
اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

مر�ســـوم �سلطانــــي

 رقـــم 2016/20

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان , 

 وحكومة جمهورية اأملانيا الحتادية حول الإعفاء املتبادل

 من متطلبات التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الر�سمية البيومرتية 

وفـــق املعاييـــر الدوليــة التابعـة ملنظمــة الطيــران املدنـــي الدوليـــة

�سلطـــان عمـــان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلــى التفاقيــة بني حكومـــة �سلطنــة عمــان ، وحكومــة جمهوريـــة اأملانيـــا الحتاديــة حــول 

الإعفاء املتبادل من متطلبات التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الر�سمية البيومرتية وفق 

املعايري الدوليــــة التابعـــة ملنظمــــة الطيــــران املدنـــي الدوليــــة املوقعــة فــــي مدينـــــة م�سقــــط 

بتاريــــخ 8 مـــــن مـــــار�س 2016م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

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

 املـــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي :   2  مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 10 مـن ابريــــــــــــل �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــــة  

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية اأملانيا االحتادية 

حول االإعفاء املتبادل من  متطلبات التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الر�سمية

البيومرتيـة وفـق املعاييـر الدوليـة التابعـة ملنظمـة الطيـران املدنـي الدوليـة

�إن حكومــــة �شلطنــــــة عمـــــان ، وحكومـــــة جمهوريـــــة �أملانيـــــا �الحتاديـــــة ، و�مل�شــــــار �إليهمــــا 

فـيمــــا بعــد بـــــ "الطرفـيــــن" ، واإذ حتدوهــمــا الرغبـــة فـــي تعزيــز العالقات الثنائيــة بينهمــا ، 

ونظــــر� الهتمامهمـــا بتقويـــة عالقات �ل�شد�قة �لقائمة بينهما ، وت�شهيال الإجر�ء�ت �شفر 

مواطنيهما ، 

قد �تفقتا على �الآتي :

املــادة ) 1 (

تطبق �أحكام هذه �التفاقية على حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �الآتية �ملقروءة �آليا و�ملمكنة 

�إلكرتونيا مــع �لقـدرة على حتديـد �لهويــة �لبيومرتية )�جلو�ز �الإلكرتوين( ، وفق �ملعايري 

�لدولية �لتابعة ملنظمة �لطري�ن �ملدين �لدولية :

1 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية �أو �خلا�شة �أو �خلدمة �شارية �ملفعول �لتابعة حلكومة 

�شلطنة عمان .

2 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية �أو �خلدمة �شارية �ملفعول �لتابعة حلكومة جمهورية 

اأملانيا االحتادية .

ب�شرط �أن تكون جو�ز�ت �ل�شفر هذه �شارية �ملفعول ملدة )6( �شتة �أ�شهر على �الأقل من تاريـخ 

�لدخول �إىل �إقليم دولة �لطرف �الآخر .

املــادة ) 2 (

1 - يعفــــــى مو�طنــــــو دولتـــــي �لطرفــيــــــن حاملـــــو �أي مـــن جـــــو�ز�ت �ل�شفــــر �مل�شــــار �إليهــــا 

فـي املــادة )1( مـن متطلبــات �حل�شـول علــى �لتاأ�شيــرة لدخــول �إقليــــم دولة �لطـــــرف 

 )90( �إلــى  تـ�شل  ملـدة  منـه  �خلـروج  �أو  فـيه  �الإقامة  �أو  خالله  من  �لعبور  �أو  �الآخــــر 

ت�شعيــــن يومــــا خــــالل مـــدة )180( مائـــــة وثمانيـــن يومــا �بتــد�ء من تاريخ �لو�شول 

�أو من يوم �لدخول �الأول ملنطقــة �شنجــن بالن�شبــة ملو�طنـي �شلطنـة عمـان ، حيــث �شيتم 
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�الأخذ فـي �العتبار مدة )180( �ملائة و�لثمانني يوما �ل�شابقة الأي يـوم مـــن �الإقامـــة . 

�لتي تتطلب ت�شريح عمل مبوجب  �الأجر  �أن�شطــة مدفوعــة  بــاأي  �لقيـــام  ي�شمـــح  وال 

�لت�شريعات �لوطنية للطرفـني .

2 -  يجب على مو�طني دولتي �لطرفـني �مل�شار �إليهم فـي �ملـادة )1( �لذين يعتزمون �لبقاء 

فـي �إقليم دولة �لطرف �الآخر ملدة �أطول من �ملدة �ملحددة فـي �لفقرة )1( من هذه �ملـادة ، 

حيـث �شيتـم �الأخـــذ فــــي �العتبـــار مـــدة )180( �ملائـــة و�لثمانـــني يوما �ل�شابقة الأي يوم 

مــن �الإقامــة ، �أن يكونـو� بحيـازة تاأ�شرية �شادرة من �ل�شلطات �ملخت�شة لدى �لطرف 

االآخر .

املــادة ) 3 (

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

�ملنظمــات �لدوليــة �لكائن مقرها فـي �إقليم دولة �لطرف �الآخر ، باالإ�شافة �إىل �أفر�د 

عائالتهـــم ، مــن متطلبــات �حل�شــول علــى تاأ�شيــرة قبــل �لو�شول لالعتماد من قبل 

�لدولة �مل�شتقبلة ، حتى فـي حال كونهم من حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها 

فـي املـادة )1( .

2 - يحــق لالأ�شخـــا�ص - �ملحدديـــن فــي �لفقـــرة )1( مــن هذه �ملـادة بعد �عتمادهم - دخول 

�إقليم �لدولة �مل�شتقبلة �أو �لعبور من خاللهـا �أو �الإقامـة فـيهـا �أو �خلـروج منـها بـدون 

تاأ�شرية طو�ل مدة عملهم . 

املــادة ) 4 (

يجوز ملو�طني �أي من دولتي �لطرفـني حاملـي �أي مـن جـو�ز�ت �ل�شفـر �ملحـددة فــي �ملـادة )1( 

�لدخول �إىل �أو �لعبور من خالل �أو �خلروج من �إقليم دولة �لطرف �الآخر عرب كافة �لنقاط 

�حلدودية �ملفتوحة حلركة �مل�شافرين �لدولية .

املــادة ) 5 (

ال توؤثـر هـذه �التفاقيـة علـى �لتز�مـات مو�طني دولتي �لطرفـني حاملــي �أي مـــن جـــو�ز�ت 

�ل�شفر �ملحددة فـي �ملـادة )1( من �لتقيد بالقو�نني و�الأنظمة �ملعمول بها فـي �إقليم دولة 

الطرف االآخر .
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املــادة ) 6 (

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

�الأ�شخـــا�ص �مل�شـــار �إليهـــم فـــي �ملـادة )1( و�لذين �أعلن على �أنهم غري مرغوب فـيهم ، 

�أو �الأ�شخـــا�ص �لذيـــن ف�شلـــو� فـــي ��شتيفــاء �شروط �لدخول و�الإقامة ، وفقا للقو�نني 

�لوطنيـــة �أو مــا فــــوق �لوطنيــــة �أو �لدوليـــة ، �أو طلــب مغادرتهم خالل فرتة حمددة ، 

اأو منعهم من االإقامة .

2 - فــــي حـــال تاأثــــر �أي مو�طـــن مـــن دولــــة �لطـــرف �الآخـــر مــن �الإجــر�ء�ت �مل�شــار �إليهــا 

فـي �لفقرة )1( ، ينبغـــي للطـــرف �مل�شــوؤول عــن هــذه �الإجـر�ء�ت �إ�شعـار �لطرف �الآخر 

كتابيا عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية دون �أي تاأخري . 

املــادة ) 7 (

1 - يحـق لكـل مـن �لطرفيـن تعليـق �لعمـل بهذه �التفاقية ، ب�شكل كلـي �أو جزئــي ، الأ�شبــاب 

تتعلــق باالأمــن �لوطنــي �أو �لنظام �لعام �أو �ل�شحة �لعامة ، �أو �إذ� تبني �شوء ��شتخد�م 

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

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

بذلك عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية ، خالل مدة ال تتجاوز )48( ثمانيا و�أربعني �شاعة 

قبل دخــول هذ� �لتعليــق حيــز �لتنفـيذ ، مع بيان �أ�شباب �لتعليق . كما عليه �إخطار �لطرف 

�الآخر بانتهاء هذ� �لتعليق قبل )48( ثمان و�أربعني �شاعة على �الأقل . 

3 - ال يوؤثــر تعليـــق �لعمــل بهــذه �التفاقيــة على �لو�شع �لقانوين ملو�طني �أي من دولتي  

�لطرفـيــن �ملوجوديــن فـــي �إقليــم دولة �لطرف �الآخــر ممــن يحملــون �أيا مــن جــو�ز�ت 

�ل�شفر �ملحددة فـي �ملـادة )1( . 
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املــادة ) 8 (

1 - يتبــادل �لطرفــان منــاذج من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملـادة )1( ، عرب �لقنو�ت 

، خــالل مــدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما قبل دخول هذه �التفاقية  �لدبلوما�شيــة 

حيز �لتنفـيذ . 

2 - فـي حال ��شتحد�ث منوذج جديد جلو�ز�ت �ل�شفـر �ملــ�شــار �إليهــا فــي �ملــادة )1( مــن قبــل 

�أي من �لطرفـني ، يجب عليه �إر�شال منوذج من جو�ز �ل�شفر ذلك  �إىل �لطرف �الآخر ، 

عبـــــر �لقنــــــو�ت �لدبلوما�شيــــــة ، خـــــالل مـــــدة ال تتجــــــاوز )30( ثالثيـــــن يومــــا قبــــل 

دخــول �أي مــن جـــو�ز�ت �ل�شفـــر �ملبنيـــة علــى �لنموذج �جلديد حيــز �لتنفـــيذ . ويتعيــن 

علــى �لطرفـيـــن تطبيـــق معاييــــر وممار�شـــات وثائـــق �ل�شفــر �ملقروءة �آليا �ملو�شى بها 

من قبل منظمة �لطري�ن �ملدين �لدولية .

�لوطنيــة  ت�شريعاتــه  فـي  تغيــيــر�ت  باأي  �الآخــر  �لطــرف  �إخطــار  �لطــرفيــن  علــى كال   -  3

�ملـادة )1( ، خالل مدة ال تتجاوز  �إليها فـي  �ملتعلقـة باإ�شـد�ر�ت جـو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار 

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

4 - فـــي حـــال فقـــد�ن �أو �شرقــــة �أو تلــــف �أو �نتهــــاء �شالحيـــــة �أي مــــن جـــــو�ز�ت �ل�شفــــر 

�ملحـددة فـي �ملـادة )1( فـي �إقليم دولة �لطرف �الآخر ، يجـــب علـــى �لبعثـــة �لدبلوما�شية 

�أو �لقن�شليـــة �لتابعـــة للطـــرف �لـــذي ينتمـــي �إليــــه �شاحـــب �جلو�ز �ملفقود �أو �مل�شروق 

�إىل دولة  �أن تقدم �لوثائق �لتي متكنه من �لعودة   ، �ملنتهية �شالحيتـــه  �أو  �لتالف  �أو 

�إبالغ  �أو �لقن�شلية  �إليهــا . ويتعيــن على �لبعثــة �لدبلوما�شية  �لــذي ينتمــي  �لطــرف 

�لطرف �الآخر دون تاأخري عن �حلادثة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

5 - يجب على �لطرفـني �لتعاون فـي جمال �أمن وثائق �ل�شفر .
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املــادة ) 9 (

يجــوز تعديـل هـــذه �التفاقيـــة مبو�فقـــة كـــال �لطرفـيــن من خالل بروتوكوالت �إ�شافـية 

�أو تبــادل �ملذكـــر�ت ، وفقا لالإجر�ء�ت �ملن�شو�ص عليها فـي �ملـادة )11( . و�إذ� مل يتم حتديد 

تاريخ معني لدخول �لتعديالت حيز �لتنفـيذ ، تطبق �لفقرة )1( من املـادة )11( مع �إجر�ء 

�لتعديالت �لالزمة . وتعترب �لتعديالت جزء� ال يتجز�أ من هذه �التفاقية .

املــادة ) 10 (

�أحكام هذه �التفاقية وديا من خالل  �أو تطبيق  �أي خالفات تن�شاأ عن تف�شري  تتم ت�شوية 

�مل�شاور�ت �لدبلوما�شية �أو �ملفاو�شات بني �لطرفـني . 

املــادة ) 11 (

تدخــل هــذه �التفاقيــة حيــز �لتنفـيــذ بعــد )30( ثالثني يوما من تاريخ ��شتالم �آخر    - 1

�إخطــار كتابــي عبــر �لقنو�ت �لدبلوما�شية ، و�لذي مبوجبه يخطر كل طرف �لطرف 

�الآخر ر�شميــا با�شتيفاء �الإجر�ء�ت �لوطنية �ملتطلبة لدخول �التفاقية حيز �لتنفـيـذ ، 

و�أن نـماذج جــو�ز�ت �ل�شفـــر �ملقـــروءة �آليــــا و�ملمكنـــة �إلكرتونيـــا للجـــو�ز�ت �مل�شـــار �إليــها 

فــي املـادة )1( ، و�ملــزودة بخا�شيــة حتديــد �لهويــة �لبيومرتيــة وفــق �ملعاييــر �لدوليــة 

�لتابعة ملنظمة �لطري�ن �ملدين �لدولية ، قد مت تطبيقها وت�شليمها للطرف �الآخر . 

تبقــى هذه �التفاقية �شارية �ملفعول ملدة غري حمددة ، وفـي حال رغبة �أي من �لطرفـني    - 2

فـي �إنهائها ، يتعني عليه �إبالغ �لطرف �الآخر كتابـة بذلك عبـر �لقنـو�ت �لدبلوما�شيـة ،  

وقد يكــون �لبـــالغ �مل�شار �إليه مقرونا باإخطار الإنهاء �التفاقية . ويدخــل �الإنهــاء حيــز 

�لتنفـيــذ بعــد )3( ثالثــة �أ�شهــر مــن تاريــخ ��شتـالم �الإخطــار باالإنهــاء ، حيـــث ت�شبــح 

�التفاقيــة بعــد ذلك منتهية �ملفعول ، وال يتطـلــب ذكـــر �أي �أ�شـــباب لذلــك فـي �إخطار 

االإنهاء .
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3 - يجب �أن تقوم حكومة جمهورية �أملانيا �الحتادية بت�شجيل هذه �التفاقية فـي �الأمانة 

�لعامة لالأمم �ملتحدة ، وفقا للمادة )102( من ميثاق �الأمم �ملتحدة بعد دخولها حيز 

�إبــالغ حكومــة  �أملانيــا �الحتاديــة  �لتنفـيذ مبا�شرة . كما يجب على حكومة جمهوريــة 

�شلطنــة عمــان عــن هــذ� �لت�شجيــل ، ف�شال عن رقم �لت�شجيل لدى �الأمم �ملتحدة فور 

تاأكيده من قبل �الأمانة �لعامة لالأمم �ملتحدة .

املــادة ) 12 (

ال يجوز تف�شري �أي �شيء فـي هذه �التفاقية على �أنه يوؤثر على �حلقوق و�اللتز�مات �لو�ردة 

فــــي معاهـــدة فـييـــنا للعالقـــات �لدبلوما�شيــــة �ملوؤرخـــة فــــي 18 �بريــــل 1961م ، �أو معاهــــدة 

فـيينــــا للعالقــــات �لقن�شلــــية �ملوؤرخـــة فــــي 24 �بريل 1963م ، كما ال توؤثر هذه �التفاقية 

على �أي �لتز�مات و�ردة فـي �أي �تفاقيات ثنائية �أخرى مربمة بني �لطرفـني .  

حررت فـي م�شقط يوم �لثالثاء 8 مار�ص 2016م ، من ن�شختني �أ�شليتني باللغات �لعربية 

و�الأملانيــــة و�الإجنليزيـــــة ، لكـــــل منهـــــا ذ�ت �حلجيــــــة �لقانونيـــة ، وفــــي حــــال �الختـــالف 

فـي �لتف�شري بني �لن�شني �لعربي و�الأملاين يعتد بالن�ص �الإجنليزي . 

عـــن
حكومة سلطنة عمان

يوسف بن علوي بن عبداللـه 
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

عـــن
حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية

د. فرانك فالتر شتاينماير
وزيــر الخارجيــة
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Agreement between
 the Government of the Sultanate of Oman

and the Government of the Federal Republic of Germany on
Mutual Exemption from Visa Requirements for Holders of Biometric 
Official Passports which comply with the International Standards of 

the International Civil Aviation Organization
 (ICAO) 

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the 
Federal Republic of Germany, hereinafter referred to as "the Parties";
Desiring to promote their bilateral relations;
Considering their interest in strengthening their existing friendly relations 
and facilitating the travel procedures of their nationals;

Have agreed as follows:

Article ( 1 )

The provisions of this Agreement shall apply to holders of any of 
the following machine-readable electronically enabled passports with 
biometric identification capability (e-Passport) which comply with the 
standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO):

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

2 - Valid diplomatic or service passports of the Government of the 
Federal Republic of Germany.

Provided these passports are valid for at least six (6) months following the 
date of entry into the territory of the State of the other Party.
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Article ( 2 )
1 - Nationals of the states 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 state of the 
other Party for up to ninety (90) days in  any one hundred and eighty 
(180) day period, beginning from the date of arrival (or the day of first 
entry into the Schengen Area for nationals of the Sultanate of Oman), 
whereby the one hundred and eighty (180) day period, preceding any 
given day of the stay will be taken into account . 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 Article (1), who 
intend to stay longer than the period specified in paragraph (1) of this 
Article in the territory of the state of the other Party, whereby the one 
hundred and eighty (180) day period, preceding any given day of the 
stay will be taken into account, must be in possession of a visa issued 
by the competent authorities of the other Party. 

Article ( 3 )

1 - This Agreement does not release members of diplomatic missions, 
consular posts or representatives of international organizations located 
in the territory of the state of the other Party, as well as their family 
members, from the requirements to obtain a visa for accreditation by 
the receiving state prior to their arrival, even if they are holders of any 
of the passports referred to in Article (1).

2 - The persons specified in paragraph (1) of this Article may, following 
accreditation, enter, transit through, stay in or leave the territory of the 
receiving state without a visa during the entire period of their assignment.
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Article ( 4 )
Nationals of the state of either Party, holding any of the passports specified 
in Article (1), may enter, transit through, or leave the territory of the state of 
the other Party at all border-crossing points open to international passenger 
traffic.                                                                                                                

Article ( 5 )

This Agreement shall not affect the obligation of the nationals of the state 
of either Party, holding any of the passports specified in Article (1), to 
comply with the laws and regulations in force in the territory of the state 
of the other Party.

Article ( 6 )

1 - This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of 
either Party to refuse entry of the persons mentioned in Article (1) who 
have been declared undesirable or who fail to meet the conditions for 
entry and stay under national, supranational and international law, or 
to demand their departure within a set period or to prohibit them from 
staying.

2 - Should a national of the state of the other Party be affected by the measures 
referred to in paragraph (1) of this Article, the Party responsible for the 
measures shall  notify the other Party through diplomatic channels in 
writing  without delay.

Article ( 7 )

1 - Each Party reserves the right to 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 has been  abuse of the 
rights in this Agreement.
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2 - The Party who wishes to suspend the application of this Agreement 
shall notify the other Party accordingly  through diplomatic channels, 
no later than forty eight (48) hours before the start of this suspension, 
specifying the reasons for the suspension. It shall also notify the other 
Party  of the end of the suspension at least forty eight (48) hours in 
advance.

3 - The suspension of this Agreement shall not affect the legal status of the 
nationals of the state of either Party already in the territory of the state 
of the other Party holding any of the passports specified in Article (1).

Article ( 8 )

1 - The Parties shall exchange specimens of the passports referred to in 
Article (1), through diplomatic channels, no later than thirty (30) days 
before the entry into force of this Agreement.

2 - Should  a new specimen for the passports referred to in Article (1) be 
introduced by one Party, it shall convey this specimen passport to the 
other Party through diplomatic channels no later than thirty (30) days 
before the entry into force of any passports based on the new specimen. 
The Parties shall apply the standards and practices for machine-readable 
travel documents recommended by the International Civil Aviation 
Organization (ICAO).

3 - Each Party shall notify the other Party of any changes to its national 
legislation regarding the issuance of the passports referred to in Article 
(1) no later than thirty (30) days before the entry  into force of the 
changes.

4 - In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports 
specified in Article (1) in the territory of the state of the other Party, the 
diplomatic or consular mission to which the holder of the lost, stolen, 
damaged or invalid passport belongs, shall provide the documents that 
enable the holder to return to the state of their  Party. The diplomatic 
or consular mission must notify the other Party of the incident without 
delay through diplomatic channels.
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5 - The Parties shall cooperate in the field of travel documents security.

Article ( 9 )

The Parties may amend this Agreement by mutual consent through 
additional protocols or exchanges of notes pursuant to the procedure set 
out in Article (11). If no date is specified for the entry into force for the 
amendments, Article (11) (1) shall apply mutatis mutandis. The amendments 
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 diplomatic consultation or 
negotiation between the Parties.

Article ( 11 )
1 - This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date 

of receipt of the last written communication, through diplomatic 
channels, by which the Parties have formally informed each other that 
the national requirements for such entry into force have been fulfilled 
and that specimen passports for machine-readable and electronically 
enabled passports of the types referred to in Article (1)  with biometric 
identification capability in compliance with the international standards 
of the International Civil Aviation Organization (ICAO) have been 
introduced and conveyed to the other Party.

2 - This Agreement shall be applicable for an indefinite period of time. 
If either Party wishes to terminate it, they shall inform the other Party 
of this fact in writing through diplomatic channels. They may give 
notice of termination with such communication. The termination shall 
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take effect three (3) months after receipt of the notice of termination 
and the Agreement shall thereupon cease to have effect. The notice of 
termination need not state grounds .

3 - The Government of  the Federal Republic of Germany shall  register this 
Agreement with the Secretariat of the United Nations, in accordance with 
Article (102) of the United Nations Charter, immediately following its 
entry into force. The Government of  the Federal Republic of Germany 
shall also inform the Sultanate of Oman of the registration, and of the 
(UN) registration number, as soon as this has been confirmed by the 
Secretariat of the United Nations . 

Article ( 12 )

Nothing in this Agreement shall be construed as affecting the rights and 
obligations contained in the Vienna Convention on Diplomatic Relations 
of 18 April 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 
April 1963. This Agreement shall not affect any obligations contained in 
any other bilateral agreements concluded by the Parties.

Done at Muscat on Tuesday, 8 March 2016, in duplicate in the Arabic, 
German, and English languages, all three texts being equally authentic. 
In case of divergent interpretations of the Arabic and German texts, the 
English text shall prevail. 

For the Government of 
 the Sultanate of Oman

H.E Yusuf Bin Alawi Bin Abdulla

 For the Government of 
the Federal Republic of 

Germany 
H.E.Dr.Frank-Walter Steinmeier
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