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مر�ســــو �سـلطانـــــ

رقــم 2017/20

ومـة �سلطنـة عمـا  اقيـــة ب  يـــ علـــ ا س بال

ــاد  ـ ــــا ا إع ــو ا سميــــة  ا أردنيـــة ال ـــة ا مل ومــــة ا و

مـــــة ســة وا ا بلوما�سيـة وا ـر ال س ـوازات ال املـ  سيـر  اأ مـ 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 ،

وعلى التفاقية بني حكومــة �سلطنــة عمــان  وحكومة اململكــة الأردنيــة الها�سميــة حـــول 

الإعفـاء املتبـادل من التاأ�سيـرة حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سيـة واخلا�سـة واخلدمـة  

املوقعة فـي مدينة عمان بتاري 27 من مار�ض 2017م 

وبناء على ما تقت�سيه 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 به من تاري �سدور . ين�سر هذا املر�سوم فـي ا

ـ ــــــــــا �سنـة 1438 س ـ  13 م  ر  سـ
ـــــ  10 م مايــــــــــــــو �سنـة 2017 ـوا ا

ي  قابو� ب �س
�ســـلطــا عـمـــا
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ومـة �سلطنـة عمـا اقيـــة ب  ا

ـاد  ـا ا إع ـو ا سميـة  ا أردنيـة ال ـة ا مل ومـة ا  و

مــة ســة وا ا بلوما�سيـة وا ـر ال س ـوازات ال املـ  سيـر  اأ مـ ال

 ، "Úاإن حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�سمية  وامل�سار اإليهما اأدنا بـ"الطرفـ

بة فـي تقوية العالقات الثنائية بني بلديهما   دوهما الر اإ 

بة منهما فـي ت�سهيل �سفر مواطنيهما حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة  ور

واخلدمة فـي اإقليم دولة الطرف املتعاقد الخر 

قد اتفقتا على ما ياأتي  

ـاد  1 ( ا

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

جوازات ال�سفر الدبلوما�سية اأو اخلا�سة اأو اخلدمة �سارية املفعول التابعة حلكومة  - 1

�سلطنة عمان .

جـوازات ال�سفر الدبلوما�سيـــة �ساريـــــة املفعول التابعــة حلكومة اململكــة الأردنيــــة  - 2

الها�سمية .

ـاد  2 ( ا

 )1 اإليهــا فــي املــادة  ــوازات امل�ســار  ا يجــوز ملواطنــي اأي مــن الطرفـيــن حاملــي اأي مــن 

الدخــول اإلــى  اأو املـــرور عبــر  اأو البقــاء فـي  اأو اخلروج من اإقليم دولــة الطــرف الخـر 

90 ت�سعني يوما . دون �سر احل�سول على التاأ�سرية ملدة ل تتجاوز 

ـاد  3 ( ا

اإليهــــا  امل�ســــار  ال�سفـــر  اأي مــن جــوازات  الطرفــــني حاملــــي  مـــن  اأي  يجــب علـــى مواطنــي 

ناء  1 عدم القيام باأي اأن�سطة مدفوعة الأجر التي تتطلب ت�سري عمل فـي اأ فـي املـادة 

بقائهم فـي اإقليم دولة الطرف الخر .
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اŸـادة ) 4 (

يجـــب علـــــى مواطنــــي اأي من الطرفـــــني حاملــــي اأي مـــن جـــوازات ال�سـفــــــر امل�ســــار اإليهـــــا 

ناء بقائهم فـي اإقليم دولة الطرف  1 اللتزام بالقوانني والأنظمة ال�سارية فـي اأ فـي املــادة 

الخر .

اŸـادة ) 5 (

1 واخلا�سة مبواطني اأي من الطرفـني  يجب اأن تكون جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املـادة 

6 �ستة اأ�سهر على الأقل عند دخولهم اإ اإقليم دولة الطرف الخر .  �ساحلة املفعول ملدة 

اŸـادة ) 6 (

يجـــب على مواطنــــي اأي مــــن الطرفــــــني حاملــــي اأي مــــن جــــوازات ال�سفــر امل�ســـار اإليهــا 

1 الدخول  اأو البقــــاء  اأو اخلــــروج اأو العبــور ع اإقليــم دولـــة الطرف الخـر  فـي املـادة 

ض مــن قبـــل �سلطــات الهجرة املخت�سة   ر من خالل نقا عبور احلدود املخ�س�سة لهذا ال

ل با�ستثــــناء قيــــود الدخـــــول املتعلقـــة بالأمـــن والهجــــرة وال�سحـــة   ودون اأي قيــــود  و

وازات . اأو اأي اأحكام اأخرى تطبق قانونيا على حاملي هذ ا

اŸـادة ) 7 (

يعـفــــــى مواطنـــــو اأي من الطرفــــــــني حاملـــــو اأي مـــــن جـــــوازات ال�سفــــــر امل�ســــــار اإليهـــــا  - 1

1  والذيـن يتــم تعيينهم فـي بعثــة دبلوما�سيــة اأو قن�سلية اأو فـي منظمــة  فـي املـادة 

دولية فـي اإقليم الطرف الخر  من �سر احل�سول على تاأ�سرية قبل دخولهم اإقليم 

الطرف الخر . 

1 من هذ املـادة لت�سمل اأفراد عائالت املواطنني  - 2 متتد املعاملة امل�سار اإليها فـي الفقرة 

ل �سريطـــة اأن يكونــــوا حاملــــي اأي مـــن جوازات ال�سفــر امل�سـار اإليهـا  امل�ســار اإليهـــم  و

. )1 فـي املـادة 

يجــب علــــى وزارة اخلارجيــــــة فــــي الطــــرف الخــــر اعتمــــاد املواطنـــني امل�ســــار اإليهـــم  - 3

ني يوما من دخولهم اإ اإقليم  ال  30 2 من هذ املـادة خالل  1 و  فـي الفقرتني 

ل يتم منحهم التاأ�سريات اخلا�سة بهم  وفقا لالأنظمة  الطرف التابعة له  وبناء على 

الوطنية املعمول بها لدى هذا الطرف .

-7-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1194(

ـاد  8 ( ا

ر هذ التفاقية على حق ال�سلطات املخت�سة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول  - 1 ل توؤ

1 اإ اإقليم  مواطني الطرف الخر حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املـادة 

ل فـي حالة اعتبار املواطنني  دولة كل منهما اأو تق�سري مدة اإقامتهم اأو اإنهائها  و

وب فـيهم اأو فـي حالة متثيلهم خلطـــر على الأمن الوطني اأو النظام  ري مر املعنيني 

ري قانو . العام اأو ال�سحة العامة اأو عندما يكون وجودهم فـي الإقليم املعني 

ــــر مواطـــن مــن الطــرف الخــر مبوجب اأحكـــام هـذ املــــادة  فـيتوجــب  - 2 فـي حالــــة تاأ

على الطرف امل�سوؤول عن الإجراء انف الذكر اإخطار الطرف الخر كتابة ع القنوات 

الدبلوما�سية دون تاأخري .

ـاد  9 ( ا

فـي حال فقدان اأو �سرقة اأو تلف اأو بطالن �سالحية اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها  - 1

1 ملواطـــن اأي من الطرفـني فـي اإقليم دولة الطــرف الخـــر  تقـــدم البعثـــة  فـي املـادة 

ائق التي متكنه  واز املعني الو الدبلوما�سية اأو القن�سلية  التي ينتمي اإليها �ساحب ا

من العودة اإ اإقليم الطرف الذي ينتمي اإليه .

هـــات املخت�ســـة  - 2 يجـب علــى البعثــة الدبلوما�سيـــة اأو القن�سليــــة انفـــة الذكـــر اإبـــال ا

لدى الطرف الخر على الفور عن مثل هذ احلواد ع القنوات الدبلوما�سية . 

ـاد  10 ( ا

1 عبــر القنــوات  - 1 ج مـن جــوازات ال�سفــر امل�ســار اإليهــا فــي املـادة  ـا يتبـادل الطـرفان 

ني يوما من تاري التوقيع على هذ التفاقية . ال  30 الدبلوما�سية خالل 

2 -  )1 وازات امل�سار اإليها فـي الفقرة  ج ا ا يري على  فـي حال حدو اأي تعديل اأو ت

ييـــر  من هذ املـادة لأي من الطرفــــني  يتعـــني علـــى الطرف الذي قام بتعديــل اأو ت

يــرة اإ الطــرف الخر ع القنوات  وازات املعدلة اأو امل ج من ا ا جوازاته توفـري 

يري حيز التنفـيذ . ني يوما قبل دخول هذا التعديل اأو الت ال  30 الدبلوما�سية خالل 
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ـاد  11 ( ا

ديـــد تـــاري  يجوز للطرفـني تعديل اأحكــام هـذ التفاقية مبوافقتهما كتابـــة  ويجب 

دخول التعديل حيز التنفـيذ  وي�سب هذا التعديل جزءا ل يتجزاأ من هذ التفاقية .

ـاد  12 ( ا

مـــة  تبـــة مبوجــب التفاقيــات الثنائيــة امل ــر هـــذ التفاقيـــة على اللتزامـــات امل ل توؤ

. Úالطرفـ Úب

ـاد  13 ( ا

يعمل الطرفان بهذ التفاقية طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين .

ـاد  14 ( ا
ي�ســـوي الطرفــــان اأي خالفــــات تن�ســاأ عن تطبيـــق اأو تف�ســـري اأحكــام هـــذ التفاقيـــة وديــا  

من خالل امل�ساورات ع القنوات الدبلوما�سية .

ـاد  15 ( ا

يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذ التفاقية موؤقتــا  ب�سكــل جزئــي اأو كلــي    -1

ا تبـــني �ســــوء  لأ�سبــاب تتعلــق بالأمـــن الوطنـــي اأو النظــام العام اأو ال�سحة العامة  اأو اإ

ا�ستخدام احلقوق املن�سو�ض عليها فـي هذ التفاقية .

ب فـي تعليق العمل بهذ التفاقية اإخطار الطرف الخر  يجب على الطرف الذي ير  -2

7 �سبعـــة اأيـــام  عن التعليـــق مع بيــان اأ�سبابــه كتابـــة عبـر القنـــوات الدبلوما�سيـــة  قبل 

اإخطار الطرف الخر  اأن عليه  التنفـيذ  كما  على الأقل من دخول هذا التعليق حيز 

7 �سبعة اأيـــام علــى الأقــــل  بانتهاء هذا التعليــق كتابــة ع القنوات الدبلوما�سية  قبل 

من اإنهاء هذا التعليق .

سع القانو ملواطني اأي من الطرفـني  ر تعليق العمل بهذ التفاقية على الو ل يوؤ  -3

1 املوجودين فـي اإقليم الطرف  حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املـادة 

الخر .
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ـاد  16 (  ا

ائق الت�سديق  ني يوما من تاري تبادل و ال  30 تدخل هذ التفاقية حيز التنفـيذ بعد 

ددة ما  يخطر اأحد الطرفـني الطرف  ري  عليها من قبل الطرفـني  وت�سري ملدة 

. )17 بته فـي اإنهاء التفاقية وفقا للمادة  الخر كتابة بر

ـاد  17 (  ا

الطرف  باإخطار  ل  و التفاقية   اإنهاء هذ  وق   اأي  وفـي  الطرفـني   يجوز لأي من 

90 ت�سعـــني يومــا  الخـــر عــــن قــــرار بالإنهـــاء كتابـــة  وع القنوات الدبلوما�سية  قبل 

على الأقل من تطبيق هذا الإنهاء .

نــــني 28 من جمــــادى الثانية 1438هـ   حــــررت هــــذ التفاقيـــة فـي مدينـــــة عمان يــــــوم الإ

ــــة العربيـــــة  لكــــل منهمـــا  املوافــــق 27 مــــن مــــار�ض 2017م  مـــن ن�سختـــني اأ�سليتـــــني بالل

ات احلجيــة القانونيــة .

ومــــة  عــ 

 �سلطنــة عمــــا

اللـ ا يو�س ب علو ب ع م

يـة ار سـوو عـ ال�سـوو ا الوزيـر ا

ومــــة  عــ 

سميــة ا أردنيـة ال ـة ا مل  ا

ــ س ــ ال الــ اأ  م

بـ سـوو ا يـة و ار  وزيـر ا
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