
 

 

VEDLEGG 1 FOR ANNEKS VII 
 

 

GCC MEDLEMSSTATER– BINDINSLISTEN OVER SPESIFIKKE 

FORPLIKTELSER VIST TIL I ARTIKKEL  3.16 

 
 

 

INNLEDENDE MERKNADER: 
 

1. De spesifikke forpliktelsene i denne bindingsliste gjelder bare for territoriene til 

GCC medlemslandene. Forpliktelsene og begrensningene omtalt herunder 

gjelder kun for GCC-medlemsstater og EFTA-statene. 

 

2. Følgende forkortelser er brukt for å henvise til GCC-medlemslandene: 

 

GCC: Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Persiabukta  

FAE: De forente arabiske emirater (UAE: United Arab Emirates) 

BH: Kongedømmet Bahrain 

KSA: Kongedømmet Saudi Arabia 

OM: Sultanatet Oman 

QT: Staten Qatar 

KW: Staten Kuwait 

 

3. Henvisning til CPC koder viser til CPC kodene som brukt i “Provisional Central 

Product Classification (Statistical Papers Series M No. 77, Department of 

International Economic and Social Affairs, Statistical Office of the United 

Nations, New York, 1991)” og er ment å definere anvendelsesområdet for 

forpliktelsene, unntatt der annet fremgår. 

 

4. Forpliktelsene innskrevet av en GCC medlemsstat, eller måten de er ført på, kan 

ikke bli brukt som referanse til tolkning av anvendelsesområdet, betydning eller 

effekt av forpliktelsene tatt av en annen GCC medlemsstat. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

I. HORISONTALE 

FORPLIKTELSER  

   

ALLE SEKTORER OG 

UNDERGRUPPER AV 

TJENESTER INKLUDERT I 

DENNE BINDINGSLISTE1 

 

3) FAE: 

 Kommersiell tilstedeværelse vil 

være enten via: 

 

(i) et representasjonskontor eller 

filial uten begrensninger for 

deltakelse med utenlandsk 

kapital (100 % utenlandsk 

eierskap er tillatt), forutsatt at 

slikt kontor eller filial utnevner 

en representant fra FAE.(FAE 

“services agent”). Forpliktelsene 

til representanten skal begrenses 

til å yte tjenester, dvs. utstede 

nødvendige tillatelser uten å 

kreve en eierandel eller å 

engasjere seg i drift; eller 

 

(ii) en innlemmelse av et selskap 

med maksimal utenlandsk 

egenkapital som nevnt nedenfor 

under spesifikke sektorer, som 

skal være i en juridisk form som 

er tillatt i henhold til FAE lov. 

 

 For noen spesifikke sektorer og 

3) FAE:  

(i) Erverv av fast eiendom er ikke 

tillatt for utlendinger eller for 

selskaper hvor utlendinger har en 

eierandel. Likevel, utenlandske 

selskaper med hjemmel til å drive 

virksomhet i FAE kan eie fast 

eiendom kun i den utstrekning 

som er nødvendig for å utøve 

tillatt virksomhet i tråd med lov 

og regler om eierskap av fast 

eiendom på føderal og Emirat 

statsnivå.. 

 

(ii) Offentlig subsidierte tjenester ytes 

kun til borgere av FAE. 

 

(iii) Utenlandske borgere eller 

selskaper med utenlandsk 

eierandel kan underlegges direkte 

beskatning av inntekt fra arbeid 

eller virksomhet i FAE selv om 

lokale leverandører eller FAE 

selskaper ikke pålegges 

tilsvarende skatt i 

overensstemmelse med klausuler i 

 

                                                 
1
 FAE, KW og QT tilbyr ingen forpliktelser for energi eller energirelaterte tjenester. Tilbudet omfatter  ingen forpliktelser under disse tjenestene. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

undergrupper, kan etablering 

forutsette fordeler i form av 

teknologioverføring, FoU-

programmer, teknisk bistand 

samt utdanning og opplæring av 

lokale personellressurser. 

 

(iii) Frihandelssoner: 100 % 

utenlandsk eierskap tillates i 

frihandelssoner som anvist i de 

spesifikke undergrupper 

nedenfor. 

 

Artikkel XIV, Paragraf (d) i 

GATS. 

 

 3) BH: 

 Kommersielle tilstedeværelse vil 

være gjennom: 

 

(i) en filial eller 

 

(ii) et representasjonskontor, eller 

 

(iii) et selskap etablert i Bahrain med 

opp til 100 % utenlandsk 

egenkapital. 

 

3) BH: Utenlandske borgere kan 

ikke, utenom ved lov eller arv, 

erverve eierrettigheter til fast 

eiendom i Bahrain. Imidlertid; 

utenlandske virksomheter med 

hjemmel til å drive i Bahrain kan 

eie fast eiendom for spesifisert 

bruk beslektet til det hjemlede 

prosjekt i henhold til nåværende 

lov og regler om utenlandsk 

eierskap av fast eiendom. 

 

 

 3) KSA: 

(i) Kommersiell tilstedeværelse for 

alle tjenester i denne 

bindingslisten, utenom 

3) KSA: 

(i) Utenlandske tjenesteytere må 

godkjennes av “Saudi Arabian 

General Investment Authority” 

KSA: 

Alle leveringsmåter: I alle 

andre sammenhenger enn 

veldedighet (Zakat), vil 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

forretningstjenester (som listet 

opp nedenfor)
2
 underlagt 

registrering under “the 

Companies Act” enten som ASA 

eller som AS. 

 

(ii) Kommersiell tilstedeværelse for 

forretningstjenester (som er listet 

opp nedenfor)
3
 underlagt 

opprettelse av et selskap, og 

registrering av et slikt selskap 

under “the Professional 

Companies Law.” 

 

for å etablere kommersiell 

tilstedeværelse i Saudi Arabia i 

henhold til “the Foreign 

Investment Law” av april 2000” 

og Artikkel 5:3 av ”The 

Regulation of the Foreign 

Investment Act.” 

 

(ii) Ikke-Saudiske borgere kan gis rett 

til å eie fast eiendom i Saudi 

Arabia ved arv. Utenlandske 

institusjoner med godkjenning til 

å drive virksomhet i 

kongedømmet i henhold til “the 

Foreign Investment Law” kan eie 

fast eiendom i tråd med dagens 

lover og regler om utenlandsk 

eierskap av fast eiendom. 

 

(iii) Ikke-Saudiske 

forretningsinstanser og 

utenlandske fysiske personer er 

skattepliktige for inntekt mens 

Saudiske instanser og personer er 

underlagt Zakat. 

 Fremtidige endringer i Saudi 

arabiske skattesatser vil ikke være 

skattetiltak anvendes i tråd 

med Artikkel II og XVII og 

alle andre relevante 

bestemmelser i GATS. 

 

                                                 
2
 Forretningstjenester (1A), som i dokument MTN.GNS/W/120. 

3
 Forretningstjenester (1A), som i dokument MTN.GNS/W/120. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

mindre fordelaktig for 

utenlandske tjenesteytere enn 

dagens system. 

 

(iv)Utenlandske tjenesteinstanser og 

fysiske personer har adgang til 

tilgjengelig subsidier i landet. 

Imidlertid; noen subsidier for 

bestemt tjenester er kun åpne for 

Saudiske borgere. 

 

 3) OM: 

 Kommersiell tilstedeværelse kan 

være via: 

 

(i) et representasjonskontor (i alle 

sektorer); eller 

 

(ii) en juridisk person i form av et 

selskap med maksimum 

utenlandsk egenkapital som 

anvist under spesifikke sektorer 

nedenfor, som kan være i ethvert 

format som er tillatt under 

Omansk lov (i alle sektorer); 

eller  

 

(iii) et helt utenlandsk eide 

datterselskap eller filial i sektorer 

hvor spesifisert i bindingslisten. 

3) OM: 

 Utenlandske borgere og 

utenlandske virksomheter kan eie 

fast eiendom kun i utpekt 

turistområder i Oman. Imidlertid, 

utenlandske borgere og 

virksomheter kan inngå 50-års 

fornybare leieavtaler i de fleste 

områder i Oman. 

 

 Selskaper etablert i Oman med 

opptil 100 % utenlandsk 

egenkapital belastes intektsskatt 

etter samme satser som heleide 

Omanske selskaper. Utenlandske 

filialer beskattes imidlertid 

annerledes. 

 

 Ubundet med hensyn til å åpne 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

 insentiver og assistanse som er 

tilgjengelig for nasjonale 

tjenesteytere for utenlandske 

tjenesteytere som etablerer seg 

som en juridisk person i en GCC 

medlemsstat. 

 

 3) QT: 

 Unntatt for banker, 

forsikringsselskap, kommersielle 

aktører og kjøp av fast eiendom, 

investering opp til 49 % i 

fellesprosjekter opprettet som 

juridisk person under Qatars lov 

hvor den Qatarske partner har 

ikke mindre enn 51 % eierandel. 

 

 Utenlandsk kommersiell 

tilstedeværelse kan bli pålagt å 

sikre visse fordeler i form av 

teknologioverføring, forsknings 

og utviklingsprogrammer, 

teknisk eller 

markedsføringsassistanse samt 

utdanning og opplæring av lokal 

arbeidskraft. 

 

 Energitjenester eller tjenester 

som leveres til energisektoren er 

underlagt offentlige monopoler 

3) QT: 

 Enhver utenlandsk fysisk eller 

juridisk person kan delta 

maksimalt 25 % i en enkel notert 

virksomhet. 

 

 Besittelse, kjøp, salg eller 

omsetting av Qatarsk aksjer 

begrenses for utlendinger til 25 % 

i noterte selskaper. 

 

 Utenlandske borgere eller 

selskaper med utenlandsk 

eierandel kan underlegges direkte 

beskatning for inntekt som 

stammer fra arbeid eller 

virksomhet i Qatar, mens lokale 

tjenesteytere eller lokale Qatarske 

bedrifter ikke nødvendigvis blir 

ilagt tilsvarende skatter (Law nr. 

11 av 93). Utenlandske borgere 

eller selskaper kan søke om 5-10 

års skattefritak før investeringen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

eller private operatører med 

eksklusive rettigheter. 

 

foretas. 

 

 Erverv av grunn eller fast 

eiendom av utenlandske fysiske 

personer eller utenlandske 

juridiske personer er ikke tillatt. 

Utlendinger kan erverve grunn 

ved lange leieavtaler for 

økonomisk virksomhet, særlig for 

industriell bruk. 

 

 Nasjonale tjenestenæringer og 

tjenesteytere kan nyte godt av 

visse insentiver og bistand som 

industriparker, rimelige lån, 

markedsundersøkelser og 

markedsføringsprogrammer 

herunder organisering av 

utstillinger eller enklere adgang 

til Qatars paviljong i 

internasjonale messer og 

utstillinger, gratis eller med 

reduserte kostnader, etablering av 

salgssentre (i eller utenfor landet) 

og/eller rabatter for reklame på 

nasjonal fjernsyn og nasjonale 

reklamebyrå og tilsvarende 

insentiver. 

 

 3) KW:  3) KW:  
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

 Med unntak for banker, 

finansinstitusjoner og andre 

sektorer og undergrupper som 

ikke er fastsatt som forpliktelser i 

vedlagte bindingslister, bør 

utenlandsk kommersiell 

tilstedeværelse være ved: 

 

(i) en Kuwaitisk agent som arbeider 

innenfor samme eller tilknyttet 

tjenesteområdet (en offentlig 

formidlingskontrakt må være 

registrert hos “the Ministry of 

Commerce and Industry”); eller 

 

(ii) et kapitalfellesskap med et 

Kuwaitisk selskap hvor Kuwait 

andelen bør være minst 51 %, og 

den samlede utenlandske 

kapitalandelen ikke bør overstige 

49 %; eller  

 

(iii) Etablert av et Kuwaitisk selskap 

med 100 % egenkapital via 

investeringsloven nr. 08/2001 i 

Kuwait I følgende sektorer: 

 

(a) Bygg og anlegg. 

 

(b) Banker, investeringsselskaper og 

 Erverv av land eller fast eiendom 

ved utenlandske fysiske eller 

juridiske personer er ikke tillatt. 

Imidlertid kan de erverve land for 

økonomisk aktivitet ved korte, 

medium eller langsiktige 

leieavtaler. 

 

 Utlendinger er tillatt å delta i 

Kuwaitisk aksjeselskaper i 

henhold til Lov nr. 20 fra år 2000. 

Utlendinger må også være bosatt i 

Kuwait. 

 

 Nasjonale tjenestenæringer og 

tjenester kan nyte godt av visse 

insentiver og bistand, som 

industriparker, rimelige lån, 

markedsundersøkelser og 

markedsføringsprogrammer 

herunder organisering av 

utstillinger eller enklere adgang 

til Kuwaitisk paviljong i 

internasjonale messer og 

utstillinger, gratis eller med 

reduserte kostnader, etablering av 

salgssentre (i eller utenfor landet) 

og/eller rabatter for reklame på 

nasjonal fjernsyn og nasjonale 

reklamebyrå og tilsvarende. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

valutaselskaper hvor 

sentralbanken i Kuwait er villig 

til å vurdere innlemmelsen. 

 

(c) Forsikringsselskaper som 

“Ministry of Commerce and 

Industry” godtar registrert. 

 

(d) Informasjonsteknologi og 

utvikling av software. 

 

(e) Sykehus og andre helsetjenester. 

 

(f) Turisme, hoteller og 

underholdning. 

 

(g) Kultur, informasjons og 

markedsføring. 

 

 Utenlandsk kommersiell 

tilstedeværelse må bidra til å øke 

de økonomiske interessene i 

landet, som ved 

høyteknologioverføring, 

forsknings- og 

utviklingsprogrammer, teknisk- 

eller markedsbistand og 

utdanning og opplæring av lokal 

arbeidskraft, herunder 

betingelsen om at 30 % av 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

arbeidskraften skal bestå av 

innenlandske borgere. 

 

 Kommersiell tilstedeværelse i 

alle sektorer og undergrupper av 

tjenester må ha skriftlig 

godkjenning fra kompetant 

myndighet i henhold til 

reguleringen i Kuwait . 

 

 4) Ubundet, unntatt for regler 

vedrørende innreise og 

midlertidig opphold av fysiske 

personer i følgende kategorier: 

 

A. Forretningsbesøkende 

B. Bedriftsinterneforflytninger 

C. Kontraktsmessige tjenesteytere 

D. Uavhengig fagpersoner 

E. Installatører og 

vedlikeholdsarbeidere 

 

 Tilstedeværelse av utenlandske 

selvstendige næringsdrivende 

fysiske personer er ikke tillatt. 

 

4) Ubundet, unntatt for regler 

vedrørende grupper fysiske 

personer referert til i 

markedsadgangskolonnen. 

 

 KW & QT: Bolig og 

velferdsprogrammer samt noen 

deler av gratis helsehjelp er 

begrenset til borgere av Kuwait 

og Qatar. 

 

 KW: 

 Nasjonale tjenestenæringer og 

tjenester kan nyte godt av visse 

insentiver og bistand, som 

industriparker, rimelige lån, 

markedsundersøkelser og 

markedsføringsprogrammer 

herunder organisering av 

utstillinger eller enklere adgang 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

til Kuwaits paviljong i 

internasjonale messer og 

utstillinger, gratis eller med 

reduserte kostnader, etablering av 

salgssentre (i eller utenfor landet) 

og/eller rabatter for reklame på 

nasjonal fjernsyn og nasjonale 

reklamebyrå og andre liknende 

insentiver. 

 

 A. Forretningsbesøkende 

 

 En fysisk person som oppholder 

seg i en GCC medlemsstat uten å 

få vederlag i eller fra 

medlemsstaten og uten å være 

engasjert i direkte salg til 

allmennheten eller tjenesteyting, 

med formål om å delta i 

forretningsmøter, kontakte 

forretningsforbindelser herunder 

føre forhandlinger om salg av 

tjenester og/eller annen 

tilsvarende virksomhet inkludert 

forberedelser for etablering av 

kommersiell tilstedeværelse i 

GCC medlemsstat: 

 

 FAE: Innreise og oppholds visum 

for personer i denne gruppe skal 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

ikke være lengre enn 90 dager i 

enhver 12 måneders periode. 

 

 BH: Innreise og oppholds visum 

for personer i denne gruppe skal 

ikke være lengre enn 3 uker. 

 

 KSA: Innreise og oppholds 

visum skal være for en periode 

som ikke varer lengre enn 180 

dager, inkludert flerreiser. 

 

 OM: Personer uten base i Oman 

som besøker Oman på vegne av 

tjenesteleverandør for å føre 

forretningsforhandlinger (og ikke 

for direkte tjenestesalg) eller for 

å forberede etablering av 

kommersiell tilstedeværelse i 

Oman. Visum for personer i 

denne gruppe skal være for en 

periode på 90 dager. 

 

 QT  Forretningsbesøkende: kan 

få innreise og oppholds visum for 

en innledende periode på ikke 

lengre enn 90 dager. 

 

 Forretningsbesøkende som er 

fysiske personer som oppholder 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

seg i Qatar i den hensikt å delta i 

forretningsmøter, 

forretningsforhandlinger, 

forberedelser til etablering av 

kommersiell tilstedeværelse og 

lignende, uten å få godtgjørelse 

innen Qatar og som ikke fører 

direkte salg til. 

 

 KW: Innreise og oppholds visum 

skal gjelde for en måned og er 

fornybar for en maksimal periode 

på 90 dager i løpet av et år. 

 

 B. Bedriftsinterneforflytninger 

 

 FAE: 

 Bedriftsinterneforflytninger: 

toppleder, mellomledere og 

spesialister (som definert 

nedenfor) som har vært ansatt hos 

en juridisk person i den annen part 

utenfor FAE, for en periode på 

ikke mindre enn ett år før søknad 

om visum til FAE og som 

overføres til en filial eller 

tilknyttet selskap i FAE av den 

nevnte juridiske person. Visum 

betinges av følgende: 

 

  

 

FAE: 

- Arbeidstillatelse for 

ektefeller til de som er 

flyttet innen bedriften gis i 

henhold til 

arbeidsrettslover i FAE. 

- Åpenhet: alle regler 

vedrørende arbeid, 

bosettings og 

arbeidstillatelser er 

offentlig tilgjengelig. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

(i) Antall toppledere, mellomledere 

og spesialister begrenses til 50 % 

av total antall daglig ledere, 

mellomledere og spesialister hos 

hver tjenesteyter . 

 

(ii) Visum skal gjelde for en periode 

på tre år underlagt fornyelse for 

ytterligere år. 

 

(iii) Opphold i FAE er underlagt 

arbeids og innvandrings 

lovgivning I FAE. 

 

 BH: 

 Bedriftinterneforflytninger: 

toppleder, mellomledere og 

spesialister (som definert 

nedenfor) som har vært ansatt hos 

en juridisk person i en EFTA stat 

utenfor Bahrain, for en periode på 

ikke mindre enn ett år før søknad 

om visum til Bahrain og som 

forflyttes til en filial eller 

tilknyttet selskap i Bahrain av den 

nevnte juridiske person. Visum 

betinges av følgende vilkår: 

 

(i) Virksomheter og bedrifter stiftet 

i Bahrain med 10 eller flere 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor: 
Restriksjoner på 

markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

sysselsatte må ansette en 

minimums stab fra Bahrain som 

utgjør mellom 15 % og 50 % av 

den totale arbeidstokken. 

Prosentandelen avhenger av 

tjenestesektoren, tilgjengelighet 

av kvalifisert personale fra 

Bahrain, dato for stiftelse av 

selskapet (antall år i drift), og 

bevis for at selskapet kan 

opprettholde antall ansatte. 

 

(ii) Virksomheter og bedrifter stiftet 

i Bahrain med færre enn 10 

sysselsatte må ansette minst en 

fra Bahrain. 

 

 Innreise og oppholdsvisum for 

slike fysiske personer skal gjelde 

to år, fornybar for tilsvarende 

perioder. 

 

 KSA:  

 Bedriftsinterneforflytning av 

toppledere, mellomledere og 

spesialister (som definert 

nedenfor) som har 

arbeidserfaring for en periode på 

minst tre år innen samme fag før 

søknadsdato om visum til 
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kongedømmet, for et assosiert 

selskap i Saudi Arabia til den 

juridiske personen. Innreise og 

oppholdsvisum for slike 

toppledere, mellomledere og 

spesialister er underlagt følgende 

betingelser: 

 

(i) Antallet begrenses til 25 % av 

den samlede arbeidsstyrken for 

hver tjenesteyter. Imidlertid; 

minimum tre personer tillates. 

Alternativt, tjenesteyteren har 

følgende valg, at antall 

toppledere, mellomledere og 

spesialister for hver tjenesteyter 

begrenses til 15 %; og antall 

øvrige utenlandske ansatte (dvs. 

utenom toppledere, mellomledere 

og spesialister) for hver 

tjenesteyter begrenses til 10 % 

eller omvendt. Imidlertid, 

minimum to bedriftsinterne 

forflytninger tillates i tråd med 

grensen på 15 %. 

 

(ii) Visum gjelder for en periode på 

to år, fornybart for tilsvarende 

perioder. 
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Restriksjoner på nasjonal 
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Tilleggsforpliktelser 

(ii) Visse stillinger i en bedrift kan 

reserveres for saudiske borgere i 

alle grupper.  Disse stillinger er 

rekruttering og personal, 

resepsjonist, kasserer, sivil 

sikkerhetspersonale, og 

transaksjonsoppfølging (offentlig 

forhold). 

 

 OM: 

 Utenlandske arbeidstakere av 

juridiske personer begrenses til 

20 % av det totale antallet 

sysselsatte i tjenesteyterens 

bedrift. 

 

 Opphold for slike fysiske 

personer skal være for en periode 

på to år i henhold til fornyelse for 

ytterligere to år med maksimum 

fire. 

 

 QT:  

 En ansatt som er forlyttet internt i 

bedriften er en fysisk person som 

har vært ansatt hos en juridisk 

person for en periode på ikke 

mindre enn ett år og som søker 

midlertidig opphold for å yte 

tjenester som toppleder, 
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markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

mellomleder og som spesialist 

(som definert nedenfor): 

 

 Toppledere og mellomledere: 

Visum og opphold i Qatar gis for 

en tre års innledende periode, 

fornybart årlig, også utover den 

innledende treårs perioden. 

 

 Spesialister: kan få 

oppholdsvisum for en periode på 

ikke lengre enn tre år. 

 

 KW: 

 Fysiske personer ansatt av en 

juridisk person i en part for en 

periode på ikke mindre enn ett år 

og som søker midlertidig 

opphold for å yte tjeneste som 

toppleder, mellomleder eller 

spesialist (som definer nedenfor). 

Oppholdsvisum skal gjelde for en 

periode på ett år, fornybart for 

ytterligere ett år. 

 

  Definisjoner: 

 

 Toppleder: personer innen en 

organisasjon som primært leder 

organisasjonen, en avdeling eller 
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Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

underavdeling, har tilsyn og 

kontroll av andre i tilsyns-, 

faglige eller mellomleder 

posisjoner, har fullmakt til å 

ansette, si opp eller anbefale 

ansettelse/oppsigelse eller foreta 

andre personalmessige 

beslutninger (som forfremmelse 

eller permisjon) og har fullmakt 

til skjønnsmessig bestemmelse 

av den daglige virksomheten. 

Omfatter ikke første-linje tilsyn 

med mindre de ansatte under 

tilsyn er fagpersoner. Omfatter 

heller ikke ansatte som primært 

utfører arbeid som er nødvendig 

for å yte tjenesten. 

 

 Mellomledere: personer i 

organisasjonen som primært 

leder virksomhet, etablerer mål 

og politikk for foretaket, har vid 

beslutningsmyndighet og er kun 

under generell tilsyn av 

overordnet ledelse, styret eller 

aksjonærene. Mellomledere 

utfører ikke tjenesteoppgaver 

direkte. 

  

 Spesialister: personer i 
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markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

virksomheten som har kunnskap 

på høyt nivå og som har 

kunnskap om virksomhetens 

tjenester, forskning, utstyr eller 

ledelse. 

 

 QT: Spesialist betyr en fysisk 

person som har ervervet 

fagkunnskap gjennom utdannelse 

(med vitnemål) eller lang 

arbeidserfaring. 

 

 C. Tjenesteytere med kontrakt  
 

 FAE: 

 “The Directorates of 

Naturalization and Residence” i  

emiratene FAE er autorisert å 

utstede 90 (nitti) dagers visum 

som er fornybart for ytterligere 

en tilsvarende periode etter 

godkjennelse fra “Ministry of 

Labour and Social Affairs”. 

 

 Visumet utstedes for søkere som 

reiser til FAE på midlertidig 

oppdrag for en privat eller 

offentlig aksjeselskap eller 

konsern som har virksomhet i 

FAE betinget av at 
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markedsadgang 

Restriksjoner på nasjonal 

behandling 
Tilleggsforpliktelser 

vedkommende blir sponset av en 

ansvarlig ansatt eller enhet og 

tilhører en av følgende yrker: 

 

 

(i) Forretningsmann 

 

(ii) Direktør, representant, salgssjef 

og revisor. 

 

(iii) Representanter fra bedrifter og 

kommersielle enheter delegert 

oppdrag forbundet til 

handelsvirksomhet i FAE. 

 

(iv) Ingeniører, leger, advokater og 

kvalifiserte teknikere. 

 

  BH:  Ansatte hos 

kontraktmessig tjenesteytere, 

dvs. ansatte til juridiske personer 

uten kommersielle 

tilstedeværelse i Bahrain, som 

har en tjenestekontrakt i Bahrain 

som krever tilstedeværelse av 

sine ansatte for å oppfylle 

kontrakten. 

 

 Innreise- og oppholdsvisum skal 

være for en periode på ikke 
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Restriksjoner på nasjonal 
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Tilleggsforpliktelser 

lengre enn 180 dager. 

 

 

 

 KSA: Ansatte hos 

kontraktmessig tjenesteytere, 

dvs. ansatte til juridiske personer 

uten kommersielle 

tilstedeværelse I Saudi Arabia, 

som har en tjenestekontrakt i 

Saudi Arabia som krever 

tilstedeværelse av sine ansatte for 

å oppfylle kontrakten.  

 Innreise og oppholdsvisum skal 

være for en periode på ikke 

lengre enn 180 dager noe som er 

fornybart. 

 

 Visum for slike personer ytes 

kun for følgende undergrupper av 

forretningstjenester: 

 

- Juridiske tjenester (Del av CPC 

861) 

 

- Arkitekttjenester (CPC 8671) 

 

- Byplanlegging og 

landskapsarkitekt-tjenester 
(CPC 8674) 
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behandling 
Tilleggsforpliktelser 

- Ingeniørtjenester (CPC 8672) 

 

- Integrerte ingeniørtjenester 
(CPC 8673) 

 

- Relatert vitenskapelig og teknisk 

rådgivning (CPC 8675) 

 

- Teknisk testing & 

analysetjenester (CPC 8676) 

 

- Oversettelsestjenester (CPC 

87905) 

 

- Miljøtjenester (alle 

undergrupper) (CPC 94010 + 

94020 + 9403 + 9404 + 9405 + 

9406 + 9409) 

 

- Tjenester knyttet til bergverk 
(CPC 883 + 5115) 

 

- Ledelsestjenester inkludert 

konsulenttjenester (CPC 8650) 

 

- Tjenester knyttet til 

ledelsesrådgiving (CPC 8660) 

 

- Vedlikehold og reparasjon av 

utstyr (omfatter ikke skip, fly 
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eller annet transportmateriell)  
(CPC 633 + 8861-8866) 

 

- Regnskaps- og 

bokføringstjenester (CPC 8621 

+ 8622) 

 

- Medisinske og tannmedisinske 

tjenester (CPC 9312) 

 

- Mellom faglig forskning og 

utviklingstjenester (CPC 85300) 

 

- Datatjenester og tilhørende 

tjenester (CPC 841-845 + 849) 

 

- Bygg og andre relaterte 

ingeniørtjenester (CPC 511-518) 

 

- Reisebyrå og 

turoperatørtjenester, unntatt 

for Umra og Hajj (CPC 7471) 

(Kun KSA) 

 

- Restaurant tjenester, herunder 

cateringtjenester (unntatt barer, 

nattklubber, osv) (CPC 6421 + 

6422 + 6423) 
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  QT & KW: Ubundet. 

 

  

  OM: Personer ansatt i en 

virksomhet utenfor Oman, uten 

kommersiell tilstedeværelse i 

Oman, som har inngått 

tjenestekontrakt for en vesentlig 

bedrift i Oman og som yter en 

fagligtjeneste i Oman på vegne 

av virksomhet utenfor Oman. 

Visum for innreise og opphold 

for personer i denne gruppen skal 

være for en periode på 90 dager. 

  

 D. Uavhengig fagpersoner 

 

Alle GCC medlemsstater unntatt 

 

KSA: Ubundet. 

 

 KSA: Uavhengig 

fagpersoner (dvs. fysiske 

personer) som del av en 

tjenestekontrakt med en juridisk 

person i Saudi Arabia for ytelse 

av faglige tjenester hvor han/hun 

har nødvendig akademisk 

vitnemål og profesjonelle 

kvalifikasjoner med tre års 

erfaring innen samme fag. Visum 
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Tilleggsforpliktelser 

for innreise og opphold gis for en 

periode på 180 dager og kan 

være fornybart. 

 

 Visum for slike personer tillates 

kun for følgende: 

 

- Datatjenester og tilhørende 

tjenester (CPC 841-845 + 849) 

 

- Bygg og relaterte 

ingeniørtjenester (CPC 512, 513, 

516 + 517) 

 

- Regnskaps- og 

bokføringstjenester (CPC 8621 

+ 8622) 

 

- Skattetjenester (CPC 87905) 

 

- Arkitekttjenester (CPC 8671) 

 

- Pilot og mannskap 

- Juridiske tjenester (deler av 

CPC 861) 

 

- Medisinske og tannmedisinske 

tjenester (CPC 9312) 
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- Mellomfaglig forsknings og 

utviklingstjenester (CPC 85300) 

 

- Ledelses konsulenttjenester CPC 

8650) 

 

- Renhold av bygninger (CPC 

874) 

 

 Visum for innreise og opphold 

skal være for 90 dager, noe som 

vil være fornybart for en 

tilsvarende periode. 

 

 E. Installatører og 

vedlikeholdsarbeidere 

 

 Alle GCC medlemsstater unntatt 

BH & KSA: Ubundet. 

 

 BH & KSA: Kvalifiserte 

spesialister som yter 

installasjons- eller 

vedlikeholdstjenester. Ytelse av 

tjenesten må være på 

kontraktsmessig basis mellom 

den som bygger maskineriet eller 

utstyret og eieren av maskineriet 

eller ustyret, begge juridiske 

personer. 
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 BH: Midlertidig visum utstedes 

for en periode på ikke lengre enn 

180 dager. 

 

 KSA: Midlertidig visum utstedes 

for en periode på ikke lengre enn 

90 dager, noe som er fornybart. 
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Tilleggsforpliktelser 

II. SEKTORSPESIFIKKE 

FORPLIKTELSER 

 

   

1. FORRETNINGSTJENESTER 

 

   

A. Yrkestjenester 

 

   

a. Juridiske tjenester (CPC 861) 

 

 FAE, KSA & QT: Rådgivning om 

loven om jurisdiksjon og 

internasjonal lovgivning hvor 

tjenesteyteren er en kvalifisert 

advokat (Del av CPC 861) 

 

 BH: Juridisk hjelp for utenlandsk 

og internasjonal lov (Part of CPC 

861) 

 

 OM: Kun for rådgivning om 

hjemmelandslovgivning, 

tredjelands- og 

internasjonallovgivning (Del av 

CPC 861) 

 

1) Alle GCC land unntatt KW: Ingen. 

 

 KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: Ingen. 

 

 KW: Ubundet 

 

3) FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 75 %. 5 år etter 

avtalen trer i kraft tillates opptil 

100 % utenlandsk egenkapital. 

 

 BH: 

(i) Advokater som ikke er fra 

Bahrain eller GCC, men bosatt 

i Bahrain, kan tilby juridisk 

rådgivning i Bahrain, dersom 

de er ansatt av en advokat som 

er autorisert til å utøve 

virksomhet i Bahrain. 

 

1) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ubundet  

 

 3) FAE: Utenlandske advokater har 

ikke anledning til å fore sak for en 

FAE rett, opptre i offentlige 

instanser eller som notarius.  

 

 BH & OM: Ingen 

 

 KSA: Utenlandske advokater har 

ikke adgang til å fore sak i Saudi 

Arabiske rett. 

 

 QT: Utenlandske advokater kan 
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Tilleggsforpliktelser 

(ii) Juridiske rådgivere for en ETFA 

stat, enten som individer eller som 

bedrifter, kan tilby juridisk 

rådgivning om lovgivning i andre 

land enn Bahrain, etter tillatelse 

fra Bahrainske myndigheter, 

dersom individet som utfører 

rådgivningen er autorisert til å 

utøve virksomhet i jurisdiksjonen 

det gis råd om.  

 KSA: Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 75 %. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %.  

 QT: Ingen bortsett fra at 

kommersiell tilstedeværelse må 

være i form av et personlig firma 

eller ansvarlig selskap. 

 

 KW: Ubundet. 

 

4) Alle GCC land unntatt QT og KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 QT & KW: Ubundet. 

 

ikke prosedere for retten i Qatar 

 KW: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT og KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 
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avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT & KW: Ubundet. 

b. Regnskaps- og bokføringstjenester 

(CPC 8621 & 8622) 

 

1) Alle GCC land unntatt KW: Ingen. 

 

 KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: Ingen. 

 

 KW: Ubundet 

 

3) FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates opp til 75 %.  10 år etter 

ikrafttredelse av Avtalen vil 

utenlandsk egenkapital tillates 

opptil 100 %. 

 

 BH: 

(i) Hvis et revisjonskontor er en 

juridisk person, må det være 

organisert som et “professional 

specialized partnership”. 
(ii) Autoriserte utenlandske 

revisjonskontorer skal ha et kontor 

i virksomhet i Bahrain underlagt 

ansvaret til en Bahrainsk partner, 

som enten er ansatt eller er en 

faktisk partner  

1) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt QT & KW: 

Ingen. 

 

 QT: Ingen, bortsett fra at 

tjenesteyteren må vise tilstrekkelig 

erfaring innen området.  

 KW: Ubundet 
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 KSA: Utenlandsk egenkapital 

begrenset til 75 %, kan økes til 80 

% 3 år etter Avtalen trer i kraft.  

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

 QT: Ingen bortsett fra at 

kommersiell tilstedeværelse må 

være i form av et personlig firma 

eller ansvarlig selskap.. 

 

 KW: Ubundet. 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 KW: Ubundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC, unntatt KW: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet 

om horisontale forpliktelser 
 

 KW: Ubundet. 

 

c. Skatterådgivningstjenester 
 (CPC 8630)  

 

 FAE & QT: Kun følgende 

undergrupper: 

- Bedriftsbeskatningsplanlegging og 

rådgivning (CPC 86301) 

- Forberedelse og gjennomgang av 

1) Alle GCC land unntatt KW: Ingen. 

 

 KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: Ingen. 

 

 KW: Ubundet 

 

1) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 
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selvangivelser for bedrifter (CPC 

86302) 

 

3) QT: Ingen. 

 

 FAE & KSA: Utenlandsk 

egenkapital begrenses til 75 %. 

 

 BH: Skattetjenester tilbys av 

registrerte Bahrainske 

revisjonsselskaper: 

(i) Hvis et revisjonskontor er en 

juridisk person skal det være i 

form av et  “professional 

specialized partnership.” 

(ii) Autoriserte utenlandske 

revisjonskontorer skal ha et kontor 

i virksomhet i Bahrain underlagt 

ansvaret til en Bahrainsk partner, 

som enten er lønnet eller reell 

partner.  

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

 KW: Ubundet. 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 KW: Ubundet 

 KW: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt QT & KW: 

Ingen. 

 

 QT: Ingen, bortsett fra at 

tjenesteyteren må vise tilstrekkelig 

erfaring innen samme område.  

 

 KW: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 KW: Ubundet 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

  

d. Arkitekttjenester (CPC 8671) 

 

e. Ingeniørtjenester (CPC 8672) 

 

f. Integrerte ingeniørtjenester (CPC 

8673) 

g. Byplanlegging og 

landskapsarkitekt-tjenester  
arkitekttjenester (CPC 8674) 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) BH & KW: Ingen. 

 

 FAE & KSA: Utenlandsk 

egenkapital begrenset til 75 %. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

 QT: Ingen bortsett fra at 

kommersiell tilstedeværelse må 

være i form av et personlig firma 

eller ansvarlig selskap. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

h. Medisinske og tannmedisinske 

tjenester (CPC 9312) 

 

1) FAE, KSA & OM: Ingen 

 

 BH, QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt BH & KW: 

Ingen. 

 

1) FAE, KSA & OM: Ingen 

 

 BH, KW & QT: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt BH & KW: 

Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 BH & KW: Ubundet. 

 

3) BH & KW: Ubundet. 

 

 QT: Ingen 

 

 KSA: Utenlandsk egenkapital er 

begrenset til 75 %.  

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital er 

tillatt opp til 70 %. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital er 

begrenset opp til 70 %. 

 

4) Alle GCC land unntatt BH & KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 BH & KW: Ubundet. 

 

 BH & KW: Ubundet. 

 

3) Alle GCC land unntatt BH & KW: 

Ingen 

 

 BH & KW: Ubundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt BH, QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 BH & KW: Ubundet 

 

 QT: Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser. Må være bosatt i 

QT. 
 

i. Veterinærtjenester (CPC 93201) 

 

1) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

1) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 For QT: CPC 932 

 

 

 KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ubundet. 

 

3) BH & QT: Ingen. 

 

 KSA & FAE: Utenlandsk 

egenkapital er begrenset til 75 %. 

 

 KW: Ubundet. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital er 

begrenset opp til 70 %. 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
. 

 

 KW: Ubundet. 

. 

 

 

 KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: Ingen  

  

         KW: Ubundet. 

 

 

3) Alle GCC land unntatt KW: Ingen 

 

 KW: Ubundet. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT & KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
. 

 

 QT: Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser. Må være bosatt i 

QT. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 KW: Ubundet. 

 

B. Datatjenester og tilhørende 

tjenester 

 

   

a. Konsulenttjenester knyttet til 

installasjon av maskinvare (CPC 

841) 

 

b. Tjenester i tilknytning til 

implementering av programvare  
 (CPC 842) 

 

c. Databehandling (CPC 843) 

 

d. Databasetjenester (CPC 844).  

 

Vedlikehold og reparasjonstjenester for 

kontorutstyr og maskiner inkludert 

datamaskiner (CPC 845) (Unntatt QT & 

KW) 

 

e. Andre datatjenester (CPC 849) 

(Unntatt QT) 

1) Alle GCC land unntatt QT: Ingen. 

 

 QT: Ingen. 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: Ingen. 

 

 QT: Ubundet 

 

 

3) FAE: 

- Ingen for tjenester under CPC 

841-845. 

- For CPC 849 er utenlandsk 

egenkapital begrenset til 70 %. 

Innen syv år fra ikrafttredelse av 

Avtalen vil 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates.  

 

 BH, KSA, QT & KW: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 70 %.  Kommersiell 

tilstedeværelse av helt utenlandsk 

eiet datterselskaper tillates.  

1) Alle GCC land unntatt QT: None. 

 

 QT: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

   QT: Ubundet 

 

3) Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

C. Forsknings- og utviklingstjenester 

 

   

a. FoU-tjenester innen 
naturvitenskapen (CPC 851) 

 

b. FoU-tjenester innen 

samfunnsvitenskapelige og 

humanistiske felt (CPC 852) 

 

c. Interdisiplinære FoU-tjenester 
(CPC 853) 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt OM: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses til opp til 70 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
. 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen. 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

E. Utleie/leasing-tjenester uten 

operatør 

 

 FAE: bortsett fra leie- og leasing 

tjenester for bil  

 

   

a. Vedrørende skip (CPC 83103) 

 QT: Unntatt 

 

b. Vedrørende fly (CPC 83104) (Kun 

KSA & QT) 

 

c. Vedrørende andre transportmidler 

(CPC 83101 + 83102 + 83105) 

 QT: Unntatt 

 

d. Knyttet til annet maskineri og 

utstyr 
 (CPC 83106 – 83109) 

 QT: Kun CPC 83106 + 83109 

 

e. Leie- eller leasingtjenester for 

husholdningsvarer (CPC 832) 

(Bare KSA) 

 

1) Alle GCC land unntatt OM, QT & 

KW: Ingen. 

 

 OM, QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt OM, QT & 

KW: Ingen. 

 

 OM, QT & KW: Ubundet 

 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, OM 

& KW: Ingen 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 70 %. 

 

 OM & KW: Ubundet 

 

4) Alle GCC land unntatt OM, QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om horisontale 

1) Alle GCC land unntatt OM, QT 

& KW: Ingen. 

 

 OM, QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt OM, QT 

& KW: Ingen. 

 

 OM, QT & KW: Ubundet 

 

 

3) Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ingen. 

 

 OM & KW: Ubundet 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt OM, QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om horisontale 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

forpliktelser 
 

 OM, QT & KW: Ubundet 

 

forpliktelser 
 

 OM, QT & KW: Ubundet 

 

F. Andre forretningstjenester 
 

   

a. Reklametjenester (CPC 871) 

 

 KSA: Kun for salg eller leasing 

tjenester av reklameplass eller tid 

(CPC 8711) 

 

1) Alle GCC land unntatt QT: Ingen. 

 

 QT: Ubundet 

 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: Ingen 

 

 QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, OM 

& QT: Ingen. 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenset til 70 %. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital er 

begrenset opp til 70 %. 

 

 QT: Ubundet. 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

1) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: Ingen 

 

 QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC medlemmer unntatt 

QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 

 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 

 

b. Markedsundersøkelser og 

meningsmålinger (CPC 864) 

 

 KSA, OM & QT: Kun 

markedsundersøkelsestjenester 

(CPC 86401) 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen. 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenset til 75 %. 10 år etter 

ikrafttredelse av Avtalen tillates 

opp til 100 % utenlandsk 

egenkapital.  

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

c. Ledelse og administrative 

tjenester (CPC 8650) 

 QT: CPC 865 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen. 

1) Ingen 

 

2) Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt QT: 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

Ingen. 

 

 QT: Ingen, men tjenesteyteren 

må vise tilstrekkelig erfaring 

innen samme område. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

d. (inkludert konsulenttjenester) 
(CPC 8660) 

 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ingen, men tjenesteyteren må 

vise tilstrekkelig erfaring innen 

samme område. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

e. Teknisk testing og analyse (CPC 

8676) 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

1) Ingen 

 

2) Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 

3) Alle GCC land unntatt OM: 

Ingen 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %.  

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

f. Rådgivende tjenester og 

konsulenttjenester innenfor 

landbruk, jakt og skogbruk (CPC 

881) 

 

 BH: Kun følgende under-sektor: 

- Tjenester knyttet til landbruk (CPC 

88110) 

 

1) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen 

. 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, OM 

& QT: Ingen 

. 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

1) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen 

. 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen 

. 

 

 FAE & QT: Ubundet 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

begrenses opp til 70 %. 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 FAE & QT: Ubundet. 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

g. Rådgivende tjenester og 

konsulenttjenester innenfor fiske 
(CPC 882) 

 

1) Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ubundet. 

 

 OM & KW: Ingen. 

 

2) Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ubundet. 

 

 OM & KW: Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ubundet. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

 KW: Ingen 

 

4) Alle GCC land unntatt OM &: 

1) Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ubundet. 

 

 OM & KW: Ingen. 

 

2) Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ubundet. 

 

 OM & KW: Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ubundet. 

 

 OM & KW: Ingen 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt OM & 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

KW Ubundet. 

 

 OM & KW: Ubundet, unntatt 

som angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser  

KW: Ubundet. 

 

 OM & KW: Ubundet, unntatt 

som angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser. 
 

h. Tjenester knyttet til bergverk  
 (CPC 883+5115) 

 

 Kun BH, KSA & OM  

 

 BH: begrenset til CPC 883 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen 

 

3) BH & KSA: Ingen. 

 

 OM: Ingen. Utenlandsk 

egenkapital begrenses opp til 

70 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3)  

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

 

i. Rådgivningstjenester knyttet til 

industriproduksjon (CPC 

884+885, unntatt for 88442) 

 

1) Alle GCC land unntatt FAE, BH 

& QT: Ingen. 

 

 FAE, BH & QT: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt BH & 

QT: Ingen. 

 

 BH & QT: Ubundet 

 

1) Alle GCC land unntatt FAE, BH 

& QT: Ingen. 

 

 FAE, BH & QT: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt BH & 

QT: Ingen. 

 

 BH & QT: Ubundet. 

 

 



 

- 46 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

3) FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenset til 75 %. 10 år etter 

ikrafttredelse av Avtalen tillates 

opp til 100 % utenlandsk 

egenkapital. 

 

 BH & QT: Ubundet 

 

 KSA & KW: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

4) Alle GCC land unntatt BH & 

QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 BH & QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt BH & 

QT: None. 

 

 BH & QT: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt BH & 

QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 

 
 BH & QT: Ubundet 

 

j. Tjenester knyttet til distribusjon av 

energi (CPC 887) kun for 

 KSA & OM  

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) KSA: Ingen 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

m. Tilhørende tekniske og 

vitenskapelige rådgivningstjenester 

(CPC 8675) 

 

1) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen 

 

 QT: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen 

 

 QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenset til 75 %. 5 år etter 

ikrafttredelse av Avtalen tillates 

opp til 100 % utenlandsk 

egenkapital. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

1) Alle GCC land unntatt QT: Ingen 

 

 QT: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: Ingen 

 

 QT: Ubundet 

  

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

forpliktelser  
  

QT: Ubundet 

 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 

 

n. Vedlikehold og reparasjon av 

utstyr (omfatter ikke skip, fly 

eller annet transportmateriell) 
(CPC 633+ 8861-8866) 

1) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, OM 

& QT: Ubundet 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenset til 75 %. 5 år etter 

ikrafttredelse av Avtalen tillates 

opp til 100 % utenlandsk 

egenkapital  

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

 QT: Ubundet 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

1) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 

 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser. 
 

 QT: Ubundet 

 

o. Renhold av bygninger (CPC 

874) 

 (KSA unntatt) 

 

1) FAE, BH & QT: Ubundet 

 

 OM & KW: Ingen 

 

2) FAE, BH & QT: Ubundet 

 

 OM & KW: Ingen 

 

3) FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenset til 75 %. 10 år etter 

ikrafttredelse av Avtalen tillates 

opp til 100 % utenlandsk 

egenkapital. 

 

 BH & QT: Ubundet. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

 KW: None. 

 

4) FAE, OM & KW: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet 

om horisontale forpliktelser 

1) FAE, BH & QT: Ubundet 

 

 OM & KW: Ingen 

 

2) BH & QT: Ubundet. 

 

 FAE, OM & KW: Ingen. 

 

3) Alle GCC medlemsstater unntatt 

OM & KW: Ubundet 

 

 OM & KW: Ingen 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) FAE, OM & KW: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet 

om horisontale forpliktelser 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 

 BH & QT: Ubundet 

 

 

 BH & QT: Ubundet 

 

p. Fotograferingsvirksomhet (CPC 

8750) 

 

 For QT: CPC 875 

 

1) Alle GCC land unntatt OM: 

Ingen. 

 

 OM: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt OM: 

Ingen. 

 

 OM: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen. 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenset til 70 %. 5 år etter 

ikrafttredelse av Avtalen tillates 

opp til 100 % utenlandsk 

egenkapital.. 

 

 OM: Ubundet 

 

4) Alle GCC land unntatt OM & QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
 OM & QT: Ubundet 

1) Alle GCC land unntatt OM: 

Ingen . 

 

 OM: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt OM: 

Ingen . 

 

 OM: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, OM 

& QT: Ingen. 

 

 FAE, OM & QT: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt OM & 

QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

  OM & QT: Ubundet 

 

q. Emballeringstjenester (CPC 8760) 

 

 For QT: CPC 876 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen. 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenset til 70 %. 5 år etter 

ikrafttredelse av Avtalen tillates 

opp til 100 % utenlandsk 

egenkapital. 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %.  

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
 

 

r. Trykking og publisering 
 (CPC 88442) 

 

1) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet 

 

 FAE, KSA & KW: Ingen 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet 

 

1) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet 

 

 FAE, KSA & KW: Ingen 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 FAE, KSA & KW: Ingen 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates opp til 70 %.  

 KSA & KW: Ingen 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet. 

 

 FAE, KSA & KW: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet 

om horisontale forpliktelser  
 

 FAE, KSA & KW: Ingen 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet 

 

 FAE, KSA & KW: Ingen 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet 

 

 FAE, KSA & KW: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet 

om horisontale forpliktelser  
 

s. Konferanse- og messetjenester 
(CPC 87909)* 

 

1) Ingen 

 

 

 

 

2) Ingen 

 

 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

1) Alle GCC land unntatt QT: Ingen 

 

 QT: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet. 

 

3) Alle GCC land unntatt QT: 

 

                                                 
     *En (*) viser at angjeldende tjeneste er del av en mer overordnet CPC artikkel nevnt annensted i klassifiseringslisten. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

OM: Ingen. 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates opp til 70 %. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %.  

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
 

 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet. 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
 

 QT: Ubundet 

 

t. Andre (CPC 879) 

 

 For OM: 

- Interiørdesign (CPC 87907) 

 

 For BH: 

- Oversettelse og tolketjenester, 

unntatt statsautoriserte 

translatører (CPC 87905) 

- Interiørdesign (CPC 87907) 

 

 For KSA: Annet (for eksempel 

informasjonstjenester) 

- Oversettelse og tolketjenester, 

1) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) FAE: 

- Utenlandsk egenkapital tillates 

opp til 75 %. 

- For CPC 87905, tillates opp til 

1) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

unntatt statsautoriserte 

translatører (CPC 87905) 

- Interiørdesign (CPC 87907) 

 

75 % utenlandsk egenkapital. 

Innen 5 år fra ikrafttredelse av 

Avtalen vil det bli tillatt med 

100 % utenlandsk egenkapital.  

 BH & KSA: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %.  

 

 QT & KW: Ubundet 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE, QT 

& KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser  
 FAE, QT & KW: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE, QT 

& KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser. 
 

 FAE, QT & KW: Ubundet 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

2. KOMMUNIKASJONS- 

TJENESTER  

KW: Et tilbud for post og kurertjenester vil bli fremmet innen desember 2012. Tilbudet vil være i tråd med internasjonale regler og standarder om 

transparens. Det vil sikre ikke-diskriminerende behandling og kan vurdere muligheten til: (1) å eie og kontrollere aksjemajoriteten i virksomheter i 

Kuwait, (2) å ikke begrense grenseoverskridende tilbud av ilbud tjenester. 

 

A. Posttjenester (CPC 7511) 

 Unntatt: BH, KSA, OM, QT & 

KW 

  

  KSA: 

Når rådgivning knyttet til 

posttjenester (CPC 

7511**) privatiseres, vil 

sektoren bli åpnet for 

utenlandske 

tjenestetilbydere. 

 

 Kun håndtering av dokumenter, 

brev og pakker  

 

   

 FAE kun 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49 % 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

B. Kurertjenester (CPC 7512) 

 

   

 BH: Kun multimodale 

kurertjenester (til utenlandske 

adresser, unntatt brev) 

 

 QT: Kun landbaserte 

internasjonale kurertjenester  

 

1) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) FAE: utenlandsk egenkapital 

begrenset til 40 % 

 

 BH: Investeringskapital bør ikke 

være mindre enn 100,000 

Bahrainsk Dinar.  

 KSA: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersielle tilstedeværelse i 

form av utenlandsk heleide 

datterselskap er tillatt. 

 

 QT: Antall utenlandske tilbydere 

fryses på nivået som eksisterer 

mars 1995 (6 bedrifter). 

 

1) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen 

 

 KW: Ubundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KSA: 

- Utenlandske 

ilbudtjenester vil bli 

behandlet like 

gunstig som 

postkontoret når det 

gjelder ilbudtjenester.  
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 KW: Ubundet 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
 KW: Ubundet 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 KW: Ubundet 

 

C. Teletjenester: PART ONE 

 (Unntatt KSA, QT
3
 & KW) 

 

   

KW: Et tilbud for kommunikasjonstjenester legges fram innen desember 2012. Tilbudet vil være i tråd med internasjonale regler og standarder om 

transparens. Det vil sikre ikke-diskriminerende behandling og kan vurdere muligheten til: (1) å eie og kontrollere aksjemajoriteten i virksomheter i 

Kuwait, (2) og ikke begrense grenseoverskridende tilbud av ilbud tjenester. 

HORISONTALE FORPLIKTELSER: 

 

 Forpliktelsene er fremmet basert på prinsippene i følgende WTO dokumenter: “Notes for scheduling Basic Telecom Services Commitments” 

(S/GBT/W/2/Rev.1) og “Market Access Limitations on Spectrum Availability” (S/GBT/W/3). 

 Bindingslisten for basis telekommunikasjon omfatter ikke kringkastingstjenester.6 

 

FAE: 

 Bindingslisten for basis telekommunikasjon omfatter ikke kringkastingstjenester i tråd med FAE telekommunikasjon og TRA rammebetingelsene for 

diverse temaer inkludert men ikke begrenset til “spectrum license”
 4

 

                                                 
3
 QT: Setter “ubundet” for alle leveringsmåter under markedsadgang og nasjonalbehandling for alle undergrupper under dette området i påvente ferdigstillelse av prosessen   “the Qatar Domestic Regulations.” 

4
 “Broadcasting services”(kringkasting) defineres som radiokommunikasjonstjeneste hvor sendingene er tilsiktet allmenn direktemottakelse , herunder lydoverførsel, fjernsyn eller annen type overføring. Under   “the 

Telecommunications Law of the UAE”, er ikke kringkasting  en del av basistelekommunikasjonstjenester.. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 

OM: Referanse til CPC koder gjelder ikke for Oman. 

 

 3) FAE: Ethvert nettverk installert i 

FAE må drives av et selskap 

registrert i FAE og hvor den 

utenlandske egenkapitalen er 

begrenset til 40 %. 

 

  

a. Taletelefoni (CPC 7521) 

 

 BH: Omfatter følgende 

undergrupper: 

 Offentlige telefontjenester (CPC 

75211) 

 Offentlige lang distanse 

telefontjenester (CPC 75212) 

 Mobiltelefontjenester (CPC 

75213) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersielle tilstedeværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersielle 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain.  

 

 OM: Ingen 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

vist i markedsadgangskolonnen  

 OM: Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som vist i 

markedsadgangskolonnen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

regler i FAE og i EFTA-staten.  

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015. 

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersielle 

tilstedeværelse samt 

begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates.. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

 BH & OM: Ingen. 

 

 

3) Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 



 

- 61 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

b. Pakkesvitsjet dataoverføring 
 (CPC 7523**) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersielle 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain.  

 

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten.  

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015. 

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.   
 

 OM: Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som vist i 

markedsadgangskolonnen  

 BH & OM: Ingen. 

 

 

3) Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

tilstedeværelse samt 

begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital. 

. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates.  

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

c. Linjesvitsjet dataoverføring 
(CPC 7523**) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

1) UAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

markedsadgang.  
 

 OM: Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

krever kommersiell 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain.  

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten.  

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

tilstedeværelse samt 

begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som vist i 

markedsadgangskolonnen  

 BH & OM: Ingen. 

 

 

 

 

 

3) Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 64 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital.  

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

d. Telekstjenester 
 (CPC 7523**) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersiell 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain.  

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten.  

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

tilstedeværelse samt 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.  
 OM: Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som angitt 

i markedsadgangkolonnen.  
 BH & OM: Ingen. 

 

 

3) Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital  

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

e. Telegrafitjenester (CPC 

7522**) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersiell 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.  
 

 OM: Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain.  

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten.  

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover 

duopolet. Krav om 

kommersiell tilstedeværelse 

samt begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde. 

  

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital  

. 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som angitt 

i markedsadgangkolonnen.  
 BH & OM: Ingen. 

 

 

3) Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

f. Telefakstjenester 
 (CPC 7521** + 7529**) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester  

  

         BH: Levering av telekomtjenester 

er betinget av konsesjon i 

Bahrain, noe som krever 

kommersiell tilstedeværelse i 

Bahrain. Grenseoverskridende 

tilbud er mulig gjennom 

kommersiell avtale med en som 

har konsesjon for 

telekommunikasjon i Bahrain.  

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten.  

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

tilstedeværelse samt 

begrensningen på 49 % 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.  
 

 OM: Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som angitt 

i markedsadgangkolonnen.  
 

 BH & OM: Ingen. 

 

3) Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital  

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

g. Leide samband (CPC 7522** + 

7523**) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersiell 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.  
 

 OM: Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain.  

 

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten. 

 

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

tilstedeværelse samt 

begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som angitt 

i markedsadgangkolonnen  

 BH & OM: Ingen. 

 

 

 

 

3) Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

egenkapital  

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

h. Epost (CPC 7523**) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersiell 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain.  

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten. 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.  
 

 OM: Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som angitt 

i markedsadgangkolonnen.  
 

 BH & OM: Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

tilstedeværelse samt 

begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital  

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

 

 

3) Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

i. Talepost (CPC 7523**) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersiell 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain.  

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten. 

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

tilstedeværelse samt 

begrensningen på 49 % 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.  
 

 OM: Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som angitt 

i markedsadgangkolonnen.  
 BH & OM: Ingen. 

 

 

 

3) Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital  

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

j. Tilknyttet (Online) informasjons- 

og databasegjenfinning (CPC 

7523**) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersiell 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.  
 

 OM: Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

mulig gjennom kommersiell 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain. 

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten. 

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

tilstedeværelse samt 

begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital  

 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som angitt 

i markedsadgangkolonnen.  
 BH & OM: Ingen. 

 

 

3) Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

k. Elektronisk datautveksling(EDI) 

(CPC 7523) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersiell 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain. 

 

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

1) FAE & BH Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.  
 

 OM: Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som angitt 

i markedsadgangkolonnen.  
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten. 

 

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

(i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

tilstedeværelse samt 

begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital  

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

 BH & OM: Ingen. 

 

 

 

 

3) Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

forpliktelser  forpliktelser  

l. Forbedrede/verdiøkte 

fakstjenester, inkludert lagre og 

videresend, lagre og hente ut 

(CPC 7523**) 

 

1) FAE: Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersiell 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain. 

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten. 

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

tilstedeværelse samt 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.  
 OM: Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som angitt 

i markedsadgangkolonnen.  
 BH & OM: Ingen. 

 

 

 

3) Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital  

. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

m. Kode- og protokollkonvertering 

(n. a.) 

 

1) FAE: : Kun selskaper med 

kommersiell tilstedværelse kan 

tilby telekomtjenester. 

 

 BH: Levering av 

telekomtjenester er betinget av 

konsesjon i Bahrain, noe som 

krever kommersiell 

1) FAE & BH: Ingen, unntatt som 

angitt i 

markedsadgangkolonnen.  
 OM: Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

tilstedeværelse i Bahrain. 

Grenseoverskridende tilbud er 

mulig gjennom kommersiell 

avtale med en som har konsesjon 

for telekommunikasjon i 

Bahrain. 

 

 OM: Ingen. 

 

2) FAE: Innbyggere har anledning 

til å kjøpe telekomtjenester i en 

EFTA-stat i tråd med lov og 

regler i FAE og i EFTA-staten. 

 

 BH & OM: Ingen. 

 

3) FAE: 

i) Duopol inntil 31. desember 

2015.  

(ii) Ikke senere enn desember 2015 

vil TRA vurdere muligheten å 

tillate tilbydere utover duopolet. 

Krav om kommersiell 

tilstedeværelse samt 

begrensningen på 49 % 

utenlandsk egenkapital vil 

gjelde.  

 

 BH: Kommersiell tilstedeværelse 

vil være enten via:  

 

 

 

 

 

 

2) FAE: Ingen, unntatt som nevnt i 

markedsadgangskolonnen. 

 

 BH & OM: Ingen. 

 

 

 

 

 

 

3) Ingen. 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

(i) filial: eller  

(ii) et selskap etablert i Bahrain med 

inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital  

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt 

i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

o. Annet: 

 (Kun OM) 

 

   

Mobile og personlige teletjenester og 

systemer  

 Inkludert følgende tjenester: 

o Mobil tjenester 

o Analoge/digitale tjenester 

o Personale 

kommunikasjonstjenester 

o Mobildatatjenester 

 

 Søketjenester 

 Internett 

 Telefonkiosk og 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

Kommersiell tilstedeværelse i 

form av helt utenlandsk eiet 

datterselskaper tillates. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

kontantkorttjenester 

 

C. Telekommunikasjonstjenester: DEL TO 

 

Forpliktelsen for telekommunikasjonstjenester for KAS er i følgende avsnitt 

 

HORISONTALE FORPLIKTELSER: 

 

Generelle vilkår for dette underområde: Forpliktelsene fra det Saudi arabiske kongedømmet er basert på betingelsene for føring av bindinglister som 

fremkommer i følgende WTO dokumenter: “Notes for scheduling Basic Telecom Services Commitments (S/GBT/W/2/Rev.1)” og “Market Access 

Limitations on Spectrum Availability (S/GBT/W/3)”. 

 

Forpliktene er underlagt følgende generelle vilkår:  

 Enhver telekommunikasjonstjeneste levert i Saudi Arabia på basis av kommersiell tilstedeværelse (leveringsmåte 3) må ytes av et selskap registrert i 

Saudi Arabia og utenlandsk egenkapital skal begrenses til prosentandelene nevnt nedenfor. Denne bindingsliste for basistelekommunikasjon omfatter 

ikke kringkasting.
5
 

 Grenseoverskridende tilbud er underlagt kommersielle avtaler med juridiske enheter som har konsesjon eller er autorisert av “Communications And 

Information Technology Commission (CITC)” i det Saudi arabiske kongedømmet. 

1. Basis 

telekommunikasjonstjenester  

- Offentlige 

fasteinnstallsjonsbasert innretninger  

 

a.  Taletelefoni f.  

 Telefakstjenester 

(1) Ingen  

(2) Ingen 

(3) Ingen, unntatt at kun offentlige 

aksjeselskaper kan tilby offentlige 

telekommuniasjonstjenester. 

Utenlandsk egenkapital begrenses 

opptil 60.  

(1) Ingen 

(2) Ingen 

(3) Ingen 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 En kringkastingstjeneste defineres som  en radiokommunikasjonstjeneste hvor sendingene  er tilsiktet allmenn direktemottakelse, herunder lydoverførsel eller fjernsyn. 

Likevel er overførsel av signaller mellom kringkastingsstasjoner og sendere en del av telekommunikasjonstjenester.. 

 



 

- 84 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

i.   Talepost  

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 Offentlig fast tjeneste – ikke basert 

på egen infrastruktur  

Privat fast tjeneste – basert på egen 

infrastruktur eller uten egen 

infrastruktur  
 

a. Taletelefoni 

f. Telefakstjenester 
i. Talepost  

(1) Ingen  

(2) Ingen 

(3)  Ingen, unntatt at utenlandsk 

egenkapital skal begrenses til 

70 %.  

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

(1) Ingen 

(2) Ingen 

(3) Ingen 

 

 

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

   

2. Offentlig eller private – – basert på 

egen infrastruktur eller uten egen 

infrastruktur  

b. Pakkesvitsjet dataoverføring 
 

c. Linjesvitsjet dataoverføring 

d. Telekstjenester 

e.       Telegrafitjenester 

g. Leide samband 

 

- Verdiøkende tjenester 
 

h. Elektronisk post 

j. tilknyttet [alt. online] 

(1) Ingen 

(2) Ingen 

(3) Ingen, unntatt at utenlandsk 

egenkapital skal begrenses til 

70 %. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

(1) Ingen 

(2) Ingen 

(3) Ingen 

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

informasjons- og/eller 

databehandling  
k. Elektronisk datautveksling 

(EDI) 

l. Forbedrede/verdiøkte 

fakstjenester, inkludert lagre og 

videresend, lagre og hente ut. 

m. Kode og protokoll omforming  

n. Tilknyttet informasjons- 

og/eller databehandling (inkl. 

transaksjonsbehandling) 

o. Personsøk 

p.  Internettjenester 

3. Annet 

 

 Mobil telefontjenester  

 

A.1.  Offentlig mobile – basert på egen 

infrastruktur 

 

a. Tale 

f. Telefaks 

i. Talepost 

 

 

(1) Ingen 

(2) Ingen 

(3) Ingen, bortsett fra at mobil 

taletelefoni som offentlig tjeneste 

basert på egen infrastruktur må 

tilbys av et offentlig aksjeselskap. 

Utenlandsk egenkapital begrenses 

til 60 %. 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

(1) Ingen 

(2) Ingen 

(3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

 

A.2. Privat mobil (basert på egen 

infrastruktur eller uten egen 

infrastruktur) og offentlig mobil 

uten egen infrastruktur 

(1) Ingen 

(2)    Ingen  

(3)    Ingen, unntatt at utenlandsk 

egenkapital skal begrenses til 

(1) Ingen 

(2) Ingen 

(3) Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 

 a. Tale 

f. Telefaks 

i. Talepost  

Satellitt tjenester: 

- VSAT 

- GMPCS 

- Salg av satellitt kapasitet til 

juridiske enheter med lisens eller 

fullmakt fra CITC til å bruke slik 

kapasitet i kongedømmet  Saudi 

Arabia. 

 

70 %.  

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 D. Audiovisuelle tjenester 

 

   

PART I: KSA kun 

 

   

1. Henvisning til “hjemmevideo underholdning” omfatter men er ikke begrenset til videobånd og digital kryptert video.  

2. Intet i denne forpliktelsen skal binde Saudi Arabia til å tilby midler for visning eller overføring av audiovisuelle tjenester som ellers ikke er et 

generelt offentlig tilbud i Saudi Arabia.  

a. Fordelingstjenester for film og 

hjemmevideo (CPC 96113) til 

andre sektorer for offentlig 

underholdning, kringkasting, salg 

eller utleie
6
 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ubundet 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ubundet 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

 

                                                 
6
 For oppklaring, forpliktelsen gjelder kun fordeling, det vil si konsesjon for distribusjon av  film på  videobånd, og dekker  ikke kringkasting 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

PART II: OM kun 

 

   

a. Distribusjon av fim og videobånd 

(CPC9611)  

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

b. Kino drift og eierskap (CPC 

9612) 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 51 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 



 

- 88 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

3. BYGG OG ANDRE 

RELATERTE 

INGENIØRTJENESTER 

 

 

   

A. Generell konstruksjon (CPC 

512) 

 

1) FAE & QT: Ubundet *. 

 

 BH, KW & KSA: Ubundet*, 

unntatt konsulent og 

rådgivningstjenester. 

 

 OM: Ingen 

 

2) Alle GCC medlemsstater unntatt 

QT: Ingen 

 

 QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC medlemsstater unntatt 

FAE & OM: Ingen 

 

 FAE:  

Utenlandsk egenkapital tillates 

inntil 49 %. Etter to år fra 

ikrafttredelse av Avtalen, tillates 

utenlandsk egenkapital inntil 

51 %, og etter syv år, 70 %. I 

høyskala infrastruktur prosjekter 

som lufthavn, motorvei og 

idrettsanlegg og prosjekter til en 

1) FAE & QT: Ubundet *. 

 

 BH, KW & KSA: Ubundet*, 

unntatt konsulent og 

rådgivningstjenester 

 OM: Ingen 

 

 

2) Alle GCC medlemsstater unntatt 

QT: Ingen 

 

 QT: Ubundet 

 

3) Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

verdi utover 450 mill US dollar, 

er det tillatt med en utenlandsk 

egenkapitalandel på inntil 75 %. 

100 % utenlandsk egenkapital 

tillates i slike prosjekter etter 5 

år fra ikrafttredelse av Avtalen. 

Det presiseres at utenlandske 

selskaper som etableres i følge 

paragraf (ii) vil ikke ha 

anledning til å delta i prosjekter 

med en verdi under 450 mill US 

dollar.  

 OM: inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates. Enhver 

undersøkelse av akkreditiver av 

utenlandske selskaper for bygge- 

og anleggsvirksomhet i Oman vil 

ta i betraktning referanser og 

aktiva som ligger i konsernet og 

morselskapet.  

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

B. Generelt ingeniørarbeid 1) FAE & QT: Ubundet *. 1) FAE & QT: Ubundet *.  
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

(CPC 513) 

 

 

 BH, KSA & KW: Ubundet*, 

unntatt konsulent og 

rådgivningstjenester. 

 

 OM: Ingen 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen 

 

 QT: Ubundet  

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen 

 

 FAE: 

 

(i) Utenlandsk egenkapital tillates 

inntil 49 %. Etter to år fra 

ikrafttredelse av Avtalen, tillates 

utenlandsk egenkapital inntil 

51 %, og etter syv år, 70 %.  

(ii) I høyskala infrastruktur 

prosjekter som lufthavn, 

motorvei og idrettsanlegg og 

prosjekter til en verdi utover 450 

mill US dollar, er det tillatt med 

en utenlandsk egenkapitalandel 

på inntil 75 %. 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates i slike 

 

 BH, KSA & KW: Ubundet*, 

unntatt konsulent og 

rådgivningstjenester. 

 

 OM: Ingen 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: Ingen 

 

 QT: Ubundet 

 

 

3) Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

prosjekter etter 5 år fra 

ikrafttredelse av Avtalen. Det 

presiseres at utenlandske 

selskaper som etableres i følge 

paragraf (ii) vil ikke ha 

anledning til å delta i prosjekter 

med en verdi under 450 mill US 

dollar.  

 OM: inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates. Enhver 

undersøkelse av akkreditiver av 

utenlandske selskaper for bygge- 

og anleggsvirksomhet i Oman vil 

ta i betraktning referanser og 

aktiva som ligger i konsernet og 

morselskapet.  

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

C. Installasjon og montering 

(CPC 514 + 516) 

 

1) FAE & QT: Ubundet *. 

 

 BH, KW & KSA: Ubundet*, 

unntatt konsulent og 

rådgivningstjenester. 

 

 OM: Ingen 

 

1) FAE & QT: Ubundet *. 

 

 BH, KW & KSA: Ubundet*, 

unntatt konsulent og 

rådgivningstjenester.  

 

 OM: Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen 

 

 QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen 

 

 FAE:  

(i) Utenlandsk egenkapital tillates 

inntil 49 %. Etter to år fra 

ikrafttredelse av Avtalen, tillates 

utenlandsk egenkapital inntil 

51 %, og etter syv år, 70 %. 

(ii) I høyskala infrastruktur 

prosjekter som lufthavn, 

motorvei og idrettsanlegg og 

prosjekter til en verdi utover 450 

mill US dollar, er det tillatt med 

en utenlandsk egenkapitalandel 

på inntil 75 %. 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates i slike 

prosjekter etter 5 år fra 

ikrafttredelse av Avtalen. Det 

presiseres at utenlandske 

selskaper som etableres i følge 

paragraf (ii) vil ikke ha 

anledning til å delta i prosjekter 

med en verdi under 450 mill US 

dollar.  

2) Alle GCC land unntatt QT: Ingen 

 

 QT: Ubundet 

 

 

3) Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 OM: inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates. Enhver 

undersøkelse av akkreditiver av 

utenlandske selskaper for bygge- 

og anleggsvirksomhet i Oman vil 

ta i betraktning referanser og 

aktiva som ligger i konsernet og 

morselskapet. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

D. Byggferdigstillelse (CPC 

517) 

 

1) FAE & QT: Ubundet *. 

 

 BH, KW & KSA: Ubundet*, 

unntatt konsulent og 

rådgivningstjenester. 

 

 OM: Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen 

 

 FAE: 

(i) Utenlandsk egenkapital tillates 

inntil 49 %. Etter to år fra 

1) FAE & QT: Ubundet *. 

 

 BH, KW & KSA: Ubundet*, 

unntatt konsulent og 

rådgivningstjenester. 

 

 OM: Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

ikrafttredelse av Avtalen, tillates 

utenlandsk egenkapital inntil 

51 %, og etter syv år, 70 %. 

(ii) I høyskala infrastruktur 

prosjekter som lufthavn, 

motorvei og idrettsanlegg og 

prosjekter til en verdi utover 450 

mill US dollar, er det tillatt med 

en utenlandsk egenkapitalandel 

på inntil 75 %. 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates i slike 

prosjekter etter 5 år fra 

ikrafttredelse av Avtalen. Det 

presiseres at utenlandske 

selskaper som etableres i følge 

paragraf (ii) vil ikke ha 

anledning til å delta i prosjekter 

med en verdi under 450 mill US 

dollar. 

 

 OM: inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates. Enhver 

undersøkelse av akkreditiver av 

utenlandske selskaper for bygge- 

og anleggsvirksomhet i Oman vil 

ta i betraktning referanser og 

aktiva som ligger i konsernet og 

morselskapet.. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

E. Andre (unntatt KW): 

 

 Forarbeider på 

byggetomter (CPC 511) 

 

 Bygningsarbeid for 

spesialyrker (CPC 515) 

 

 Utleietjenester knyttet til 

utstyr for bygging/riving av 

bygninger/ingeniørarbeid, 

med operatør (CPC 518) 

 

 

 

1) FAE & QT: Ubundet *. 

 

 BH & KSA: Ubundet*, unntatt 

konsulent og 

rådgivningstjenester. 

  

 OM: Ingen 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen  

 

 QT: Ubundet 

 

3) FAE: 

(i) Utenlandsk egenkapital tillates 

inntil 49 %. Etter to år fra 

ikrafttredelse av Avtalen, tillates 

utenlandsk egenkapital inntil 

51 %, og etter syv år, 70 %.. 

(ii) I høyskala infrastruktur 

prosjekter som lufthavn, 

motorvei og idrettsanlegg og 

prosjekter til en verdi utover 450 

 

 

1) FAE & QT: Ubundet *. 

 

 BH & KSA: Ubundet*, unntatt 

konsulent og 

rådgivningstjenester. 

 

 OM: Ingen 

 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 96 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

mill US dollar, er det tillatt med 

en utenlandsk egenkapitalandel 

på inntil 75 %. 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates i slike 

prosjekter etter 5 år fra 

ikrafttredelse av Avtalen. Det 

presiseres at utenlandske 

selskaper som etableres i følge 

paragraf (ii) vil ikke ha 

anledning til å delta i prosjekter 

med en verdi under 450 mill US 

dollar. 

 

 BH & KSA: Ingen. 

 

 OM: inntil 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates. Enhver 

undersøkelse av akkreditiver av 

utenlandske selskaper for bygge- 

og anleggsvirksomhet i Oman vil 

ta i betraktning referanser og 

aktiva som ligger i konsernet og 

morselskapet.. 

 

 QT: Ubundet. 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 

 QT: Ubundet 

 

 

 QT: Ubundet  

4. DISTRIBUSJONS-

TJENESTER 

 

   

A. Kommisjonsagenttjenester 
(CPC 621) 

 

 FAE, KSA & QT: Unntatt 

 

 BH: Unntatt CPC 62113 

 

1) BH, OM: Ingen 

 

 KW: Ubundet 

 

2) BH, OM: Ingen 

 

 KW: Ubundet 

 

3) BH & KW: Ingen 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) OM, BH: Ingen 

 

 KW: Ubundet 

 

2) OM, BH: Ingen 

 

 KW: Ubundet 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

B. Grossistforretninger (CPC 622) 

 

 BH: Unntatt CPC 62271 

 

 KSA: Omfatter CPC 6111, 6113, 

6121 

1) Alle GCC land unntatt FAE & 

KW: Ingen  

 FAE & KW: Ubundet 

 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE & 

1) Alle GCC land unntatt FAE & 

KW: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE & 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 KW: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

3) FAE: utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 49 %. 

 

 BH, QT & KW: Ingen 

 

 KSA: Ingen, unntatt: 

- Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 75 %. 

- Minste investering fra hver 

utenlandsk tjenesteyter settes til 

20 millioner Saudi arabiske 

Riyal. - Minimums størrelse 

for hver filial kan foreskrives.  

- Minst 15 % av de Saudi arabiske 

ansatte skal gis opplæring hvert 

år. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

KW: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

C. Detaljvarehandel    
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 

 QT: Unntatt 

 

 Matvarehandel (CPC 631) 

 Ikke-matvarehandel (CPC 632) 

 

 BH & KW: Unntatt CPC 63297 

 

1) BH, KSA & OM: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

2) BH, KSA & OM: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

3) FAE: utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 49 %. 

 

 BH & KW: Ingen 

 

 KSA: Ingen, unntatt: 

- Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 75 %. 

- Minste investering fra hver 

utenlandsk tjenesteyter settes til 

20 millioner Saudi arabiske 

Riyal. - Minimums størrelse 

for hver filial kan foreskrives.  

- Minst 15 % av de Saudi arabiske 

ansatte skal gis opplæring hvert 

år. 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

1) BH, KSA & OM: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

2) BH, KSA & OM: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

3) Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

 Salg av motorkjøretøyer (CPC 

6111) 

 Salg av deler og tilbehør 

fra motorkjøretøyer (CPC 

6113) (Unntatt KW) 

 Salg av motorsykler og 

snøscootere og av deler og 

tilbehør relater til dette(CPC 

6121) 

 

1) BH, KSA & OM: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

2) BH, KSA & OM: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

3) FAE: utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 49 %. 

 

 BH & KW: Ingen 

 

 KSA: Ingen, unntatt: 

- Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 75 %. 

- Minste investering fra hver 

utenlandsk tjenesteyter settes til 

20 millioner Saudi arabiske 

Riyal. - Minimums størrelse 

for hver filial kan foreskrives.  

- Minst 15 % av de Saudi arabiske 

ansatte skal gis opplæring hvert 

år. 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

1) BH, KSA & OM: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

2) BH, KSA & OM: Ingen 

 

 FAE & KW: Ubundet 

 

3) Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 Detaljhandel av motorolje (CPC 

613) 

 

 KSA kun 

 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen, unntatt: 

- Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 75 %. 

- Minste investering fra hver 

utenlandsk tjenesteyter settes til 

20 millioner Saudi arabiske 

Riyal. 

 - Minimums størrelse for hver 

filial kan foreskrives.  

- Minst 15 % av de Saudi arabiske 

ansatte skal gis opplæring hvert 

år. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) Ingen 

 

2) Ingen 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

D. Franchisehandel (CPC 8929) 

 

 QT & KW unntatt 

1) BH & OM: Ingen 

 

 FAE, & KSA: Ubundet 

1) BH & OM: Ingen 

 

 FAE & KSA: Ubundet 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal 

behandling 

Tilleggsforpliktelser 

  

2) BH, KSA & OM: Ingen 

 

 FAE: Ubundet 

 

3) FAE: utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 49 %. 

 

 BH: Ingen 

 

 KSA: Ingen, unntatt: 

- Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 75 %. 

- Utenlandske statsborgere bør 

være sertifisert i sitt eget land 

som forhandler eller ha vært 

partner i et sertifisert selskap i en 

periode på ikke mindre enn 5 år 

uten avbrudd.  

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

2) BH, KSA & OM: Ingen 

 

 FAE: Ubundet 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

5. UTDANNINGSTJENESTER 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

A. Tjenester innenfor grunnskolens 

barnetrinn og ungdomstrinn 

(CPC 921) (kun KSA) 

 

B. Tjenester innenfor videregående 

opplæring (CPC 922) 

 

C. Tjenester innenfor 

høyereutdanning (CPC 923) 

 

D. Voksenopplæring (CPC 924) 

 

E. Utdanningstjenester som ikke 

fører fram til offentlig godkjente 

eksamener og/eller grader: 
For OM: CPC 929 

For KSA: Kun teknisk (del av CPC 

929) 

 

FAE & QT: Unntatt offentlig utdannelse 

 

1) Alle GCC land unntatt BH & 

KW: Ingen 

 

 BH & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt BH & 

KW: Ingen 

 

 BH & KW: Ubundet 

 

3) FAE: 

(i) Utenlandsk egenkapital tillates 

opp til 100 %. 

(ii) Fysiske personer fra EFTA stater 

kan bli påkrevd autorisasjon fra 

kompetente myndigheter for å 

etablere og å drive en 

utdannelsesinstitusjon og for å 

undervise; dette kan også være 

betinget av at 

undervisningslokalene er 

velegnete og sikrer et høyt nivå 

på utdanningen.  

 BH & KW: Ubundet 

 

 KSA & QT: Ingen 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

4) FAE, KSA & OM: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet om 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT & 

KW: Ingen 

 

 BH, QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt BH & 

KW: Ingen 

 

 BH & KW: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt BH & 

KW: Ingen 

 

 BH & KW: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) FAE, KSA & OM: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

horisontale forpliktelser 

 

 BH, QT & KW: Ubundet 

 

om horisontale forpliktelser 
 

 BH, QT & KW: Ubundet 

 

6. MILJØTJENESTER 

 

   

A. Avløpstjenester (CPC 9401) 

 

 BH: Kun vedlikehold og 

reparasjon av eksisterende 

kloakksystemer, tjenester knyttet 

til reduksjon av forurensing, 

analyse og prøvetakingstjenester, 

så vel som overvåking av 

evaluering og konsulenttjenester 

for kloakkbehandlingsystemer.  

 KSA & OM: Gjelder kun for CPC 

94010 

 

1) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 70%. Etter 7 år fra 

ikrafttredelsen av Avtalen, vil 

opp til 100% utenlandsk 

egenkapital tillates.  

 BH, KSA & QT: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

 KW: Ubundet 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

1) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen 

 

 KW: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen 

 

 KW: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

forpliktelser 
 

 KW: Ubundet 

 

forpliktelser 
 

 KW: Ubundet 

 

B. Håndtering av fast/farlig avfall  
(CPC 9402) 

 

 For KSA: CPC 94020 

 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt hvor 

teknisk mulig.   

 QT & KW: Ubundet 

 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 70%. Etter 7 år fra 

ikrafttredelsen av Avtalen, vil 

opp til 100% utenlandsk 

egenkapital tillates.  

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt hvor 

teknisk mulig.   

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

C. Beskyttelse av luften og klimaet  
(CPC 9403) 

 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt hvor 

teknisk mulig.   

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 70 %. Etter 7 år fra 

ikrafttredelsen av Avtalen, vil 

opp til 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt hvor 

teknisk mulig.  . 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

D. Andre 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

 Reduksjon av avgasser og 

andre utslipp og forbedring av 

luftkvaliteten (CPC 94040) 

 

 KSA: CPC 9404 

 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt der hvor 

teknisk mulig 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 70 %. Etter 7 år fra 

ikrafttredelsen av Avtalen, vil 

opp til 100 % utenlandsk 

egenkapital tillates. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70 %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt der hvor 

teknisk mulig. 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 



 

- 108 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

 Behandling og rensing av 

forurenset grunn og vann (part 

of CPC 94060) 

 

1) Ubundet 

 

2) Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 70%. Etter 7 år fra 

ikrafttredelsen av Avtalen, vil 

opp til 100% utenlandsk 

egenkapital tillates. 

 

 QT: Ingen 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet 

 

 FAE & QT: Ubundet, unntatt 

som angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

1) Ubundet 

 

2) Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet 

 

 FAE & QT: Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet 

 

 FAE & QT: Ubundet, unntatt 

som angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 

 Støyreduksjonstjenester (CPC 

9405) 

 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt hvor 

teknisk mulig.   

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt hvor 

teknisk mulig.   

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 70%. Etter 7 år fra 

ikrafttredelsen av Avtalen, vil 

opp til 100% utenlandsk 

egenkapital tillates. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 Natur- og landskapsbeskyttelse 
(CPC 9406) 

 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt hvor 

teknisk mulig. 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt hvor 

teknisk mulig. 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 
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Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE & 

OM: Ingen 

 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 70%. Etter 7 år fra 

ikrafttredelsen av Avtalen, vil 

opp til 100% utenlandsk 

egenkapital tillates. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 KW: Ubundet 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 KW: Ubundet 

 

 Andre miljøtjenester som ikke 

er klassifisert andre steder 
(CPC 9409) 

 

 BH: Kun overvåking, kontroll og 

skadevurdering (CPC 9409) 

 

 KSA: Omfatter 

miljøkonsekvensanalyse.  

1) Alle GCC land unntatt BH, QT 

& KW: Ingen  

 BH: Ubundet, unntatt hvor 

teknisk mulig 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 

1) Alle GCC land unntatt BH, QT & 

KW: Ingen 

 

 BH: Ubundet, unntatt hvor 

teknisk mulig 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT & KW: Ubundet 
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3) FAE: Utenlandsk egenkapital 

tillates inntil 70%. Etter 7 år fra 

ikrafttredelsen av Avtalen, vil 

opp til 100% utenlandsk 

egenkapital tillates.  

 BH, KSA & QT: Ingen 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

 KW: Ubundet 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 KW: Ubundet 

 

 

3) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen 

 

 KW: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 KW: Ubundet 

 

7. FINANSIELLE TJENESTER 

 

   

 Horisontale forpliktelser: 

 

 FAE: Kommersiell tilstedeværelse er tillatt med opp til 100% utenlandsk egenkapital i Dubai International Financial Centre (DIFC) for følgende 

aktiviteter: banktjenester (finansiering, forretnings- og private banktjenester); kapitalmarkedet (egenkapital, låneinstrumenter, derivater og 

varehandel): kapitalforvaltning og registrering av fond, forsikring og reassuranse; Islamsk finansiering: forretningsførsel og tilhørende tjenester:  

DEL I (FAE, BH, OM, QT & KW) 

 

   

A.  Forsikringsvirksomhet og    
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forsikringsrelaterte tjenester 
 

 Horisontale forpliktelser: 
 

 FAE: Generelle vilkår:  

 Fraværet av begrensninger på forbrukers adgang til å kjøpe tjenester i en EFTA-stat utgjør ingen forpliktelse til å tillate utenlandsk boende 

tjenesteytere å drive handel eller foreta aktiv markedsføring i området til FAE. Kommersiell tilstedeværelse er bundet av bestemmelsene om 

lisensiering og registrering av utenlandske selskaper i henhold til lovverket i FAE. . 

 Innenfor rammen av avsnitt 2(a) av WTOs “Annex on Financial Services”, skal ikke FAE hindres i å innføre forholdsregler som krav om 

minimumsgrenser for kapitalbeholdning, driftskapital og godkjenning av forretningsaktivitet.   

 

 QT: Generelt vilkår:  

 Innenfor rammen av avsnitt 2(a) av WTOs “Annex on Financial Services”, skal ikke QT hindres i å innføre forholdsregler som krav om 

minimumsgrenser for kapitalbeholdning, driftskapital og godkjenning av forretningsaktivitet.. 

 

(i) Direkte forsikring (inkluderer 

samforsikring):   

   

(a) Liv 

 

 FAE & BH: Livs og 

helseforsikringstjenester  

 

 FAE: CPC 81211 and CPC 

81212, unntatt forvaltning av 

pensjonsfond.. 

 

 KW: Omfatter kun livrente, 

uførhets-, inntekts-, ulykkes- og 

helseforsikringstjenester  

 

1) FAE: Kommersiell 

tilstedeværelse er påbudt.. 

 

 OM: ingen.  

 

 BH & QT: Ubundet 

 

 KW: Ubundet 

 

 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen 

 

1) FAE: Kommersiell 

tilstedeværelse er påbudt. 

 OM: ingen.  

 

 BH & QT: Ubundet 

 

 KW: Ubundet 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen. 

 

 FAE & QT: Ubundet 

 

3) Alle GCC land unntatt QT: Ingen 
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 FAE & QT: Ubundet 

 

3) FAE: Åpent/Transparent 

økonomisk behovstest 

“Transparent Economic Needs 

Test (ENT)” gjelder for 

kommersiell tilstedeværelse av 

filialer for de nye utenlandske 

forsikringsselskaper så vel som 

for nye filialer til eksisterende 

utenlandske forsikringsselskaper. 

Testen (ENT) baseres på 

kriterier som ytelse av nye 

forsikringstjenester, økt lokal 

etterspørsel og samsvar med 

internasjonale standarder. 

Utenlandsk egenkapital tillates 

opp til 25% av total kapitalen for 

FAE livs- og 

skadeforsikringsselskaper.  

 

 BH: Ingen. 100% utenlandsk 

eierskap tillates.  

Forsikringsvirksomhet må kun 

utøves av private eller offentlige 

aksjeselskaper. Utenlandske 

selskaper kan opprette en filial 

eller representasjonskontor.  

  

OM: Inntil 100% utenlandsk 

egenkapital tillates. Filialer er 

også tillat.  

 

 QT: Ubundet 
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 QT: Ubundet. 

 

 KW: Markedsadgang kun via 

følgende: Utnevnelse av en 

Kuwaitisk agent. Joint venture 

med en Kuwaitisk partner som 

har en kapitalandel på minst 

60%.  

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet. 

 

(b) Skadeforsikring  

 

 For the FAE: CPC 8129 

 Omfatter 

ulykkesforsikringstjenester  

 

 KW: Omfatter kun:  

 Uføreinntekt  

 Ulykkes og helseforsikring samt 

og kontrakter for garantipoliser  

 Oppfyllelsesgaranti eller 

tilsvarende garantikontrakter 

Skips- og luftfartsforsikring 

“Marine and aviation insurance 

services (MAT)” 

 

1) FAE: Kommersielle 

tilstedeværelse er obligatorisk 

for all skadeforsikringstjenester 

unntatt skips- og 

luftfartsforsikring.. Ingen for 

skips- og luftfartsforsikring.  

 

 OM: Ingen. 

 

 BH: Ubundet bortsett fra for 

forsikringsrisikoer vedrørende 

følgende:  

(i) sjøtransport , kommersiell 

luftfart samt utskyting til romfart 

og frakt (inkludert satellitter), 

med forsikring som dekker alt 

1) FAE: Kommersiell 

tilstedeværelse er obligatorisk for 

all skadeforsikringstjenester 

unntatt sjø- og luftfartsforsikring.. 

Ingen for skips- og 

luftfartsforsikring.. 

 

 OM & QT: Ingen. 

 

 BH: Ubundet bortsett fra for 

forsikringsrisikoer vedrørende 

følgende: 

(i) sjøtransport , kommersiell luftfart 

samt utskyting til romfart og frakt 

(inkludert satellitter), med 

forsikring som dekker alt eller 
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eller deler av følgende: varene 

under transport, 

befordringsmiddelet som frakter 

varene og ethvert ansvar som 

derav følger; og  

(ii) gods i internasjonal transitt.. 

 

 QT: Ingen, unntatt at aktiva i 

Qatar kan kun forsikres av 

selskaper med kommersiell 

tilstedeværelse i Qatar.  

 KW: kommersielle 

tilstedeværelse er påkrevet.. 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE: 

Ingen 

 

 FAE: Ubundet for all 

skadeforsikringstjenester unntatt 

skips- og luftfartsforsikring. 

Ingen for skips- og 

luftfartsforsikring.  

 

3) FAE: 

- Åpent/Transparent økonomisk 

behovstest “Transparent 

Economic Needs Test (ENT)” 

gjelder for kommersielle 

tilstedeværelse av filialer for de 

nye utenlandske 

forsikringsselskaper så vel som 

for nye filialer til eksisterende 

deler av følgende: varene under 

transport, befordringsmiddelet 

som frakter varene og ethvert 

ansvar som derav følger; og 

(ii) gods i internasjonal transitt 

 

 KW: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE: 

Ingen.  

 

 FAE: Ubundet for all 

skadeforsikringstjenester unntatt 

skips- og luftfartsforsikring. 

Ingen for skips- og 

luftfartsforsikring.  

 

3) Ingen. 
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utenlandske forsikringsselskaper. 

Testen (ENT) baseres på kriteria 

som ytelse av nye 

forsikringstjenester, økt lokal 

etterspørsel og samsvar med 

internasjonale standarder. 

- Etablering av “joint ventures” 

med FAE livs- og 

skadeforsikringsselskaper er ikke 

tillatt.. 

 

 BH: Ingen. 100% utenlandsk 

eierskap tillates.  

Forsikringsvirksomhet må kun 

utøves av private eller offentlige 

aksjeselskaper. Utenlandske 

selskaper kan opprette en filial 

eller representasjonskontor.. 

 

 OM: Inntil 100% utenlandsk 

egenkapital tillates. Filialer er 

også tillat.  

 QT: Kun via en filial eller 

innlemmelse som “joint venture” 

med utenlandsk egenkapital 

begrenset til 25%.  

 

 KW: Markedsadgang kun via 

følgende: 

 Utnevnelse av en Kuwaitisk 

agent. 

 Joint venture med en Kuwaitisk 
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partner som har en kapitalandel 

på minst 60%.. 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet. 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet. 

 

(ii) Reassuranse og gjenforsikring  

 

 For the FAE: 

 Øvrige forsikringstjenester (ikke 

ellers klassifisert)(CPC 81299) 

 

1) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ingen, unntatt at aktiva i 

Qatar kan kun forsikres av 

selskaper med kommersiell 

tilstedeværelse i Qatar.  

 

2) Ingen. 

 

3) FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 BH: Ingen. 100% utenlandsk 

eierskap tillates.  

Forsikringsvirksomhet må kun 

utøves av private eller offentlige 

aksjeselskaper. Utenlandske 

selskaper kan opprette en filial 

eller representasjonskontor. 

 

 OM: Inntil 100% utenlandsk 

1) Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ingen.  

 

3) Ingen. 
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egenkapital tillates. Filialer er 

også tillat.  

 

 QT Kun via en filial eller 

innlemmelse som “joint 

venture”, med utenlandsk 

egenkapital begrenset til 25%.  

  

KW: Markedsadgang kun via 

følgende: 

 Utnevnelse av en Kuwaitisk 

agent. 

 Joint venture med en Kuwaitisk 

partner som har en kapitalandel 

på minst 60%. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

(iii) Formidling av forsikring som 

megling og agenturtjenester  

 

 FAE: Kun meglere som 

forhandler direkte forsikring
7
 

(CPC 8140**) 

 

 

1) FAE: Kommersiell 

tilstedeværelse er obligatorisk 

for all skadeforsikringstjenester 

unntatt skips- og 

luftfartsforsikring. Ingen for 

skips- og luftfartsforsikring. 

 

 BH: Ubundet, unntatt ingen for 

1) FAE: Ingen, unntatt som nevnt 

under markedsadgangskolonnen.  

 BH: Ubundet, unntatt ingen for 

følgende: 

(a) Risikoforsikring vedrørende: 

(i) skipsfart, kommersiell luftfart, 

romfartsutskyting og frakt 

(inkludert satellitter), med hel 

 

                                                 
7
 For større klarhet  "Direct Insurance" betyr: Liv og helsetjenester (CPC 81211 og CPC 81212) (unntatt forvaltning av pensjonsfond) og skadeforsikringstjenester (inkluderte 

ulykkesforsikring (CPC 8129). 

** Viser at den spesifiserte tjenesten omfatter kun en del av hele bredden aktiviteter dekket av CPC overenstemmelsen. 



 

- 119 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

følgende: 

(a) Risikoforsikring vedrørende:  

(i) skipsfart, kommersiell 

luftfart, romfartsutskyting og 

frakt (inkludert satellitter), med 

hel eller delvis 

forsikringsdekning for følgende: 

gods under transport, fartøyet 

som frakter godset, og ethvert 

ansvar som derav følger; og  

(ii) gods i internasjonal transitt. 

(b) Reassuranse og gjenforsikring. 

 

 OM: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet. 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen. 

 

 FAE: Kommersiell 

tilstedeværelse er påkrevd. 

Kommersiell tilstedeværelse er 

påkrevet.. 

 

 QT: Ubundet 

 

3) FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 BH: Ingen. 100% utenlandsk 

eierskap tillates.  

eller delvis forsikringsdekning for 

følgende: gods under transport, 

fartøyet som frakter godset, og 

ethvert ansvar som derav følger: 

og  

(ii) gods i internasjonal transitt.  

(b) Reassuranse og gjenforsikring . 

 

 OM: Ingen. 

 

 QT & KW: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

2) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ingen. 

 

 FAE: Ingen, unntatt som nevnt 

under markedsadgangskolonnen. 

 

 QT: Ubundet 

 

 

 

3) Alle GCC stater unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
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Forsikringsvirksomhet må kun 

utøves av private eller offentlige 

aksjeselskaper. Utenlandske 

selskaper kan opprette en filial 

eller representasjonskontor. 

 

 OM: Inntil 100% utenlandsk 

egenkapital tillates. Filialer er 

også tillat. 

 

 QT: Ubundet 

 

 KW: Markedsadgang kun via 

følgende: 

 Utnevnelse av en Kuwaitisk 

agent. 

 Joint venture med en Kuwaitisk 

partner som har en kapitalandel 

på minst 60%. 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 

 

(iv) Hjelpetjenester for forsikring som 

rådgivings-, aktuar, 

risikovurdering og 

skadesreguleringstjenester  

 KW: Kun for hjelpetjenester for 

1) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ingen 

 

 QT: Ingen, unntatt at aktiva i 

Qatar kan kun forsikres av 

1) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ubundet 
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forsikring som omfatter aktuar-, 

takst-, dispasjør- og 

rådgivningstjenester  

 Unntatt FAE (forpliktelser for 

FAE fremkommer nedenfor)  

 

selskaper med kommersiell 

tilstedeværelse i Qatar.. 

 

 KW: Ubundet 

 

2) Ingen. 

 

3) BH: Ingen. 100% utenlandsk 

eierskap tillates. Utenlandske 

selskaper kan opprette filial eller 

representasjonskontor.  

 

 OM: Opp til 100% utenlandsk 

egenkapital tillates. Filialer er 

også tillatt.  

 

 QT: Kun via en filial eller 

innlemmelse som “joint 

venture”, med utenlandsk 

egenkapital begrenset til 25%. 

 

 KW: Markedsadgang kun via 

følgende: 

 Utnevnelse av en Kuwaitisk 

agent. 

 Joint venture med en Kuwaitisk 

partner som har en kapitalandel 

på minst 60%. 

 Takstmenn og dispasjør kan 

opprette filial. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

 

 

 

 

 

2) Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 



 

- 122 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

avsnittet om horisontale 

forpliktelser. 
 

Forsikrings konsulentvirksomhet (CPC 

81402) 

(FAE kun) 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

 

Aktuartjenester (CPC 81404) 

(FAE kun) 

 

1) Ingen, unntatt at den utenlandske 

tjenesteyteren må være registrert 

hos FAE Ministry of Economy. 

(Kravet om registrering hindrer 

ikke den utenlandske 

tjenesteyteren i å levere tjenester 

fra sitt territorium til FAE).  

 

2) Ingen. 

 

3) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

1) Ingen, unntatt som vist i 

markedsadgangskolonnen.  

 

 

 

 

 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen. 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

 

Taksering, risikovurdering og 

skadesreguleringstjenester (CPC 81403) 

1) Kommersiell tilstedeværelse 

påkrevd.  

1) Kommersiell tilstedeværelse 

påkrevd. 
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(FAE kun)  

 

 

2) Kommersiell tilstedeværelse 

påkrevd. 

 

3) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

 

2) Kommersiell tilstedeværelse 

påkrevd. 

 

3) Ingen. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  

B. Bankvirksomhet og andre finansielle tjenester (unntatt forsikring) 

 

Horisontale forpliktelser:  

 

3) OM: 

(i) Utenlandsk egenkapital tillates 

opp til 70%. Men, kommersiell 

tilstedeværelse i form av heleid 

datterselskap og filial til en 

utenlandsk bank eller andre 

finansielle tjenesteytere er tillatt.  

(ii) Samlet beholdning til (a) et 

individ og partnere, (b) en 

juridisk person og partnere, (c) et 

aksjeselskap eller holdingselskap 

og partnere, i en lokal registrert 

bank (utenom helt utenlandsk 

eide datterselskap) skal ikke 

være mer enn 35% av de 

stemmeberettigete aksjene i 

banken.  

  

(v) Innskudd og annen allmenn 

innlån  

1)  Alle GCC land unntatt FAE 

& QT: Ubundet 

1)  Alle GCC land unntatt FAE 

& QT: Ubundet 
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 FAE & QT: Ingen.  

 

 

 

2)  Ingen 

 

3)  OM: Ingen 

 

 FAE:  

(i) Ingen begrensning på etablering 

av representasjonskontor;  

(ii) Ubundet for nye tillatelser for 

virksomme bankfilialer; 

(iii) Ubundet for utvidelse av 

virksomhet i eksisterende 

finansinstitusjoner.  

(iv) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 BH: Ingen. 100% utenlandsk 

eierskap tillates for banker til å 

gjøre forretninger med 

innbyggere og utlendinger i 

Bahrain. Bank virksomhet må 

kun utføres av private eller 

offentlige aksjeselskaper. 

 

 KW: Ubundet unntatt for:  

 Bankvirksomhet kan utføres av 

institusjoner opprettet i form av 

aksjeselskaper, hvor aksjene 

 

 FAE & QT: Ingen 

 

2)  Ingen 

 

3)  Ingen BH, KW & QT: Ingen 

 

 BH: Ubundet for filialer, ellers 

ingen. 

 

 KW & QT: Ubundet unntatt som 

nevnt i leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen for 

underavsnittet.  
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legges ut for offentlig tegning. 

Datterselskap til utenlandske 

banker med konsesjon for å 

drive i staten Kuwait, kan unntas 

fra denne bestemmelsen ved 

avgjørelse i Ministerrådet. 

Allokerte midler til åpning av 

datterskap til en utenlandsk 

bank, bør ikke være mindre inn 

femten millioner Dinar.  

 Utenlandske banker som har 

datterselskap i staten Kuwait bor 

føre adskilt regnskap for all 

virksomhet i Kuwait, også 

balanseregnskap samt taps- og 

vinningskonto. Slike 

datterselskap lokalisert i Kuwait 

anses som en bank i henhold til 

bestemmelsene i lov nr. 32, 

1968. Sentralbanken i Kuwait 

beslutter minimumsprinsipper, 

lover og vedtekter som skal 

overholdes vedrørende 

konsesjon/lisensiering og drift 

av datterselskapene i Kuwait. 

 

 Utenlandske investorer er tillatt 

å eie og handle bankaksjer på 

Kuwait Exchange Market 

(KSE). Godkjennelse fra 

sentralbanken i Kuwait er 

nødvendig for å eie mer enn 5% 
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av aksjene i en innenlandsk 

bank. Dette gjelder for ethvert 

individ eller gruppe investorer, 

med juridisk eller økonomisk 

forbindelse, enten ved felles 

eierskap eller ved samlet ledelse 

eller felles interesse, som vil bli 

oppfattet som en investorenhet. 

Utenlandske investorer kan eie 

mer enn 49% av egenkapitalen i 

en enkel innenlandsk bank, etter 

godkjennelse fra Ministerrådet, 

etter konsultasjon med 

sentralbanken i Kuwait.  

 Ingen institusjon utenom de som 

er registrert i bankregisteret har 

tillatelse til å utøve 

bankvirksomhet eller bruke i 

forretningsaddressen, 

publikasjoner eller reklame 

ordene: “bank”, “banker”, “bank 

owner” (bank, bankmann, 

bankeier) eller annen ordlegging 

som kan villede allmennheten 

om institusjonens egenskap. 

Ingen institusjoner annet enn de 

registrert i “Central Bank 

Register of Banks” eller 

“Register of Investment 

Companies” har adgang til å ta 

imot midler for investering fra 

tredjepart.  
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 QT: 

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og  

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner) 

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste8 i henhold til 

“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre. 

 

4)  Alle GCC land unntatt QT & 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 

edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 

bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter.   
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KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser  
 QT: Ubundet 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

følgende:  

- Tilfeller indikert i leveringsmåte 

(3) “KW” ovenfor. 

- Forholdet mellom Kuwaitisk 

arbeidskraft og total arbeidskraft 

i banken bør ikke være mindre 

enn 50%, eller forholdstallet 

fastsatt av Ministerrådet hvilken 

enn er høyest. Datterselskaper til 

utenlandske banker må oppfylle 

kravet innen tre år fra de får 

lisens til å drive virksomhet i 

staten Kuwait.  

 

4) Alle GCC land unntatt QT &  

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
 QT: Ubundet 

 

 KW: Ubundet unntatt som 

indikert i leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppen.  

(vi) Utlånsvirksomhet av enhver type, 

medregnet forbrukerkreditt, 

pantsetting, fakturakreditt og 

leverandørkreditt  

1)  Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet 

 

 FAE & QT: Ingen. 

 

2)  Ingen. 

 

3)  FAE: 

(i) Ingen begrensing for opprettelse 

av representasjonskontor; 

(ii) Ubundet for nye lisenser for 

virksomme bankfilialer; 

1)  Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet 

 

 FAE & QT: Ingen 

 

2)  Ingen. 

 

3)  Alle GCC land unntatt BH & 

KW: Ingen. 

 

 BH: Ubundet for filialetablering. 

Eller, ingen. 
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(iii) Ubundet for 

virksomhetsekspansjon for 

eksisterende finansinstanser; 

(iv) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 BH: Ingen. 100% utenlandsk 

eierskap tillates for banker å 

drive forretningsvirksomhet med 

innbyggere og utlendinger i 

Bahrain. Bankvirksomhet må 

kun foretas av private eller 

offentlige aksjeselskaper. 

 

 OM: Ingen. 

 

 QT: 

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og  

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner) 

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste9 i henhold til 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

nevnt i leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 
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“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre.” 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt i leveringsmåte (3) 

i markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v). 

 

4)  Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt i leveringsmåte (3) 

i markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser  
 

 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet unntatt som nevnt 

for to tilfeller under 

leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonne i 

                                                                                                                                                                                                                                          
edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 

bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter.   
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 undergruppe (v). 

 

(vii) Finansiell leasing  

 

1)  Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet. 

 

 FAE & QT: Ingen. 

 

2)  Ingen.  

 

3)  FAE: 

(i) Ingen begrensning på etablering 

av representasjonskontor;  

(ii) Ubundet for nye tillatelser for 

virksomme bankfilialer; 

(iii) Ubundet for utvidelse av 

virksomhet i eksisterende 

finansinstitusjoner.  

(iv) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 BH: Ingen. 100% utenlandsk 

eierskap tillates for banker til å 

gjøre forretninger med 

innbyggere og utlendinger i 

Bahrain. Bankvirksomhet må 

kun utføres av private eller 

offentlige aksjeselskaper. 

 

 OM: Ingen. 

 

 QT: 

(i) Qatar Financial Centre Antall 

1)  Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet. 

 

 FAE & QT: Ingen. 

 

2)  Ingen. 

 

3)  Alle GCC land unntatt BH & 

KW: Ingen. 

 

 BH: Ubundet for filialer, ellers 

ingen. 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

nevnt i leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen for 

underavsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 132 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

datterselskaper utenlandske 

bankinstitusjoner (utenom de 

som yter tjenester dekket av “the 

Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]”) fryses på nivået fra og 

med mars 1995 (8 

datterselskaper); og  

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner) 

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste10 i henhold til 

“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre.”. 

 

 KW: Ubundet unntatt i følgende 

tilfeller: 

 Tilfeller vist i leveringsmåte (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 

edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 

bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter.   
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i markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v); 

 Lisens kan utstedes for 

innlemmete Kuwaitiske 

selskaper hvor utlendinger 

kan eie 100% av selskapets 

egenkapital i henhold til 

betingelsene fastsatt av 

Ministerrådet (Council of 

Ministers). 

 Lisens for innlemmede selskaper 

for leasing og investering kan 

utstedes i Kuwaitisk eller 

utenlandsk valuta, helt eller 

delvis. Hovedkontoret for 

leasing og investeringsselskaper 

bør ligge i staten Kuwait. 

Stiftere utsteder en 

“Memorandum” og “Articles of 

Association” for selskapet som 

skal godkjennes av “Ministry of 

Commerce and Industry” og 

sentralbanken i Kuwait (Central 

Bank of Kuwait). 

 

4)  Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

QT: Ubundet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
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 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt i leveringsmåte (4) 

i markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v). 

 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

nevnt i leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v). 

 

(viii) All betalings- og 

pengeoverføringstjenester, 

medregnet kreditt, kreditt- og 

betalingskort, reisesjekker og 

bankanvisninger  

1)  Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet 

 

 FAE & QT: Ingen. 

 

2)  Ingen. 

 

3)  FAE: 

(i) Ingen begrensning på etablering 

av representasjonskontor;  

(ii) Ubundet for nye tillatelser for 

virksomme bankfilialer; 

(iii) Ubundet for utvidelse av 

virksomhet i eksisterende 

finansinstitusjoner.  

(iv) Utenlandsk egenkapital 

1)  Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet 

 

 FAE & QT: Ingen. 

 

2)  Ingen. 

 

3)  Alle GCC land unntatt BH & 

KW: Ingen. 

 

 BH: Ubundet for filialer, ellers 

ingen. 

 

 KW: Ubundet unntatt som nevnt 

i leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen for 
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begrenses til 49%. 

 

 BH: Ingen. 100% utenlandsk 

eierskap tillates for banker til å 

gjøre forretninger med 

innbyggere og utlendinger i 

Bahrain. Bankvirksomhet må 

kun utføres av private eller 

offentlige aksjeselskaper. 

 

 OM: Ingen. 

 

 QT: 

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og  

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner) 

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste11 i henhold til 

underavsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 

edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 
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“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre”. 

 

 KW: Ubundet unntatt i følgende 

tilfeller: 
 Tilfeller vist i leveringsmåte (3) 

i markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v); 

 Lisens kan utstedes for 

innlemmede Kuwaitiske 

selskaper hvor utlendinger kan 

eie 100% av selskapets 

egenkapital i henhold til 

betingelsene fastsatt av 

Ministerrådet (Council of 

Ministers). 

 

4)  Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter.   
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 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt i leveringsmåte (4) 

i markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v). 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt i leveringsmåte 

(4) i markedsadgangskolonnen 

for denne undergruppe. 

 

(ix) Garantier og forpliktelser  1)  Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet 
 

 

 FAE & QT: Ingen. 

 

2)  Ingen. 

 

3)  FAE: 

(i) Ingen begrensning på etablering 

av representasjonskontor;  

(ii) Ubundet for nye tillatelser for 

virksomme bankfilialer; 

(iii) Ubundet for utvidelse av 

virksomhet i eksisterende 

finansinstitusjoner.  

(iv) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 BH: Ingen. 100% utenlandsk 

eierskap tillates for banker til å 

gjøre forretninger med 

innbyggere og utlendinger i 

Bahrain. Bankvirksomhet må 

kun utføres av private eller 

offentlige aksjeselskaper. 

 

1)  Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet 
 

 

 FAE & QT: Ingen. 

 

2)  Ingen. 

 

3)  Alle GCC land unntatt BH & 

KW: Ingen. 

 

 BH: Ubundet for opprettelse av 

filialer, eller ingen.. 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

vist i leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppen. 
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 OM: Ingen. 

 

 QT: 

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og  

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner) 

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste12 i henhold til 

“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 

edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 

bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter.   
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 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt i leveringsmåte (3) 

i markedsadgangskolonne i 

undergruppe (vii). 

 

4) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt i leveringsmåte (4) 

i markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (vii). 

 

 

 

 

 

 

4)  Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

vist i leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppen. 

 

(x) Egenhandel eller på vegne av 

kunder, på børs, utenom børs eller 

på annen måte for følgende : 

A. Pengemarkedsinstrument 

(inkludert sjekker, sedler, bundet 

innskudd); 

B. utenlandsk valuta; 

C. derivater som omfatter men ikke 

er begrenset til differansehandel 

og opsjoner; 

D. kurs og renteinstrumenter, 

inklusiv produkter som 

byttehandel, terminavtaler; 

E. overførbar verdipapirer; 

F. andre omsettelig instrumenter og 

1) FAE & QT: Ingen. 

 

 BH: Ubundet for aksjer. Ingen 

for handel i fast inntektskilder. 

 

 OM & KW: Ubundet. 

 

2) Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, QT 

& KW: Ingen. 

 

 FAE: 

(i) Ingen begrensning på etablering 

av representasjonskontor;  

1)  FAE & QT: Ingen. 

 

 BH: Ubundet for aksjer. Ingen 

for handel i fast inntektskilder. 

 

 OM & KW: Ubundet 

 

2)  Ingen. 

 

3)  Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: : Ubundet unntatt for 

tilfeller vist i leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen i 
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finansobjekter, inkludert umyntet 

edelmetall. 

 

(ii) Ubundet for nye tillatelser for 

virksomme bankfilialer; 

(iii) Ubundet for utvidelse av 

virksomhet i eksisterende 

finansinstitusjoner.  

(iv) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 QT: 

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og  

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner) 

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste13 i henhold til 

“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

undergruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 

edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 

bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter 
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autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre”. 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

nevnt i leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonne i 

undergruppe (vii). 

 

4) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

nevnt i leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

vist i leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppen. 

 

(xi) Deltakelse i emisjon av enhver 

type verdipapir, herunder 

utstedelse av garantier og som 

investormegler “placement agent” 

(både børs og ikke-børs) og 

tjenester knyttet til slike 

emisjoner  

1) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet. 

 

 FAE & QT: Ingen. 

 

2) Alle GCC land unntatt BH: 

Ingen. 

 

1) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet. 

 

 FAE & QT: Ingen. 

 

2) Alle GCC land unntatt BH: 

Ingen. 
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 BH: Ubundet for aksjer og andre 

verdipapirer notert på Bahrain 

Stock Exchange (BSE). 

 

3) FAE: 

(i) Ingen begrensning på etablering 

av representasjonskontor;  

(ii) Ubundet for nye tillatelser for 

virksomme bankfilialer; 
(iii) Ubundet for utvidelse av 

virksomhet i eksisterende 

finansinstitusjoner.  
(iv) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 BH & OM: Ingen. 

 

 QT: 

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og  

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner) 

 BH: Ubundet 
 

 

 

 

3) Alle GCC medlemsstater unntatt 

KW: Ingen. 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt i leveringsmåte 

(3 i markedsadgangskolonnen 

for undergruppe (v). 
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som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste14  i henhold til 

“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre”. 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

følgende: 

 Tilfellene nevnt i leveringsmåte 

(3) i markedsadgangskolonnen i 

undergruppe (v). 

 Forsikring og veksling av 

utenlandsk verdipapirer (aksjer, 

obligasjoner, fondsandeler osv) 

tillates i Kuwait gjennom en 

Kuwaitisk agent, kun etter 

utstedelse av nødvendig lisens 

fra “Ministry of Commerce and 

Industry”, og etter godkjennelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 

edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 

bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter 
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fra sentralbanken i Kuwait 

“Central Bank of Kuwait” hvis 

agenten er under tilsyn fra 

sentralbanken CBK. 

 

4) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet som nevnt under 

leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppe (v). 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
. 

 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfellene nevnt i leveringsmåte 

(4) i markedsadgangskolonnen i 

undergruppe (v). 

 

(xii) Pengemegling. 

 

1)  Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ingen. 

 

 OM & KW: Ubundet 
 

 

2)  Ingen. 

 

3)  FAE: 

(i) Ingen begrensning på etablering 

av representasjonskontor;  

(ii) Ubundet for nye tillatelser for 

virksomme bankfilialer; 

1)  Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ingen. 

 

 OM & KW: Ubundet 
 

 

2)  Ingen. 

 

3)  Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfellene nevnt under 
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(iii) Ubundet for utvidelse av 

virksomhet i eksisterende 

finansinstitusjoner.  

(iv) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 BH & OM: Ingen. 

 

 QT:  

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og  

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner) 

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste15 i henhold til 

“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 

edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 

bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter 
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autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre”. 

 

 KW: Ubundet som nevnt under 

leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppe (vii). 

 

4)  Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet som nevnt under 

leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppe (v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfellene nevnt under 

leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonne i 

undergruppen. ( 

(xiii) Kapitalforvaltning, (kun 

kontanter eller 

porteføljeforvaltning, alle typer 

kollektive investeringsprosjekter 

og forvaltning)  

1)  FAE & QT: Ingen. 

 

 BH: Ubundet for aksjer og andre 

verdipapirer notert på Bahrain 

Stock Exchange (BSE). 

1)  FAE & QT: Ingen. 

 

 BH, OM & KW: Ubundet 
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 OM & KW: Ubundet 
. 

 

2)  Alle GCC land unntatt BH: 

Ingen. 

 

 BH: Ubundet for aksjer og andre 

verdipapirer notert på Bahrain 

Stock Exchange (BSE). 

 

3) FAE: 

(i) Ingen begrensning på etablering 

av representasjonskontor;  

(ii) Ubundet for nye tillatelser for 

virksomme bankfilialer; 

(iii) Ubundet for utvidelse av 

virksomhet i eksisterende 

finansinstitusjoner.  

(iv) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til49%. 

 

 BH: Ingen, unntatt at kun private 

og offentlige aksjeselskaper kan 

investere på vegne av tredje 

part.. 

 

 OM: Ingen. 

 

 QT: 

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

 

 

 

 

2)  Alle GCC land unntatt BH: 

Ingen. 

 

 BH: Ubundet 
 

 

 

 

3) Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ubundet unntatt for lover 

og vedtekter som regulerer 

virksomhet for utenlandske 

finansieringsinstitusjoner 

lokalisert i Kuwait (Principles, 

Rules and Regulations for 

Foreign Financial Institutions‟ 

Presence in the State of Kuwait 

to carry out the activity of Asset 

Management). 
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(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og  

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner16 

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste i henhold til 

“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre” 

 

 KW: Ubundet unntatt for lover 

og vedtekter som regulerer 

virksomhet for utenlandske 

finansieringsinstitusjoner 

lokalisert i Kuwait (Principles, 

Rules and Regulations for 

Foreign Financial Institutions‟ 

Presence in the State of Kuwait 

to carry out the activity of Asset 

Management). 
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4) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt under 

leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppe (v). 

 

4) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

nevnt under leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppen. 

 

(xiv) Betaling og avregningstjenester 

for finansgoder, herunder aksjer, 

derivater og andre omsettelige 

instrumenter  

 FAE: unntatt  

 

1) QT: Ingen. 

 

 BH: Ubundet, unntatt for aksjer 

som er notert på flere børs og 

kan avregnes på disse børsene 

etter gjensidige rettigheter og 

som oppfyller Bahrainsk 

informasjonskrav.  

 OM & KW: Ubundet 
 

 

2) Ingen. 

 

3) BH: Ubundet. Avregning av 

Bahrainsk Dinar (BD) må gå 

gjennom sentralbanken i 

Bahrain, Central Bank of 

Bahrain (CBB). Aksjer og 

verdipapirer notert på Bahrain 

1) QT: Ingen. 

 

 BH, OM & KW: Ubundet 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ingen. 

 

3) BH: Ubundet 
 

 

 OM & QT: Ingen. 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 
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Stock Exchange (BSE) må 

avregnes gjennom BSE. 

 

 OM: Ingen. 

 

 QT: 

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og 

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner 17 

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste i henhold til 

“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

nevnt under leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppen. 
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 Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 

edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 

bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter.   
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utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre”. 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt under 

leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppe (vii). 

 

4) BH & OM: Ubundet, unntatt 

som angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt under 

leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (vii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) BH & OM: Ubundet, unntatt 

som angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

nevnt under leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppe (v). 

 

(xv) Fremskaffelse og overføring av 

økonomisk informasjon, 

bearbeiding av finansiell data og 

relatert programvare. 

 

1)  Alle GCC medlemsstater 

unntatt BH & KW: Ingen. 

 

 BH: Ubundet for aksjer og 

verdipapirer notert på Bahrain 

Stock Exchange (BSE). Ellers 

ingen. 

 

 KW: Ubundet unntatt for 

1) Alle GCC medlemsstater unntatt 

BH & KW: Ingen. 

 

 BH: Ubundet, unntatt som nevnt 

i kolonnen for 

markedsadgangsbegrensninger. 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

nevnt under leveringsmåte (1) i 
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fremskaffelse og overføring av 

økonomisk informasjon levert 

direkte fra utlandet til 

abonnenter i Kuwait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Ingen. 

 

3)  Alle GCC land unntatt FAE, 

BH, QT & KW: Ingen. 

 

 FAE: 

(i) Ingen begrensning på etablering 

av representasjonskontor;  

(ii) Ubundet for nye tillatelser for 

virksomme bankfilialer; 

(iii) Ubundet for utvidelse av 

virksomhet i eksisterende 

finansinstitusjoner.  

(iv) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 BH: Ubundet for aksjer og 

verdipapirer notert på Bahrain 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppen. 

 

 

 

2) Ingen. 

 

3)  Alle GCC land unntatt BH & 

KW: Ingen. 

 

 BH: Ubundet, unntatt som nevnt 

i markedsadgangskolonnen for 

undergruppen. 

 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

nevnt i leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 153 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

Stock Exchange (BSE). Ellers, 

ingen. 

 

 QT: 

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og 

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner 18  

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste i henhold til 

“the Law for the Qatar Financial 

Centre [Law No. (7) of Year 

2005]” må få godkjennelse, 

autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre”. 
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 Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 

edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 

bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter.   
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 KW: Ubundet, unntatt for 

tilfeller nevnt under 

leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (vii). 

 

4)  Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt under 

leveringsmåte (1) og (3) 

ovenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 KW: Ubundet unntatt for tilfeller 

nevnt i leveringsmåte (1) og (3) i 

markedsadgangskolonnen i 

undergruppen. 

 

(xvi) Rådgivnings- og andre 

hjelpetjenester tilknyttet alle 

aktiviteter listet i underavsnitt (v) 

til og med (xv) om finansielle 

tjenester, inkludert 

kredittopplysninger og analyse, 

investerings- og 

porteføljeundersøkelser og 

rådgivning, råd om kjøp av 

bedrifter, omstilling og strategi  

 

1)  Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ingen. 

 

 OM: Ingen for finansielle 

informasjonstjenester og 

økonomisk rådgivningstjenester. 

Ellers, ubundet. 

 

 KW: Ubundet 
 

 

2)  Ingen. 

 

1)  Alle GCC land unntatt OM & 

KW: Ingen. 

 

 OM: Ingen for finansielle 

informasjonstjenester og 

økonomisk rådgivningstjenester. 

Ellers, ubundet. 

 

 KW: Ubundet 
 

 

2)  Ingen. 
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3)  FAE: 

(i) Ingen begrensning på etablering 

av representasjonskontor;  

(ii) Ubundet for nye tillatelser for 

virksomme bankfilialer; 

(iii) Ubundet for utvidelse av 

virksomhet i eksisterende 

finansinstitusjoner.  

(iv) Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 49%. 

 

 BH & OM: Ingen. 

 

 QT: 

(i) Antall datterselskaper 

utenlandske bankinstitusjoner 

(utenom de som yter tjenester 

dekket av “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]”) fryses på nivået fra 

og med mars 1995 (8 

datterselskaper); og  

(ii) Enhver enhet (inkludert 

utenlandske bankinstitusjoner) 

som yter bank eller annen 

finansiell tjeneste19  i henhold 

3)  Alle GCC land unntatt KW: 

Ingen. 

 

 KW: Ubundet, unntatt for 

tilfeller nevnt under 

leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Dette omfatter all bank og finansieringstjenester (utenom forsikring og forsikrings-relaterte tjenester) som er tillatt å tilby i Qatar, medregnet følgende: (i) finansiell 

forretningsvirksomhet, bankvirksomhet av enhver art, og investeringsvirksomhet, inkludert (uten begrensninger) all forretningsvirksomhet som normalt tilbys av investerings-

forretnings- og finans banker, så vel som Islamsk og elektronisk bankvirksomhet, (ii) pengemarkeds, aksjemarkeds og varemarkeder i alle kategorier, inkludert handel med 

edelmetall, aksjer , obligasjoner, verdipapirer og annen finansieringsaktiviteter avledet derfra eller assosiert med (iii) penge og formues forvaltning, investeringsfond, 

prosjektfinansiering og konsernfinansiering i alle forretningsområder samt Isalamsk bank og finansieringsvirksomhet; (iv) fondsforvaltning, rådgivnings og 

formuesforvaltning av enhver art; (v) pensjonsfond og kredittvirksomhet (vi) aksjemegling, og all annen finansmegling; (vii) finansagentvirksomhet og fremskaffelse av 
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til “the Law for the Qatar 

Financial Centre [Law No. (7) of 

Year 2005]” må få godkjennelse, 

autorisasjon eller lisens fra 

Ministerrådet før det kan ytes 

tjenester utenom ethvert område 

utpekt av Ministerrådet som 

“Qatar Financial Centre”. 

 

 KW: Ubundet, unntatt for 

tilfeller nevnt under 

leveringsmåte (3) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (xiv). 

 

4) Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt under 

leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Alle GCC land unntatt QT & 

KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 KW: Ubundet unntatt for 

tilfeller nevnt under 

leveringsmåte (4) i 

markedsadgangskolonnen for 

undergruppe (v). 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
bedriftsfinansiering og annen finansiell rådgivning, investeringsrådgivning og investeringstjenester av enhver art: (viii) finansforvaltningstjenester og forretningsvirksomhet 

som juridiske formyndere og forvalter.   
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DEL II (KSA kun) 

 

   

A.  Forsikringsvirksomhet og 

forsikringsrelaterte tjenester: 
(Markedsadgang kun for 

samvirkes forsikringstjenester) 

   

a. Livs- og spareforsikring (?) 

“Protection and savings 

insurance.”
20

   

                            

b. Skadeforsikring 

(Generell forsikring og 

helseforsikring). 

 

c. Reassuranse og retrocesjon  

   

d. Forsikringsformidling (Megling og 

Agentur).  

                                        

e. Hjelpetjenester for forsikring 

(rådgivning, aktuar, risikovurdering 

og skadeoppgjørstjenester).                                                          

 

1) Ubundet unntatt intet for: 

b) Risikoforsikring for skipsfart, 

kommersiell luftfart, 

romfartsutskyting og frakt 

(inkludert satellitter), med hel eller 

delvis forsikringsdekning for 

følgende:  

 - Varer under transport, 

befordringsmiddelet og ethvert 

ansvar som følger av, 

- Risikoforsikring vedrørende varer 

i internasjonal transitt.  

c) Reassuranse og gjenforsikring. 

d) Megling og formidling. 

e) Tilleggstjenester for forsikring, 

Rådgivning, aktuar, 

risikovurdering og 

skadeoppgjørstjenester 

 

2) Ingen. 

 

3) for a), b), og c) Kommersiell 

tilstedeværelse er tillatt i form av en 

lokal registrert 

1) Ubundet unntatt intet for: 

b) -Risikoforsikring for skipsfart, 

kommersiell luftfart, 

romfartsutskyting og frakt 

(inkludert satellitter), med hel eller 

delvis forsikringsdekning for 

følgende:  

-Varer under transport, 

befordringsmiddelet og ethvert 

ansvar som følger av, 

-Risikoforsikring vedrørende varer 

i internasjonal transitt.  

c) Reassuranse og gjenforsikring. 

d) Megling og formidling. 

e) Tilleggstjenester for forsikring, 

Rådgivning, aktuar, 

risikovurdering og 

skadeoppgjørstjenester. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen. 

 

 

 

                                                 
20

 Som definert i artikkel 3, del 3:1-3 av “the Cooperative Insurance Companies Control Law Implementing Regulations”, utgitt  25 april 2004, inkludert beskyttelse mot lang levetid. 
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samvirkesforsikringsaksjeselskap, 

eller som et direkte etablert 

datterselskap til et internasjonalt 

forsikringsselskap i drift i Saudi 

Arabia som en 

samvirkesforsikringsyter
21

.  

Utenlandsk deltakelse i aksjeselskapet 

tillates opp til 60%. 

 

For d) Kommersiell tilstedeværelse er 

tillatt i form av et lokalt registrert 

aksjeselskap med begrenset ansvar. 

Utenlandsk deltakelse tillates opp til 

60%.  

 

For e) kommersiell tilstedeværelse 

for skadebehandling og 

risikovurdering er tillatt i form av 

et lokalt registrert aksjeselskap 

med begrenset ansvar.  Utenlandsk 

deltakelse tillates opp til 60%. For 

aktuar og rådgivningstjenester 

kommersiell tilstedeværelse tillates 

som fysisk person eller juridisk 

enhet . 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

                                                 
21

 For klarhets skyld, datterselskap til utenlandske forsikringsselskaper som drives som et samvirke er ikke påkrevet å drive som offentlige aksjeselskaper i Saudi Arabia. 
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B. Bankvirksomhet og andre 

finansielle tjenester (unntatt 

forsikring) 

   

a. Mottak av innskudd og andre 

midler for tilbakebetaling fra 

allmennheten 

b. Utlån av enhver art, herunder 

konsumkreditt, realkreditt, 

faktoring og finansiering av 

kommersielle transaksjoner  

c. Finansiell leasing 

d. All betalings og 

pengeoverføringstjenester, 

inkludert betalingskort, reisesjekker 

og bankremisser  

e. Garantier og forpliktelser 

f. Egenhandel eller handel for kunder, 

på børs, utenom børs eller ellers, 

følgende: 

- pengemarkedsinstrumenter 

(medregnet sjekker, sedler, 

banksertifikater); 

- utenlandsk valuta; 

- derivater, medregnet men ikke 

begrenset til, termin og 

opsjonshandel; 

- valutakurs og rente 

instrumenter, medregnet 

produkter som bytte og; 

- overførbare verdipapirer; 

- andre omsettelige instrumenter 

og finansielle verdier, 

(1)  Ubundet, unntatt for 'l.', „k.' og, 

under 'i.', kun for kontant eller 

porteføljeforvaltning, alle former 

fellesinvesteringer, forvaltnings-, 

depot- og fondstjenester ytes kun 

av institusjoner for institusjonelle 

kunder, herunder kollektive 

investeringsplaner. 

(2)  Ingen, unntatt ubundet for 

pensjonsfondsforvaltning under 'i.' 

og all innenlandsk oppgjørs- og 

avregningstjenester som ytes 

utelukkende av “The Saudi 

Arabian Monetary Agency 

(SAMA)” under 'j.' Dette 

begrenser også nasjonal 

behandling. 

(3) Ingen, unntatt: 

 - Kommersielle tilstedeværelse 

for banker er tillatt i form av 

lokal notert offentlig 

aksjeselskap eller som 

datterselskap til en 

internasjonal bank.. 

 - Ikke-Saudi arabisk deltakelse i 

et fellesforetak tillates opp til 

60%. 

 - Slike finansielle tjenester skal 

ytes av kommersielle banker 

(1) Ubundet, unntatt som nevnt i 

markedsadgangskolonnen 

 

 

 

 

 

 

(2) Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når Saudi arabiske 

finansinstitusjoner tilbyr 

tilleggspensjonsordninger 

utover den offentlige 

pensjonsordningen, vil 

dette være åpen for 

utenlandske tilbydere kun 

ved leveringsmåte (2) og 

(3). 
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herunder edelmetall. 

g. deltakelse i utstedelse av alle typer 

verdipapirer, medregnet garanti 

utstedelse og emisjon som agent 

(offentlig eller utenom børs) og 

ytelse av tjenester knyttet til slike 

emisjoner 

h. Pengemegling 

i. Kapitalforvaltning, som kontanter 

eller porteføljeforvaltning, alle 

former fellesforvaltning av 

investeringer, pensjonsfond, 

oppbevarings-, depot- og 

avregningstjenester 

j. Oppgjør og avregningstjenester for 

finanskapital, inkludert 

verdipapirer, derivater og andre 

omsettelige instrumenter 

k. Rådgivnings og andre tilleggs 

finansielle tjenester for all 

virksomhet nevnt i underavsnitt 'a.' 

til 'l.', medregnet 

kredittopplysninger og vurdering, 

investerings og portefølje 

undersøkelse og rådgivning, råd om 

anskaffelse samt bedrifts 

omorganisering og strategi  

l. Anskaffelse og overføring av 

finansinformasjon, databehandling 

av finansopplysninger og tilknyttet 

software 

 

unntatt at kapitalforvaltning 'i.' 

og rådgivningstjenester 'k.' kan 

ytes av ikke-kommersielle 

bankinstitusjoner ifølge 

kapitalmarkedsloven. 

 - Ubundet for 

pensjonsfondsforvaltning 

under 'i.'. Dette begrenser også 

nasjonalbehandling. 

 - Ubundet for all innenlandsk 

oppgjørs- og 

avregningstjenester 

utelukkende levert av SAMA 

under 'j.'. Dette også begrenser 

nasjonal behandling.. 

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
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8. Helse og relaterte sosiale tjenester 

 (annet enn det nevnt under 1.A.h-j.) 

 

   

A. Sykehustjenester (CPC 9311) 

 

1)  Alle GCC land unntatt BH, 

KSA & QT: Ingen. 

 

 BH & QT: Ubundet 
 

 KSA: Ubundet*. 

 

2)  Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

3) FAE: 

- 100% utenlandsk egenkapital 

tillates, betinget av konsesjon fra 

gjeldende myndighet, som vil bli 

basert på nødvendighetstesting 

som tar hensyn til antall sykehus, 

medisinske og andre helsesentre 

i en gitt region. 

- 100% utenlandsk egenkapital 

tillates i Dubai Health Care City. 

Nødvendighetstest vil ikke bli 

krevet. 

  

 BH: Private sykehus kan 

etableres av Bahrainske leger 

med ikke mindre enn 5 års 

sammenhengende praksis eller 

1)  Alle GCC land unntatt BH, 

KSA & QT: Ingen. 

 

 BH & QT: Ubundet 
 

 KSA: Ubundet*. 

 

2)  Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

3)  Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
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av organisasjoner, selskaper og 

foreninger som er etablert i 

Bahrain. 

 

 KSA: Ingen, bortsett fra 

etablering av et selskap mellom 

et utenlandsk sykehusselskap og 

en autorisert Saudi arabisk lege. 

 

 OM: Kun for sykehus med fler 

enn 50 senger. Utenlandsk 

egenkapital begrenses opp til 

70%. 

 

 QT: Ubundet 
 

 KW: Ingen. 

 

4) Alle GCC land unntatt BH & QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 BH & QT: Ubundet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt BH & QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 BH & QT: Ubundet 
 

B. Andre helsetjenester for 

mennesker (CPC 9319, unntatt 

CPC 93191) 

 

1) Alle GCC land unntatt BH, KSA 

& QT: Ingen. 

 

 BH & QT: Ubundet 
 

 KSA: Ubundet *. 

 

1) Alle GCC land unntatt BH, KSA 

& QT: Ingen. 

 

 BH & QT: Ubundet 
 

 KSA: Ubundet *. 
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2) Alle GCC land unntatt OM & 

QT: Ingen. 

 

 OM & QT: Ubundet 
 

3) FAE: 

- 100% utenlandsk egenkapital 

tillattes, betinget av konsesjon 

fra gjeldende myndighet, som 

baseres på nødvendighetstesting 

som tar hensyn til antall sykehus, 

medisinske og andre helsesentre 

i en gitt region. 

- 100% utenlandsk egenkapital 

tillates i Dubai Health Care City. 

Nødvendighetstest vil ikke bli 

krevet. 

 

 BH & KW: Ingen. 

 

 KSA: Ingen, bortsett fra 

etablering av et selskap mellom 

et utenlandsk sykehusselskap og 

en autorisert Saudi arabisk lege. 

 

 OM & QT: Ubundet 
 

4) Alle GCC land unntatt BH, OM 

& QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

2) Alle GCC land unntatt OM & 

QT: Ingen. 

 

 OM & QT: Ubundet. 
 

3) Alle GCC land unntatt BH, OM 

& QT: Ingen. 

 

 BH, OM & QT: Ubundet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt BH, OM 

& QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 



 

- 164 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

 BH, OM & QT: Ubundet 
 

 BH, OM & QT: Ubundet 
 

C. Velferdstjenester (CPC 933) 

 

 (Unntatt KSA) 

 

1) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet 
 

 KW: Ingen 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet 
 

 KW: Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet 
 

 KW: Ingen. 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet 
 

 KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

1) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet 
 

 KW: Ingen. 

 

2) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet 
 

 KW: Ingen 

 

3) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet 
 

 KW: Ingen. 

 

4) Alle GCC land unntatt KW: 

Ubundet 
 

 KW: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 

9. TURISME OG 

REISELIVSTJENESTER 
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Hotell og restauranter 
A.  (CPC 64110, 64120 & 642) 

 

 FAE & KSA: Inkludert CPC 643 

 

 KSA: Unntatt barer, nattklubber, 

osv. 

 

 QT: CPC 641-643 

 

 KW: Kun restauranter og catering 

 

1) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

2) Ingen. 

 

 

 

 

3) FAE: 

- Hoteller: utenlandsk egenkapital 

tillates opp til 49%. For drift av 

hoteller kun opp til 70%. 

- Restauranter: utenlandsk 

egenkapital tillates opp til 70%. 

 

 BH, KSA & QT: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 70%, unntatt for 

fire stjerners hoteller og ovenfor 

hvor opp til 100% utenlandsk 

egenkapital tillates. 

 

 KW: Ingen, unntatt for 

nødvendighetstest. 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

1) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

3) Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
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 QT: Ubundet 
 

 

 QT: Ubundet  

B. Reisebyrå og 

turoperatørtjenester (CPC 7471) 

 

 Unntatt tjenester forbundet med 

Umra og Hajj (i.e. Islamsk 

pilgrims- og tilknyttede tjenester) 

 

 For KSA: Unntatt for Umra og 

Hajj 

 

1) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet  
2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

3) FAE & QT: Ubundet 
 

 BH & KW: Ingen. 

 

 KSA: Ingen, unntatt 

nødvendighetstest for reisebyråer 

alene, basert på forholdet 

mellom befolkningen og antall. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 FAE & QT: Ubundet. 

 

1) Alle GCC land unntatt QT: Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

2) Alle GCC land unntatt QT: Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

 

3) FAE & QT: Ubundet 
 

 BH, KSA, OM & KW: Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE & 

QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 FAE & QT: Ubundet 
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C. Turistguide-tjenester (CPC 

74720) 

 

 QT: CPC 7472 

 

 Alle GCC medlemsstater: Unntatt 

tjenester i forbindelse med Umra 

and Hajj (i.e. Islamsk pilgrims- 

og tilknyttede tjenester) 

 

 For KSA: Unntatt for Umra og 

Hajj 

 

1) Alle GCC land unntatt OM & 

QT: Ingen. 

 

 OM & QT: Ubundet 
 

2) Alle GCC land unntatt OM & 

QT: Ingen. 

 

 OM & QT: Ubundet 
 

3) Alle GCC land unntatt FAE, OM 

& QT: Ingen. 

 

 FAE, QT: Utenlandsk 

egenkapital begrenset til 49%.  

 

 OM: Ubundet 
 

4) Alle GCC land unntatt OM & QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 OM & QT: Ubundet 
 

1) Alle GCC land unntatt OM & 

QT: Ingen. 

 

 OM & QT: Ubundet 
 

2) Alle GCC land unntatt OM & 

QT: Ingen. 

 

 OM & QT: Ubundet 
 

3) Alle GCC land unntatt OM: 

Ingen. 

 

 OM: Ubundet 
 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt OM & 

QT: Ubundet, unntatt som 

angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

 OM & QT: Ubundet 
 

 

10. TJENESTER I TILKNYTNING 

TIL FRITID, KULTUR OG 

IDRETT 
 

   

A. Underholdningstjenester 

(medregnet teater, levende 

1) Ingen. 

 

1) Ingen. 
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orkestre og sirkus tjenester) (CPC 

9619) 

 

 (Kun FAE, BH & KW) 

 

 Kun for teater, levende orkestre 

og sirkustjenester 

 

2) Ingen. 

 

3) FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 75%. 

 

 BH & KW: Ingen. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

B. Nyhetsbyråer (CPC 962) 

 

 FAE: Kun i Dubai Media City 

 

1) Alle GCC land unntatt KSA: 

Ubundet 
 

 KSA: Ingen. 

 

2) Alle GCC land unntatt KSA: 

Ubundet 
 

 KSA: Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & OM: Ubundet 
 

 FAE: 100% utenlandsk 

egenkapital tillates. 

 

 KSA: Ingen. 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

1) Alle GCC land unntatt KSA: 

Ubundet  
 

KSA: Ingen. 

 

2) Alle GCC land unntatt KSA: 

Ubundet 
 

 KSA: Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt KSA & 

OM: Ubundet 
 

 KSA & OM: Ingen. 
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4) Alle GCC land unntatt KSA & 

OM: Ubundet 
 

 KSA & OM: Ubundet, unntatt 

som angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

4) Alle GCC land unntatt KSA & 

OM: Ubundet 
 

 KSA & OM: Ubundet, unntatt 

som angitt i avsnittet om 

horisontale forpliktelser 
 

D. Idretts- og annen fritidstjeneste 

(CPC 964) 

 

 FAE, KSA & KW: Kun CPC 

96491 (kun parker og offentlig 

hagetjenester) 

 

1) Alle GCC land unntatt KSA & 

KW: Ubundet 
 

 KSA & KW: Ingen. 

 

2) Alle GCC land unntatt KSA & 

KW: Ubundet 
 

 KSA & KW: Ingen.. 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet 
 

 FAE: Utenlandsk egenkapital 

begrenses til 75%. 

 

 KSA & KW: Ingen. 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet. 

 

 FAE, KSA & KW: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet 

om horisontale forpliktelser 

1) Alle GCC land unntatt KSA & 

KW: Ubundet 
 

 KSA & KW: Ingen. 

 

2) Alle GCC land unntatt KSA & 

KW: Ubundet 
 

 KSA & KW: Ingen. 

 

3) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet 
 

 FAE, KSA & KW: Ingen. 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt FAE, 

KSA & KW: Ubundet. 

 

 FAE, KSA & KW: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet 

om horisontale forpliktelser 
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11. TRANSPORTTJENESTER 

 

 KW: Vil fremlegge et tilbud for maritime tjenester innen desember 2012. Tilbudet vil være i tråd med internasjonale lover og standarder 

vedrørende innsyn. Det vil sikre ikke-diskriminerende behandling, og kan vurdere adgangen til å eie og kontrollere en majoritetsandel av 

virksomheter i Kuwait. 

 

A. Sjøtransport (PART I: FAE, BH 

& QT) 

 (KSA & OM forpliktelser finnes i 

Del II) 

 

   

Internasjonal sjøtransport  
 Gods og passasjer (CPC 7211 og 

7212, uten 

innenrikstransporttjenester) 

 

 FAE: Omfatter følgende: 

- Vedlikehold og reparasjon av 

fartøy  

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) FAE: 

- Gods: Utenlandsk 

egenkapital tillates inntil 

49%. 

- Passasjerer: Utenlandsk 

egenkapital tillates opp til 

70%. 

- Vedlikehold og reparasjon 

av fartøy: Ingen. 

 

 BH: Ingen. 

 

 QT: Ingen, unntatt at slike 

tjenester kan kun ytes via 

partnerskap med minimum 51% 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAE & BH: 

Følgende havnetjenester 

tilbys internasjonal 

sjøtransport på ikke-

diskriminerende 

leveringsbetingelser: 

 Losing 

 Slepe og tauebistand 

 Proviantering, å fylle 

opp drivstoff og vann  

 Renovasjon og 

fjerning av 

ballastvann 

 “Port Captain‟s” 

tjenester 

 Navigasjonstjenester 

 Nødvendige 

landbaserte 

driftstjenester blant 
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Qatarsk eierskap. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
. 

 

annet 

kommunikasjon, vann 

og elektriske artikler. 

 Nød 

reparasjonsmuligheter  

 Ankerplass samt 

forankringstjenester 

 

 Maritime hjelpetjenester (kun 

BH): 

- Skipsmeglingstjenester
22

 

- Maritim spedisjonstjenester
23

 

- Skipsmegling 

- Lagringstjenester (CPC742) 

- Container oppbevaring og depot 

tjenester
24

 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 Maritime hjelpetjenester (kun 

FAE): 

- Maritim lasthåndteringstjenester
25

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

                                                 
22

 Skipsmeglingtjenester “Maritime agency services”, betyr representasjon innen et gitt geografisk område, som agent for forretningsinteressene til en eller flere rederier for 

følgende formål: 

- Markedsføring og salg av maritim transport og tilknyttede tjenester, fra anbud til fakturering og utstedelse av fraktbrev på vegne av selskaper, videresalg av 

nødvendige tilknyttede tjenester, dokument forberedelse og  informasjon om forretningen; 

- Opptre på vegne av selskapene som organiserer havneanløp eller mottar last når nødvendig.” 
23

Spedisjonstjenester  “Freight forwarding services” betyr organisering og overvåking av lasthåndtering på vegne av utskiper, gjennom anskaffelse av transport og tilkyttede 

tjenester, forberedelse av dokumentasjon og fremskaffelse av forretningsinformasjon.” 
24

 Container oppbevaring og depot tjenester “Container station and depot services, betyr lagring av containere, i havneområdet eller innland, med sikte på å tømme/pakke, 

reparere og klargjøre  for utskiping.” 
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- Lagringstjenester (CPC742) 

- Container oppbevaring og 

depottjenester
26

 

- Skipsmeglingstjenester
27

 

- Maritim spedisjonstjenester
28

 

 

 

3) Utenlandsk egenkapital 

tillates opp til 49%.
29

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

3) Ingen 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

A. Maritim transporttjenester (DEL 

II: KSA & OM) 

 

   

 KSA: 

a. Persontransport (CPC 7211) 

b. fraktbefordring (CPC 7212) 

c. Leie av fartøy med besetning 

(CPC 72130) 

d. Vedlikehold og reparasjon av 

fartøy 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

Følgende tjenester i havn 

tilbys for internasjonal 

skipsfart til akseptable og 

ikke-diskriminerende 

vilkår: 

 Havne- og vannveis 

virksomhet (unntatt 

håndtering av last) 

                                                                                                                                                                                                                                          
25

Maritim lasthåndteringstjenester ( “maritime cargo handling services” ) betyr virksomheter som utfører  laste-og lossearbeider (stueing), herunder ekspedisjon i havnen, 

men ikke dokkarbeider når arbeidskraften er uavhengig organisert utenom bedriftene, “stevedoring or terminal operator companies”. Virksomhet som er dekket omfatter 

organiseringen og  tilsyn av lasting/lossing av lasten på/av et skip; å surre fast/løse bindingen av lasten; mottak/levering og lagring av last før avskiping eller etter avlasting.. 
26

 Container oppbevaring og depottjenester “Container station and depot services“ betyr lagring av containerer, i havneområdet eller innland, med sikte på å tømme/pakke, 

reparere og klargjøre for utskiping.” 
27

 Skipsmeglingtjenester “Maritime agency services”, betyr representasjon innen et gitt geografisk område, som agent for forretningsinteressene til en eller flere rederier for 

følgende formål: 

- Markedsføring og salg av maritim transport og tilknyttede tjenester, fra anbud til fakturering og utstedelse av fraktbrev på vegne av selskaper, videresalg av 

nødvendige tilknyttede tjenester, dokument forberedelse og  informasjon om forretningen; 

Opptre på vegne av selskapene som organiserer havneanløp eller mottar last når nødvendig.” 
28

 Spedisjonstjenester  “Freight forwarding services” betyr organisering og overvåking av lasthåndtering på vegne av utskiper, gjennom anskaffelse av transport og tilkyttede 

tjenester, forberedelse av dokumentasjon og fremskaffelse av forretningsinformasjon.” 
29

 Virksomhet kan underlegges  spesifikke tjenesteplikter fastsatt av  aktører med konsesjon fra offentlig myndighet. 
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avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 Losing og 

forankringstjenester  

 Navigasjonstjenester 

 Bergings- og 

hevingstjenester for 

fartøy  

 Alle andre 

hjelpetjenester for 

vannveis transport 

 

 OM: 

 Gods og passasjer (CPC 7211 and 

7212) 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

 

3) Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

Følgende tjenester tilbys 

internasjonal skipsfart til 

ikke diskriminerende 

leveringsbetingelser: 

 Losing 

 Sleping og tauings 

assistanse 

 Proviantering, 

påfylling av 

brennstoff og vann 

 Renovasjon og 

håndtering av ballast 

vann 

 Havnefogdstjenester 

 Navigasjonsbistand 

 Landbaserte 

driftstjenester som er 

nødvendige for 

skipsdrift herunder 

samband, vann og 

strøm. 
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 Nød reparasjons 

muligheter 

 

C. Lufttransporttjenester 

       (definisjoner av tjenestene er å 

finne i Lufttransport-vedlegget) 
 

   

1A) Salg og markedsføring av 

lufttransporttjenester 
 

 BH: unntatt “line maintenance” 

(enklere vedlikehold for å sikre at 

fly kan gjennomføre planlagt 

rute) 

 

 KSA: Unntatt ”deler derav” (“and 

parts thereof”) 

 

1B) Reparasjon og vedlikehold av 

luftfartøy CPC 746 (kun KSA) 
 

1) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

3) Alle GCC land unntatt OM & 

QT: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

 QT: Ubundet 
 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 

1) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

3) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
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2) Salg og markedsføring 

 

 (Unntatt KSA) 

 

1) FAE & QT: Ubundet 
 

 BH, OM & KW: Ingen. 

 

2) FAE & QT: Ubundet 
 

 BH, OM & KW: Ingen. 

 

3) FAE & QT: Ubundet 
 

 BH & KW: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

4) FAE & QT: Ubundet 
 

 BH, OM & KW: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet 

om horisontale forpliktelser 
 

1) FAE & QT: Ubundet 
 

 BH, OM & KW: Ingen. 

 

2) FAE & QT: Ubundet 
 

 BH, OM & KW: Ingen. 

 

3) FAE & QT: Ubundet 
 

 BH, OM & KW: Ingen. 

 

 

 

 

4) FAE & QT: Ubundet 
 

 BH, OM & KW: Ubundet, 

unntatt som angitt i avsnittet 

om horisontale forpliktelser 
 

 

3) Databaserte reservasjonssystemer  

 

1) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

2) Alle GCC land unntatt QT: 

Ingen. 

 

 QT: Ubundet 

1) Alle GCC land unntatt QT: Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

2) Alle GCC land unntatt QT: Ingen. 

 

 QT: Ubundet 
 

3) Alle GCC land unntatt QT: Ingen. 
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3) Alle GCC land unntatt OM & 

QT: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenses opp til 70%. 

 

 QT: Ubundet 
 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

 

 QT: Ubundet 
 

 

 

 

 

 

 

4) Alle GCC land unntatt QT: 

Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 QT: Ubundet 
 

E. Jernbanetransporttjenester (kun 

FAE & KSA) 

   

a. Passasjer transport (CPC 7111) 

b. Godstransport (CPC 7112) 

c. Skiftetjenester (CPC 7130) 

d. Vedlikehold og reparasjon av 

jernbanemateriell (CPC 8868) 

e. Støttetjenester for 

jernbanetransport (CPC 743) 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) FAE: I 

 

 KSA: Utenlandsk investering i 

form av å bygge, drive og 

overføre “Build, Operate and 

Transfer (BOT)”. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 
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forpliktelser 
 

forpliktelser 
 

G. Rørledningstransport (kun 

KSA) 

 

a. Transport av drivstoff(CPC 7131) 

b. Transport av andre 

varer(CPC7139) 

 

 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
. 

 

 

H. Tjenester i tilknytning til alle 

typer transport (omfatter ikke 

nasjonal maritim kabotasje og 

lufttransport) 

 

 Kun KSA & OM 

 

 KSA: begrenset til maritime, 

jernbane og luftfartstjenester i 

tråd med GATS anneks om 

Luftfartstjenester 

 

   



 

- 178 - 
 

Måter å yte tjenester på:     1) Grenseoverskridende ytelser        2) Forbruk i utlandet               3) Kommersiell tilstedeværelse                           4) Fysiske 

personers tilstedeværelse 

 

a. Håndtering av last  

 (CPC 741) 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) KSA: Ingen 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenset opp til 70%. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

b. Lagrings- og lagertjenester 
(CPC 742) 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) KSA: Ingen. 

 

 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenset opp til 70%. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser. 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen. 

 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 

 

c. Formidling av frakt (CPC 748) 

 

1) Ingen. 

 

2)      Ingen. 

 
3) KSA: Ingen. 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3)     Ingen. 
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 OM: Utenlandsk egenkapital 

begrenset opp til 70%. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

d. Annet (CPC 749) 

 Kun OM 

 Utelukker KSA, unntatt som 

nevnt i tilleggsforpliktelser. 

 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

3) Utenlandsk egenkapital 

begrenset opp til %. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

1) Ingen. 

 

2) Ingen. 

 

3) Ingen. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i 

avsnittet om horisontale 

forpliktelser 
 

 

For KSA: 

Tjenester knyttet til CPC 

749 tilbys for tiden av 

offentlig sektor. I den 

grad markedsadgangen til 

tjenester omfattet av CPC 

749 åpnes for private 

under Saudi arabisk lov, 

vil det gis nasjonal 

behandling. 

 

 

 


