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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2016/42
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة الإعفـاء املتبـادل
من الت�أ�شريات حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
بيـــن حكومـــة �سلطنـــة عمـــان وحكومـــة جمهوريـــة رو�سيــــا االحتاديــــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى اتفاقيــة الإعفــاء املتبــادل مــن الت�أ�شيــرات حلاملــي ج ــوازات ال�سفـ ــر الدبلوما�سي ــة
واخلا�صــة واخلدمــة بيــن حكومــة �سلطنــة عمان  ،وحكومة جمهورية رو�سيا االحتادية ،
املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  3من فرباير 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  14 :مـن ذي القعدة �سنــة 1437هـ
املـوافــــق  18 :مـن �أغ�سطــــ�س �سنــة 2016م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيـــة الإعفــاء املتبـــادل
مـن الت�أ�شيـرات حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمـة
بــني حكومــــــة �سلطنــــة عمــــان وحكومــــة جمهوريــــة رو�سيــــــا االحتاديـــة
�إن حكومــة �سلطنــة عمان  ،وحكوم ــة جمهوريـ ــة رو�سيا االحتادية  ،وي�شار �إليهمــا فـيم ــا بعد
بـ"الطرفـني"  ،ورغبة منهما فـي تعزيز عالقات التعاون وال�صداقة القائمة بني البلدين ،
وت�سهيـ ــال لإجـ ــراءات �سفـ ــر املواطنـ ــني من حمل ـ ــة جوازات ال�سفـ ــر الدبلوما�سية واخلا�ص ــة
واخلدمة  ،فقد اتفقتا على ما ي�أتي :
املــادة الأولـــــى
يح ــق لك ــل من مواطن ــي �سلطنة عمان مم ــن يحملون جوازات �سفر دبلوما�سيــة وخا�صــة
وخدمة �سارية املفعول  ،ومواطني جمهورية رو�سيا االحتادية ممن يحملون جوازات �سفر
دبلوما�سية وخدمة �سارية املفعول  ،الدخول والإقامة واخلروج واملرور ب�أرا�ضي دولة الطرف
الآخر بدون احل�صول على ت�أ�شرية ملدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما من تاريخ دخولهم .
املـــادة الثانيــــة
يح ــق لكـ ــل مــن مواطنــي �سلطنـ ــة عمان مم ــن يحمل ــون ج ــوازات �سفر دبلوما�سية وخا�صة
وخدمة �سارية املفعول  ،ومواطني جمهورية رو�سيا االحتادية ممن يحملون جوازات �سفر
دبلوما�سيـة وخدمــة �ساريــة املفعـول  ،ممن يتــم تعيينهم �أع�ضـاء فــي البعثــة الدبلوما�سي ــة
واملكاتب القن�صلية �أو بعثات دولهم �إىل املنظمات الدولية الواقعة فـي �إقليم دولة الطرف
الآخـر  ,وكذلك �أفــراد �أ�ســرهم (الزوج ــان  ،والأطفــال الق�صــر  ،والأبناء البالغــون املعاقــون)
الذين يحملون جوازات �سفر دبلوما�سية وخا�صة وخدمة �سارية املفعول  ،وعند و�صولهم
�إىل دولة الطرف الآخر  ،احل�صول على الت�أ�شرية الالزمة من جهات االخت�صا�ص لتلك
الدولة للدخول والإقامة واخلروج من �إقليمها  ,طوال فرتة االعتماد .
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املــادة الثالثـــة
يخطــر كــل من الطرف ــني الط ــرف الآخر م�سبق ــا بالطرق الدبلوما�سي ــة  ،ب�أ�سم ــاء �أع�ضــاء
البعثــة الدبلوما�سي ــة واملكاتــب القن�صلية �أو بعثات دولهــم لــدى املنظمــات الدوليــة الواقعــة
فـي �إقليم دولة الطرف الآخر  ,وبتاريخ و�صولهم .
املــادة الرابعــــة
يجب على مواطني �سلطنة عمان ممن يحملون جوازات �سفر دبلوما�سية وخا�صة وخدمة
�ساري ـ ــة املفعـ ــول  ،ومواطن ـ ــي جمهوريـ ــة رو�سيـ ــا االحتاديـ ــة ممن يحملون ج ــوازات �سف ــر
دبلوما�سية وخدمة �سارية املفعول  ,احرتام القوانني والأنظمة املعمول بها فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر فـي �أثناء فرتة �إقامتهم .
املــادة اخلام�ســة
يحق لل�سلطات املخت�صة لدى كل من الطرفـني  ،رف�ض دخول �أو تق�صري �إقامة �أي مواطن
مــن دولـة الطـ ــرف الآخـ ــر ممن ي�شمله ــم الإعفـ ــاء من الت�أ�شي ــرات  ،وفقــا له ــذه االتفاقيـ ــة
على �أ�سا�س اعتباره �شخ�صا غري مرغوب فـيه .
املــادة ال�ساد�ســة
 - 1ميكـن لأي م ـ ــن الطرف ــني ولأ�سبـ ــاب تتعلـ ــق بالأمـ ــن القوم ـ ــي وحماي ـ ــة النظام الع ــام
�أو ال�صحـ ــة العام ـ ـ ــة  ،تعليـ ـ ــق تطبيـ ــق هـ ــذه االتفاقيـ ــة جزئيـ ـ ـ ــا �أو كلي ـ ــا  ،ويت ـ ــم �إخط ـ ــار
الط ــرف الآخر عرب القنـ ــوات الدبلوما�سيـ ـ ــة بهذا الإجراء فـي فت ـ ــرة ال تتجـ ــاوز ()72
اثنتني و�سبعني �ساعة من تاريخ دخوله حيز التنفـيذ .
 - 2يتعني على الطرف الذي قرر تعليق هذه االتفاقية للأ�سباب املذكورة فـي الفقرة ()1
من ه ــذه املـ ــادة � ,إخط ــار الطــرف الآخ ــر عب ــر القن ــوات الدبلوما�سـية بانته ــاء الأ�سب ــاب
التي �أدت �إىل اتخاذ ذلك الإجراء  ،و�إعادة العمل بهذه االتفاقية .
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املــادة ال�سابعـــة
تتبادل ال�سلطات املخت�صــة لك ــال الطرفـني عرب الطرق الدبلوما�سيــة  ،منــاذج مــن جــوازات
ال�سف ــر الدبلوما�سي ـ ــة واخلدمـ ـ ــة واخلا�ص ـ ـ ـ ــة واملعلومـ ـ ــات املتعلقـ ـ ــة با�ستعمالهــا  ،خ ـ ــالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ توقيع هذه االتفاقية .
املـــادة الثامنــــة
تخطر ال�سلطات املخت�صة لأي من الطرفـني عرب القنوات الدبلوما�سية  ،ال�سلطات املخت�صة
للطرف الآخر ب�أي تغيريات فـي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلدمة واخلا�صة وقواعد
ا�ستعمالها  ،وتعمل على توفـري مناذج جديدة لها قبل ( )30ثالثني يوما من دخول هذه
التغيريات حيز التنفـيذ .
املـــادة التا�سعـــة
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم �آخر �إخطار
كتابي عرب القنوات الدبلوما�سية حول �إكمال الطرفـني الإجراءات الداخلية ال�ضرورية
لدخولها حيز التنفـيذ .
 - 2تبق ــى هــذه االتفاقيــة قيد التنفـيذ لفتــرة غي ــر حمــدودة  ،وميكن لأي مــن الطرفـ ــني
�إنها�ؤها عن طريق �إخطار كتابي للطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية قبل انتهائها
بفرتة ( )90ت�سعني يوما .
 - 3ميكن تعديل هذه االتفاقية مبوافقة كال الطرفـني .
حـ ــررت ه ــذه االتفاقيـ ــة فـي م�سقـ ــط  ،ي ـ ــوم الأربعاء  3فربايـ ــر 2016م  ،م ــن ن�سخت ــني
�أ�صليتـ ــني باللغـ ــات العربي ــة والرو�سيــة والإجنليزيــة لكــل منه ــا ذات احلجيـ ـ ــة القانونية ،
وعند االختالف فـي التف�سري  ،يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عــــن حكومــــة
�سلطنـــــــة عمــــــــان
معالـي يو�سـف بن علـوي بـن عبداللـه

عــــن حكومــــة
جمهوريــة رو�سيــــا االحتاديـــة
معالـــي �سريجـــي الفـــروف
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Agreement Between
the Government of the Sultanate of Oman
and the Government of the Russian Federation on Mutual Visa
Exemption for Holders of Diplomatic, Special and Service Passports
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the
Russian Federation, hereinafter referred to as the “Parties”,
Desiring to strengthen their cooperation and friendly relations and to
facilitate the travel of their nationals holding diplomatic, special and
service passports,
Have agreed as follows:
Article ( 1 )
Citizens of the Sultanate of Oman holding valid diplomatic, special and
service passports and citizens of the Russian Federation holding valid
diplomatic and service passports may enter into, stay in, exit from or transit
through the territory of State of the other Party without a visa for a period
not exceeding (90) ninety days from the date of entry.
Article ( 2 )
Citizens of the Sultanate of Oman holding valid diplomatic, special and
service passports, and citizens of the Russian Federation holding valid
diplomatic and service passports, who are assigned as members of
diplomatic mission, consular posts or missions of their State to international
organizations located in the territory of the State of the other Party, as well
as members of their families (only spouses, minor children and disabled
adult children) holding valid diplomatic, special or service passports,
should, upon arrival to the receiving State, obtain a relevant visa from the
competent authorities of that State to exit from, enter into and stay in its
territory for the period of their accreditation.
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Article ( 3 )
Each Party shall notify the other in advance through diplomatic channels
of the names of the members of diplomatic missions, consular posts or
missions of its State to international organizations located in the territory of
the State of the other Party and of the dates of their arrival.
Article ( 4 )
Citizens of the Sultanate of Oman holding valid diplomatic, special and
service passports and citizens of the Russian Federation holding valid
diplomatic and service passports who stay in the territory of the State of the
other Party have the duty to respect the laws and regulations applicable in
that territory.
Article ( 5 )
The competent authorities of each of the two Parties reserve the right to
refuse the entry into, or shorten the stay in the territory of their State, of
any citizen of the State of the other Party exempted from visa requirements
as per the provisions of this Agreement whom it may consider undesirable.
Article ( 6 )
1- Each Party may, for reasons of national security, protection of public
order or public health, suspend the implementation of this Agreement
in whole or in part. The other Party shall be notified through diplomatic
channels of such a decision not later than (72) seventy-two hours before
its entry into force.
2 - The Party which has decided to suspend this Agreement for reasons
mentioned in paragraph (1) of this Article shall timely notify the other
Party through diplomatic channels of the expiration of the reasons due
to which the suspension decision was taken and of the resumption of the
implementation of this Agreement.
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Article ( 7 )
The competent authorities of both Parties shall exchange through
diplomatic channels specimens of their diplomatic, special and service
passports and information related to their use within (30) thirty days from
the date of signing of this Agreement.
Article ( 8 )
The competent authorities of both Parties shall notify the other party of
any modifications of the existing diplomatic, special and service passports
and rules related to their use and convey new specimens thereof through
diplomatic channels (30) thirty days before the introduction of these
changes.
Article ( 9 )
1 - This Agreement shall enter into force (30) thirty days after the date of
receipt through diplomatic channels of the latter written notification on
the fulfillment by the Parties of their internal procedures necessary for its
entry into force.
2 - This Agreement shall be in force for an indefinite period. Each Party
may terminate this Agreement by communicating through diplomatic
channels a written notification to the other Party. This Agreement shall
remain valid until the expiration of (90) ninety days from the date of
receipt of the notification by the other Party.
3 - This Agreement may be amended by the mutual agreement of both
Parties.
Done at Muscat, on Wednesday, 03/ 02/ 2016, in two originals, each in the
Arabic, Russian and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government

For the Government

of the Sultanate of Oman

of the Russian Federation

H.E Yusuf Bin Alawi Bin Abdulla

H.E Sergei Lavrov

