إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/81
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل القرار رقم  2011/12ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،
و�إىل القرار رقم  2014/392ب�ش�أن حظر رفع �أ�سعار بع�ض ال�سلع ،
و�إىل الأوامــر ال�سامي ــة بت�أجيــل تطبيــق القــرار رقــم  2014/392حليــن �صــدور القواني ــن
االقت�صادية املرتبطة بتنظيم ال�سوق " قانون حماية امل�ستهلك  -قانون الوكاالت التجارية -
قانون املناف�سة ومنع االحتكار " ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يوقــف العمـل بالقـرار رقـم  2014/392ب�شـ�أن حظـر رفـع �أ�سعـار بعـ�ض ال�سلـع .
املــادة الثانيــــة
ين�ش ــر ه ــذا القــرار فـي اجلريــدة الر�سميــة .
�صدر فـي  13 :من �شـــــــوال 1435هـ
املـوافـــق  10 :من �أغ�سط�س 2014م
د � .سعيد بن خمي�س بن جمعة الكعبي
رئيـ�س الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك
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وزارة التجــــارة وال�صناعـــة
دائرة امللكية الفكريــة
�إعـــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحـكام املـادة ( )7/94مـن قانـون حقـوق امللكـية ال�صناعيـة ال�صـادر باملر�سـوم
ال�سلطاين رقم . 2008/67
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 2646 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1994/8/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  527 :فـي 1994/5/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شل انرتنا�شيونال برتوليوم كومباين ليمتد .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :مومينتف �سبي�شاليتي كيميكالز ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  180:اي�ست بورد � ،سرتيت  ،كولومبو�س � ،أوهايو ، 43215
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /14 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 2647 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1994/6/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  524 :فـي 1994/4/2م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شل انرتنا�شيونال برتوليوم كومباين ليمتد .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :مومينتف �سبي�شاليتي كيميكالز ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  180 :اي�ست بورد � ،سرتيت  ،كولومبو�س � ،أوهايو ، 43215
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /14 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 2648 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1994/8/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  527 :فـي 1994/5/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شل انرتنا�شيونال برتوليوم كومباين ليمتد .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :مومينتف �سبي�شاليتي كيميكالز  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  180 :اي�ست بورد � ،سرتيت  ،كولومبو�س � ،أوهايو ، 43215
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /14 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 2649 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1994/7/4:م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  526 :فـي 1994/5/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شل انرتنا�شيونال برتوليوم كومباين ليمتد .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :مومينتف �سبي�شاليتي كيميكالز ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  180 :اي�ست بورد � ،سرتيت  ،كولومبو�س � ،أوهايو ، 43215
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /14 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 2652 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1994/8/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  527 :فـي 1994/5/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شل انرتنا�شيونال برتوليوم كومباين ليمتد .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :مومينتف �سبي�شاليتي كيميكالز  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  180 :اي�ست بورد � ،سرتيت  ،كولومبو�س � ،أوهايو ، 43215
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /14 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 6625 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2001/1/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  673 :فـي 2000/6/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :إي �إي دو بونت دي نيمور�س اند كومباين .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كوتنغز فورين �أي بي كو �إل �إل �سي .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 1209 :أوراجن �سرتيت ويليمنغتون  ،ديالوير
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /26 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 6626 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2001/1/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  673 :فـي 2000/6/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :إي �إي دو بونت دي نيمور�س اند كومباين .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كوتنغز فورين �أي بي كو �إل �إل �سي .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 1209 :أوراجن �سرتيت ويليمنغتون  ،ديالوير
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /26 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 6627 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2001/1/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  673 :فـي 2000/6/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :إي �إي دو بونت دي نيمور�س اند كومباين .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كوتنغز فورين �أي بي كو �إل �إل �سي .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 1209 :أوراجن �سرتيت ويليمنغتون  ،ديالوير
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /26 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 6629 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2001/2/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  673 :فـي 2000/6/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :إي �إي دو بونت دي نيمور�س اند كومباين .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كوتنغز فورين �أي بي كو �إل �إل �سي .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 1209 :أوراجن �سرتيت ويليمنغتون  ،ديالوير
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/26 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 10852 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2002/1/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  706 :فـي 2001/11/3م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :إي �إي دو بونت دي نيمور�س اند كومباين .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كوتنغز فورين �أي بي كو �إل �إل �سي .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 1209 :أوراجن �سرتيت ويليمنغتون  ،ديالوير
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/26 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 12449 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2003/3/12 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  731 :فـي 2002/11/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :إي �إي دو بونت دي نيمور�س اند كومباين .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :كوتنغز فورين �أي بي كو �إل �إل �سي .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 1209 :أوراجن �سرتيت ويليمنغتون  ،ديالوير
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/26 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 19649 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2006/5/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  800 :فـي 2005/10/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ايتاليان لك�شري اند�سرتيز ا�س� .أر� .أل .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :مورادو �أند �صنز ا�س� .أر� .أل .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إيطالية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فـيا با�سوبيو � ، 53/51أوملو دي �سريزو (فـيني�سيا) � ،إيطاليا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/3/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/29 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 29778 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 29 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/6/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  787 :فـي 2005/3/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ايتاليان لك�شري اند�سرتيز ا�س� .أر� .أل .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ا�س تي دالفور ا�س �أ ا�س .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :فرن�سية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  58 :أ�فـينيو دي واجرام  - 75017باري�س  ،فرن�سا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/7/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/25 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 29779 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/6/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  787 :فـي 2005/3/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ايتاليان لك�شري اند�سرتيز ا�س� .أر� .أل .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ا�س تي دالفور ا�س �أ ا�س .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :فرن�سية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  58 :أ�فـينيو دي واجرام  - 75017باري�س  ،فرن�سا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/7/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/25 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 30415 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 6 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/10/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  793 :فـي 2005/6/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :اميانتت تيكنولوجي �سريفـي�سيز جي ام بي ات�ش .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فلوتايت تيكنولوجي بحرين دبليو .ال  .ال .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بحرينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فالت  ، 2102بيلدينغ  ،1411رود  ، 4626بلوك  ، 346املنامة -
البحرين
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :البحرين
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /25 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 30417 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 6 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/9/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  791 :فـي 2005/5/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :اميانتت تيكنولوجي �سريفـي�سيز جي ام بي ات�ش .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فلوتايت تيكنولوجي بحرين دبليو .ال  .ال .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بحرينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فالت  ، 2102بيلدينغ  ،1411رود  ، 4626بلوك  ، 346املنامة -
البحرين
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :البحرين
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/25 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 30418 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/9/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  791 :فـي 2005/5/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :اميانتت تيكنولوجي �سريفـي�سيز جي ام بي ات�ش .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فلوتايت تيكنولوجي بحرين دبليو .ال  .ال .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بحرينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فالت  ، 2102بيلدينغ  ،1411رود  ، 4626بلوك  ، 346املنامة -
البحرين
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :البحرين
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/25 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 30419 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 6 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/10/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  793 :فـي 2005/6/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :اميانتت تيكنولوجي �سريفـي�سيز جي ام بي ات�ش .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فلوتايت تيكنولوجي بحرين دبليو .ال  .ال .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بحرينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فالت  ، 2102بيلدينغ  ،1411رود  ، 4626بلوك  ، 346املنامة -
البحرين
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :البحرين
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/25 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 30420 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/9/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  791 :فـي 2005/5/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :اميانتت تيكنولوجي �سريفـي�سيز جي ام بي ات�ش .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فلوتايت تيكنولوجي بحرين دبليو .ال  .ال .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بحرينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فالت  ، 2102بيلدينغ  ،1411رود  ، 4626بلوك  ، 346املنامة -
البحرين
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :البحرين
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6/25 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 30421 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/9/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  791 :فـي 2005/5/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :اميانتت تيكنولوجي �سريفـي�سيز جي ام بي ات�ش .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :فلوتايت تيكنولوجي بحرين دبليو .ال  .ال .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بحرينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فالت  ، 2102بيلدينغ  ،1411رود  ، 4626بلوك  ، 346املنامة -
البحرين
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :البحرين
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/2/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6 /25 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 32510 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/7/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  789 :فـي 2005/4/16م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :بو�شرون هولدينغ .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :بو�شرون بريفـيومز ا�س �أ ا�س .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :فرن�سية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  26 :بلي�س فـيندوم  ، 75001 -باري�س  ،فرن�سا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/12/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6 /25 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 33119 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2006/4/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  796 :فـي 2004/8/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :اكتيفا�س غروب اي ات�ش اف (ات�ش اف )ID 500- 7319 -
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اكتيفا�س غروب بي تي �سي �إي ات�ش �أف ()ID 65047 0590
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أي�سلندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ريكجا فـيكور فـيجي  220 ، 76 -78هافنار فجوردور �أي�سلندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :أي�سلندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/9/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /29 :م
-135-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 34141 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2005/11/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  796 :فـي 2004/8/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :بروكرت اند جامبل مانيوفاكت�شرينغ جوجلني جي ام بي
ات�ش .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :جني باتو وورلدوايد ليمتد .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :أمرتران�س بارك  ،بو�شي ميل الين  ،واتفورد هريتز  ،دبليو
دي 7 24جيه جي  -اململكة املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/1/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6 /25 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 37559 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 33 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2006/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  808 :فـي 2006/2/4م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :دبل ايجل براند�س  1ان  .فـي .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :دبل ايجل براند�س  1بي  .فـي .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هوفد�سرتات  3114 ،14جي جي �شيدام  ،هولندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/12/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /26 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 37560 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 33 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2006/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  808 :فـي 2006/2/4م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :دبل ايجل براند�س  1ان  .فـي .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :دبل ايجل براند�س  1بي  .فـي .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :هولندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هوفد�سرتات  3114 ،14جي جي �شيدام  ،هولندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/12/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/26 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 43635 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2007/11/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  844 :فـي 2007/8/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :نورثرن اند �شل وورلد وايد ليمتد .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اي تي بي هولدينغز  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :إماراتية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بيلدينغ  ، 14دبي ميديا �سيتي  ،دبي  -الإمارات العربية
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/5/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/26 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 53737 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2009/5/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  880 :فـي2009/2/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :فاليندو تيكتيز ا�س ايه .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :مبلينك ال تي دي تي/ايه غرياندوال.
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  523 :غرايز ان رود  ،لندن  ،دبليو �سي  ،اك�س  8كيو تي  -اململكة
املتحدة
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/5/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /26 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 61117 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2011/6/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  927 :فـي 2011/1/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :هيز انرتنا�شيونال هولدينج كومباين ليمتد .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :غروب �أي بي هولدينج �أل بي .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :كندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  333 :فو�سرت كري�س � ،سويت  ،1مي�سا�ساغا � ،أونتاريو � ،أل � 5أر ،
� 4إي  ، 5كندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :كندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/9/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6 /26 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 61118 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2011/6/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  927 :فـي 2011/1/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :هيز انرتنا�شيونال هولدينج كومباين ليمتد .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :غروب �أي بي هولدينج �أل بي .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :كندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  333 :فو�سرت كري�س � ،سويت  ،1مي�سا�ساغا � ،أونتاريو � ،أل � 5أر ،
� 4إي  ، 5كندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :كندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/9/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /26 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 61336 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2011/1/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  913 :فـي 2010/6/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جي اند جي .ا�س� .أر� .إل.
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  460 :وي�ست برودواي ا�س� .إيه .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فـياريفا البريتويل  6900 -1لوغانو � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/4/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6 /29 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 61337 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2011/1/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  913 :فـي 2010/6/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جي اند جي .ا�س� .أر� .إل .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  460 :وي�ست برودواي ا�س� .إيه .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فـياريفا البريتويل  6900 -1لوغانو � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/4/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6 /29 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 61858 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2011/1/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  916 :فـي 2010/8/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جيرنال موتورز ال ال �سي.
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شنجاهاي جينريال موتورز كوبوري�شن ليمتد .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :صينية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 1500 :شينجاينج رود  ،جاين كايو اك�سبورت برو�سي�سينغ زون ،
بيو دونغ نيو دي�سرتيكت � ،سيتي �أوف �شنجاهاي  -ال�صني
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/25 :م

-140-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 66322 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2011/12/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  938 :فـي 2011/7/2م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ميديلوجك بي .فـي .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سابون قرب�ص ليمتد .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :قرب�صية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :جي �أر  ,اك�سنوبولو  ، 3106 ،17ليما�سوول  ،قرب�ص
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :قرب�ص
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/5/5 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /26 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 66323 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 44 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2011/12/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  938 :فـي 2011/7/2م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :ميديلوجك بي .فـي .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :سابون قرب�ص ليمتد.
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :قرب�صية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :جي �أر  ,اك�سنوبولو  ، 3106 ،17ليما�سوول  ،قرب�ص
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :قرب�ص
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/5/5 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /26 :م
-141-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 67155 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2012/3/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  945 :فـي 2011/10/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سعودي �أربيان �أويل كومباين .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �صدارة للكيميائيات .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سعودية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ،11811 :اجلبيل  ،اجلبيل ال�صناعية  ،اململكة العربية
ال�سعودية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/26 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 68535 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2013/11/3 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1016 :فـي 2013/6/9م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :جي اند جي .ا�س� .أر� .إل .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  460 :وي�ست برودواي ا�س� .إيه .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سوي�سرية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :فـياريفا البريتويل  6900 -1لوغانو � ،سوي�سرا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/4/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /29 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 68742 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2012/6/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  964 :فـي 2012/3/10م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :سعودي �أربيان �أويل كومباين .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �صدارة للكيميائيات .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :سعودية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب ،11811 :اجلبيل  ،اجلبيل ال�صناعية  ،اململكة العربية
ال�سعودية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/6/26 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 5031 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1999/1/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  632 :فـي 1998/10/3م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 5031 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1999/1/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  632 :فـي 1998/10/3م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�سب  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة  2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 5031 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1999/1/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  632 :فـي 1998/10/3م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ، IIانك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 5277 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1999/5/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  641 :فـي 1999/2/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 5277 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1999/5/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  641 :فـي 1999/2/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�سب  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة  2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 4 /10 :م
-145-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 5277 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1999/5/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  641 :فـي 1999/2/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ، IIانك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/4 /10 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 5278 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1999/5/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  641 :فـي 1999/2/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 5278 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1999/5/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  641 :فـي 1999/2/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�سب  ،انك.
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 5278 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 1999/5/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  641 :فـي 1999/2/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ، IIانك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 15245 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2003/3/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  726 :فـي 2002/9/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 15245 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2003/3/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  726 :فـي 2002/9/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�سب  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 15245 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2003/3/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  726 :فـي 2002/9/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ، IIانك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 4 /10 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 15246 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2003/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  727 :فـي 2002/9/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 15246 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2003/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  727 :فـي 2002/9/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�سب  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 15246 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2003/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  727 :فـي 2002/9/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ، IIانك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 15943 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2004/7/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  766 :فـي 2004/5/3م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7/10 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 15943 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2004/7/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  766 :فـي 2004/5/3م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�سب  ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�س هولدينغز  ،انك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 15943 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2004/7/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  766 :فـي 2004/5/3م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :أ�فـينت�س هولدينغز ،انك .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :أ�فـينت�سب  ، IIانك .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أمريكية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3711 :كينيت بايك � ,سويت  , 200غرينفـيل  ,ديالوير 19807
الواليات املتحدة الأمريكية
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2014/3/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /10 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 7303 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2001/8/1 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  677 :فـي 2000/8/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شول كونزيومر برودكت�س ليمتد.
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال �آر �سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105-103 :باث رود � ،سلوه � ، SL1 3UHإجنلرتا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/7/6 :م
-152-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1067

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 7304 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2001/8/1 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  677 :فـي 2000/8/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شول كونزيومر برودكت�س ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال �آر �سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105-103 :باث رود � ،سلوه � ، SL1 3UHإجنلرتا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /6 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 7305 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 10 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2001/8/1 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  677 :فـي 2000/8/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شول كونزيومر برودكت�س ليمتد.
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال �آر �سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105-103 :باث رود � ،سلوه � ، SL1 3UHإجنلرتا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /6 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 7306 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2001/8/1 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  677 :فـي 2000/8/15م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شول كونزيومر برودكت�س ليمتد .
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال �آر �سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105-103 :باث رود � ،سلوه � ، SL1 3UHإجنلرتا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /6 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 34194 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2006/10/30 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  810 :فـي 2006/3/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شول ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال �آر �سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105-103 :باث رود � ،سلوه � ، SL1 3UHإجنلرتا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /6 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 34195 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2006/10/30 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  810 :فـي 2006/3/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شول ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال �آر �سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105-103 :باث رود � ،سلوه � ، SL1 3UHإجنلرتا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/7 /6 :م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 34196 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 10 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2006/10/30 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  810 :فـي 2006/3/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شول ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال �آر �سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105-103 :باث رود � ،سلوه � ، SL1 3UHإجنلرتا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /6 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 34197 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2008/2/5 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  842 :فـي 2007/7/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شول ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال �آر �سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105-103 :باث رود � ،سلوه � ، SL1 3UHإجنلرتا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /6 :م
رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 40476 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2008/2/2 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  833 :فـي 2007/2/17م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق � :شول ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال �آر �سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة  :بريطانية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105-103 :باث رود � ،سلوه � ، SL1 3UHإجنلرتا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :إجنلرتا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2012/6/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 7 /6 :م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة 33119 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل 2006/4/23 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  796 :فـي 2004/8/1م
ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق  :اكتيفا�س غروب بي تي �سي �إي ات�ش �أف() ID 65047 0590
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اكتيفا�س غروب بي تي �سي �إي ات�ش �أف .
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة � :أي�سلندية  -ال�صناعة والتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ريكجا فيكور فيجي  220 ، 76 - 78هافنار فجوردور �أي�سلندا
جهـــة م�شــروع اال�ستغـــالل � :أي�سلندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة 2013/9/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيـــر بال�سجــــل 2014/ 6 /29 :م
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جملـ�س املناق�صـات
توريد مواد جراحية لق�سطرة القلب (طب �صغار) للم�ست�شفـى ال�سلطانـي
يعلــن جملـ ــ�س املناق�صـ ــات عــن ط ــرح املناق�صـ ــة رقـ ــم  2014/23ب�ش ـ�أن توريــد مــواد جراحيــة
لق�سطرة القلب (طب �صغار) للم�ست�شفى ال�سلطانـي .
ميكــن لل�صيدليــات وال�شركــات املتخ�ص�ص ــة فـي الأعم ــال املذك ــورة وامل�سجـل ــة ل ــدى جمل�س
املناق�صـات احل�صول على م�ستندات ال�شروط واملوا�صفات من مبنى املجل�س باخلوير اعتبارا
من تاريخ ن�شر هذا الإعـالن وحتى تاريـخ 2014/9/11م  ،مقابل (= 175/ر.ع) مائة وخم�سة
و�سبعني رياال عمانيا للن�سخـة الواحـدة ال تـرد .
عل ــى ك ــل �شرك ــة ترغ ــب اال�شتـراك فـي ه ــذه املناق�صــة �أن ترف ــق مع عطائه ــا ت�أمين ــا م�ؤق ــتا
فـي �صورة �ضمان م�صرفـي �أو �شيك م�صدق من أ�حـد البنوك العاملـة فـي ال�سلطنة ال يقل
عن ( )%1من قيمة العطاء معنونا با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�ساري املفعول
ملــدة ( )90يومــا مــن تاريـخ تقديـم العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب
�سوف لن ينظر فيه .
تقــدم العطــاءات موقعــة وخمتومــة علــى النمــوذج الأ�صلــي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات
املراف ــق ل ــه فـ ــي مظاري ــف خمتوم ــة بال�شمــع الأحمــر معنونة با�سم معايل رئي�س جمل�س
املناق�صات مكتوب عليها من اخلارج (املناق�صة رقم  2014/23ب�ش�أن توريد مواد جراحية
لق�سطرة القلب "طب �صغار" للم�ست�شفى ال�سلطاين)  ،و�أال يكتب على املظــروف ا�سم
�صاحب العطــاء �أو ما ي�شري �إليه .
يجــب و�ضــع العط ــاءات ب�صنــدوق املناق�ص ــات مببنــى املجلــ�س باخلويــر ابتداء من ال�ساعة
ال�سابعة والن�صف حتى ال�ساعـة العا�شـرة من �صباح يـوم الإثنني املوافق 2014/10/13م  ،هذا
و�سوف لن يتم قبول �أي عطاء يرد �إىل املجل�س بعد املوعـد الآنف الذكـر  ،كما يجب ح�ضور
ممثل لل�شركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند �إجراءات فتح املظاريف  ،علما ب�أنه
�سيتم بث هذه الإجراءات مبا�شرة علىموقع جمل�س املناق�صات فـي �شبكة املعلومات العاملية
(الإنرتنت)( )http://www.tenderboard.gov.omابتداء من ال�ساعة احلادية ع�شرة
�صباحا .
�ستعطــى الأف�ضلي ــة ف ــي الإ�سن ــاد لل�شرك ــات التــي ي�شتمــل عطــا�ؤها على �أكرب ن�سبة تعمني
ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتــب بيكـر تلـي �أم كـي �أم (عمـان)
�إعــــــــــــالن
عــن بـدء �أعمــال الت�صفيــة
ل�شركـة الوطنيـة للديكـور والنجـارة �ش.م.م
يعلن مكتب بيكر تلي �أم كي �أم (عمان) �أنه يقوم بت�صفيـة �شركـة الوطنية للديكور والنجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجل التج ــاري بالرق ــم  ، 1604392وفقــا التفــاق ال�شرك ــاء
املـ ـ�ؤرخ 2014/1/8م  ,وللم�صفـ ــي وحـ ــده حـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـ ــة فـ ــي الت�صفي ــة �أم ــام الغي ــر ،
وعلـ ــى اجلميـ ـ ـ ــع مراجعـ ـ ــة امل�صف ـ ـ ــي فــي كافـ ـ ــة الأم ـ ــور التـ ــي تتعلـ ـ ــق ب�أعمـ ـ ــال ال�شركـ ـ ـ ــة
علـ ـ ــى العنوان التايل :
روي  -بناية م�سندم  -جناح (ب)  -فوق مكتب طريان اخلليج
�سكة رقم  - 3106 :مبنى رقم  - 255 :الطابق الثاين  -مكتب رقم 201 :
�ص.ب  944 :ر.ب  100 :م�سقط
هاتف رقم 24787144 - 24787148 - 24797441 :
فاك�س رقم 24796660 :
كما يدعو امل�صفي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العن ــوان املذكــور �أعــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن تاريــخ
ن�شــر هــذا ا إلعــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفي على العنوان
امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــــي
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مكتــب �أحمــد حممـود �أحمـد و�شريكـه
�إعــــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركـــة قرطبة لل�سياحة �ش.م.م
يعلـ ــن مكت ـ ــب �أحمـ ـ ــد حمم ـ ــود �أحمـ ـ ــد و�شريكـ ـ ــه �أن ـ ــه يقـ ـ ــوم بت�صفي ـ ــة �شرك ـ ــة قرطبـ ــة
لل�سياح ــة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجل التج ــاري بالرق ــم  ، 1029709وفقـ ــا لقــرار
ال�شرك ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2014/6/2م  ,وللم�صفـ ـ ــي وح ـ ــده ح ـ ــق متثي ـ ـ ــل ال�شرك ــة فــي الت�صفيــة
�أمــام الغيـر  ،وعلى اجلميـ ـ ـ ــع مراجعـ ـ ــة امل�صف ـ ـ ــي فــي كافـ ــة الأم ـ ــور التي تتعلـ ـ ــق ب�أعمـ ـ ــال
ال�شركـ ـ ــة علـ ـ ــى العنوان التايل :
واليــة بو�شــر � -ص.ب  1492 :ر.ب  133 :اخلوير
هاتف رقم  - 22066100 :فاك�س رقم 24587276 :
كمــا يدع ــو امل�صف ــي مبوج ــب ه ــذا الإعــالن دائنـي ال�شركـة للتقـدم بادعاءاتهـم �ضـد ال�شركـة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العن ــوان املذكــور �أعــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن تاريــخ
ن�شــر هــذا الإعــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفي على العنوان
امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــــي
�سالـم بـن �سليمــان بـن زاهــر العبــري
�إعــــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركــة �صفــوة احلمـراء للتجـارة  -ت�ضامنيـة
يعلـ ــن �سالـ ــم بـ ــن �سليمـ ــان ب ــن زاه ــر العبـ ــري �أن ــه يقــوم بت�صفي ــة �شرك ــة �صفــوة احلمــراء
للتج ـ ــارة  -ت�ضامني ـ ــة  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل التجـ ــاري بالرق ـ ــم ، 5130220
وفقـ ـ ــا التف ـ ــاق ال�شركـ ــاء املـ ـ ـ�ؤرخ 2014/8/4م  ,وللم�صف ـ ــي وحـ ــده ح ـ ــق متثيـ ـ ــل ال�شرك ـ ــة
فـ ــي الت�صفي ــة �أم ــام الغي ــر  ،وعلـ ــى اجلميـ ـ ـ ــع مراجعـ ـ ــة امل�صف ـ ـ ــي فــي كافـ ـ ــة الأم ـ ــور التـ ــي
تتعلـ ـ ــق ب�أعمـ ـ ــال ال�شركـ ـ ـ ــة علـ ـ ــى العنوان التايل :
والية احلمراء
�ص.ب  22 :ر.ب 617 :
هاتف رقم 99355057 :
كما يدعو امل�صفي مبوجب هذا الإعالن دائني ال�شركة للتقدم بادعاءاتهم �ضد ال�شركة
مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العن ــوان املذكــور �أعــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن تاريــخ
ن�شــر هــذا الإعــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفي على العنوان
امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــــي
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مكتــب اتـ�ش � .سـي �شــاه و�شركــاه
�إعــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفية
ل�شركــة القـــــوى لال�ستثمــــار �ش.م.م
يعلــن مكت ــب اتــ�ش � .ســي �شـ ــاه و�شركـ ــاه ب�صفتـ ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ـ ــة القـ ــوى لال�ستثم ــار
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل التجــاري بالرقـ ــم  ، 1096901ع ــن انتهــاء �أعم ــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكي ــان القانون ــي لل�شركـة وفق ــا لأحكام امل ــادة ( )27من قانـون ال�شركــات
التجاريــة رقم . 74/4
امل�صفــــــــــي
�إعـــــــــالن
عــن انتهاء �أعمــال الت�صفيـة
ل�شركـة الأف�ضل املتكاملة لال�ستثمار �ش.م.م
يعل ـ ــن مكتـ ــب ات ـ ــ�ش � .سـ ــي �ش ـ ــاه و�شركـ ـ ــاه ب�صفت ـ ــه امل�صف ـ ــي ل�شركـ ـ ــة الأف�ضـ ـ ــل املتكاملـ ـ ــة
لال�ستثمـ ـ ــار �ش.م.م  ،وامل�سجـ ـلـ ـ ــة لـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ـ ــل التج ـ ــاري بالرق ـ ــم , 1097095
عـ ــن انتهـ ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شركـ ــة وفق ـ ــا لأحك ــام امل ـ ــادة ()27
مـ ـ ــن قان ـ ـ ــون ال�شرك ـ ــات التجاري ـ ــة رقم . 74/4
امل�صفــــــــي
مرت�ضى بن حم�سن بن جمعة اللواتي
�إعـــــــــالن
عــن انتهاء �أعمــال الت�صفيـة
ل�شركـة روين �أبي عاد لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعل ــن مرت�ضـ ــى بــن حمـ�س ــن بــن جمعـ ــة اللواتــي ب�صفتـ ــه امل�صفــي ل�شرك ــة روين �أبي عاد
لال�ست�شـ ـ ــارات الهند�سـ ـيـ ــة �ش.م.م  ،وامل�سجـ ـل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل التجـ ــاري بالرق ـ ــم
 , 1088651عـ ــن انتهـ ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شركـ ــة وفق ـ ــا لأحك ــام
امل ـ ــادة ( )27مـ ـ ــن قان ـ ـ ــون ال�شرك ـ ــات التجاري ـ ــة رقم . 74/4
امل�صفــــــــي
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