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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/58

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان 

وحكومةجمهورية مالطا ب�ساأن الإعفاء املتبادل من التاأ�سريات 

حلملــــة جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيـــة واخلا�ســــة واخلدمــــة 

�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 التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان ، وحكومة جمهورية مالطا ب�ساأن الإعفاء املتبادل 

من التاأ�سريات حلملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة ، املوقعة فـي مدينة 

م�سقط بتاريخ 30 من رجب 1435هـ ، املوافق 29 من مايو 2014م ، 

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 : 19 من ذي احلجـة �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 13 من اأكتوبـــــــــــر �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــــة

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا 

ب�ساأن الإعفاء املتبادل من التاأ�سريات حلملة جوازات ال�سفر 

الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة

�إن حكومة �شلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا ، و�مل�شار �إليهما فيما بعد بـ "الطرفني" ، 

اإذ حتدوهما الرغبة لتعزيز عالقتهما الثنائية ،

و�إذ ت�شعان فـي �العتبار �أهمية تقوية عالقات �ل�شد�قة �لقائمة بينهما ،

و�إذ تهدفان �إىل ت�شهيل �إجر�ء�ت �شفر مو�طنيهما ،

قد �تفقتا على ما يلي :

املــادة ) 1 (

تطبق �أحكام هذه �التفاقية على حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر التالية : 

1 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية واخلدمة واخلا�سة �سارية �ملفعول التابعة حلكومة 

�شلطنة عمان .

2 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية �شارية �ملفعول �لتابعة حلكومة جمهورية مالطا . 

املــادة ) 2 (

1 - يعفى مواطنو الطرفني ممن يحملون �أيا من جو�ز�ت �ل�شفر امل�سار اإليها فـي املادة )1( 

من تاأ�شري�ت �لدخول �إىل �إقليم الطرف �الآخر �أو املرور عربه �أو �الإقامة فيه �أو اخلروج 

منه ملدة )90( ت�شعني يوما )متو��شلة �أو متقطعة( خالل مدة )6( �ستة �أ�شهر اعتبارا 

�شنجن  منطقة  لدخول  �الأول  �ليوم  من  )واعتبارا   ، مرة  الأول  و�سولهم  تاريخ  من 

بالن�شبة ملو�طني �شلطنة عمان( . وال ي�شمح لهم �لقيام باأي �أن�شطة مدفوعة �الأجر ، 

و�لتي تتطلب ت�شريح عمل مبوجب �لت�شريعات الوطنية للطرفني . 
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2 - على مو�طني �لطرفني �مل�شار �إليهم فـي �لفقرة �ل�شابقة �لذين يعتزمون �لبقاء ملدة 

تزيد على )90( ت�شعني يوما فـي �إقليم �لطرف �الآخر ، �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لطلب 

تاأ�شرية مع �ل�شلطات �ملخت�شة لدى �لطرف �الآخر وذلك قبل �نتهاء مدة )90( �لت�شعني 

يوما .

املــادة ) 3 (

1 - ال تعفي هذه �التفاقية �أع�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �أو �لوظائف �لقن�شلية �أو �أع�شاء 

�لبعثات الدائمة ممن ميثلون بلدهم فـي منظمة دولية تقع فـي �إقليم الطرف �الآخر 

و�أفـــر�د عائالتهـــم ممـــن يحملـــون �أيــا مـــن جــو�ز�ت �ل�شفـــر امل�ســـار اإليهـــا فـي املادة )1( 

من �شرط �حل�شول على تاأ�شرية لالعتماد من قبل الطرف �مل�شيف قبل �لو�شول .

2- يحــق لالأ�شخـــا�ص �ملذكوريـــن �أعـــاله ،  بعـــد �عتمادهـــم ، دخـــول �إقليـــم �لطـــرف �الآخـــر 

�أو �لعبور من خالله �أو �الإقامة فيه �أو مغادرته بدون تاأ�شرية خالل مدة عملهم . 

املــادة ) 4 (

اإليهـــــا  امل�ســـــار  �ل�شفـــــر  جـــو�ز�ت  مــن  �أيــا  حاملـــــي  الطرفيـــــن  مــــن  �أي  ملو�طنــــي  يجــــوز 

فـــي املــادة )1( �لدخول �إىل �أو العبور خالل �أو اخلروج من �إقليم الطرف �الآخر عرب كافة 

�لنقاط �حلدودية املفتوحة حلركة الركاب الدولية .

املــادة ) 5 (

امل�سار  �ل�شفر  جو�ز�ت  �أيا من  يحملون  �لذين  الطرفني  مو�طني  �التفاقية  هذه  تعفي  ال 

اإليهــا فـي املــادة )1( من التزامهــم مبــراعــــاة �لقو�نيـــن و�لت�شريعات �ملعمول بها فـي �إقليم 

الطرف �الآخر .

املــادة ) 6 (

دخول  رف�ص  فـي  الطرفني  الأي من  �ملخت�شة  �ل�شلطات  حق  على  �التفاقية  هذه  توؤثر  ال 

�الأ�شخا�ص امل�سار اإليهم فـي املادة )1( �أو تقليل مدة اإقامتهم �أو اإنهائها بالن�شبة لالأ�شخا�ص 

�لذين ال ي�شتوفون �شروط �لدخول و�الإقامة �لتي تن�ص عليها �لقو�نني الوطنية �أو الدولية .
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املــادة ) 7 (

1 - يحق الأي من الطرفني تعليق �لعمل بهذه �التفاقية موؤقتا ب�شكل جزئي �أو كلي الأ�شباب 

تتعلـــق باأمــن الدولـــة �أو �لنظـــام �لعـــام �أو �ل�شـحـــة العامـــة ، �أو اإذا �ت�شـــح �شوء ��شتخد�م 

�حلقوق �ملن�شو�ص عليها فـي هذه �التفاقية .

2 - على �لطرف �لذي يرغب فـي تعليق �لعمل بهذه �التفاقية �إخطار �لطرف �الآخر عرب 

�لقنو�ت �لدبلوما�شية خالل مدة ال تتجاوز )72( اثنني و�شبعني �شاعة قبل دخول هذ� 

�الإجر�ء حيز �لنفاذ مع بيان �أ�شباب �لتعليق ، كما عليه �إخطار �لطرف �الآخر بانتهاء 

هذ� �لتعليق قبل )72( اثنني و�شبعني �شاعة على �الأقل .

3 - ال يوؤثر تعليق �لعمل بهذه �التفاقية على �لو�شع �لقانوين ملو�طني �أي من �لطرفني 

�ملوجودين فـي �إقليم �لطرف �الآخر ممن يحملون �أيا من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها 

فـي �ملادة )1( .   

املــادة ) 8 (

�لقنو�ت  عرب   )1( �ملادة  فـي  �إليها  �مل�شار  �ل�شفر  جو�ز�ت  من  مناذج  �لطرفان  يتبادل   -  1

�لدبلوما�شية خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما قبل دخول هذه �التفاقية حيز 

�لتنفيذ .

2 - علــى كـــال الطرفيـــن �إر�شـــال منـــاذج مـــن جــو�ز�ت �ل�شفـــر امل�ســـار اإليهـــا فـــي املــــادة )1( 

�إىل الطرف �الآخر عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية فـي حال حدوث �أي تغيري �أو تعديل عليها 

وذلــك خـــالل مـــدة ال تتجـــاوز )30( ثالثيـــن يومـــا قبـــل دخـــول جـــو�ز �ل�شفـــر اجلديــد 

�أو �ملعدل حيز �لتنفيذ .

�لوطنية فيما  باأي تغيري�ت فـي ت�شريعاته  �الآخر  �إخطار �لطرف  3 - على كال �لطرفني 

�ملادة )1( خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني  �إليها فـي  �مل�شار  �ل�شفر  يتعلق بجو�ز�ت 

يوما قبل دخول هذه �لتغيري�ت حيز �لتنفيذ .
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4 - فـــي حالـــة فقـــد�ن �أو تلــف �أو �نتهـــاء �سالحيـــة �إحـــدى جـــو�ز�ت �ل�شفـــر امل�ســـار اإليها 

فـي املادة )1( فـي �إقليم الطرف �الآخر ، تقدم البعثة �لدبلوما�شية �أو �لقن�شلية للطرف 

�لذي   ينتمــي اإليــه �ساحــب �جلــو�ز �لوثائــق �لتي متكنه من العودة �إىل الدولة �لتي ينتمي 

اإليها ، ويتعيـــن علــى �لبعثـــة �لدبلوما�شيـــة �أو �لقن�شليـــة �إبـــالغ �لطـــرف �الآخـــر علـــى 

�لفـــور عن �حلادثة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املــادة ) 9 (

يجـــوز تعديـــل هـــذه �التفاقيـــة مبو�فقـــة كــال الطرفيـــن مـــن خـــالل بروتوكــوالت �إ�شافيـــة 

�أو تبادل �ملذكر�ت التي ت�شكل جزء� ال يتجز�أ من هذه �التفاقية .

املــادة ) 10 (

تتــم ت�شويـــة �أي خالفــات تن�شــاأ عن تطبيـــق �أو تف�شيــر �أحكـــام هذه �التفاقية وديا من خالل 

�مل�شاور�ت �أو �ملفاو�شات بني الطرفني عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املــادة ) 11 (

1 - تدخل هذه �التفاقية حيز �لتنفيذ بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ  ت�شلم اآخر اإخطار 

كتابة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية ، و�لذي يبلغ فيه الطرفان بع�شهما بع�شا با�شتيفاء 

�ملتطلبات الوطنية لدخول هذه �التفاقية حيز �لتنفيذ . 

2 - ت�شري هذه �التفاقية ملدة غري حمددة ، وفـي حالة رغبة �أي من �لطرفني فـي �إنهائها ، 

وينتهي   ، �لدبلوما�شية  �لقنو�ت  عرب  بذلك  كتابة  �الآخر  �لطرف  �إخطار  عليه  يتعني 

�أ�شهر من تاريخ ت�شلم �الإخطار ، وال يتطلب هذ� �الإخطار  �لعمل بها بعد )3( ثالثة 

تقدمي �أي �أ�شباب قانونية .
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املــادة ) 12 (

للعالقات  فيينا  معاهدة  فـي  الواردة  و�اللتز�مات  �حلقوق  على  �التفاقية  هذه  توؤثر  ال 

�لقن�شلية  للعالقات  �أو معاهدة فيينا  عام 1961م  �بريل من  فـي 18  �لدبلوما�شية املوؤرخة 

املوؤرخة فـي 24 �بريل من عام 1963م .

�أ�شليتني  ن�شختني  من  2014م  مايو   29 بتاريخ  م�شقط  فـي مدينة  �التفاقية  هذه  حررت 

باللغتني العربية و�الإجنليزية ، لكل منها ذ�ت �حلجية �لقانونية ، ي�شلم كل طرف ن�شخة 

للعمل مبوجبها ، وفـي حال �الختالف فـي �لتف�شري يعتد بالن�ص �الإجنليزي .

  

 عــن 

حكومة جمهورية مالطا

   معايل الدكتور/ جورج فيال

    وزيــــر اخلارجيـــة

عــن 

حكومـة �سلطنــة عمــان

 معايل ال�سيد/  بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي

 اأميــن عـــام وزارة اخلارجـيــة     
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Agreement

between the Government of the Sultanate of Oman

and the Government of the Republic of Malta on the Mutual 

Exemption from Visas for Holders of Diplomatic, Service and Special 

Passports

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of 

Malta, hereinafter referred to as "the Parties";

Desirous of promoting their bilateral relations;

Considering the interest in strengthening the existing friendly relationship and 

with a view to facilitate the travel of nationals of both countries; 

Have agreed as follows:

Article 1

The provisions of this Agreement shall apply to holders of any of the following 

passports:

1 - Valid diplomatic, service, or special passports of the Government of the 

Sultanate of Oman.

2 - Valid diplomatic passports of the Government of the Republic of Malta.

Article 2

1 - Nationals of the state of the Parties holding any of the passports mentioned in 

Article (1) shall be exempt from the visa requirement to enter, transit through, 

stay in, or leave the territory of the other Party for up to ninety (90) days (in one 

or several periods) within any six (6) month period, beginning from the first 

date of arrival (or the day of first entry into the Schengen Area for nationals of 



اجلريدة الر�سمية العدد )1074(

the Sultanate of Oman). The exercise of paid activities, which require a work 

permit under the national legislation of the Parties, is not permitted.

2 - Nationals of the states of the Parties referred to in the preceding paragraph, 

who intend to stay longer than ninety (90) days in the territory of the other 

Party, shall go through the necessary visa application procedures prior to the 

expiration of the ninety (90) day period with the competent authorities of the 

other Party.

Article 3

1 - This Agreement does not relieve members of diplomatic missions, consular 

posts, or on permanent missions for their respective country in international 

organizations located in the territory of the other Party, as well as their family 

members, who are holders of any of the passports referred to in Article (1), 

from the requirement to obtain a visa for accreditation by the receiving state 

prior to their arrival.

2 - The above mentioned persons may, following accreditation, enter, transit 

through, stay in, or leave the territory of the other Party without a visa during 

the period of their assignment.

Article 4

Nationals of the state of either Party holding any of the passports mentioned in 

Article (1), may enter, transit through, or leave the territory of the other Party 

through all border crossing points open to international passengers’ traffic.

Article 5

This Agreement shall not relieve the nationals of the state of either Party, holding 

any of the passports mentioned in Article (1), from the obligation to comply with 

the laws and regulations in force in the territory of the state of the other Party. 
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Article 6

This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of either 

Party to refuse entry into, reduce the period of stay, or terminate it in respect of the 

persons mentioned in Article (1), or the persons who fail to meet the conditions 

for entry and stay under national and international law.

Article 7

1 - Each Party reserves the right to temporarily suspend the application of this 

Agreement, entirely or partially, on grounds of national security, public order, 

or public health, or if it is evident that there is an abuse of the rights in this 

Agreement. 

2 - The Party who wishes to suspend the application of this Agreement shall notify 

the other Party, through diplomatic channels, no later than seventy two (72) 

hours before the start of this suspension and specify the reasons for suspension, 

and shall also notify the other Party at least seventy two (72) hours before the 

end of the suspension.

3 - The suspension of the application of this Agreement shall not affect the legal 

status of the nationals of the state of either Party located in the territory of the 

state of the other Party holding any of the passports mentioned in Article (1).

Article 8

1 - The Parties shall exchange samples of the passports mentioned in Article (1), 

through diplomatic channels, no later than thirty (30) days before the entry of 

this Agreement into force.

2 - Either Party must send to the other Party samples of the passports mentioned in 

Article (1) where there is change or modification, through diplomatic channels, 

no later than thirty (30) days before the entry of the new or modified passports 

into force.
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3 - Each Party shall notify the other Party of any changes to its national legislation 

relevant to the passports mentioned in Article (1) no later than thirty (30) days 

before the entry of the regulations into force.

4 - In the case of loss, theft, damage, or invalidity of any of the passports referred 

to in Article (1) in the territory of the state of the other Party, the diplomatic or 

consular mission to which the holder of the passport belongs to shall provide 

the documents that enable the holder to return to the state of its Party. The 

diplomatic or consular mission shall notify the other Party of the incident 

without delay through diplomatic channels.

Article 9

The Parties may amend this Agreement by mutual agreement through additional 

protocols or exchanges of notes, which shall form an integral part of this Agreement.

Article 10

Any disputes arising from the interpretation or application of the provisions of this 

Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the 

Parties through diplomatic channels.

Article 11

1 - This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the 

receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which 

the Parties inform each other that the national requirement for such entry into 

force have been fulfilled.

2 - This Agreement is applicable for an indefinite period of time. If either Party 

wishes to terminate this Agreement, it shall notify the other Party in writing 
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through diplomatic channels, and this Agreement shall cease to be effective 

after three (3) months from the date of the notification. This notification does 

not require the provision of legal ground.

Article 12

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations provided in the 

Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna 

Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

This Agreement was executed in Muscat on 29 May 2014, in two original copies, in 

English and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of divergence 

in interpretation, the English text shall prevail. Each Party shall retain a copy to act 

in accordance with this Agreement.

 For the Government 

of the Republic of Malta

  H.E DR. George W.Vella

 Minister of Foreign Affairs   

 For the Government

of the Sultanate of Oman

H.E Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi

 Secretary General of the Ministry of Foreign   

 Affairs




