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اجلريدة الر�سمية العدد )903(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/9    

بالت�سديـق على اتفاقيــة بني حكومـــة �سلطنـــة عــمــان 

وحكومـــة جمهوريــة ال�ســـني ال�سعبيــة حـــول الإعفــاء املتبــادل 

من تاأ�سريات الدخول حلاملى اجلوازات الدبلوما�سية واخلدمة واخلا�سة 

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية ال�سني ال�سعبية حول الإعفاء 

املتبادل من تاأ�سريات الدخول حلاملى اجلوازات الدبلوما�سية واخلدمة واخلا�سة املوقعة 

فى بكني بتاريخ 23 ذو احلجة 1430هـ املوافق 10 دي�سمرب 2009م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى :  الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها .

املــادة الثـانيـــة :  ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 27 من حمرم  �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 13 من ينايــر  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية

بني حكومة �سلطنة عمان

وحكومة جمهورية ال�سني ال�سعبية

حول الإعفاء املتبادل من تاأ�سريات الدخول

حلاملى اجلوازات الدبلوما�سية واخلدمة واخلا�سة

اإليهما فيما  ، ) ي�سار  اإن حكـــومة �سلطنـــة عمــان وحكومـــة جمهــوريـــة ال�ســـني ال�سعبيــــة 

بعد بــ » الطرفني املتعاقدين » (

بني  الزيارات  لتبادل  وت�سهيال   ، بينهما  فيما  الودية  العالقات  تعزيز  فى  يرغبان  واإذ 

مواطنيهما ،

الدخول حلاملى جوازات  تاأ�سريات  املتبادل من  الإعفاء  ودية حول  م�ساورات  اأجريتا  واإذ 

ال�سفر الدبلوما�سية واخلدمة واخلا�سة على اأ�سا�س امل�ساواة واملنفعة املتبادلة ،

فقد اتفقا على ما يلى :

املادة الأوىل

1 - يعفى مواطنو �سلطنة عمان ممن يحملون جوازات �سفر دبلوما�سية اأو خدمة اأو خا�سة 

ومواطنو جمهورية ال�سني ال�سعبية ممن يحملون جوازات �سفر دبلوما�سية اأو خدمة 

املرور من  اأو  الآخر  املتعاقد  الطرف  اإقليم  اإىل  الدخول  تاأ�سريات  املفعول من  �سارية 

خالله اأو اخلروج منه .

2 - جوازات �سفر اخلدمة التابعة جلمهورية ال�سني ال�سعبية امل�سار اإليها فى هذه التفاقية 

ل ت�سمل جوازات ال�سفر املخ�س�سة لل�سوؤون العامة .

املادة الثانية

يدخل مواطنو اأى من الطرفني املتعاقدين امل�سار اإليهم فى املادة الأوىل من هذه التفاقية 

املنافذ  خالل  من  منه  واخلروج  خالله  من  والعبور  الآخر  املتعاقد  الطرف  اإقليم  اإىل 

وفقا  الالزمة  الر�سمية  الإجراءات  اتباع  عليهم  ويتعني  الدوليني  للم�سافرين  احلدودية 

للوائح ذات ال�سلة املعمول بها لدى ال�سلطات املعنية لدى الطرف الآخر .
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املادة الثالثة

1 -  يتعني على مواطنى اأى من الطرفني املتعاقدين اللتزام بالقوانني والأنظمة املعمول 

بها لدى الطرف املتعاقد الآخر خالل فرتة اإقامتهم فى اإقليم الطرف الآخر ، ما مل 

املتعاقدان  الطرفان  يكون  التى  ال�سلة  ذات  الدولية  املعاهدات  فى  ذلك  على غري  ين�س 

اأع�ساء فيها . 

2 -  يتعني على مواطنى اأى من الطرفني املتعاقدين امل�سار اإليهم فى املادة الأوىل من هذه 

اإقليــــم الطــرف املتعاقد الآخر ملدة تزيـد  ، والذيــن يعتــزمون الإقامــــة فى  التفاقية 

الت�سجيل الر�سمية وفقا للوائح ذات ال�سلة  اإجراءات  اتباع   ، عن )30 ( ثالثني يوما 

لدى ال�سلطات املعنية لدى الطرف الآخر .

املادة الرابعة

اأعلى من  اأو  املركزية  احلكومة  فى  وزير  نائب  م�ستوى  على  امل�سوؤولني ممن  على  ينبغى 

نائب وزير ، وال�سباط ممن ي�سغلون رتبة لواء فما فوق فى القوات امل�سلحة لدى اأى من 

اإبالغ  اأو  الآخر  املتعاقد  الطرف  املتعاقدين احل�سول على موافقة م�سبقة من  الطرفني 

ال�سلطات املعنية لدى الطرف املتعاقد الآخر عن طريق القنوات الدبلوما�سية قبل موعد 

�سفرهم اإىل اإقليم الطرف الآخر لأغرا�س ر�سمية .

املادة اخلام�سة

هذه التفاقية ل تقيد حق اأى من الطرفني املتعاقدين فى منع اأى اأ�سخا�س غري مرغوب 

اإنهاء  اأو  اإقليمه  دخول  من  الآخر  املتعاقد  الطرف  مواطنى  من  مقبولني  غري  اأو  فيهم 

اإقامتهم بدون اإبداء اأ�سباب ذلك .

املادة ال�ساد�سة

اأو بجزء منها  بالكامل  العمل بهذه التفاقية  املتعاقدين تعليق  يجوز لأى من الطرفني 

موؤقتا لأ�سباب تتعلق بالأمن القومى اأو بالنظام العام اأو بال�سحة العامة . بيد اأنه ينبغى 

عليه م�سبقا اإبالغ الطرف املتعاقد الآخر كتابيا قبل وقت كافى

 بنيته فى تعليق هذه التفاقية وباإلغاء التعليق لحقا عن طريق القنوات الدبلوما�سية .
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املادة ال�سابعة

1 - يقوم الطرفان املتعاقدان با�ستكمال عملية تبادل مناذج من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها 

 )  30( خالل  الدبلوما�سية  القنوات  طريق  عن  التفاقية  هذه  من  الأوىل  املادة  فى 

ثالثني يوما من تاريخ التوقيع عليها .

2 - يقوم كل من الطرفني املتعاقدين خالل فرتة �سريان هذه التفاقية باإبالغ الطرف 

باأى تغيري يطراأ على �سكل جوازات  الدبلوما�سية  القنوات  املتعاقد الآخر عن طريق 

ال�سفر قبل ) 30 ( ثالثني يوما من العمل بالتعديل واإر�سال ن�سخ من النماذج اجلديدة 

اإىل الطرف الآخر .

املادة الثامنة

1 - تدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ فى اليوم ) الــ 30 ( الثالثني من تاريخ اإر�سال اآخر 

اإخطار كتابى من اأى من الطرفني املتعاقدين عرب القنوات الدبلوما�سية يفيد باإمتام 

الإجراءات الداخلية الالزمة لدخول هذه التفاقية حيز التنفيذ .

2 - ي�ستمر �سريان هذه التفاقية ملدة غري حمددة ، واإذا رغب اأى من الطرفني املتعاقدين 

اإنهـاء هــذه التفاقيـــــة ، فينبـــغى عليــــه اإخطار الطـــرف الآخــــر كتابيــــا عرب القنوات 

تاريخ  من  الت�سعني  اليوم  فى  التفاقية  بهذه  العمل  وينتهى   . بذلك  الدبلوما�سية 

اإر�سال الإخطار .

3 - يجوز تعديل هذه التفاقية بالتفاق الكتابى المتبادل بين الطرفين المتعاقدين .

        وقعت هذه التفاقية فى مدينة بكين فى يوم الخمي�س الموافق 10 دي�سمبر 2009م من 

ن�سختين اأ�سليتين باللغات العربية وال�سينية والإنجليزية ، ولكل منهما ذات الحجية 

القانونية ، وفى حالة الختالف فى التف�سير يعتد بالن�س الإنجليزى .

                           عن حكومــــــة                                                                      عن حكومـــــــــة

                            �سلطنـــــة عمـــــــــان                                                  جمهوريــة ال�ســين ال�سعبيـــة

معالى ال�سيد بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدى                           معالى جــــــــــــاي جيـــــــــــون

                       اأميـن عـام وزارة الخارجية                                              م�ساعد وزير الخارجية


