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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2016/36

بالت�سديـق علـــى اتفاقيـة بين حكومـــة �سلطنـــة عمـــان 

وحكومــة جمهوريــة البرازيــل التحاديــةحـول الإعفــاء المتبــادل

 من التاأ�سيـرة لحاملـي جـوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�سة والر�سمية والخدمة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلــى التفاقيـة بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان ، وحكومـة جمهوريـة الربازيـل الحتاديـة حـول 

الإعفـاء املتبـادل مـن التاأ�سيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�سـة والر�سميـة 

واخلدمة ، املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ 25 من مايو 2016م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديـق علـى التفاقيـة امل�سـار اإليهـا ، وفقـا لل�سيغـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي :  6  من �ســـــــــــــوال �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 11 من يوليــــــــــــو �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيـة بين حكومـــة �سلطنـــة عمـــان 

وحكومــة جمهوريــة البرازيــل التحاديــةحـول الإعفــاء المتبــادل

 من التاأ�سيـرة لحاملـي جـوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�سة والر�سمية والخدمة

�إن حكومــــة �شلطنــــة عمـــان ، وحكومة جمهورية �لرب�زيل �الحتاديــة ، و�مل�شار �إليهمـا �أدنــاه 

بـ" �لطرفـني " ، 
�إذ حتدوهمـــــا �لرغبـــة فـي ت�شهيل �شفر مو�طنيهما ، حاملي جو�ز�ت �ل�شفـــر �لدبلوما�شيـــة 

�أو �خلا�شة �أو �لر�شمية �أو �خلدمة �ل�شارية �ملفعول فـي �إقليم �لطرف �الآخر ، 

ورغبة منهما فـي تقوية عالقات �ل�شد�قة بني �لبلدين ، 

قد �تفقتا على ما ياأتي :

املــادة ) 1 (

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

جـــو�ز�ت �ل�شفــــــر �لدبلوما�شيـــة �أو �خلا�شـــة �أو �خلدمـــة �شاريــــة �ملفعـــول �لتابعـــــة   - 1

حلكومة �شلطنة عمان .

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

�لرب�زيل �الحتادية .

املــادة ) 2 (

يجــــــــوز ملو�طنـــــي �أي من �لطرفــــــني حاملي �أي مـــــــــن �جلـــــــو�ز�ت �ل�شاريـــــة �مل�شــــــار �إليهـــــا 

فـي �ملــادة )1( ، �لدخــول �إىل ، �أو �ملــرور عبـــر ، �أو �لبقاء فـي ، �أو �خلروج من �إقليم �لطــرف 

�الآخر دون �شرط �حل�شول على �لتاأ�شرية ملــدة ال تتجاوز )90( ت�شعني يوما ، وخــالل مـــدة 

)180( مائة وثمانني يوما من تاريخ دخولهم الأول مرة .

املــادة ) 3 (

�إليها  يجب على مو�طني �أي من �لطرفـني حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �ل�شارية �مل�شار 

فـي �ملــادة )1( ، عدم �لقيام باأي �أن�شطة مدفوعة �الأجر �لتي تتطلب ت�شريح عمل فـي �أثناء 

�إقامتهم فـي �إقليم �لطرف �الآخر .
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املــادة ) 4 (

يجب على مو�طني �أي من �لطرفـــني حاملي �أي من جــو�ز�ت �ل�شفر �ل�شارية �مل�شــار �إليها 

فـي �ملــادة )1( ، �اللتز�م بالقو�نــني و�الأنظمـــة �ملعمــول بهــا فـي �أثناء �إقامتهــم فـي �إقليـــم 

�لطرف �الآخر .

املــادة ) 5 (

يجــــــب �أن تكــــون جــــو�ز�ت �ل�شفــــــر �مل�شــــــار �إليهـــــا فـي �ملــــادة )1( ، و�خلا�شــــــة مبو�طنـــــي 

�أي من �لطرفـني ، �شارية �ملفعول ملــدة )6( �شتة �أ�شهر على �الأقل عند دخولهم �إىل �إقليم 

�لطرف �الآخر . 

املــادة ) 6 (

يجـب على مو�طنـــي �أي من �لطرفـني حاملـــي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �ل�شارية �مل�شار �إليهــــا 

فـي �ملــادة )1( ، �لدخول �إىل ، و�ملرور عرب ، و�لبقاء فـي ، و�خلروج من �إقليم �لطرف �الآخر 

من خالل نقاط عبور �حلدود �ملخ�ش�شة لهذ� �لغر�ض من �شلطات �لهجرة �ملخت�شة ، ودون 

�أي قيــــود ، وذلك با�شتثنــــاء قيود �لدخول �ملتعلقــــة باالأمن و�جلمـــارك و�لهجرة و�ل�شحـة ، 

�أو �أي �أحكام �أخرى مطبقة قانونيا على حاملي هذه �جلو�ز�ت .

املــادة ) 7 (

يعفـــى مو�طنــــو �أي من �لطرفـــني حاملـــي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �ل�شارية �مل�شــار �إليهــا   - 1

فـي منظمة  �أو  �أو قن�شلية  دبلوما�شية  بعثة  فـي  تعيينهم  يتم  و�لذين   ، �ملــادة )1(  فـي 

دولية فـي �إقليم �لطرف �الآخر ، من �شرط �حل�شول على تاأ�شرية قبل دخولهم �إقليم 

�لطرف �ملتعاقد �الآخر . 

متتد �ملعاملة �مل�شار �إليها فـي �لفقرة )1( من هذه �ملــادة لت�شمل �أفر�د عائالت �ملو�طنني   - 2

�مل�شار  �ل�شارية  �ل�شفر  �أي من جو�ز�ت  �أن يكونو� حاملي  ، وذلك �شريطة  �إليهم  �مل�شار 

�إليها فـي �ملــادة )1( .

يجب على وز�رة �خلارجية �أو �لعالقات �خلارجية فـي �لطرف �الآخر ، �عتماد �ملو�طنني   - 3

�مل�شــــار �إليهــــم فــــي �لفقرتـــــني )1( و )2( من هـــذه �ملــــادة ، خـــــــــالل )30( ثالثـــني يومـــــا 

من دخولهم �إىل �إقليم �لطرف �الآخر ، وبناء على ذلك يتم منحهم �لتاأ�شري�ت �خلا�شة 

بهم ، وفقا لالأنظمة �لوطنية �ملعمول بها لدى �لطرف �الآخر .
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املــادة ) 8 (

1 - ال توؤثـــر هـــذه �التفاقيـــة علــى حـق �ل�شلطـــــات �ملخت�شــة الأي مــن �لطرفـــني فـي رفــــ�ض 

دخـــول مو�طنــي �لطـــرف �الآخــر حاملـــي �أي من جـــو�ز�ت �ل�شفـر �ل�شاريـة �مل�شــار �إليها 

فـي �ملــادة )1( ، �إىل �إقليم كل منهما �أو تق�شري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها ، وذلك فـي حالة 

�عتبار �ملو�طنني �ملعنيني غري مرغوب فـيهم ، �أو فـي حالة متثيلهم خلطر على �الأمن 

�لوطني �أو �لنظام �لعــام �أو �ل�شحة �لعامة ، �أو عندما يكون وجودهم فـي �الإقليم �ملعنــي 

ب�شفـــة غري قانونية .

فـي حالة تاأثر مو�طن �لطرف �الآخر مبوجب �أحكام هذه �ملــادة ، يتوجب على �لطرف   - 2

�مل�شـــوؤول عــن �الإجـــر�ء �الآنـــف �لذكــــر ، �إخطــــار �لطـــرف �الآخر كتابــــة عبــر �لقنــــو�ت 

�لدبلوما�شية دون تاأخري .

املــادة ) 9 (

1 - فـي حالة فقــد�ن �أو �شرقــة �أو تلـــف �أو بطالن �شالحية �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار 

�إليها فـي �ملــادة )1( ، ملو�طن �أي من �لطرفـني فـي �إقليم �لطرف �الآخر ، تقدم له �لبعثة 

�لدبلوما�شيــــة �أو �لقن�شليــــة - �لتي ينتمــــي �إليهـــا �شاحـــب �جلـــو�ز �ملعنــــي - �لوثائـــــق 

�لتي متكنه من �لعودة �إىل �إقليم �لطرف �لذي ينتمي �إليه .

2 - يجــــب على �لبعثـــة �لدبلوما�شيــــة �أو �لقن�شليـــة �الآنفــــة �لذكـــر ، �إبــالغ �جلهــات �ملخت�شــة 

لدى �لطرف �الآخر على �لفور عن مثل هذه �حلو�دث عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املــادة ) 10 (

يتبادل �لطرفـــان منـــاذج من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملــادة )1( عبـــر �لقنــــو�ت   - 1

�لدبلوما�شية ، خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ �لتوقيع على هذه �التفاقية .

فـي حالة حدوث �أي تغيري على �جلو�ز�ت �مل�شار �إليها فـي �ملــادة )1( ، يتعني على �لطرف   - 2

�لذي مت تغيري جو�ز�ته ، توفـري مناذج من �جلو�ز�ت �ملعدلة �إىل �لطرف �الآخر عرب 

�لقنو�ت �لدبلوما�شية ، خالل )30( ثالثني يوما قبل دخول هذ� �لتعديل حيز �لتنفـيذ .
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املــادة ) 11 (

يجوز للطرفـني تعديل �أحكام هذه �التفاقية مبو�فقتهما كتابة .

املــادة ) 12 (

ال توؤثـــر هــذه �التفاقيـــة على �اللتز�مـــات �ملرتتـــبة مبوجب �التفاقيــــات �لثنائيــة �ملربمــــة 

بني �لطرفـني .

املــادة ) 13 (

يعمل �لطرفان بهذه �التفاقية ، طبقا للقو�نني و�الأنظمة �ملعمول بها فـي كل من �لطرفـني .

املــادة ) 14 (

ي�شـــوي �لطرفــــان �أي خالفـــات تن�شـــــاأ عن تنفـيــــذ �أو تف�شيـــر �أحكــــام هــــذه �التفاقيـــة وديـا ، 

من خالل �مل�شاور�ت عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املــادة ) 15 (

 ، �أو جزئي  1 - يجوز الأي من �لطرفـني تعليق �لعمل بهذه �التفاقية موؤقتا ، ب�شكل كلي 

الأ�شباب تتعلق باالأمن �لوطني �أو �لنظام �لعام �أو �ل�شحة �لعامــة ، �أو فـي حال خمالفة 

�أحكام هذه �التفاقية .

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

عن �لتعليـــق مع بيان �أ�شبابه كتابة عبـــــر �لقنو�ت �لدبلوما�شيــــة ، قبــــل )7( �شبعــــة �أيـــــام 

�إخطار �لطرف �الآخر  �أن عليه  ، كما  �لتنفـيذ  على �الأقل من دخول هذ� �لتعليق حيز 

بانتهـــاء هــذ� �لتعليق كتابة عرب �لقنـــو�ت �لدبلوما�شية ، قبل )7( �شبعة �أيــام على �الأقــل 

من �إنهاء هذ� �لتعليق .

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

حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �ل�شارية �مل�شار �إليها فـي �ملــادة )1( ، �ملوجودين فـي �إقليم 

�لطرف �الآخر .
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املــادة ) 16( 

تدخل هذه �التفاقية حيـز �لتنفـيذ بعد )30( ثالثني يومـا من تاريخ ��شتالم �إ�شعــار كتابــي ، 

يتم مبوجبه �إبالغ حكومــة جمهورية �لرب�زيل �الحتادية من قبل حكومـــة �شلطنة عمـــان  ، 

عن �إمتامها لالإجر�ء�ت �لد�خلية �ل�شرورية لدخول �التفاقية حيز �لتنفـيذ ، وت�شري ملدة 

غري حمددة ، ما مل يخطر �أحد �لطرفـني �لطرف �الآخر كتابة برغبته فـي �إنهاء �التفاقية 

وفقا للمادة )17( .

املــادة ) 17( 

يجوز الأي من �لطرفـني ، وفـي �أي وقت �إنهاء هذه �التفاقية ، وذلك باإخطار �لطرف �الآخر 

عن قر�ره باالإنهاء كتابة وعرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية ، قبل )90( ت�شعني يوما على �الأقل 

من تطبيق هذ� �الإنهاء .

�أ�شليتــــني  2016م مـــن ن�شختـــني  25 مايــــــو  فـــي م�شقــــــط بتاريخ  حــررت هـــذه �التفاقيــــة 

باللغات �لعربية ، و�لربتغالية ، و�الإجنليزية ، لكل منها ذ�ت �حلجية �لقانونية ، وفـي حالة 

�الختالف فـي �لتف�شري ، يعتد بالن�ض �الإجنليزي .

 

عـــن حكومــــــة 

�سـلطنــــــة عمـــــان

�سعادة / حممد بن يو�سف الزرافـي

وكيـل وزارة اخلارجيـة 

لل�ســوؤون الإداريـــة واملاليـــة

عـــن حكومــــــة 

جمهوريــة الربازيــل الحتاديــة

�سعادة ال�سفرية / ميتزي غورجييل

 فالنتي دا كو�ستا

�سفيـــرة الربازيــــل 

املعتمـــدة لــــدى ال�سلطنـــــة 
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AGREEMENT BETWEEN THE 

GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE 
GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE   REPUBLIC OF BRAZIL

ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF

DIPLOMATIC, SPECIAL,OFFICIAL AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the 
Federative Republic of Brazil, hereinafter referred to as the “Parties”;

Wishing  to facilitate the travel of their nationals, holders of valid diplomatic, 
special, official or service passports in the territory of the other Party,

Desiring to strengthen the friendly relations between both countries,

Have agreed as follows:

Article ( 1 )

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

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

2 - Valid diplomatic or official passports of the Government of the 
Federative Republic of Brazil.

Article ( 2 )

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports, mentioned 
in Article (1), may enter into, transit through, stay in, and exit the territory 
of the other Party without the requirement of obtaining a visa for a period 
not exceeding ninety (90) days, and during a period of one hundred and 
eighty (180) days from the date of their first entry.

Article ( 3 )

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned 
in Article (1), must not undertake any paid activity that requires a work 
permit during their stay in the territory of the other Party.
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Article ( 4 )

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned 
in Article (1), shall abide by the laws and regulations in force during their 
stay in the territory of the other Party.

Article ( 5 )

The passports mentioned in Article (1), belonging to nationals of either 
Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on their entry 
into the territory of the other Party.

Article ( 6 )

Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned in 
Article (1), shall enter into, transit through, stay in, and exit the territory of 
the other Party through the border-crossing points assigned for this purpose 
by the competent immigration authorities and without any restriction, 
except for entry restrictions relating to security, immigration, customs, and 
health, or any other provisions legally applicable to the holders of these 
passports.

Article ( 7 )

1 - Nationals of either Party, holders of any of the valid passports mentioned 
in Article (1), who are appointed to a diplomatic or consular mission or 
international organization in the territory of the other Party, are exempt 
from the requirement of obtaining a visa prior to their entry into the 
territory of the other Party. 

2 - The treatment referred to in paragraph (1) of this article shall also 
extend to members of the families of the aforesaid nationals, provided 
that they are holders of any of the valid passports mentioned in Article (1). 

3 - The Ministry of Foreign Affairs  or External Relations of the other Party 
shall accredit the nationals referred to in paragraphs (1) and (2) of this 
article within thirty (30) days from their entry into the territory of the 
other Party, upon which they will be granted their respective visas in 
accordance with the applicable national regulations of the other Party.
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Article ( 8 )

1 - This Agreement does not affect the right of the competent authorities of 
either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders of 
any of the valid passports mentioned in Article (1), into their respective 
territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals 
in question are considered non grata or where they may present a risk 
to the national security, public order or public health, or where their 
presence within the respective territory is illegal.

2 - Where a national of the other Party has been affected by the provisions 
of this Article, the Party responsible for the aforementioned action must 
notify the other Party in writing through diplomatic channels without 
delay.

Article ( 9 )

1 - In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports 
mentioned in Article (1) by a national of a Party in the territory of the 
other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder 
of the passport in question belongs to, shall provide him with the 
documents that enable him to return to the territory of the Party to 
which he is national of.

2 - The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly 
notify the competent authorities of the other Party of such incidents 
through diplomatic channels. 

Article ( 10 )

1 - The Parties shall exchange specimens of the passports mentioned in 
Article (1), through diplomatic channels, within thirty (30) days from 
the date of signature of this Agreement.

2 - In the case of any changes in the passports mentioned in Article (1), the 
party, whose passports have been changed, shall provide specimens of 
the changed passports to the other Party, through diplomatic channels, 
thirty (30) days prior to the entry of these changes into force.
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Article ( 11 )

The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual consent 
in writing.

Article ( 12 )

This Agreement does not prejudice any obligations arising out of any 
bilateral agreements concluded between both Parties.

Article ( 13 )

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws 
and regulations in force in both Parties.

Article ( 14 )

The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the 
implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by 
consultation through diplomatic channels.

Article ( 15 )

1 - Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, 
completely or partially, for reasons relating to national security, public 
order or public health, or in case of violation of the provisions of this 
Agreement.

2 - The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, 
shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons 
thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days 
before the entry of this suspension into force, and shall also inform the 
other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic 
channels, at least seven (7) days before the end of this suspension.

3 - The suspension of the application of this Agreement does not affect the 
legal status of the nationals of either Party, holders of any of the valid 
passports mentioned in Article (1), who are located in the territory of 
the other Party. 
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Article ( 16 )

This Agreement shall enter into force after thirty (30) days from the date of 
receipt of the written notification by which the Government of the Sultanate 
of Oman notifies the Government of the Federative Republic of Brazil of 
the completion of the internal procedures required for its entry into force, 
and shall be valid for an indefinite period of time, unless one of the Parties 
notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement in 
accordance with Article (17).

Article ( 17 )

Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other 
Party in writing, through diplomatic channels, of its decision to terminate 
at least ninety (90) days before the application of this termination.
This Agreement is signed in Muscat, on 25th of May 2016 in two originals, 
each in the Portuguese, Arabic, and English languages, all texts being 
equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text 
shall prevail.

 
For the Government of the

Federative Republic of Brazil

H.E Mitzi Gurgel Valente da Costa

 Ambassador of Brazil to Oman

For the Government of the

 Sultanate of Oman

H.E Mohammed bin Yousef AL-Zarafi

Undersecretary for Administrative 

and Financial Affairs

Ministry of Foreign Affairs


