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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/22
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا االحتادية
حـول الت�شجيـع واحلمايـة املتبادلـة 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
وعلى االتفاقيــة بني حكومــة �سلطنــة عمــان وحكومــة جمهوريــة تنزانيــا االحتاديــة حول
الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات املوقعة فـي م�سقط بتاريخ  29من ذي القعدة
1433هـ املوافق  16من �أكتوبر 2012م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  13 :من جمادى الأوىل �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  25 :من مـــــــــــــــــــار�س �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــــــة
بني حكومــــــة �سلطنــــــة عمــــــان
وحكومـة جمهوريـة تنزانيـا االحتاديـة
حول الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات

متهيـــــــــــــد
�إن حكومــة �سلطنــة عم ــان وحكوم ــة جمهوري ــة تنزانيــا االحتادية (ي�شار �إليهما فيما يلي
ب ـ ـ ـ "الطرفني املتعاقدين ") ،
رغبة منهما فـي تكثيف التعاون االقت�صادي بني البلدين مبا يخدم م�صلحتهما امل�شرتكة ،
وتهيئ ـ ــة الظ ـ ــروف املالئم ـ ــة واملحافظ ـ ــة عليه ـ ــا فيمـ ــا يتعلـ ــق با�ستثمارات م�ستثمري �أحد
الطرفني املتعاقدين فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ،
واعرتافا منهما ب�أن الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات �سي�ؤديان �إىل دعم االزدهار
االقت�صادي للطرفني املتعاقدين وحتفيز مبادرات اال�ستثمار ،
فقد اتفقتا على ما يلي :
املــادة الأولــى
التعريفــــات
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
 - 1يق�صد مب�صطلح ا�ستثمار :
�أي نوع من الأ�صول التي ميلكها �أو يتحكم بها وي�ستثمرها م�ستثمر �أحد الطرفني
املتعاقدين ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر �شريطة �أن
يتم ذلك اال�ستثمار وفقا لقوانني ولوائح الطرف املتعاقد الآخر وت�شمل على �سبيل
املثال ولي�س احل�صر :
�أ  -الأموال املنقولة وغري املنقولة و�أية حقوق ملكية �أخرى .
ب  -احل�ص�ص  ،وال�سندات  ،والأ�سهم و�أي نوع �آخر من امل�ساهمة فـي ال�شركات .
ج  -احلقوق النقدية  ،واملطالبات الناجتة عن �أداء مبوجب عقد له قيمة اقت�صادية .
د  -حقوق امللكية الفكرية وت�شمل حقوق الن�شر والت�أليف  ،وحقوق امللكية ال�صناعية ،
وبــراءات االخت ــراع  ،والت�صامي ــم ال�صناعيـ ــة  ،والنم ـ ــاذج  ،والعالم ـ ــات والأ�سم ــاء
التجارية  ،والأ�سرار التجارية  ،والعمليات التقنية  ،واملعرفة  ،وال�شهرة .
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هـ � -أي حـ ــق ممن ــوح مبوج ـ ــب قان ـ ــون � ،أو عق ـ ــد � ،أو �أي تراخي ــ�ص �أو ت�صاري ــح ت�شم ـ ــل
امتيازات التنقيب عن املوارد الطبيعية  ،وتطويرها  ،وا�ستغاللها .
�أي تغيري فـي ال�شكل الذي مت فيه ا�ستثمار �أو �إعادة ا�ستثمار الأ�صول يجب �أال ي�ؤثر
على �أهليتها ب�صفتها ا�ستثمارات �شريطة �أن ال يتعار�ض هذا التغيري مع �أحكام هذه
االتفاقية وت�شريعات الطرف املتعاقد امل�ضيف لال�ستثمار .
 - 2يق�صد مب�صطلح م�ستثمر فيما يتعلق ب�أي طرف متعاقد :
�أ � -أي �شخ�ص طبيعي يحمل جن�سية ذلك الطرف املتعاقد مبوجب ت�شريعاته  ،و
ب � -أي �شخ�ص قانوين معرتف به طبقا لقوانني و�أحكام ذلك الطرف املتعاقد .
 - 3يق�صد مب�صطلح عائدات :
كافة الأموال الناجتة من �أي ا�ستثمار �أو �إعادة ا�ستثمار  .وت�شمل على �سبيل املثال
ولي�س احل�صر  :الأرباح  ،والفوائد  ،ومكا�سب ر�أ�س املال  ،و�أرباح الأ�سهم  ،والإتاوات ،
والر�سوم .
 - 4يق�صد مب�صطلح �إقليم فيما يتعلق بكل طرف متعاقد :
الأر�ض واملياه الإقليمية  ،واملناطق البحرية واملجال اجلوي اخلا�ضع ل�سيادتها  ،ت�شمل
املنطقة االقت�صادية اخلال�صة واجلرف القاري  ،وباطن الأر�ض التي ميار�س فيها
الطرف املتعاقد حقوقه ال�سيادية و�سلطاته طبقا لقوانينه املحلية و�أحكام القانون
الدويل .
املــادة الثانيــة
ت�شجيع وحماية اال�ستثمار
 - 1على كل طــرف متعاقــد وفقا ل�سيا�ستــه العام ــة فـي جم ــال اال�ستثمــار اخلارجــي ،
�أن ي�شجع اال�ستثمارات التي تقام فـي �إقليمه طبقا لت�شريعاته .
 - 2يجب ال�سماح للأفراد العاملني لدى �أي م�ستثمر من �أحد الطرفني املتعاقدين ،
و�أفراد عائالتهم  ،بالدخول  ،والإقامة  ،ومغادرة �إقليم الطــرف املتعاق ــد الآخر
لغر�ض نقل الأن�شطة املرتبطة باال�ستثمارات فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر ،
وفقا للقوانني واللوائح املتعلقة بدخول و�إقامة الأجانب .
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 - 3ي�ضمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومن�صفة ال�ستثمارات م�ستثمري الطرف
الخ ـ ــر  ،وال ينتق ـ ــ�ص مــن �إدارة الإنت ـ ــاج � ،أو �صيانت ـ ــه � ،أو ا�ستخدام ــه ،
املتعاق ـ ــد آ
�أو التمتع به � ،أو الت�صرف به � ،أو احل�صول على الب�ضائع واخلدمات �أو بيعها من
خالل �إجراءات غري معقولة ومتييزية .
 - 4على كل طرف متعاقد �أن يقوم بحماية اال�ستثمارات التي تقام فـي �إقليمه طبقا
لقوانينه ولوائحه بوا�سطة م�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر  ،ويجب �أن ال ي�ؤثر
مــن خ ـ ــالل �إجـ ــراءات غي ــر معقولـ ــة �أو متييزيـ ــة فـي �إدارة تلـك اال�ستثم ــارات ،
�أو �صيانتها � ،أو ا�ستخدامها � ،أو التمتع بها � ،أو التو�سع بها � ،أو بيعها � ،أو ت�صفيتها .
املــادة الثالثــة
معاملة اال�ستثمارات
 - 1على كل طرف متعاقد �أن مينح ا�ستثمارات وعائدات م�ستثمري الطرف املتعاقد
الآخر  ،معاملة ال تقل �أف�ضلية عن تلك التي مينحها ال�ستثمارات وعائدات
م�ستثمريه � ،أو م�ستثمري �أي دولة �أخرى �أيهما �أكرث �أف�ضلية للم�ستثمرين .
 - 2بالرغم من �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة  ،يتمتع �أي طرف متعاقد الذي
ان�ضم �أو قد ين�ضم لأي اتفاقية تتعلق بت�شكيل احتاد جمركي �أو �سوق م�شرتكة ،
�أو منطقة جتارة حرة  ،بحرية منح معاملة �أكرث �أف�ضلية ال�ستثمارات م�ستثمري
الدولة �أو الدول التي تعد طرفا فـي تلك االتفاقيات املذكورة �أعاله � ،أو م�ستثمري
بع�ض هذه الدول .
 - 3يجب �أال تف�سر �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة بحيث تلزم �أحد الطرفني
املتعاقديــن ب�أن يقــدم �إىل م�ستثمــري الطــرف املتعاقــد الآخ ــر فوائ ــد �أية معامل ــة
�أو تف�ضيل �أو امتياز ناجت عن �أي اتفاقية دولية �أو �أي اتفاقيات �أو ت�شريعات حملية
تتعلق كليا �أو جزئيا بال�ضرائب .
 - 4على �ضوء عدم توفر اخلربة والقدرة لدى رجال الأعمال الوطنيني  ،ف�إن
جمهورية تنزانيا االحتادية حتتفظ باحلق فـي منح حوافز خا�صة ملواطنيها
و�شركاتها من �أجل حتفيز �أعمالهم  .يجب �أن تكون هذه احلوافز مالئمة مع
هذه املادة �شريطة �أن ال ت�ؤثر ت�أثريا كبريا على ا�ستثمارات و�أن�شطة م�ستثمري
الطرف املتعاقد الآخر .
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 - 5يجب �أال تف�سر �أحكام الفقرتني ( )2و ( )3من هذه املادة بحيث تلزم �أحد الطرفني
املتعاقدي ــن ب�أن يق ــدم �إىل م�ستثم ــري الط ــرف املتعاقد الآخــر فوائد �أية معاملة
�أو تف�ضيل �أو امتياز ناجت عن :
�أ � -أي ع�ضوي ــة فـي� /أو انت�ســاب �إىل منطق ـ ــة جتـ ــارة حــرة � ،أو احتـ ـ ــاد جمرك ـ ــي
قائ ــم �أو يقــام م�ستقب ــال � ،أو �س ــوق م�شرتكــة � ،أو �أي �شكل من �أ�شكـال التعــاون
االقت�صادية الإقليمي .
ب � -أية اتفاقيــات حول جتنب االزدواج ال�ضريبــي �أو �أي نوع �آخر من االتفاقي ــات
�أو امل�سائل املتعلقة بال�ضرائب .
 - 6ال تلزم �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة � ،أي الطرفني املتعاقدين مبنح م�ستثمري
الطرف املتعاقد الآخر ذات املعاملة التي مينحها مل�ستثمريه فيما يتعلق بتملك
الأرا�ضي والعقار واحل�صول على املنح والقرو�ض املي�سرة .
املــادة الرابعــة
نزع امللكية والتعوي�ض
 - 1ال يجوز لأي طرف متعاقد �أن يتخذ �إجراءات من �ش�أنها �أن حترم ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر �أي م�ستثمر من الطرف املتعاقد الآخر لأي ا�ستثمار ما مل يتم
ا�ستيفاء ال�شروط التالية :
�أ  -يتم اتخاذ الإجراءات للم�صلحة العامة ومبوجب �إجراءات قانونية .
ب  -تعد الإجراءات متميزة وغري متيزية .
ج � -أن ترافق الإجراءات قرارات �سداد التعوي�ض الفوري  ،والكافـي  ،والفعال ،
الــذي يج ــب �أن يكون قابال للتحوي ــل بحريـ ــة دون ت�أخيـ ــر بالعمل ــة القابل ــة
للتحويل بحرية .
� - 2أ  -يتم ح�ساب التعوي�ض بالعملة ال�سائدة فـي ال�سوق لال�ستثمار املنزوع ملكيته
مبا�شرة قبل نزع امللكية �أو قبل �أن ي�صبح قرار �إعالن نزع امللكية معروفا للجمهور
بطريقة ت�ؤثر على قيمة اال�ستثمار ( ي�شار �إليها فيما يلي مبوعد التقييم) .
ب  -يجب �أن ت�شمل القيمة ال�سائدة فـي ال�سوق بناء على طلب امل�ستثمر عملة قابلة
للتحويل بحرية على �أ�س�س �سعر الفائدة ال�سائد (ليبور) املطبق على العملة
التي �أقيمت بها اال�ستثمارات �أ�صال  .ويت�ضمن التعوي�ض �أي�ضا �سعر الفائدة
-5-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1006

التجاري الذي مت �إن�شا�ؤه على �أ�س�س ال�سوق ابتداء من تاريخ نزع امللكية وحتى
تاريخ الدفع .
 - 3ت�سري �أحكام الفقرة ( )1والفقرة( )2من هذه املادة فـي حالة الت�صفية على
العائدات من �أي ا�ستثمار  ،بالإ�ضافة �إىل ح�صيلة الت�صفية .
 - 4مينح م�ستثمري �أي من الطرفني املتعاقدين الذين تتعر�ض ا�ستثماراتهم
للخ�سائــر فـي �إقلي ــم الط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر ب�سب ــب احل ــرب �أو �أي ن ــزاع م�سل ــح
�أو �إعالن حالة الطوارئ على امل�ستوى الوطني �أو مترد � ،أو ا�ضطرابات � ،أو �شغب ،
فيما يتعلق برد احلقوق � ،أو ال�ضمان � ،أو التعوي�ض � ،أو �أي ت�سوية �أخرى معاملة
ال تق ــل �أف�ضلي ــة عن تلك التي مينحه ــا الط ــرف املتعاق ــد الأخي ــر مل�ستثمري ــه
�أو م�ستثمري �أي دولة �أخرى  .يجب �أن تكون املدفوعات الناجتة قابلة للتحويل
بحرية دون ت�أخري بعملة قابلة للتحويل بحرية .
 - 5ت�سري �أحكام الفقرة ( )4من هذه املادة على م�ستثمري �أحد الطرفني املتعاقدين
الذين تتعر�ض ا�ستثماراتهم خل�سائر فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر فـي �أي من
الأحداث امل�شار �إليها فـي تلك الفقرة ناجتة عن :
�أ  -اال�ستيالء على ممتلكاتهم بوا�سطة قوات �أو �سلطات الطرف املتعاقد الأخري ،
�أو
ب  -قيام قوات �أو �سلطات الطرف املتعاقد الأخري بتدمري ممتلكاتهم دون �أن يكون
ذلك بفعل القتال �أو مل تقت�ضيه �ضرورة املوقف .
املــادة اخلام�ســة
التحويــــــالت
 - 1ي�ضمن كل طرف متعاقد التحويل احلر للمدفوعات داخل �أو خارج �إقليمه فيما
يتعلق باال�ستثمارات فـي �إقليمه مل�ستثمري الطرف املتعاقد الآخر دون ت�أخري
بعملة قابلة للتحويل بحرية  .وت�شمل تلك التحويالت على �سبيل املثال ولي�س
احل�صر :
�أ  -ر�أ�س املال املبدئي و�أي مبالغ �إ�ضافية فـي ر�أ�س املال  ،ت�شمل العائدات املعاد
ا�ستثمارها  ،التي ا�ستخدمت للمحافظة على �أي ا�ستثمار �أو تطويره .
ب  -العائدات .
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ج  -ح�صيلة البيع �أو الت�صفية الكلية �أو اجلزئية لأي ا�ستثمار .
د  -الأموال املدفوعة لت�سديد القرو�ض املرتبطة باال�ستثمار .
هـ  -التعوي�ض املدفوع مبوجب املادة (. )4
و  -املدفوعات الناجتة عن ت�سوية �أي نزاع .
ز  -م�ستحقات الأفراد غري املواطنني امل�سموح لهم بالعمل فـي الأن�شطة املرتبطة
باال�ستثمار الذي �أقيم فـي �إقليمه  ،واملبالغ الأخرى املخ�ص�صة لتغطية نفقات
�إدارة اال�ستثمار .
 - 2ي�سري التحويل ب�سعر ال�صرف احلايل ال�سائد فـي ال�سوق فـي تاريخ التحويل
فيما يتعلق باملعامالت الفورية فـي العمالت التي يجب حتويلها .
وفـي حالة عدم وجود �سوق لل�صرف الأجنبي  ،يتم ا�ستخدام �أحدث �سعر �صرف
مطبق على اال�ستثمار الداخلي �أو �أحدث �سعر �صرف لتحويل العمالت �إىل حقوق
ال�سحب اخلا�صة � ،أيهما �أكرث �أف�ضلية للم�ستثمر .
 - 3قد يطلب �أي طرف متعاقد قبل حتويل املدفوعات املتعلقة ب�أي ا�ستثمار � ،أن يوفـي
امل�ستثمرين بالتزاماتهم ال�ضريبية املتعلقة بذلك اال�ستثمار � ،شريطة �أن تكون
تلك االلتزامات غري متيزية ويجب �أن ال ت�ستخدم للإخالل ب�أهداف الفقرتني
( )2( ، )1من هذه املادة .
 - 4بالرغم من الفقرة ( )1من هذه املادة  ،يجوز لأي طرف متعاقد منع �أو ت�أخري
�أي حتويل من خالل تطبيق قوانينه ولوائحه املن�صفة القائمة على ح�سن النية
وعدم التمييز املتعلقة بااللتزامات املالية املرتبطة بالإفال�س  ،والتعامل مع
الأوراق املالية  ،والأ�سهم امل�ستقبلية واخليارات والعقود اال�شتقاقية  ،والأفعال
الإجرامية  ،وتنفيذ القانون  ،والإجراءات الق�ضائية  ،ور�ضا عن الأحكام ،
وال�ضمان االجتماعي  ،والتقاعد العام  ،وم�شاريع االدخار الإجباري .
املــادة ال�ساد�ســة
احللــــــــــــــــــول
� - 1إذا قام �أي طرف متعاقد ب�سداد مبالغ مبوجب عقد تعوي�ض � ،أو �ضمان � ،أو ت�أمني
فيما يتعلق ب�أي ا�ستثمار �أو جزء منه فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر  ،يجب على
الطرف املتعاقد الأخري �أن يعرتف بـ ـ ـ :
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�أ  -التنــازل عن �أي حــق �أو مطالبــة من الطرف املعو�ض �إىل الطرف املتعاقد
ال�سابق �أو الوكالة التي تنوب عنه  ،و
ب  -حق الطرف املتعاقد ال�سابق �أو الوكالة التي تنــوب عنــه مبمار�ســة احلقــوق
وتنفيذ املطالبات لذلك الطرف مبوجب احللول .
املــادة ال�سابعــة
ت�سوية النزاعات بني م�ستثمر وطرف متعاقد
 - 1يتم ت�سوية �أي نزاع ين�ش أ� ب�ش�أن �أي ا�ستثمار مقام بوا�سطة م�ستثمر من �أحد
الطرفني املتعاقدين وبني الطرف املتعاقد الآخر وديا � ،إن �أمكن ذلك .
� - 2إذا مل تتم ت�سوية النزاع خالل فرتة ثالثة �أ�شهـر بعد تاريخ تقديــم امل�ستثمــر
طلبا خطيا �إىل الطرف املتعاقد  ،يجوز للم�ستثمر املعني �أن يطلب �إحالة النزاع
�إىل �أي من :
�أ  -املحكمة املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الذي �أقيم فـي �إقليمه اال�ستثمار � ،أو
ب  -املركـز الدويل لت�سوية نزاعات اال�ستثمار ( )ICSIDلإجراء الت�سوية من
خالل التحكيم مبوجب اتفاقية وا�شنطن املربمة فـي  18مار�س 1965م حول
ت�سوية نزاعات اال�ستثمار بني الدول ورعايا الدول الأخرى .
ج  -فـي حال ــة ع ــدم وج ــود املركز الدول ــي لت�سوي ــة النزاع ــات  ،يتم �إن�ش ــاء هيئ ــة
حتكيم خا�صة مبوجب قواعد التحكيم التابعة للجنة الأمم املتحدة ب�ش�أن
القانون التجاري الدويل( . )UNCITRALيجب �أن تكون ال�سلطة املعينة
مبوجب القواعد املذكورة هي الأمانة العامة للمركز الدويل لت�سوية نزاعات
اال�ستثمار .
يكون للم�ستثمر احلق فـي االختيار � ،إذا كان لأطراف النزاع �آراء خمتلفة حول ما
�إذا كانت الت�سوية �أو التحكيم هي الطريقة الأكرث مالئمة للت�سوية .
� - 3إذا قرر �أي م�ستثمر معني بالنزاع �إحالة النزاع �إىل �أحد الهيئات املذكورة فـي
الفقرة ( )2من هذه املادة  ،فال يحق لذلك امل�ستثمر بعد ذلك �إحالة النزاع �إىل
�أي هيئة �أخرى .
 - 4يكون �أي قرار حتكيم �صادر وفقا لهذه املادة نهائيا وملزما لطرفـي النزاع  .وعلى
كل طرف متعاقد �أن ينفذ دون ت�أخري �أحكام ذلك القرار ويتخذ الإجراءات
لتنفيذ ذلك القرار فـي �إقليمه .
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 - 5ال يجوز لأي طرف متعاقد وطرف فـي نزاع � ،أن يثري اعرتا�ضا فـي �أية مرحلة
من مراحل �إجراءات التحكيم �أو تنفيذ قرار التحكيم بدعوى �أن امل�ستثمر الذي
يعد طرفا �آخر فـي النزاع قد ح�صل على تعوي�ض يغطي خ�سائره جزئيا �أو كليا
مبوجب عقد التعوي�ض �أو ال�ضمان �أو الت�أمني .
املــادة الثامنــة
ت�سوية النزاعات بني الطرفني املتعاقدين
 - 1تتم ت�سوية النزاعات بني الطرفني املتعاقدين ب�ش�أن تف�سري �أو تطبيق هذه
االتفاقية كلما �أمكن ذلك  ،عن طريق امل�شاورات �أو املفاو�ضات من خالل القنوات
الدبلوما�سية الأخرى .
� - 2إذا مل تتم ت�سوية النزاع خالل فرتة ثالثة �أ�شهر اعتبارا من تاريخ طلب �أي من
الطرفني املتعاقدين التفاو�ض  ،ف�إنه بناء على طلب �أحد الطرفني املتعاقدين
�إحالة النزاع �إىل هيئة حتكيم .
 - 3يتم ت�شكيل هيئة التحكيم لكل حالة فردية على النحو التايل :
�أ  -يقوم كل طرف متعاقد بتعيني ع�ضو واحد فـي الهيئة .
ب  -يتفق هذان الع�ضوان باختيار ع�ضو من دولة �أخرى  ،لها عالقات دبلوما�سية
مع كال الطرفني املتعاقدين  ،يتم تعيينه رئي�سا للهيئة بعد موافقة الطرفني
املتعاقدين .
ج  -يجب تعيني الع�ضوين خالل فرتة �شهرين  ،و�أما الرئي�س يجب تعيينه خالل
�أربعة �أ�شهر من تاريخ �إخطار �أي من الطرفني املتعاقدين الطرف املتعاقد
الآخر برغبته لتقدمي النزاع �إىل هيئة حتكيم .
� - 4إذا مل يتم التعيني خالل املدة الزمنية املحددة فـي الفقرة ( ، )3فـي غياب �أي
اتفاقيات معنية �أخرى  ،يتم دعوة رئي�س حمكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات
الالزمة .
 - 5و�إذا وجد رئي�س حمكمة العدل الدولية ما مينعه من ت�أدية املهمة املذكورة فـي
الفقرة ( )4من هذه املادة �أو كان من مواطني �أي من الطرفني املتعاقدين :
�أ  -يتم دعوة نائب الرئي�س للقيام بالتعيينات الالزمة .
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ب  -و�إذا وجد نائب الرئي�س ما مينعه من ت�أدية املهمة املذكورة �أو كان من مواطني
�أحد الطرفني املتعاقدين  ،يتم دعوة ع�ضو حمكمة العدل الدولية الذي
يليه فـي الأقدمية ما مل يكن غري م�ؤهل �أو من مواطني �أي من الطرفني
املتعاقدين لإجراء التعيينات الالزمة .
 - 6ت�صدر هيئة التحكيم قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات وتكون قراراتها نهائية وملزمة
على كال الطرفني املتعاقدين :
�أ  -يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة الع�ضو الذي يقوم بتعيينه وتكلفة متثيله فـي
�إجراءات التحكيم .
ب  -يتحمل كال الطرفني املتعاقدين تكلفة الرئي�س و�أي تكاليف �أخرى .
ج  -يجوز لهيئة التحكيم �أن ت�صدر قرارا يت�ضمن حتمل �أحد الطرفني املتعاقدين
الن�سبة الأكرب من التكاليف .
د  -تقوم الهيئة بتحديد �إجراءات هيئة التحكيم فـي جميع اجلوانب الأخرى .
املــادة التا�سعــة
تطبيق االتفاقية
 - 1تطبق هذه االتفاقية على جميع اال�ستثمارات � ،سواء تلك التي �أقيمت قبل �أو بعد
دخول االتفاقية حيز التنفيذ  ،ولكن ال تطبق على �أي نزاع ن�ش أ� � ،أو �أي مطالبة
تتعلق ب�أي ا�ستثمار مت ت�سويته قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ .
 - 2ال تقوم هذه االتفاقية ب�أي طريقة بتقييد احلقوق والفوائد التي يتمتع بها �أي
م�ستثمر مبوجب القانون الوطني والدويل فـي �إقليم الطرف املتعاقد الآخر .
املــادة العا�شــرة
تطبيق القواعد الأخرى
�إذا ت�ضمنت قوانني �أي من الطرفني املتعاقدين �أو التزاماتهما القائمة فـي الوقت احلا�ضر
مبوجب قانون دويل �أو تلك التي قد تن�ش�أ الحقا بني الطرفني املتعاقدين بالإ�ضافة �إىل
هذه االتفاقية  ،قواعد عامة �أو حمددة ت�ؤهل اال�ستثمارات التي �أقيمت بوا�سطة م�ستثمري
الطرف املتعاقد الآخر ملعاملة �أكرث �أف�ضلية من تلك التي متنحها هذه االتفاقية  ،ف�إن تلك
القواعد �إىل احلد الذي تكون فيه �أكرث �أف�ضلية يجوز �أن تدعو �إىل تعديل هذه االتفاقية .
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املــادة احلاديــة ع�شــرة
تعديل االتفاقية
يجوز تعديل هذه االتفاقية �أو �أي جزء منها من خالل االتفاق املتبادل بني الطرفني
املتعاقدين من خالل تبادل املرا�سالت �أو الربوتوكوالت .
املــادة الثانيــة ع�شــرة
الدخول فـي حيز التنفيذ  ،املدة واالنتهاء
 - 1يخطر الطرفني املتعاقدين بع�ضهما الآخر با�ستيفاء الإجراءات القانونية لدخول
هذه االتفاقية حيز التنفيذ  .علما ب�أن هذه االتفاقية تدخل حيز النفاذ فـي اليوم
الأول من ال�شهر الثاين بعد تاريخ ا�ستالم �آخر �إ�شعار .
 - 2تظل هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة خم�سة ع�شر عاما وت�ستمر نافذة لفرتة
�أخرى مماثلة  ،ما مل يخطر �أحد الطرفني املتعاقدين الطرف املتعاقد الآخر
كتابة برغبته فـي �إنهاء هذه االتفاقية  ،وذلك قبل اثني ع�شر �شهرا من تاريخ
انق�ضاء مدتها .
 - 3بالن�سبة لال�ستثمارات التي متت قبل �سريان تاريخ ا�ستالم �إ�شعار �إنهاء هذه
االتفاقية  ،ف�إن �أحكام املادة (� )1إىل املادة ( )10من هذه االتفاقية تظل �سارية
لفرتة قدرها خم�سة ع�شر عاما من تاريخ �إنهاء االتفاقية .
�إ�شهادا ملا تقدم قام املوقعان �أدناه واملفو�ضان تفوي�ضا كامال من حكومتيهما بالتوقيع على
هذه االتفاقية .
حررت من ن�سختني �أ�صليتني فـي م�سقط فـي هذا اليوم  29من �شهر ذي القعدة من عام
1433هـ املوافـ ـ ــق 2012/10/16م باللغتيــن العربيــة والإجنليزي ــة ولك ــل الن�صـ ــو�ص حجيـ ــة
قانونية مت�ساوية  ،وفـي حالة االختالف حول التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .
�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
الأميـــن العـــام
للمجل�س الأعلى للتخطيط

برينارد كاميليو�س ميمبي
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
والتعاون الدويل

عن حكومـــة �سلطنة عمان

عن حكومة جمهورية تنزانيا االحتادية
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AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
ON
THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS
Preamble
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the United Republic of
Tanzania (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”);
DESIRING to intensify economic co-operation for the mutual benefit of both countries; and
to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one
Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;
RECOGNIZING that the promotion and reciprocal protection of such investments favour
the economic prosperity of the two Contracting Parties and stimulate investment
initiatives;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
(1)

“Investment” shall mean any kind of asset owned or controlled, invested directly or
indirectly by an investor of one Contracting Party in the territory of the state of the
other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance
with the laws and regulations of the other Contracting Party, and shall include in
particular though not exclusively:
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(a)

movable and immovable property as well as any other property rights;

(b)

shares, debentures, stocks and any other kind of participation in companies;

(c)

title to money and claims to a legal performance under contract having an
economic value;

(d)

intellectual property rights including copyrights, industrial property rights,
patents, industrial design, models, trade marks and trade names, trade
secrets, technical processes, know-how and goodwill;

(e)

any right conferred by law or contract or by virtue of licenses or permits
including concessions to search for, develop, or exploit 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)

‘investor” with regard to either Contracting Party, shall mean:
(a)

any natural person who is a national of that Contracting Party pursuant to its
legislation; and

(b)

any legal person recognized in accordance with the laws and regulations of
that Contracting Party.

(3)

“returns”’ shall mean the amounts yielded by an investment or reinvestment and in
particular, though not exclusively include profit, interest, capital gains, dividends,
royalties or fees.

(4)

“territory” with respect to each Contracting Party the land, territorial waters,
maritime area and air space under its sovereignty including the exclusive economic
zone, the continental shelf and subsoil, over which the Contracting Party exercises
sovereign rights and jurisdiction in accordance with its domestic law and the
provisions of international law.
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ARTICLE 2
Promotion and Protection of Investments
(1)

Each Contracting Party shall, subject to its general policy in the field of foreign
investment, promote in its territory investments in accordance with its legislation.

(2)

Subject to the laws and regulations relating to the entry and sojourn of aliens,
individuals working for an investor of one Contracting Party, as well as members of
their household, shall be permitted to enter into, remain on and leave the territory
of the other Contracting Party for the purpose of carrying out activities associated
with investments in the territory of the latter Contracting Party.

(3)

Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of investments by
investors of the other Contracting Party, and shall not impair the management,
maintenance, use, enjoyment or disposal thereof nor acquisition of goods and
services or the sale of their production through unreasonable or discriminatory
measures.

(4)

Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in
accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party
and shall not impact by unreasonable or discriminatory measures the management,
maintenance, use, enjoyment, extension, sale and liquidations of such investments.
ARTICLE 3
Treatment of Investments
(1) Each Contracting Party shall accord to the investments and returns by investors of
the other Contracting Party a treatment which is no less favourable than that
accorded to investments and returns made by its own investors or by investors of
third States, whichever is the more favourable to the investors.
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(2)

Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, a Contracting Party
which has concluded or may conclude an agreement regarding the formation of a
customs union, a common market or a free-trade area shall be free to grant more
favourable treatment to investments by investors of the State or States which are
also parties to the aforesaid agreements, or by investors of some of these States.

(3)

The provisions of paragraph (1) of this Article shall not be construed so as to oblige
one Contracting Party to extend to investors of the other Contracting Party the
benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any international
agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic
legislation relating wholly or mainly to taxation.

(4)

In view of the inadequate experience and insufficient capacity of national
entrepreneurs, the United Republic of Tanzania reserves the right to grant special
incentives to its nationals and companies in order to stimulate their
entrepreneurship. Such incentives shall be considered compatible with this Article
provided they do not significantly affect the investments and activities of investors of
the other Contracting Party.

(5)

The provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article shall not be considered so as
to oblige one Contracting Party the benefits of any treatment, preference or privilege
resulting from:
(a) any membership or affiliation to a Free Trade Area, a present or future Customs
Union, Common Market or any form of regional economic cooperation.
(b) any agreements on the Avoidance of Double Taxation or any other form of
agreements or matters related to taxation.

(6)

The provisions of paragraph (1) 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 lands and real estate and
obtaining grants and soft loans.
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ARTICLE 4
Expropriation and Compensation
(1)

Neither Contracting Party shall take any measures depriving, directly or indirectly,
an investor of the other Contracting Party of an investment unless the following
conditions are complied with:
(a) the measures are taken in the public interest and under due process of law;
(b) the measures are distinct and not discriminatory; and
(c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt,
adequate and effective compensation, which shall be transferable without delay
in a freely convertible currency.

(2)

(a)

Such compensation shall amount to the fair market value of the investment
expropriated at the time immediately before the expropriation or impending
expropriation became known in such a way as to affect the value of the
investment (hereinafter referred to as the “Valuation Date”).

(b)

Such fair market value shall at the request of the investor be expressed in a
freely convertible currency on the basis of the current LIBOR rate of interest
applicable to the currency in which the investment was originally undertaken.
Compensation shall also include interest at a commercial rate established on
a market basis from the date of expropriation until the date of payment.

(3)

The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall also apply to the returns
from an investment as well as, in the event of liquidation, to the proceeds from the
liquidation.

(4)

Investors of either Contracting Party who suffer losses of their investments in the
territory of the other Contracting Party due to war or other armed conflict, a state of
national emergency, revolt, insurrection or riot shall be accorded, with respect to
restitution, indemnification, compensation or other settlement, a treatment which is
no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any
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third State. Resulting payments shall be transferable without delay in a freely
convertible currency.
(5)

The provision of paragraph (4) 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) Requisition 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 necessity of the situation.
ARTICLE 5
Transfers

(1)

Each Contracting Party shall guarantee that all payments relating to investments in
its territory of investors of the other Contracting Party be freely transferred into and
out of its territory without delay in a freely convertible currency. Such transfers
shall include, in particular, though not exclusively:(a)

the initial capital and any additional capital, including reinvested returns,
used to maintain or develop an investment;

(b)

the returns;

(c)

the proceeds from a total or partial sale or liquidation of an investment;

(d)

funds in repayment of loans related to investments;

(e)

payments of compensation under Article 4;

(f)

payments arising out of the settlement of a dispute;

(g)

earnings of individuals, not being nationals, who are allowed to work in
connection with an investment in its territory and other amounts
appropriated for the coverage of expenses connected with the management of
the investment.
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(2) Transfer shall be effected at the market rate of exchange existing on the day of
transfer with respect to spot transactions in the currency to be transferred.
In the absence of a market for foreign exchange, the rate to be used will be the
most recent rate applied to inward investments or the most recent exchange rate for
conversion of currencies into Special Drawing Rights, whichever is the most
favourable to the investor.
(3)

A Contracting Party may require that, prior to the transfer of payments relating to
an investment, tax obligations in relation to such an investment are fulfilled by the
investors, provided that such obligations shall be non-discriminatory and shall not
be used to defeat the purpose of paragraphs (1) and (2) of this Article.

(4)

Notwithstanding paragraph (1) of this Article, a Party may prevent or delay a
transfer through the equitable, non-discriminatory and good faith application of its
laws and regulations relating to financial obligations in connection with insolvency;
dealing in securities, futures, options or derivatives, criminal offences; law
enforcement, adjudicatory proceedings and satisfaction of judgments, and social
security, public retirement or compulsory savings schemes.
ARTICLE 6
Subrogation

If either Contracting Party makes payment under an indemnity, guarantee or insurance
contract it has given in respect of an investment or any part thereof in the territory of the
other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:
(a) The assignment of any right or claim from the party indemnified to the former
Contracting Party or its designated Agency; and
(b) That the former Contracting Party or its designated Agency is entitled by virtue
of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of such a party.
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ARTICLE 7
Disputes between an Investor and a Contracting Party
(1)

Any dispute concerning an investment between an investor of one Contracting Party
and the other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably.

(2)

If any such dispute cannot be settled within three months following the date on
which the dispute has been raised by the investor through written notification to the
Contracting Party, the investor concerned may request to submit the dispute to:(a)

The competent court of the Contracting Party in whose territory the
investment has been made; or

(b)

The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) for
settlement by arbitration under the Washington Convention of 18 March,
1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals
of Other States, or

(c)

Should the ICSID not be available, an ad hoc tribunal shall be set up under
the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International
Trade Law (UNCITRAL). The appointing authority under the said rules shall
be the Secretary General of ICSID.

If the parties to such a dispute have different opinions as to whether conciliation or
arbitration is the most appropriate method of settlement, the investor shall have the
right to choose.
(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.

(4)

Any arbitral award rendered pursuant to this Article shall be final and binding on
the parties to the dispute. Each Contracting Party shall carry out without delay the
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provisions of any such award and provide in its territory for the enforcement of such
award.
(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 8
Settlement of Disputes between the Contracting Parties

(1)

Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or
application of this Agreement shall, if possible, be settled by negotiations and
consultations through diplomatic channels.

(2)

If the dispute cannot be settled within three months, following the date on which
such negotiations were requested by either Contracting Party, it shall at the request
of either Contracting Party be submitted to an arbitration tribunal.

(3)

The arbitration tribunal shall be set up for each individual case in the following
ways:
(a)

Each Contracting Party shall appoint one member.

(b)

These two members 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 Chairperson of
the tribunal.

(c)

The members shall be appointed within two months, and the chairperson
within four months from the date either Contracting Party has advised the
other Contracting Party of its wish to submit the dispute to an arbitration
tribunal.
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(4)

If the time limit referred to in paragraph (3) of this Article have not been complied
with either Contracting Party may, in the absence of any other relevant
arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the
necessary appointments.

(5)

If the President of the International Court of Justice is prevented from discharging
the function provided for in paragraph (4) of this Article or is a national of either
Contracting Party:
(a)

the Vice President shall be invited to make the necessary appointments.

(b)

if the Vice-President is prevented from discharging the said function or is a
national of either Contracting Party, the most senior member of the Court who
is not incapacitated or a national of either Contracting Party shall be invited
to make the necessary appointments.

(6)

The arbitration tribunal shall reach its decision by a majority of votes, the decision
being final and binding on the Contracting Parties:
(a)

Each Contracting Party shall bear the cost of its member and their
representation in the arbitration proceedings.

(b)

The cost of the chairperson as well as any other costs shall be borne in equal
parts by the two Contracting Parties.

(c)

The arbitration tribunal may, however, in its decision direct that a higher
proportion of costs shall be borne by one of the Contracting Parties.

(d)

In all other respects the procedure of the arbitration tribunal shall be
determined by the tribunal itself.
ARTICLE 9
Application of the Agreement

(1)

This Agreement shall apply to all investments, whether made before or after its
entry into force, but shall not apply to any dispute concerning an investment which
arose, or any claim concerning an investment which was settled before its entry into
force.

- 21 -

)1006( اجلريدة الر�سمية العدد
(2)

This Agreement shall in no way restrict the rights and benefits which an investor of
one Contracting Party enjoys under national or international law in the territory of
the other Contracting Party.
ARTICLE 10
Application of Other Rules

If the laws of either Contracting Party or their existing obligations under International Law
at present or established hereafter between the Contracting Parties, in addition to the
present Agreement, contain rules 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 rules to the extent that they are more favourable may
call for the amendment of the Agreement.
ARTICLE 11
Amendment of the Agreement
This Agreement or any part thereof may be amended by the mutual Agreement of the
Contracting Parties through the Exchange of Letters or Protocols.

ARTICLE 12
Entry into Force, Duration and Termination
(1)

The Contracting Parties shall notify each other when the legal procedures for the
entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter into
force on the first day of the second month following the date of receipt of the last
notification.

(2)

This Agreement shall remain in force for a period of fifteen years. Thereafter it shall
remain in force for similar period on the expiration of twelve months unless either
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Contracting Party notifies the other Contracting Party of its decision to terminate
this Agreement.
(3)

In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of
this Agreement becomes effective, the provisions of Article 1 to 10 shall remain in
force for a further period of fifteen years from that date of termination of the
Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Muscat on this 29th day of DHul Qadah1433 H, corresponding to 16th
day of October 2012 in the Arabic and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence in interpretation the English text shall prevail.

Sultan Salim Said AL-Habsi
Secretary General of Supreme

Hon. Bernard Kamillius Membe (MP)
Minister for Foreign Affairs and

Council for Planning

FOR THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN

International Cooperation

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
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