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مر�ســــو �سـلطانـــــ

رقــم 2017/19

ومة �سلطنة عما اقية ب  ي عل ا س بال

سو  سر ا ا م  إع ورية ق ب�ساأ ا م ومة  و

مة سة وا ا بلوما�سية وا ر ال س وازات ال ملة  س  اأ عل ال

�سلطـا عمـا يـ   ـ قابـو� بـ �س ن

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

وعلــى التفاقيــة بــني حكومــة �سلطنــة عمــان  وحكومــة جمهوريــة قرب�ص ب�ســاأن الإعفــاء 

من �سرط احل�سول على التاأ�سرية حلملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة  

املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ 18 من ربيع الأول 1438هـ  املوافق 18 من دي�سمرب 2016م  

وبناء على ما تقت�سي امل�سلحة العامة .

ـــو ات ر�سمنـــا مبـــا 

أولـــــ  ــاد ا ا

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

انيــــة ــاد ال ا

ريدة الر�سمية  ويعمل ب من تاريخ �سدور . ين�سر هذا املر�سوم فـي ا

ـ ـــــــــــــــــ �سنـــة 1438 ـ  12 مـ ر ر  سـ

ــــ  10 مـ ابريـــــــــــــــ �سنـــة 2017 ـوا ا

ي  قابو� ب �س

�ســـلطــا عـمـــا 



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1190(

اتفاقيـــة

سر  ا م  إع ورية ق ب�ساأ ا م ومة  ومة �سلطنة عما و ب 

مة سة وا ا بلوما�سية وا ر ال س وازات ال ملة  س  اأ سو عل ال ا

، "Úاإن حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية قرب�ص  امل�سار اإليهما فيما بعد بـ "الطرف

اإذ –دوهما الرغبة لتعزيز عÓقتهما الثنائية ،

واإ ت�سعان فـي العتبار اأهمية تقوية عالقات ال�سداقة القائمة بينهما 

واإ تهدفان اإ ت�سهيل �سفر مواطني البلدين 

قد اتفقتا على ما يلي 

ــاد  1 ( ا

تطبق اأحكام هذ التفاقية على حاملي اأي من جوازات ال�سفر التية  

جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة �سارية املفعول التابعة حلكومة   - 1

�سلطنة عمان .

جــوازات ال�سفــر الدبلوما�سيــة واخلدمــة �ساريــة املفعــول التابعــة حلكومــة جمهوريــة   - 2

قبــر�ص . 

ــاد  2 ( ا

 ، )1 ــن يحملــون جــوازات ال�سفــر امل�ســار اإليها فــي املــادة  يجوز ملواطنــي الطرفيـن   - 1

 )90 ر دون تاأ�سرية والإقامة في ملدة ت�سل اإ  ول اإ اإقليم الطر املتعاقد ال الد

ول .  ت�سعني يوما اعتبارا من تاريخ الد

2 - يجوز ملواطني الطرفني الذين مت تعيينهم للعمل فـي البعثات القن�سلية والتجارية 

ر والذين يحملون  والدبلوما�سـيــة اأو فـي املنظمــات الدوليــة فـــي اإقليـــم الطــر ال

ر والإقامة  ول اإ اإقليم الطر ال 1  الد جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املــادة 

ة مهمتهم . في دون تاأ�سرية طوال ف
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املـادة والذين  2 من هذ  اإليهم فـي الفقرة  3 - يجوز لأفراد عائالت الأ�سخا�ص امل�سار 

ول اإ اإقليم  1 الد يقيمون معهم ويحملون جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املـادة 

ر والإقامة في دون تاأ�سرية طوال مدة مهمة هولء الأ�سخا�ص . الطر ال

ــاد  3 ( ا

 )1 املــادة  فـي  اإليها  امل�سار  ال�سفر  اأيا من جوازات  ن يحملون  الطرفني  ملواطني  يحق 

ادرتـــ مــن جميــع املنافــذ احلدوديــة امل�سممــة مــن قبــل  ــر اأو م ول اإقليــم الطر ال د

حكومتي الطرفني واملفتوحة ملرور امل�سافرين الدوليني .

ــاد  4 ( ا

 )2 ر هذ التفاقية على التزام مواطني اأي من الطرفني وامل�سار اإليهم فـي املــادة  ل تو

ة اإقامتهم . الل ف ر  بالقوانني والأنظمة املعمول بها فـي اإقليم الطر ال

ــاد  5 ( ا

ول  هات املخت�سة لد اأي من الطرفني فـي رف�ص د ر هذ التفاقية على حق ا ل تو

ر اإ اإقليمها اأو تق�سري اأو اإنهاء اإقامت . اأي من مواطني الطر ال

ــاد  6 ( ا

تتعلق  لأ�سبا  كليا  اأو  جزئيا  التفاقية  بهذ  العمل  تعليق  الطرفني  من  لأي  يحق   - 1

ر  طار الطر ال بالأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة  على اأن يتم اإ

نتني و�سبعني �ساعة قبل  72 ا الل مدة ل تتجاوز  بذل عرب القنوات الدبلوما�سية 

ر عرب القنوات الدبلوما�سية  بدء التعليق . يقوم الطرفان فورا باإ�سعار كل منهما ال

حال انتهاء الأ�سبا التي اأدت اإ هذا التعليق .

اإقليم  فـي  �سلفا  املقيمني  املواطنني  التفاقية على حقو  بهذ  العمل  تعليق  ر  يو ل   - 2

2 من هذ التفاقية . الدولة امل�ست�سيفة واملذكورين فـي املــادة 
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ــاد  7 ( ا

1 من هذ  اإليها فـي املـادة  اأو انتهاء اأحد جوازات ال�سفر امل�سار  اأو تل  فـي حال فقدان 

ر  تقدم البعثة الدبلوما�سية اأو القن�سلية لذل الطر  التفاقية فـي اإقليم الطر ال

كن من العودة  ائق التي  واز املفقود اأو التال اأو املنتهي الو الذي ينتمي اإلي �ساحب ا

اإ اإقليم الطر الذي هو مواطن ب  ويجب على البعثة الدبلوما�سية اأو القن�سلية اإبال 

ة عرب القنوات الدبلوما�سية . ر فورا عن هذ احلاد الطر ال

ــاد  8 ( ا

عرب  ل  و   1 املــادة  فـي  اإليها  امل�سار  ال�سفر  جوازات  من  ا  الطرفان  يتبادل   - 1

ول هذ التفاقية  ني يوما قبل د ال  30 القنوات الدبلوما�سية فـي مدة ل تتجاوز 

حيز النفا .

واز احلا فعلى  اإحــدا تعديــل علــى ا اأو  فـي حــال ا�ستحــدا جــواز �سفــر جديــد   - 2

وازات عرب القنوات الدبلوما�سية فـي مدة  ا هذ ا الطرفني اإطال بع�سهما على 

ديد اأو املعدل حيز النفا . واز ا ول ا ني يوما قبل د ال  30 ل تتجاوز 

ــاد  9 ( ا

بروتوكولت  ــالل  مــن  الطرفيــن  بني  املتبــادل  بالتفــا  التفاقيــة  هــذ  تعديــل  يجوز 

سافية اأو بتبادل املذكرات الدبلوما�سية والتي �سو يتم اعتبارها جزءا ل يتجزاأ من هذ  اإ

 )1 سحة فـي الفقرة  ل هذ التعديالت حيز النفا بنف�ص الإجراءات املو التفاقية  وتد

من اŸـادة )11( .

ــاد  10 ( ا

الل  اأو تف�سري هذ التفاقية وديا من  ال ين�ساأ عن تطبيق  اأو  اأي نزا  تتم ت�سوية 

سات وامل�ساورات بني الطرفني عرب القنوات الدبلوما�سية . املفاو
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ــاد  11 ( ا

طار  ر اإ ني يوما من تاريخ ا�ستالم ا ال  30 ل هذ التفاقية حيز النفا بعد  1 - تد

كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية والذي يفيد باإكمال الطرفني اإجراءاتهم املطلوبة . 

لة ما  يقم اأحد  ا م�ص �سنوات تتجدد تلقائيا ملدد   5 2 - ت�سري هذ التفاقية ملدة 

 )6 بت فـي اإنهائها  وينتهي العمل بها بعد  ر كتابيا بر طار الطر ال الطرفني باإ

طار . �ستة اأ�سهر من تاريخ ا�ستالم الإ

ــاد  12 ( ا

لــد الطرفني والتي تن�ساأ  ر  ــر هــذ التفاقيــة علــى احلقــو واللتزامات الأ ل تو

مــن معاهــدة فيينــا  تن�ســاأ  قــد  التــي  اللتزامــات  ا�ســة  الدوليــة  و وجــب التفاقيــات 

ة فـي 18 ابريل 1961م  ومعاهدة فيينا للعالقات القن�سلية  للعالقات الدبلوما�سية واملور

ــة فـــي 24 ابريــل 1963م  وفـــي حالــة جمهوريــة قرب�ص  اللتزامات التي قد تن�ساأ  واملور

. )Acquis Communautaire( اد الأوروبي من مقررات ال

حررت هذ التفاقية فـي مدينة م�سقط يوم الأحد 18 من دي�سمرب 2016م  من ن�سختني 

ات احلجية القانونــية   ليــزية  ولكـل منها  ات  العربية واليونانيـــة والإ اأ�سليتني بالل

ليزي . تـــال فـي التف�سيـر  يعتد بالن�ص الإ وفـي حال ال

ومـــة عـ 
�سلطنــــــة عمـــــــــــا

معالـي يو�سـ بـن علـوي بـن عبداللـ

الوزيـر امل�سـوول عـن ال�سـوون اخلارجيـة

ومـــة عـ 
ــــر وريـــة ق م

معالـي ايوانيـ�ص كا�سوليـد�ص

وزيـــــر اخلارجيــــة



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1190(

Agreement
Between the Government of the Sultanate of Oman

and the Government of the Republic of Cyprus
on the exemption of visa requirement for holders of

diplomatic, special and service passports

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

of Cyprus, hereinafter referred to as “the Parties”,

Desirous of promoting their bilateral relations; 

 Considering the interest in strengthening the existing friendly relationship;
and

  Seeking to facilitate the travel of nationals of 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 and service passports of the Government of 

the Sultanate of Oman; and
2 - Valid diplomatic and service passports of the Government of the 

Republic of Cyprus.

Article (2)

1 - Nationals of the Parties holding any of the passports referred to in Article (1) 
may enter the territory of the other Party without a visa and stay for a period 
of up to ninety (90) days from the date of entry.

2- Nationals of the Parties assigned to work at the diplomatic, commercial and 
consular missions or international organizations in the territory of the other 
Party, holding any of the passports referred to in Article (1), may enter the 
territory of the other Party  and stay without a visa for the duration of their 
mission.
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3-The family members of the persons referred to in paragraph (2) of this Article 
residing with them and holding any of the passports referred to in Article 
(1) may enter the territory of the other Party and stay without a visa for the 
duration of the mission of these persons.

Article (3)

 Nationals of  the Parties holding any of the passports referred to in Article (1)
 may enter into, exit from, or transit through the territory of the other Party at all
 border crossing points designated by their governments open to international
passenger traffic.

Article (4)

 This Agreement shall not affect the nationals of either Party, referred to Article
 (2), from the obligation to comply with the laws and regulations in force in the
 territory of the state of the other Party during their period of stay.

Article (5)

 This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of either
 Party to refuse entry into, shorten or terminate the period of stay of any nationals
of the other Party.

Article (6)

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, provided that the other Party be notified about the suspension through 
diplomatic channels no later than seventy two (72) hours before the beginning 
of the suspension. The Parties shall notify immediately each other, through 
diplomatic channels, as soon as the reasons that led to the suspension cease 
to exist. 

2- The suspension of the application of this Agreement shall not affect the rights 
of nationals staying in the territory of the other Party referred to in Article 
(2). 
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Article (7)

 In the case of loss, damage or expiry of any of the passports referred to in Article

 (1) in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which

 the holder of the lost, damaged or expired  passport belongs to, shall provide the

 documents that enable the holder to return to the territory of the Party to which

 is national.The diplomatic or consular mission shall notify the other Party of the

incident without delay through diplomatic channels.

Article (8)

1- The Parties shall exchange samples of the passports referred to in Article (1) 

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

this Agreement into force.

2- In the case of the introduction of a new passport or the modification of the 

existing one, the Parties shall convey to each other through diplomatic 

channels samples of these passports no later than thirty (30) days before the 

entry of the new passports or modifications into force.

Article (9)

 This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by

 additional protocols or exchanges of diplomatic notes, which shall be considered

 as integral parts of this Agreement and shall enter into force following the same

procedure specified in paragraph (1) of Article (11).

Article (10)

 Any dispute 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.



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1190(

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, which 
states that the Parties have completed their required procedures.

2- This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, which 
is automatically renewed for similar periods unless either Party notifies 
the other in writing about its intention to terminate this Agreement. The 
Agreement shall cease to be effective after six (6) months from the date of 
the notification.

Article (12)

 This Agreement shall not affect other 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, and in the case of the Republic of Cyprus
obligations arising under the Acquis Communautaire.
 This Agreement was signed in the city of Muscat, on Sunday this eighteenth
 date of month of December of the year 2016, in two original copies in the
 Arabic, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case
of divergence in interpretation, the English text shall prevail

 For the Government of 

the Republic of Cyprus

For the Government of

 the Sultanate of Oman

H.E Yusuf bin Alawi bin Abdullah

 Minister Responsible for Foreign Affairs

H.E Ioannis Kasoulides

Minister of Foreign Affairs


