
اجلريدة الر�سمية العدد )1093(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/7

بالت�سديـق علـى اتفاقيـة بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان 

وحكومة جمهورية كوريا ب�ساأن االإعفاء املتـبادل مـن متطلبات التاأ�سرية 

حلاملـــي جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيــة والر�سميــة واخلا�ســـة واخلدمــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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 كوريا ب�ساأن الإعفاء املتبادل 

من متطلبات التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والر�سمية واخلا�سة واخلدمة 

املوقعة فـي مدينة �سيوؤول بتاريخ 24 دي�سمرب 2014م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

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 : 17 من جمادى االأوىل �سنة 1436هـ

املـوافــــق :   8  من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتـفـاقيــــــــة 

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا

حـول الإعـفاء املتبــادل مـن متطلبــات التاأ�سيـــرة حلاملــي 

جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيـــة والر�سميــة واخلا�ســة واخلدمــة

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

عمــــــان  �شلطنـــــة  بــــني  �ل�شد�قــــة  عالقــــات  تطويـــر  فـي  امل�سرتكـــة  الرغبـــة  حتدوهمــــا  اإذ 

وجمهورية كوريا ،

و�إذ ترغبان فـي تب�شيط �إجر�ء�ت �ل�شفر حلاملي جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية و�لر�شمية 

واخلا�سة واخلدمة بني الدولتني ،

فقد �تفقتا على �لآتي :

املــادة ) 1 ( 

تطبق �أحكام هذه �لتفاقية على حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �لآتية :

جــو�ز�ت �ل�شفــر �لدبلوما�شيـــة ، و�خلا�شـــة ، و�خلدمـــة �شاريــــة �ملفعـــول بالن�شبــــة   - 1

حلكومة �شلطنة عمان .

جـــــو�ز�ت �ل�شفـــر �لدبلوما�شيـــة ، و�لر�شميــــة �شاريــــة �ملفعـــــول بالن�شبـــــة حلكومـــــة   - 2

جمهورية كوريا .

املــادة ) 2 ( 

�أيا من جو�ز�ت �ل�شفــر �مل�شـــار  �أي من �لطرفني ممــن يحملون  1 - يعفــى مو�طنـو دولــة 

�إليها فـي �ملــادة )1( من هذه �لتفاقية من متطلبات �حل�شول على تاأ�شــرية �لدخــول ، 

و�لإقامة ، و�ملغادرة ، �أو �ملرور عرب �إقليم �لطرف �لآخر .

يجوز لالأ�شخا�ص �مل�شار �إليهم فـي �لفقرة )1( من هذه �ملــادة �لإقامة فـي �إقليم �لطرف    - 2

�لآخر دون تاأ�شرية ملدة ل تتجاوز )90( ت�شعني يوما �بتد�ء من تاريخ �لدخول .

�لفقرتــني  فـي  �إليهم  �مل�شار  �لأ�شخـــا�ص  �إقامة  مــدة  �ملعنيــة متديــد  لل�شلطــات  يجـوز    - 3

�ل�شابقتــني من هذه �ملــادة �لذين يعتزمـــون �لبقاء ملـــدة تزيد على )90( ت�شعني يومــا 
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فـي �إقليـــم �لطــــرف �لــــذي تنتمــــي �إليه تلك �ل�شلطــــات �ملعنيــــة وذلك بطلــــب كتابـــــي 

مـن �لبعثــــة �لدبلوما�شيـــة ، �أو �لبعـثــة �لقن�شلية للطـــرف �لآخــــر ، وذلك قبــــل �نتهــــاء 

مدة )90( �لت�شعني يوما .

املــادة ) 3 ( 

1 - يعفى مو�طنو دولة �أي من �لطرفني فـي بعثة دبلوما�شية ، �أو بعثة قن�شلية فـي �إقليم 

�لطرف �لآخر ممن يحملون �أيا من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملــادة )1( من هذه 

�لتفاقية من متطلبات �حل�شول على تاأ�شرية �لدخول ، و�لإقامة ، و�ملغادرة ، �أو �ملرور 

عرب �إقليم �لطرف �لآخر خالل مدة �إقامتهم �لر�شمية .

يطبق �لإعفاء �مل�شار �إليه فـي �لفقرة )1( من هذه �ملــادة على �لأزو�ج و�لآباء و�لأطفال    - 2

�ملر�فقني لالأ�شخا�ص �مل�شار �إليهم فـي �لفقرة )1( من هذه �ملــادة ، ب�شرط �أن يكونو� 

ممن يحملون �أيا من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملــادة )1( من هذه �لتفاقية .

املــادة ) 4 ( 

1 - يطبق �لأ�شخا�ص �ملعنيون بهذه �لتفاقية �لقو�نني و�للو�ئح �ملعمول بها فـي �إقليم دولة 

�لطرف �لآخر �لتي حتكم دخول �لأجانب ، ومغادرتهم ، و�إقامتهم ، وعبورهم .

2 - يلتزم �لأ�شخا�ص �مل�شتفيدون من �لإعفاء �مل�شار �إليه فـي �ملــادة )2( من هذه �لتفاقية 

بعدم �لقيام باأي ن�شاط ربحي فـي �إقليم �لطرف �لآخر .

املــادة ) 5 ( 

1 - يحــــق لأي مــــن �لطرفـــني رفــ�ص دخــــول �لأ�شخـــا�ص حاملـــي �جلــــو�ز�ت �مل�شـــــار �إليهــــم 

فـي �ملــادة )1( من هـــذه �لتفاقيـــة �أو تقليــل �أو �إنهــاء مـــدة �إقامتهــم فـي �إقليـــم دولتــه 

باعتبــــــارهم �أ�شخا�شــا غيـــــر مرغــــــــوب فيهـــــم ، ويجــــب �إبـــالغ �لطرف �لآخـــــر كتابـــــة 

بهــذ� �لرفـــــ�ص دون تاأخري ، وذلك عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

2 - يحق لأي من �لطرفني تعليق �لعمل بهذه �لتفاقية موؤقتا ب�شكل كلي ، �أو جزئي لأ�شباب 

تتعلق باأمن �لدولة ، �أو �لنظام �لعام ، �أو �ل�شحة �لعامة .
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3 -  على �لطـرف �لـــذي يرغــــب فـي تعليـــــق �لعمل بهــــذه �لتفاقيـــــة �إخطار �لطــــرف �لآخـــر 

عبــر �لقنـــو�ت �لدبلوما�شيـــــة خــالل مــدة ل تقــل عــن )48( ثمــــان و�أربعني �شاعة قبل 

دخـــول هـذ� �لتعليـق حيــز �لتنفيذ مع بيان �أ�شباب �لتعليق ، كما عليه �إخطــار �لطــرف 

�لآخر بانتهاء هذ� �لتعليق قبل )48( ثمان و�أربعني �شاعة على �لأقل .

4 - ل يوؤثر تعليق �لعمل بهذه �لتفاقية على �لو�شع �لقانوين لالأ�شخا�ص �ملقيمني �شابقا 

فـي �إقليم دولة �لطرف �لآخر و�ملذكورين فـي �ملادتني )2( و )3( من هذه �لتفاقية .

املــادة ) 6 ( 

فـي حالـــة فقـــد�ن �أو �شرقــــة �أو تلــــف �أو �نتهاء �شالحيــة �أحــــد جـــو�ز�ت �ل�شفــــر �مل�شـار �إليهــا 

فـي �ملــادة )1( مــن هــذه �لتفاقيــة فـي �إقليــم �لطــرف �لآخــر ، تقـدم �لبعثــة �لدبلوما�شيــة 

�أو �لقن�شلية للطـــرف �لـــذي ينتمـــي �إليه �شاحــب �جلــو�ز �لوثائـــق �لتي متكنــه من �لــعودة 

�إىل �إقليـــم �لطـــرف �لـــــذي تنتمـــي �إليــــه تــــلك �لبعثــــة ، ويجــــب على �لبعــــثة �لدبلوما�شــــية 

�أو �لقن�شلية �إبالغ �لطرف �لآخر فور� عن هذه �حلادثة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املــادة ) 7 ( 

1 - يتبـادل �لطرفــان عرب �لقنـــو�ت �لدبلوما�شية منــاذج من جو�ز�ت �ل�شفـــر �مل�شــــار �إليهـــا 

فـي �ملــادة )1( من هذه �لتفاقية قبل دخول هذه �لتفاقية حيز �لتنفيذ .

2 - على كال �لطرفني �إبالغ �لطرف �لآخر عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية عن �أي تغيري يطر�أ 

على جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملــادة )1( من هذه �لتفاقية خالل مدة ل تتجاوز 

)30( ثالثني يوما قبل دخول هذه �لتغيري�ت حيز �لتنفيذ .

املــادة ) 8 ( 

تتم ت�شويـة �أي خالفــات �أو نز�عـــات تن�شـاأ عن تف�شيـــر �أو تطبيق هـــذه �لتفاقية من خالل 

�ملفاو�شات و�مل�شاور�ت بني �لطرفني عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املــادة ) 9 ( 

يجوز للطرفني �إدخال �إ�شافات �أو تعديالت على هذه �لتفاقية بالتفاق �مل�شرتك ، وتدخل 

هــــذه �لإ�شافــــات �أو �لتعديــــالت حيـــز �لتنفيــــذ وفــــــق �لإجــــر�ء�ت �ملذكـــــورة فـي �ملــادة )10( 

من هذه �لتفاقية .
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املــادة ) 10 ( 

�لإجر�ء�ت  باإكمال  �لدبلوما�شية  �لقنو�ت  كتابة عرب  �لآخر  �لطرفان كل منهما  يبلغ   -  1

�لد�خلية �لالزمة لدخول �لتفاقية حيز �لتنفيذ ، وتدخل هذه �لتفاقية حيز �لتنفيذ 

بعــد )30( ثالثني يومــا من تاريخ ت�شلم �آخر �إخطــار ، وتبقى �شاريــة �ملفعول ملـدة غيـر 

حمددة .

2 - يجوز لأي من �لطرفني �إنهاء �لعمل بهذه �لتفاقية باإر�شال �إخطار كتابي عرب �لقنو�ت 

�لدبلوما�شية ، وينتهي �لعمل بها بعد مرور )90( ت�شعني يوما من تاريخ ت�شلم �لإخطار 

من قبل �لطرف �لآخر .

املــادة ) 11 ( 

ل توؤثر هذه �لتفاقية على �حلقـــوق و�للتز�مــات �لأخـــرى لـــدى �لطرفـــني ، و�لتـــي تن�شــاأ 

مبوجب �لتفاقيات �لدولية ، وخا�شة �للتز�مات �لتي قد تن�شاأ من معاهدة فيينا للعالقات 

�لدبلوما�شيــة ، و�ملوؤرخـــة فـي 18 مـــن �بريـــل 1961م ، ومعاهدة فيينــا للعالقـــات �لقن�شليـــة 

�ملوؤرخة فـي 24 من �بريل 1963م .

و�إثباتا ملا تقدم قام �ملفو�شان من قبل حكومتي �لبلدين بالتوقيع على هذه �لتفاقية .

حررت هذه �لتفاقية فـي مدينة �شيوؤول بتاريخ 24 دي�شمرب 2014م من ن�شختني �أ�شليتني 

باللغــــــات �لعربيـــــــة و�لكوريــــــــة و�لإجنليزيـــــــة ، لكــــــل منهــــــــا ذ�ت �حلجيـــــــــة �لقانونيــــــــــــة ،  

وفـي حال �لختالف فـي �لتف�شري يعتد بالن�ص �لإجنليزي .

عــن 

حكومـة �سلطنـة عمـان

حممد بن �سامل احلارثي

�سفري ال�سلطنة املعتمد لدى جمهورية كوريا

عــن 

حكومـة جمهوريـة كوريـا

ت�ســو تــاي يونــغ

النائب الأول لوزير اخلارجية
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AGREEMENT 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

 AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA 

ON THE MUTUAL WAIVER OF VISA REQUIREMENTS FOR 

HOLDERS OF DIPLOMATIC, OFFICIAL, SPECIAL AND SERVICE 

PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic 
of Korea (hereinafter referred to as the “Parties”),

Guided by the common desire to further develop the friendly relations between 
the Sultanate of Oman and the Republic of Korea;

Wishing to simplify the procedures of travel for holders of diplomatic, official, 
special and service passports between the two States;

Have agreed as follows:

Article ( 1 )

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

a - For the Government of the Sultanate of Oman, valid diplomatic, special 
and service passports; and

b - For the Government of the Republic of Korea, valid diplomatic and official 
passports.

Article ( 2 )

1 - Nationals of the States of each Party holding any of the passports referred to 
in Article (1) of this Agreement shall be exempted from the requirements to 
obtain a visa to enter, stay, leave or transit through the territory of the other 
Party. 
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2 - The persons referred to in paragraph (1) of this Article may stay in the territory 

of the other Party without a visa for a period not exceeding ninety (90) days 

from their date of entry. 

3 - The competent authorities of a Party may extend the period of stay of persons 

referred to in the previous paragraphs of this Article, who intend to stay for 

longer than ninety (90) days in the territory of the Party of these competent 

authorities, upon a written request from the diplomatic mission or consular 

post of that other Party prior to the expiry of the ninety (90) day period. 

Article ( 3 )

1 - Nationals of the State of each Party who are assigned to that Party’s diplomatic 

mission or consular post in the territory of the other Party and who hold any 

of the passports referred to in Article (1) of this Agreement, shall be exempted 

from the requirements to obtain a visa to enter, stay, leave, or transit through 

the territory of the other Party for the period of their official stay. 

2 - The exemption from the visa requirements mentioned in paragraph (1) of this 

Article shall also apply to the spouse, parents and children accompanying the 

persons referred to in Paragraph (1) of this Article, provided that they hold 

any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement. 

Article ( 4 )

1 - The persons to whom this Agreement applies shall comply with the laws and 

regulations governing the procedures for the entry, leave, stay and transit of 

foreign nationals in force in the territory of the other Party.

2 - The persons benefiting from the exemption referred to in Article (2) of this 

Agreement shall not carry out any for-profit activity in the territory of the 

other party.
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Article ( 5 )

1 - Each Party reserves the right to refuse entry, or reduce or terminate the 

period of stay in its territory to the holders of any of the passports referred 

to in Article (1) of this Agreement whom it may consider undesirable. Such 

refusal shall be notified in writing without delay to the other Party through 

diplomatic channels. 

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

Agreement, entirely or partially, for reasons of national security, public order, 

or public health. 

3 - The Party which wishes to suspend the application of this Agreement shall 

notify the other Party, through diplomatic channels, no later than forty eight 

(48) hours before the suspensions and specify the reasons for such suspensions, 

and shall also notify the other Party at least forty eight (48) hours before the 

lifting thereof. 

4 - The suspension of the application of this Agreement shall not affect the rights 

of the persons mentioned in Articles (2) and (3) of this Agreement who are 

already staying in the territory of the other Party.

Article ( 6 )

In case of loss, theft, damage, or invalidity of any of the passports referred to in 

Article (1) of this Agreement in the territory of the other Party, the diplomatic or 

consular mission of the Party, which the holder of the passport belongs to, shall 

provide the documents that enable the holder to return to the territory of the 

Party of such mission. The diplomatic or consular mission shall promptly notify 

the other Party of the incident through diplomatic channels.
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Article ( 7 )

1 - The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of the 

passports referred to in Article (1) of this Agreement before the entry into 

force of this Agreement. 

2 - The Parties shall inform each other through diplomatic channels of any 

changes to the passports referred to in Article (1) of this Agreement, no later 

than thirty (30) days before the entry into force of the changes. 

Article ( 8 )

Any disagreements or disputes arising from the interpretation or 

implementation of this Agreement shall be settled through negotiations and 

consultations between the Parties through diplomatic channels.

Article ( 9 )

The Parties on the basis of mutual consent may make additions and amendments 

to this Agreement, which shall become effective in accordance with the procedures 

set out in Article (10) of this Agreement.

Article ( 10 )

1 - The Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels of 

the completion of their respective internal procedures required for the entry 

into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force thirty (30) 

days after the date of receipt of the last notification and shall remain in force 

for an indefinite period of time. 

2 - Either Party may terminate this Agreement by written notification through 

diplomatic channels. The termination shall become effective ninety (90) days 

after the date of the receipt of such notification by the other Party. 
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Article ( 11 )

This Agreement shall not affect the obligations of the Parties arising under 

international agreements, in particular obligations arising from the Vienna 

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

on Consular Relations of 24 April 1963.
 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by 

their respective Governments, have signed this Agreement.
 

Done in duplicate at Seoul on 24 December 2014, in the Arabic, Korean and 

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

of interpretation, the English text shall prevail.

FOR

THE GOVERNMENT OF

THE SULTANATE OF OMAN

Mohammed bin Salim Alharthy

Ambassador of the Sultanate of Oman 
to the Republic of Korea

FOR

THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF KOREA

Cho Tae Yong

1st Vice Minister of Foreign Affairs
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