
اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/37

بالت�سديق على اتفاقية املقر الدائم 

لوحدة الدعم ال�سمكي بني حكومة �سلطنة عمان

 ورابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى اتفاقية املقر الدائم لوحدة الدعم ال�سمكي بني حكومة �سلطنة عمان ورابطة الدول 

املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي واملوقعة فـي مدينة بنجلور بجمهورية الهند 

بتاريخ 19 من ذي احلجة 1432هـ املوافق 15 من نوفمرب 2011م ، 

وبعد العر�س على جمل�س ال�سورى ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي :  2  من �سعبـــــــان �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 11 من يونيــــــــو �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــة املقـــر الدائــــم 

لوحدة الدعم ال�سمكي بني حكومة �سلطنة عمان 

ورابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون الإقليمي

اأبرمـت هـــذه االتفاقيـــة بتاريــــخ 1٤٣٢/1٢/19هـ املوافــــق ٢011/11/15م مبدينــة بنجلـــور 

بجمهورية الهند بني كل من :

حكومـــة �سلطنة عمـــــان ، ومتثلهــــا )وزارة الزراعــــة و الثــروة ال�سمكيــة( ، وينــوب عنهـــا   - 1

فـي التوقيع على هذه االتفاقية �سعادة الدكتور/ حمد بن �سعيد العوفـي وكيل وزارة 

الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية .

      وعنوانها : �ص.ب : ٤67 الرمز الربيدي : 100 م�سقط ، �سلطنة عمان . 

)الطـــــــــرف االأول( .

رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون االإقليمي ، وينوب عنها فـي التوقيع   - ٢

على هذه االتفاقية الدكتورة / لبنى بنت حمود اخلرو�سية مدير وحدة الدعم ال�سمكي . 

وعنوانها : �ص.ب : 517 الرمز الربيدي : 115 م�سقط ، �سلطنة عمان .            

 ) الطرف الثاين ( .

متهيــــــد

دائم  الإيجاد مقر  االإقليمي  للتعاون  الهندي  املحيط  على  املطلة  الدول  رابطة  رغبة من 

لوحدة الدعم ال�سمكي باعتبارها اإحدى املوؤ�س�سات التابعة للرابطة ملبا�سرة اخت�سا�ساتها 

املن�سو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .

االإقليمي  للتعاون  الهندي  املحيط  املطلة على  الدول  لرابطة  الوزاري  املجل�ص  اإن  وحيث 

قد اأقر فـي اجتماعه املنعقد فـي مدينة �سنعاء باجلمهورية العربية اليمنية خالل الفرتة 

من ٢0 - ٢5 يونيو ٢009م اختيار �سلطنة عمان كمقر دائم لوحدة الدعم ال�سمكي وملا كانت 

�سلطنة عمان اأبدت موافقتها على ا�ست�سافة وحدة الدعم ال�سمكي كمقر دائم لها .

اتفق الطرفان على ما ياأتي :
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البنـــد ) ١ ( 

الوثائـــق واملالحـــــق 

يعترب التمهيد ال�سابق والوثائق املو�سحة اأدناه جزءا ال يتجزاأ من االتفاقية وتقراأ معها 

وهي :

حم�سر اجتماع املجل�ص الوزاري لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون   - 

االإقليمي املنعقد مبدينة �سنعاء - اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة من ٢0 - ٢5 

يونيو ٢009م .

املفــــــو�ص بالتوقيـــــع  ٢011/11/1٤م للممثـــــل  ال�ســـادر بتاريـــخ  التفويــ�ص  خطــــاب   - 

على االتفاقية نيابة عن رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون االإقليمي .

املفــــــو�ص بالتوقيـــــع   ٢011/10/11م للممثـــــل  ال�ســـادر بتاريـــخ  التفويــ�ص  خطــــاب   - 

على االتفاقية نيابة عن حكومة �سلطنة عمان .

البنـــد ) ٢ ( 

التعريفـــــــات

الأغرا�ص هذه االتفاقية يكون للكلمات وامل�سطلحات اأدناه املعنى املو�سح قرين كل منها :

حكومـة �سلطنة عمــان بو�سفهـــا دولة املقر ومتثلهــا وزارة الزراعــــة   - احلكومــــــــــة : 

والرثوة ال�سمكية .

رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي للتعاون االإقليمي .  - الرابطـــــــــــة : 

وحدة الدعم ال�سمكــي لرابطــة الــدول املطلــة علــى املحيـــط الهنـــدي   - الوحـــــــــــــدة : 

للتعاون االإقليمي .

جلنة وحدة الدعم ال�سمكي املكلفة بت�سيري ن�ساط الوحدة .  - اللجنــــــــــــــة : 

املبنى اأو اأجزاء من املبنى الذي ت�ستخدمه الوحدة لت�سيري اأعمالها .  - مقر الوحــدة : 

مدير وحدة الدعم ال�سمكي .  - املديـــــــــــــــــر : 

البنـــد ) ٣ ( 

هــــدف التفاقيــــة 

تهــدف االتفاقيــة اإىل متكــني الرابطــة من اإيجــاد مقـر دائــم للوحدة بال�سلطنـة ملبا�ســـرة 

اخت�سا�ساتها املن�سو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .
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البنـــد ) ٤ ( 

ال�سخ�سيـة العتباريـة 

توؤكد احلكومة ال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة للوحدة ب�سلطنة عمان وذلك دون االإخالل 

بالقوانني واللوائح واالأنظمة ال�سارية فـي �سلطنة عمان ، ولها فـي �سبيل ذلك :

اإبرام العقود . اأ - 

حيازة وتوفـري املمتلكات املنقولة وغري املنقولة . ب - 

اأهلية اتخاذ االإجراءات القانونية . ج - 

حيازة اأموال اأو عمالت من اأي نوع وفتح ح�سابات فـي البنوك العاملة بال�سلطنة  د - 

ح�سب القوانني واالأنظمة ال�سارية فـي �سلطنة عمان .

احلرية فـي نقل اأموالها من اأي بلد اإىل اآخر وتغيري اأي عملة تكون فـي حيازتها  هـ - 

اإىل اأي عملة اأخرى وفقا لالأنظمة ال�سارية فـي �سلطنة عمان .

ت�سجل  اأن  على  بال�سلطنة  بها  املعمول  القوانني  وفق  وت�سجيلها  ال�سيارات  �سراء  و - 

با�سم الوحدة .

فتــح خطوط و�سائـــل االت�ســاالت وفــــق االأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنـة علـى اأن  ز - 

ت�سجل با�سم الوحدة .

البنـــد ) ٥ ( 

اخت�سا�ســـات الوحـــدة

تبا�سر الوحدة االخت�سا�سات االآتية :

تعزيز التعاون بني دول الرابطة فـي خمتلف االأن�سطة واملجاالت التي تعنى بتطوير   - 1

وتنمية قطاع الرثوة ال�سمكية فـي الدول املن�سوية لع�سوية الرابطة .

تبـــادل املعلومــــات والبيانــــات اخلا�ســــة بالثـــروة ال�سمكيــــة بــــني الـــــدول االأع�ســـــاء   - ٢

فـي الرابطة .

القيــام بالدرا�ســـات امليدانيــة بهــدف التغلــب على امل�ساكــل التـي تعيــق منــو القطـــاع   - ٣

ال�سمكي فـي املنطقة .

-4-



اجلريدة الر�سمية العدد )1017(

العمل كهيئة ا�ست�سارية متخ�س�سة للدول االأع�ساء واإ�سداء امل�سورة والن�سح ب�ساأن   - ٤

ملثل هذا  االآثار االقت�سادية واالجتماعية  التنمية وتقييم  اإجناز م�ساريع  اإمكانية 

النوع من امل�ساريع .

ت�سجيع اإجراء البحوث والدرا�سات العلمية التي تهدف اإىل تنمية وحماية و�سيانة   - 5

املوارد ال�سمكية فـي دول املنطقة .

التن�سيق مع املنظمات والهيئات العاملة فـي منطقة املحيط الهندي بغر�ص اال�ستفادة   - 6

من االإمكانيات املتاحة لهذه املنظمات والهيئات فـي تطوير املوارد ال�سمكية باملنطقة .

اقتــراح برامج التدريـــب وحلقــات العمـــل فـي خمتلــف االأن�سطــة املرتبطــة بقطــــاع   - 7

الرثوة ال�سمكية . 

اإقامة �سبكة معلومات ترتكز على احلا�سب االآيل للم�ساعدة على الن�سر والتوزيع   - 8

املعلومات  �سبكة  عرب  االأع�ساء  بني  التعاون  وت�سجيع  املعلومات  لتو�سيل  الفاعل 

)االإنرتنت( ، وحتديد االحتياجات من البيانات واملعلومات لدعم وتفعيل ن�ساط 

الوحدة .

ال�سعــي الإقامـة نظــام معلومــات جغرافـيــة ونظـام اإدارة معلومـات لت�سهيـل عمليــة   - 9

امل�ساركة فـي البيانات اخلا�سة بامل�ساريع .

البنـــد ) ٦ ( 

ح�سانـة مقـر الوحـدة 

يكــون ملقر الوحـــدة احلمايـــة والت�سهيـــالت الالزمــة للقيـــام باأعمالهـــا ، ويكـــون ملمتلكـــات 

وموجودات الوحدة وكل ال�سجالت واملرا�سالت وامل�ستندات واملحفوظات وال�سور ال�سوئية 

واالأفالم والت�سجيالت ال�سوتية التي تعود ملكيتها للوحدة اأو تكون فـي عهدتها اأو عهدة 

اأي �سخ�سية طبيعية اأو اعتبارية تعينها الوحدة ح�سانة خا�سة اأينما وجدت .

البنـــد ) ٧ ( 

مقـــــر الوحـــــدة  

تلتزم احلكومة بتوفـري مقر دائم للوحدة .
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البنـــد ) ٨ ( 

التمويل وم�سروفات الوحدة 

متول الوحدة من م�ساهمات الدول االأع�ساء فـي الرابطة و�سندوق الدعم اخلا�ص  اأ - 

واجلهات  املنظمات  اأو  االأع�ساء  الدول  تقدمها  التي  وامل�ساعدات  والهبات  بالرابطة 

املانحة .

اأعمــال الوحــدة  تتحمـــل احلكومـــة تغطيـــة النفقـــات وامل�سروفــات الالزمـــة لت�سييــر  ب - 

وعلى وجه اخل�سو�ص :

راتــب مديــــر الوحــدة واجلهـــــاز االإداري الـــالزم لت�سييــر اأعمالهـــــا بحـــــد اأق�ســـــى   -

ثالثــــة موظفـني .

اأثاث واأدوات واأجهزة املكاتب واملعدات االأخرى التي حتتاجها الوحدة .  -

تكاليف ال�سيانة والت�سغــيل اخلا�سة بالوحدة .  -

وتلتزم بالتن�سيق امل�سبق مع احلكومة فـي �ساأن ما تقدم .

طبيعة  ح�سب  امل�سرتكة  والربامج  امل�ساريع  واإدارة  متويل  تكاليف  الرابطة  تتحمل  ج - 

ومكــــان امل�ســـروع مبــا فـــي ذلك رواتـــــب وخم�ســ�ســـــات اخلبـــراء والفنيـــني امل�سرفـــــني 

على تنفـيذ امل�ساريع والربامج امل�سرتكة .

البنـــد ) 9 ( 

الإعفاء من اجلمارك وال�سرائب 

اأ - تعفى الوحدة وموجوداتها واإيراداتها واأي ممتلكات اأخرى خا�سة بها من :

ال�سرائب املبا�سرة وغري املبا�سرة .  -

ر�ســــوم اجلمــــارك وتقييـــــد الــــواردات وال�ســـادرات بالن�سبــة للمــواد التــي ت�ستوردهـــا   -

اأو ت�سدرها الوحدة لال�ستخدام الر�سمي .

ال�سرائب على االأجور التي يتقا�ساها موظفو الوحدة نظري خدماتهم .  -
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البنـــد ) ١٠ ( 

مهــــام املديـــــر 

يلتــزم مديــر الوحــدة بالتعــاون والتن�سيق مع اجلهـــات احلكوميــة املعنية ب�ساأن تنفـيذ  اأ - 

اخت�سا�ساتها ومبا�سرة املزايا املمنوحة لها واملن�سو�ص عليها فـي هذه االتفاقية .

ال يجوز للمدير عقد اجتماعات اأو التن�سيق مع االأفراد واجلهات الدبلوما�سية بال�سلطنة  ب - 

دون احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة بال�سلطنة .

ملديــر الوحـــدة خماطبـــة اجلهــات املخت�سة لطلب تاأ�سريات زيـــارة اأو عمل للموظفــــني   ج - 

فـي حالة اإيفادهم فـي مهمة ر�سمية خارج ال�سلطنة ، واأي�سا للخرباء واال�ست�ساريني 

فـي حالة دعوتهم للقيام بدورات تدريبية اأو اأي اأعمال تتعلق بالوحدة وفق االأنظمة 

املعمول بها فـي ال�سلطنة .

البنـــد ) ١١ ( 

البيانـــات والتقاريــــر 

تلتـــزم الرابطـــة ممثلـــة بالوحـــدة اإحاطــة احلكومــة بكامــل ن�ساطـها وتزويدهـــا بالبيانـــات 

واملعلومات اخلا�سة باأعمالها كلما طلب ذلك .

البنـــد ) ١٢ ( 

الت�سجيل لدى التاأمينات الجتماعية 

يجب ت�سجيل موظفـي الوحدة لدى هيئة التاأمينات االجتماعية فـي ال�سلطنة وفق االأنظمة 

املعمول بها .

البنـــد ) ١٣ ( 

التعديـــــــــالت 

يجــوز للطرفـــني وفـي اأي وقـت اقتــراح تعديــل هــذه االتفاقيــة مــن خـالل اللجنــة ويكـــون 

التعديالت وفقا  ، وت�سري  املفاو�سات بني احلكومة والرابطة  التعديل عن طريق  اإجراء 

لالإجراءات القانونية لدى كل طرف .
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البنـــد ) ١٤ ( 

القانــون الواجـــب النفـــاذ 

تف�ســر هــذه االتفاقيــة وفقــا للقوانــني ال�ساريــة فـي �سلطنــة عمــان ، وفـي حالــة وجــود نــزاع 

اأو تطبيق بنود هذه االتفاقية يجب حله من خالل  اأو خالف بني الطرفـني فـي تف�سري 

املفاو�سات الودية بني احلكومة والرابطة وتخت�ص املحاكم العمانية بالنظر فـي اأي نزاع 

ين�ساأ بني الطرفـني .

البنـــد ) ١٥ (

 �سريـــان التفاقيـــة 

ت�سبح هذه االتفاقية نافذة املفعول اعتبارا من اليوم التايل لليوم الذي تت�سلم فـيه الرابطة 

اإخطارا كتابيا من احلكومة باملوافقة عليها ح�سب االإجراءات ، وتظل �سارية ما مل يخطر 

اأحد الطرفـني الطرف االآخر برغبته فـي اإنهاء االتفاقية قبل �سنة على االأقل من التاريخ 

الذي يحدد الإنهائها .

حررت هذه االتفاقية من ن�سختني اأ�سليتني باللغتني العربية واالإجنليزية ، بيد كل طرف 

ن�سخة ، وفـي حالة وجود خالف تكون احلجية القانونية للن�سخة االإجنليزية .

  نيابـــــة عــــن  

حكومــة �سلطنـــة عمــان

 نيابـــــة عــــن  

 رابطــة الــدول املطلــة 

على املحيط الهندي للتعـاون الإقليمي
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Agreement for the Permanent Headquarters
 for the Fisheries Support Unit

Between
 the Government of the Sultanate of Oman

And 
the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation

This agreement is made on 19/12/1432 corresponding to 15/11/2011, in Bengaluru, 
India by and between : 
1 - The Government of the Sultanate of Oman, represented by the Ministry of 

Agriculture and fisheries Wealth, which has authorized Dr.Hamed Bin Said 
Al-Oufi Undersecretary Of Fisheries Wealth - Ministry of Agriculture and 
Fisheries Wealth to sign this agreement on their behalf.

Address : P.O.Box : 467, P.C. 100 Muscat, Sultanate of Oman “First Party”.

And

2 - The Indian Ocean Rim Association for Regional cooperation, which has 
authorized Dr.Lubna Hamood AL-Kharusi Director Of Fisheries Support 
Unit to sign this agreement on their behalf.

Address : P.O.Box : 517, P.C :115 Muscat, Sultanate of Oman “Second Party’’.

Preamble 
Whereas
The Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation wishes to 
establish a permanent headquarters for the Fisheries Support Unit - one of the 
organizations that belongs to it- in order to carry out its duties and responsibilities 
as set out herein;
The Ministerial Council for the Indian Ocean Rim Association for Regional 
Cooperation approved in its meeting held in Sana’a, Arab Republic of Yemen, 
during the period from 20 to 25 June 2009 the selection of the Sultanate of 
Oman as the permanent headquarters for the Fisheries Support Unit;
And the Sultanate Of Oman expressed its consent to host the permanent 
headquarters of Fisheries Support Unit,
Hence, the Parties have agreed on the following :
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Article ( 1 ) 

Documents and Supplements 

The aforementioned preamble and the following documents are to be construed 

as an integral part of this Agreement and shall be read with :

- The Minutes of the Meeting of the Ministerial Council for the Indian Ocean 

Rim Association for Regional Cooperation held in Sana’a, Republic of Yemen 

during the period from 20 to 25 June 2009.

- The Authorization Letter dated 14/November/2011 authorizing the authorized 

signatory to sign the Agreement on behalf of the Indian Ocean Rim 

Association for Regional Cooperation.

- The Authorization Letter dated 11/October/2011 authorizing the authorized 

signatory to sign the Agreement on behalf of the Government of the 

Sultanate of Oman.

Article ( 2 )

 Definitions 

For the purpose of this Agreement the following terms and expressions shall 

have the meaning assigned to them hereunder :

- Government : the Government of the Sultanate of Oman being the 

hosting country, and which is represented by the Ministry of Agriculture 

and Fisheries Wealth.

- Association : the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation.

- Unit : the Fisheries Support Unit of the Indian Ocean Rim Association for 

Regional Cooperation.

- Committee : the Committee of the Fisheries Support Unit responsible for 

conducting its activities.

- Unit’s Headquarters : the building or parts of the building utilized by the 

Unit for the purpose of conducting its activities.

- Manager : the Manager of the Fisheries Support Unit.
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Article ( 3 )
 Objective of the Agreement

The Agreement aims at enabling the Association to establish a permanent 
headquarters for the Unit within the Sultanate in order for it to carry out its duties 
and responsibilities as set out herein.

Article ( 4 )

 Legal Personality 

The Government confirms the independent legal personality of the Unit in the 
Sultanate of Oman without prejudice to the laws and regulations in force in the 
Sultanate, and for this purpose the Unit may :

a - Enter into contracts. 

b - Possess and make available current and fixed assets.

c - Have the capacity to initiate legal proceedings.

d - Possess money or any kind of currency, and open accounts with banks 
operating within the Sultanate of Oman as per the applicable laws and 
regulations.

e - Have the freedom to transfer money from one country to another and 
exchange any currency it possesses into another as per the rules and 
regulations applicable in the Sultanate of Oman.

f - Purchase vehicles and register them in the name of the Unit as per the 
rules and regulations applicable in the Sultanate of Oman.

g - Obtain telephone lines and communication means in the name of the 
Unit as per the rules and regulations applicable in the Sultanate.

 Article ( 5 )

 Responsibilities of the Unit 

The Unit shall carry out the following duties :
1 - Enhance cooperation amongst the member countries of the IORARC in 

various fields and activities related to the development of the fisheries 
sector.
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2 - Exchange of information and data related to fisheries between the 
member countries. 

3 - Conduct field studies with a view to overcome the problems that may 
hinder the growth and development of the fisheries sector within the 
region.

4 - Act as a specialized advisory body for the member countries, and 
provide them with counseling as regards the possibility of executing 
development schemes and evaluating the economic and social 
implications of such projects.

5 - Encourage research and scientific studies aiming at the development, 
protection and the conservation of fish resources within the region.

6 - Coordinate with the organizations and authorities operating in the 
Indian Ocean’s region in order to benefit from the possibilities available 
to them as regards the development of fish resources within the region.

7 - Propose training programs and workshops in various activities related 
to the fisheries sector.

8 - Establish an information network based on computers so as to help in 
effective publicity, thereby facilitating the communication of information 
and encouraging cooperation among members through the internet, 
and easing the process of identifying the required data and information 
to support and activate the Unit.

9 - Seek the establishment of a geographic information system and an 
information management system in order to facilitate the sharing of 
data relevant to the projects. 

Article ( 6 ) 

 Immunity of the Unite’s Headquarters 

The Unit’s Headquarters shall have immunity and the facilities necessary for 
conducting its business. The property and assets of the Unit and all records, 
correspondences, documents, archives, photographs, films and audio records 
that belong to the Unit or that are under its custody or any other natural or legal 
person designated by the Unit Shall have special protection wherever found.
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Article (7) 

 The Unit’s Headquarters 

The Government undertakes to provide the Unit with a permanent headquarters.

Article ( 8 ) 

 Unit Finance & Expenses 

a - The Unit shall be financed through the contributions of the member countries, 
the Association’s special support fund, and the donations and aid provided 
by the members or other organizations and donors.

b - The Government shall bear the costs and expenses necessary for the 
function of the Unit and in particular.

- The salary of the Unit’s manager, and the administrative apparatus 
necessary for the conduct of its work ( up to a maximum of three staff )

- The furniture, office and other equipment required by the Unit.

- Maintenance and operating costs of the Unit.

The Unit undertakes to coordinate with the Government as regards all the 
above.

c - The Association shall bear the costs of financing and managing joint projects 
and programs in accordance with the nature and place of the project, 
including the salaries and remunerations of experts and technicians who 
supervise the execution of any such projects and programs.

Article ( 9 ) 

 Exemption from Customs and Taxes  

The Unit, its assets and revenues and any other property belonging to it shall 
be exempted from :

- Direct and indirect taxes.

- Customs charges and import and export restrictions for the goods 
imported or exported by the Unit for official use.

- Taxes on wages paid to the Unit’s staff in return for their services.
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Article ( 10 ) 

 The Manager’s Duties 

a - The Unit’s Manager undertakes to cooperate and coordinate with the relevant 
government authorities as regards the implementation of the Unit’s duties 
and the privileges accorded to it herein.

b - The Manager may not hold meetings or coordinate with individuals and 
diplomatic corporations in the Sultanate without obtaining permission to do 
so from the competent authorities in the country.

c - The Unit’s Manager may address the competent authorities for obtaining 
visit or work visas for staff members deployed on an official mission and for 
experts and advisors when they are invited to conduct training courses or 
any works related to the Unit as per the regulations in force in the Sultanate. 

Article ( 11 ) 

 Data & Reports 

The Association - represented by the Unit - undertakes to inform the Governments 
of its activities, and provide it with the data and information related to its 
operation whenever required.

Article (12) 

 Registration with Social Insurance 

The staff members of the Unit Shall be registered with the Social Insurance 
Authority in the Sultanate as per the applicable regulations.

Article (13)

 Amendments 

Either Party may propose amendments to this Agreement at any time through 
the committee. Amendments shall be made through negotiation between the 
Government and the Association, which shall become valid in accordance with 

the legal procedures of each Party.
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Article (14) 

 Prevalent Law 

This Agreement shall be construed in accordance with the laws in force in 

the Sultanate of Oman. Any disagreement or dispute between the Parties as 

regards the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved 

amicably through negotiations between the Government and the Association, 

whereby Omani courts shall have jurisdiction in relation to any such dispute 

between the Parties.

Article (15) 

 Duration of the Agreement 

This Agreement shall be effective as of the day following which the Association 

receives a written notification from the Government to the effect of its approval 

as per the procedures, and it shall remain in force unless either one of the 

Parties notifies the other of its intention to terminate the Agreement at least one 

year before the date specified for its termination.

The Agreement is issued in two original copies in the Arabic and English 

languages, each Party retaining one copy. In case of any divergence in 

interpretation, the English text shall prevail.

          

 For the Indian Ocean Rim 

Association for Regional 

Cooperation

For the Government

Of the Sultanate of Oman
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