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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2016/18
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان
وحكومة الواليات املتحدة الأمريكية حول التعاون فـي جمال العلوم والتكنولوجيا
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ـ ــى االتفاقيـ ـ ــة بيـ ـ ــن حكوم ــة �سلطن ــة عم ــان  ،وحكوم ــة الواليــات املتحــدة الأمريكيــة
ح ــول التع ـ ــاون ف ــي جم ــال العل ـ ــوم والتكنولوجي ـ ــا  ،املوقع ـ ــة ف ـ ــي مدين ــة دافــو�س بتاريـ ــخ
 12من ربيع الثاين 1437هـ  ،املوافق  22من يناير 2016م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  8 :مـن جمادى الثانية �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  17 :مـن مـــــــــــــــــــــار�س �سنــة 2016م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــة
بيـن حكومـة �سلطنـة عمـان
وحكومـة الواليـات املتحـدة الأمريكيـة
حـول التعـاون فـي جمـال العلـوم والتكنولوجيـا
�إن حكومــة �سلطن ــة عمــان وحكومــة الواليــات املتحــدة الأمريكيــة  ،وي�شــار �إليهمــا فـيما بعد
بـ"الطرفـيــن" ،
�إدراكا منهما �أن من �ش�أن التعاون الدويل فـي جمال العلوم والتكنولوجيا �أن يعزز �أوا�صر
ال�صداق ــة والتفاه ـ ــم بيـ ــن �شعبيهم ــا  ،ويط ـ ــور حال ــة العلــوم والتكنولوجيــا ف ــي البلديـ ـ ــن
وف ــي الب�شريـ ــة جمعـ ــاء ،
و�إذ يهدفان �إىل تعزيز التعاون االقت�صادي بينهما من خالل تطبيقات تكنولوجية حمددة
ومتقدمة ،
و�إدراك ــا منهم ــا ب�أهميــة املعلومــات املفتوحــة للتعــاون العلمــي والتكنولوجــي وعمليــة �صنــع
القــرار املبنــي علــى الدليــل ،
و�إذ يلتزمان ببذل كل جهد ممكن لإن�شاء جمتمعات علمية �شاملة تت�ضمن م�شاركة وا�سعة ،
ورغب ــة منهما فـي تطوير التعاون الدويل الديناميكي والفعال بني املنظمات العلمية والعلماء
فـي البلدين ،
قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
مبوجــب هــذه االتفاقيــة ومع مراع ــاة القواني ــن واللوائــح املعمـول بهــا فـي البلديــن  ،ينــوي
الطرفــان تعزيــز القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة لديهمــا وتو�سيع وتنمية العالقات بني
الأو�ساط العلمية والتكنولوجية ال�شاملة فـي البلدين  ،ودعم التعاون العلمي والتكنولوجي
فـي املجــاالت ذات املنفعــة املتبادلــة لأغرا�ض �سلميــة وتوفـري فر�ص تبادل الأفكار واملعلومات
واملهارات والتقنيات .
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املــادة ( ) 2
يكون تعزيز التعاون بني الطرفـني فـي جماالت العلوم والتكنولوجيا من خالل ما ي�أتي :
 - 1تبادل املعلومات العلمية والتقنية .
 - 2الزيارات املتبادلة للعلماء واخلرباء التقنيني .
 - 3عقــد النــدوات واالجتماع ــات امل�شرتكــة  ،وتدري ــب العلم ــاء واخلبـ ـ ــراء التقنيي ـ ــن ،
و�إجراء امل�شاريع البحثية امل�شرتكة .
 - 4التبادل التعليمي املتعلق بالعلوم والتكنولوجيا مثل برنامج فولرب ايت  ,وبرنامج
الزائر الدويل القيادي .
� - 5إعداد برامج تنفـيذية وتعاونيــة لهذه االتفاقية  ،وغريها من �أ�شكال التعاون العلمي
والتكنولوجي التي ميكن  -فيما بعد � -أن يتفق عليها الطرفان .
املــادة ( ) 3
تعطـى الأولويــة للتعــاون الـذي ميكـن �أن يخـدم الأهــداف امل�شرتكــة فــي جم ــاالت البح ــث
العلمــي والتكنولوجــي  ,ويدعــم ال�شراكــة بــني امل�ؤ�س�ســات البحثيــة ف ــي القطاعيــن العـام
واخلا�ص فـي كافة جوانب العلوم والهند�سة والتكنولوجيا .
املــادة ( ) 4
 - 1يعمـل الطرفان على ت�شجيع تطويــر االت�صـاالت املبا�شـ ـ ــرة و�أدوات التعـ ـ ــاون فـي جمـاالت
البحـث العلمــي والتكنولوجــي  ،بني اجلهــات احلكوميــة واجلامعــات ومراكــز البحوث
واملعاهد و�شركات القطاع اخلا�ص وغريها من اجلهات فـي البلدين .
 - 2ال تخل هذه االتفاقية بغريها من االتفاقيات والرتتيبات املربمة بني الطرفـني .
املــادة ( ) 5
يت ــم تنفـيـ ــذ �أن�شط ــة التع ــاون الت ــي تنــ�ص عليه ــا ه ــذه االتفاقي ــة  ،وفق ــا للقوانني واللوائح
والإجــراءات املعمــول بهــا فــي البلديــن  ،وتخ�ضــع لتوفــر املــوارد والأفــراد  .وال ت�شكل هذه
االتفاقية �أي التزامات مالية من قبل �أي من الطرفـني .
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املــادة ( ) 6
يج ــوز ف ــي الـح ــاالت املنا�سب ــة  ،ومبوافق ـ ــة الطرف ـ ــني  ،توجي ــه الدع ــوة للعلمــاء واخلبــراء
التقنيي ــن واجله ــات احلكوميــة وامل�ؤ�س�سات من دول �أخرى �أو منظمات دولية للم�شاركة ،
عل ــى نفقته ــم اخلا�ص ــة فـ ــي امل�شاريـ ــع والربام ــج الــتي يجـ ــري تنفـيذهـ ــا مبوج ــب هــذه
االتفاقية  ،ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .
املــادة ( ) 7
 - 1يتفق الطرفان على �إجراء م�شاورات دورية باالتفاق بينهما ب�ش�أن تنفـيذ هذه االتفاقية
وتطوير التعاون فـيما بينهما فـي جمال العلوم والتكنولوجيا .
 - 2تكون وزارة اخلارجيـ ــة العماني ــة الوكيـ ــل التنفـيـ ــذي املمثـ ــل ل�سلطن ـ ــة عم ــان فـي هذه
االتفاقيـ ــة  ،وتكـ ــون وزارة اخلارجي ــة الأمريكي ــة الوكي ــل التنفـيـ ــذي املمث ــل للواليات
املتحدة الأمريكية  ،ويتوىل الوكيالن التنفـيذيان �إجراء ال�ش�ؤون الإدارية  ،والإ�شراف
والتوجيـه وتن�سي ـ ــق كافة الأن�شط ــة التي تتــم مبوجـب ه ــذه االتفاقية عند االقت�ضاء .
 - 3يجوز للوكيلني التنفـيذيني �إجراء امل�شاورات حول �سيا�سة العلوم والتكنولوجيا  ،والعمل
من �أجل تعزيز التفاهم املتبادل وحتديد جماالت امل�صلحة امل�شرتكة والتو�صية بها
واقرتاح �سبل تعزيز التوا�صل فـي هذا ال�ش�أن وا�ستعرا�ض �أن�شطة التعاون ب�شكل دوري .
املــادة ( ) 8
 - 1يجوز توفـري املعلومات العلمية والتكنولوجية غري م�سجلة امللكية الفكرية والنا�شئة
عــن �أن�شطـ ــة التعــاون التي جتــرى مبوجب هذه االتفاقية للأو�ساط العلميــة العاملي ــة
لجــراءات
 مــا لــم يتــم االتفاق على غري ذلك  -من خالل القنوات املعتادة  ،ووفـقا ل إالعادية املتبعة لدى اجلهات والوكاالت امل�شاركة .
 - 2دون الإخ ــالل بالقوانيــن واللوائح والإجراءات املعمول بها لدى الطرف الذي جترى
فـي �إقليمــه �أن�شطة التعاون  ،يحكم امللحقان ( )1و ( )2املرفقان اللذان ي�شكالن جزءا
ال يتجز�أ من هذه االتفاقية  ،ما ي�أتي :
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�أ  -امللحق ( )1يحكم التعامل مع امللكية الفكرية التي تن�ش�أ �أو التي تقدم فـي �إطار
�أن�شطة التعاون التي تتم مبوجب هذه االتفاقية  ،وتنطبق هذه املعاملة على كافة
الأن�شطة التي تتم مبوجب هــذه االتفاقيــة  ،ما مل يتــم االتفــاق علــى غيــر ذلــك
كتابيا بني الطرفـني �أو مفو�ضيهم .
ب  -امللحق ( )2يحكم التعامل مع الرتتيبات الأمنية اخلا�صة باملعلومات �أو املعدات
احل�سا�ســة واملعلومــات �أو املعــدات غيــر امل�صنفــة اخلا�ضعــة للرقابــة علـى ال�صــادرات
التي يتم نقلها مبوجب هذه االتفاقية  ،والتي تنطبق على كل الأن�شطة التي يتم
تنفـيذها حتت رعاية هذه االتفاقية  ،ما مل يتم االتفاق على غري ذلك كتابيا بني
الطرفـني �أو مفو�ضيهم .
املــادة ( ) 9
 - 1ي�سهــل كــل من الطرفـيــن الدخــول للموظفـيــن املعنيــني للطــرف الآخــر العاملي ــن
فـي م�شاريع وبرامج مبوجب هذه االتفاقية  ،والأجهزة امل�ستخدمة فـيها �إىل �إقليمــه
واخلــروج منــه  ،وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها لدى كل منهما .
 - 2ي�سهــل ك ــل م ــن الطرفـي ــن الو�صــول الفــوري والكفء لأفـراد الطـرف الآخـر امل�شاركيـن
فـي �أن�شطــة التع ــاون مبوجــب ه ــذه االتفاقيــة � ،إلــى مناطقــه اجلغرافـيــة وم�ؤ�س�ساتــه
وبيانات ــه ومـواده وعلمائـ ــه واملتخ�ص�صي ــن والباحثي ــن لدي ــه من ذوي ال�صل ــة  ،لتنفـيذ
هذه الأن�شطة ح�سب احلاجة .
 - 3تعفـ ــى ال�سلـع الـتـي يتـ ــم احل�صــول عليهـ ــا �أو ا�ستريادهـ ــا �إىل �سلطنـ ــة عمــان  ،نتيج ـ ــة
للتعاون مبوجب هذه االتفاقية من ال�ضرائب مبا فـيها �ضريبة القيمة امل�ضافة والر�سوم
اجلمركية  ،وت�شتمل هذه ال�سلع على �أي مواد �أو �أدوات �أو �إمدادات �أو ب�ضائع �أو معدات .
املــادة ( ) 10
يجــوز للطرفـيــن تعديــل هــذه االتفاقيــة فــي �شكــل بروتوكــوالت منف�صلــة  ،وذلك مبوافقــة
كتابيــة بينهـمــا .
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املــادة ( ) 11
با�ستثناء ما ورد فـي الفقرة ( - 2د) من امللحق ( ، )1فـي حالة ن�شوء خالفات بني الطرفـني
حول تف�سري �أحكام هذه االتفاقية �أو تطبيقها  ،يعمل الطرفان على ت�سوية تلك اخلالفات
عن طريق املفاو�ضات وامل�شاورات .
املــادة ( ) 12
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ فـي تاريخ املذكــرة الأخيــرة فـي تبــادل املذكــرات بيــن
الطرفـيــن  ،بــما يــدل علــى �أن الطرفـيــن قد �أكمال كافــة الإجراءات الداخلية الالزمة
لدخ ــول االتفاقيــة حي ــز التنفـي ــذ  ،وتظل االتفاقيــة �ساريــة مل ــدة ( )10ع�شــر �ســنوات .
ويجــوز جتديدها ملدد مماثلة مبوافقة كتابية بني الطرفـني .
 - 2يجوز لأي من الطرفـني �إنهــاء هــذه االتفاقيــة فــي �أي وقت  ،ب�إر�سال �إخطار كتابــي
بذلــك �إىل الط ــرف ا آلخ ــر قبـ ــل تاري ــخ الإنه ــاء بـ(� )6ست ــة �أ�شهــر عــن طريــق القنــوات
الدبلوما�سية  ،والي�ؤثر �إنهاء االتفاقية على تنفـيذ �أي �أن�شطة تعاونيــة جاريــة مبوجب
هذه االتفاقية  ،ومل تكن قد اكتملت عند �إنهاء االتفاقية .
و�إثباتا ملا تقدم  ،قام املوقعان �أدناه  ،املفو�ضان من قبل حكومتيهما  ،وفق الأ�صول املرعية ،
بالتوقيع على هذه االتفاقية .
حــررت فـي دافــو�س  ،يوم اجلمعــة  ،املوافــق  22ينايــر �سنــة 2016م  ،مــن ن�سختيــن باللغتيــن
العربية والإجنليزية  ،لكل منهما ذات احلجية القانونية .
عــن حكومــة
الواليـات املتحـدة الأمريكيـة
معايل جون �أف  .كريي

عــن حكومــة
�سلطنــة عمــان
معايل يو�سف بن علوي بن عبدالل ــه
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امللحـــق رقـــم ( ) 1
امللكيــة الفكريــة
 - 1التــزام عــام
ي�ضمن الطرفان توفـري حماية كافـية وفعالة للملكية الفكرية التي تن�ش أ� �أو تتوفر مبوجب
هذه االتفاقية  ،ف�ضال عن ترتيبات التنفـيذ ذات ال�صلة  .ويتم تخ�صي�ص احلقوق اخلا�صة
بامللكية الفكرية كما يرد فـي هذا امللحق .
 - 2النطــــاق
�أ  -ينطبق هذا امللحق على كافة �أن�شطة التعاون التي تتم مبوجب من هذه االتفاقية ،
با�ستثناء ما يتم االتفاق عليه حتديدا بني الطرفـني �أو املفو�ضني منهما .
ب  -لأغ ــرا�ض هـ ــذه االتفاقي ــة  ،يق�صد بـ"امللكية الفكرية" املو�ضوع الوارد فـي املادة الثانية
م ـ ــن اتفاقيـ ـ ــة �إن�شـ ــاء املنظمـ ــة العامليـ ــة للملكي ـ ــة الفكريـ ــة ال�ص ـ ــادرة ف ــي ا�ستوكهولـ ــم
فـي  14يوليو 1967م  ،وقد تت�ضمن �أي مو�ضوعات �أخرى يتفق عليها الطرفان .
ج  -ي�ضمن كل من الطرفـني �إمكانية ح�صول الطرف الآخر على حقوق امللكية الفكرية
املحددة وفقا لهذا امللحق  ،وذلك من خالل عقود �أو غريها من الو�سائل القانونية مع
امل�شاركني مــن جانبــه عن ــد االقت�ض ــاء  .كمــا �أن هذا امللحق ال يغري �أو يخل ب�أي توزيع
للحقوق بني �أي طرف ومواطنيه ح�سبما حتددها القوانني واملمار�سات املطبقة لدى
ذلك الطرف .
د  -يتم ت�سوية �أي نزاعات تن�ش أ� عن هذه االتفاقية ب�ش�أن امللكية الفكرية عن طريق املحادثات
بني امل�ؤ�س�سات املعنية امل�شاركة � ،أو بني الطرفـني �أو مفو�ضيهما �إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
ومبوافقة الطرفـني يحال النزاع �إىل جلنة حتكيم  ،للح�صول على حكم ملزم  ،وفقا
لقواعد القانون الدويل املعمول بها  .وما مل يتفق الطرفان �أو مفو�ضاهما على غري
ذلــك كتابي ــا  ،تطبــق قواع ــد التحكيــم املعمــول بهــا ف ــي جلن ــة الأمــم املتحــدة للقان ــون
التجــاري الدولــي (الأون�سيرتال) .
هـ  -ال ي�ؤثر �إنهاء هذه االتفاقية �أو انتها�ؤها على احلقوق �أو االلتزامات التي ين�ص عليها
هذا امللحق .
-6-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1139

 - 3تخ�صيــ�ص احلقـــوق
�أ  -يتمتع كل من الطرفـني باحلق فـي احل�صول على ترخي�ص غري ح�صري ونهائي وجماين
فـي كافة الدول  ,للقيام برتجمة املقاالت والدرا�سات والتقارير والكتب العلمية والتقنية
الناجتـة مبا�شـرة عـن التعـاون مبوجـب هذه االتفاقية ون�سخها وتوزيعها على العموم ،
ويتم ذكر ا�سم امل�ؤلف على كافة الن�سخ التي يتم توزيعها علنا من الأعمال التي تتمتع
بحقوق الت�أليف والطبع  ،والتي يتم �إعدادها مبوجب هذه الفقرة ما مل يرف�ض امل�ؤلف
�صراحة ذكر ا�سمه .
ب  -يتم تخ�صي�ص احلقوق اخلا�صة بكافة �أ�شكال امللكية الفكرية غري تلك احلقوق املذكورة
فـي الفقرة (� - 3أ) �أعاله كالآتي :
 - 1يح�صل الباحثون الزائرون على احلقوق واملكاف�آت والعالوات والإتاوات  ،وفقا ل�سيا�سات
امل�ؤ�س�سة امل�ضيفة  ،ومبوجب القوانني الوطنية املعمول بها .
� - 2أ � -أي ملكية فكرية ي�ستحدثها �أ�شخا�ص يوظفهم �أو يرعاهم �أحد الطرفـني  ،مبوجب
�أن�شط ــة ت ــعاون غي ــر تلـ ــك ال ــواردة فـي الفقرة ( 3ب) ( )1ميتلكها ذلك الطرف .
�أما امللكية الفكرية التي ي�ستحدثها �أ�شخا�ص يوظفهم �أو يرعاهم الطرفان  ،فتكون
ملكيتها م�شرتكة من قبـل الطرفـيـن  .عالوة علـى ذلـك  ،يتمتـع كـل مـن ي�ستحـدث
ملكية فكرية باحلق فـي احل�صول على مكاف�آت وعالوات و�إتاوات ا�ستغالل امللكية
الفكرية  ،وفقا ل�سيا�سات امل�ؤ�س�سة التي توظف هذا ال�شخ�ص �أو ترعاه .
ب  -ما مل يتم االتفاق على غري ذلك فـي ترتيبات التنفـيذ �أو غريها من الرتتيبات ،
يتمتع كل طرف فـي �إقليمه باحلق فـي ا�ستغالل امللكية الفكرية التي مت ا�ستحداثها
فـي �إطار الأن�شطة التعاونية �أو الرتخي�ص بها .
ج  -يتــم حتديــد حقــوق �أي مـن الطرفـيــن خارج �إقليمه  ،باالتفاق املتبادل بني الطرفـني
مع الأخــذ ف ــي االعتبــار امل�ساهمــات املتعلقــة بالطرفـيــن وم�شاركيهم فـي الأن�شطــة
التعاونية  ،ودرجة االلتزام باحل�صول على احلماية القانونية والرتخي�ص للملكية
الفكرية وغريها من العوامل املنا�سبة .
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د  -ب�ص ـ ــرف النظـ ـ ــر عم ـ ــا ورد ف ـ ــي الفقـ ـ ــرة ( 3ب) (�( )2أ) و(ب) �أع ـ ــاله � ،إذا ك ــان باعتقاد
�أي م ــن الطرفـي ــن �أن م�ش ــروعــا حمــددا مــن املرجــح �أن ي ـ�ؤدي �إلــى �إيج ــاد ملكية
فكرية �أو �أدى بالفع ــل �إىل ذلك  ،وكانت قوانني الطرف الآخر ال حتمي هذه امللكية
الفكرية  ،يدخل الطرفان على الفور فـي حمادثات حول حتديد احلقوق اخلا�صـ ــة
بهذه امللكية الفكرية  .و�إذا تعذر التو�صــل �إىل اتفـ ــاق عل ــى ذلك خ ــالل()3ثالثة
�أ�شه ــر م ــن تاريـ ــخ بـ ــدء املحادثـ ــات  ،يتم �إيقــاف التعاون فـي امل�شروع املعني بناء
على طلب �أي من الطرفـني  .ومع ذلك  ،ي�ستحــق من�شئو امللكية الفكرية احل�صول
علــى مكافـ ـ�آت وعـ ــالوات و�إتـ ــاوات ا�ستغ ــالل امللكيـ ــة الفكريـ ــة املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي الفقرة ( 3ب) (�( )2أ) .
هـ  -بالن�سبة لأي اخرتاع يتحقق فـي ظل �أي ن�شاط تعاوين  ،يقوم الطرف الذي يوظف
املخرتعني �أو يرعاهم بك�شف االخرتاع على الفور للطرف الآخر مع �أي وثائق
ومعلومات �ضرورية لتمكني الطرف الآخر من حتديد احلقوق التي قد ي�ستحقها .
ويج ــوز لأي م ــن الطرفـي ــن �أن يطل ــب مـن الطرف الآخر كتابيا ب�أن ي�ؤجل بالن�شر
�أو الك�شف العام عن هذه الوثائق �أو املعلومات بهدف حماية حقوقه فـي االخرتاع .
وما ل ــم يتم االتف ـ ــاق على غ ــري ذلك كتابيا  ،ال ميكن �أن يزيد هـذا الت�أجيل علـ ــى
(� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ك�شف االخرتاع من قبل الطرف املخرتع �إىل الطرف الآخر .
 - 4املعلومات التجارية ال�سرية
فـي حالة توفـري �أو ا�ستحداث معلومات مبوجب هذه االتفاقية �أ�شري فـي الوقت املنا�سب
�أنهــا معلومــات جتاريــة �سريــة  ،علـى كــل طــرف وم�شاركيــه حمايــة هــذه املعلومــات  ،وفقــا
للقوانني واللوائح واملمار�سات الإدارية املعمول بها  .ويجوز اعتبار املعلومات جتارية �سرية
�إذا ا�ستطاع ال�شخــ�ص الــذي ميتلــك املعلومات حتقيق منفعة اقت�صادية منها � ،أو احل�صول
على ميزة تناف�سيــة علــى �أولئ ــك الذين ال ميتلكون تلك املعلومات  ،و�أن تلك املعلومات غري
املتاحة وامل�شاعة ب�شكل عام للآخرين من م�صادر �أخرى  ،و�أن مالك املعلومات مل يوفرها
�سابقا بدون فر�ض التزام باملحافظة على �سريتها فـي الوقت املنا�سب .
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امللحــق رقــم ( ) 2
التزامــات �أمنيــة
 - 1حمايــة التكنولوجيــا احل�سا�ســة
يتفـ ــق الطرف ــان علــى �أنــه ال يــتم مبوجــب هذه االتفاقيــة توفـيــر �أي معلومــات �أو �أجهــزة
ت�ستوجــب احلماي ــة مل�صلح ــة الدف ــاع الوطنــي �أو العالق ــات اخلارجي ــة  ،وم�صنفــة على �أنهــا
معلومات و�أجهزة �سرية  ،وفقا للقوانني واللوائح الوطنية املعمول بها  .وفـي حالة قيام
�أحد الطرفـني فـي �إطار الأن�شطة التعاونية التي جتري مبقت�ضى هذه االتفاقية بتحديد
معلومات �أو �أجهــزة يكون مـن املعــروف �أو من املعتقــد �أنها تتطلب مثل هذه احلماية  ،ف�إنه
يقــوم على الفــور ب�إحاطــة امل�س�ؤوليــن املعنييــن لــدى الطرف الآخر علما بذلك  ،ويت�شاور
الطرفــان لتحدي ــد الإج ــراءات الأمنيــة املنا�سبــة التي يتفــق عليهــا الطرفــان كتابيا  ،ويتم
تطبيقها على هذه املعلومات واملعدات .
 - 2نقــل التكنولوجــيا
يكون نقل املعلومات �أو الأجهزة غري امل�صنفة التي تخ�ضع ل�ضوابط الرقابة على ال�صادرات
بيــن الطرفـيــن  ,وفـق ــا للقوانيــن واللوائــح املعمــول بهــا لــدى الطــرف الناقــل  ،بـما فــي ذلــك ،
قوانني الرقابة على ال�صادرات للطرف الناقل  ،ويتم �إدراج �أحكام مف�صلة ب�ش�أن منع النقل
غري امل�صرح به لهذه املعلومات �أو الأجهزة �أو �إعادة نقلها فـي العقود �أو ترتيبات التنفـيذ � ،إذا
ر�أى �أي مــن الطرفـني �أن هناك �ضرورة لذلك  ،ويتم و�ضع عالمات خا�صة على املعلومات
�أو الأجهزة التي تخ�ضع للرقابة على ال�صادرات  ،لبيان �أنها خا�ضعة للرقابة على ال�صادرات
وحتديد القيود على �أي ا�ستخدام �أو نقل م�ستقبلي .
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AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
ON SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the
United States of America, hereinafter referred to as the “Parties.”
Realizing that international cooperation in science and technology will
strengthen the bonds of friendship and understanding between their peoples and
will advance the state of science and technology of both countries, as well as
mankind;
Intending to strengthen their economic cooperation through specific and
advanced technology applications;
Recognizing the value of open data for scientific and technological cooperation
and evidence-based decision-making;
Committing to make every effort to create inclusive scientific communities
that include broad participation; and
Wishing to establish dynamic and effective international cooperation between
scientific organizations and individual scientists in the two countries;
Have agreed as follows:
ARTICLE ( I )
Under this Agreement and subject to the laws and regulations of both countries,
the two Parties intend to strengthen scientific and technological capabilities
of the Parties, broaden and expand relations between the extensive scientific
and technological communities of both countries, promote scientific and
technological cooperation in areas of mutual benefit for peaceful purposes, and
provide opportunities to exchange ideas, information, skills, and techniques.
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ARTICLE ( II )
The cooperation between the Parties in the fields of science and technology can
be conducted through:
1 - exchanges of scientific and technical information,
2 - mutual visits of scientists and technical experts,
3 - the convening of joint seminars and meetings, the training of scientists
and technical experts, and the conduct of joint research projects,
4 - educational exchanges related to science and technology, such as the
Fulbright Program and International Leadership Visitor Program.
5 - preparing executive and cooperative programs for this Agreement,
and other forms of scientific and technological cooperation as may be
mutually agreed upon.
ARTICLE ( III )
Priority will be given to collaborations which can advance common goals in the
fields of technological and scientific research and support partnerships between
public and private research institutions in all aspects of science, engineering, and
technology.
ARTICLE ( IV )
1 - The Parties shall encourage the development of direct contacts and
instruments of cooperation in the fields of technological and scientific
research between government agencies, universities, research centers,
institutions, private sector companies and other entities of the two
countries.
2 - This Agreement is without prejudice to other agreements and arrangements
between the Parties.
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ARTICLE ( V )
Cooperative activities under this Agreement shall be conducted in accordance
with the laws, regulations, and procedures in both countries and shall be subject
to the availability of resources and personnel. This Agreement does not constitute
any obligation of funds by either Party.
ARTICLE ( VI )
Scientists, technical experts, government agencies and institutions of other
countries or international organizations may, in appropriate cases, be invited by
agreement of the Parties to participate at their own expense, unless otherwise
agreed, in projects and programs being carried out under this Agreement.
ARTICLE ( VII )
1 - The Parties agree to consult periodically, at the agreement of the parties,
concerning the implementation of this Agreement and the development of
their cooperation in science and technology.
2 - The Executive Agent for the United States shall be the Department of State;
and for the Sultanate of Oman, the Ministry of Foreign Affairs. The Executive
Agents shall conduct administrative affairs and, as appropriate, provide
oversight, guidance, and coordination of all activities under this Agreement.
3 - The Executive Agents may hold consultations on science and technology
policy and otherwise work to increase mutual understanding, identify and
recommend areas of common interest, propose ways to enhance engagement,
and periodically review cooperative activities.
ARTICLE ( VIII )
1 - Scientific and technological information of a non-proprietary nature resulting
from cooperative activities under this Agreement, may be made available,
unless otherwise agreed, to the world scientific community through customary
channels and in accordance with normal procedures of the participating
agencies and entities.
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2 - Without prejudice to laws, regulations, and procedures of the Party on whose
territory the cooperative activities are taking place, Annexes (I) and (II),
which are attached to and constitute integral parts of this Agreement, shall
govern the following:
a - Annex (I) governs the treatment of intellectual property created or
furnished in the course of cooperative activities under this Agreement,
which shall apply to all activities conducted under the auspices of this
Agreement unless agreed otherwise by the Parties or their designees in
writing.
b - Annex (II) governs the treatment of security arrangements for sensitive
information or equipment and unclassified export-controlled information
or equipment transferred under this Agreement, which shall apply to
all activities conducted under the auspices of this Agreement unless
agreed otherwise by the Parties or their designees in writing.
ARTICLE ( IX )
1 - Each Party shall facilitate, in accordance with its laws and regulations, entry
into and exit from its territory of appropriate personnel and equipment of
the other Party, engaged in or used in projects and programs under this
Agreement.
2 - Each Party shall facilitate, in accordance with its laws and regulations, prompt
and efficient access of persons of the other Party, participating in cooperative
activities under this Agreement, to its relevant geographic areas, institutions,
data, materials, and individual scientists, specialists and researchers as
needed to carry out those activities.
3 - Commodities acquired or imported into Oman as a result of collaboration
under this Agreement shall be exempt from taxation, including value-added
taxes (VAT) and customs duties. Commodities include any material, article,
supply, goods, or equipment.
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ARTICLE ( X )
With written mutual consent, the Parties may amend this Agreement in the form
of separate protocols.
ARTICLE ( XI )
1 - Except as provided in Section (II.D). of Annex (I), in the event that differences
arise between the Parties with regard to the interpretation or application of
the provisions of the Agreement, the parties shall resolve them by means of
negotiations and consultations.
ARTICLE ( XII )
1 - This Agreement shall enter into force on the date of the later note in an
exchange of notes between the Parties indicating that each Party has
completed its internal procedures for entry into force, and shall remain in
force for a period of ten (10) years. It may be extended for further identical
periods by written agreement of the Parties.
2 - This Agreement may be terminated at any time by either Party upon six
(6) months written notice through diplomatic channels to the other Party.
Termination of this Agreement shall not affect the implementation of any
cooperative activity carried out under this Agreement and not completed
upon termination of this Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their
respective Governments, have signed this Agreement.
DONE at Davos, on Friday, 22nd day of January 2016, in duplicate in the
Arabic and English languages, each text being equally authentic.
FOR THE GOVERNMENT

FOR THE GOVERNMENT

OF THE SULTANATE OF OMAN

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

H.E Yusuf Bin Alwai Bin Abdulla

H.E John F. Kerry

)1139( اجلريدة الر�سمية العدد
ANNEX ( I )
INTELLECTUAL PROPERTY
I. GENERAL OBLIGATION
The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property
created of furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements.
Rights to intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.
II. SCOPE
A - This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant
to this Agreement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or
their designees.
B - For purposes of this Agreement, “intellectual property” shall mean the
subject matter listed in Article (2) of the Convention Establishing the World
Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967, and
may include other subject matter as agreed to by the Parties.
C - Each Party shall ensure, through contracts or other legal means with its
own participants, if necessary, that the other Party can obtain the rights to
intellectual property allocated in accordance with this Annex. This Annex
does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its
nationals, which shall be determined by the Party’s laws and practices.
D - Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement
shall be resolved through discussions between the concerned participating
institutions or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual
agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral tribunal
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for binding arbitration in accordance with the applicable rules of international
law. Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the
arbitration rules of UNCITRAL shall govern.
E - Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or
obligations under this Annex.
III. ALLOCATION OF RIGHTS
A - Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license
in all countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and
technical journal articles, monographs, reports, and books directly arising
from cooperation under this Agreement. All publicly distributed copies of
a copyrighted work prepared under this provision shall indicate the names
of the authors of the work, unless an author explicitly declines to be named.
B - Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described
in paragraph (III.A) above, shall be allocated as follows:
1 - Visiting researchers shall receive rights, awards, bonuses and royalties
in accordance with the policies of the host institution and national
applicable laws.
2 - a - Any intellectual property created by persons employed or sponsored
by one Party under cooperative activities other than those covered
by paragraph (III.B) (1) shall be owned by that Party. Intellectual
property created by persons employed or sponsored by both Parties
shall be jointly owned by the Parties. In addition, each creator shall
be entitled to awards, bonuses and royalties in accordance with the
policies of the institution employing or sponsoring that person.
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b - Unless otherwise agreed in an implementing or other arrangement,
each Party shall have within its territory a right to exploit or license
intellectual property created in the course of the cooperative activities.
c - The rights of a Party outside its territory shall be determined by
mutual agreement considering the relative contributions of the
Parties and their participants to the cooperative activities, the degree
of commitment in obtaining legal protection and licensing of the
intellectual property and such other factors deemed appropriate.
d - Notwithstanding paragraphs (III.B) (2) (a) and (b) above, if either
Party believes that a particular project is likely to lead to or has led
to the creation of intellectual property not protected by the laws
of the other Party, the Parties shall immediately hold discussions
to determine the allocation of rights to the intellectual property. If
an agreement cannot be reached within three months of the date
of the initiation of the discussions, cooperation on the project in
question shall be terminated at the request of either Party. Creators of
intellectual property shall nonetheless be entitled to awards, bonuses
and royalties as provided in paragraph (III.B) (2) (a).
e - For each invention made under any cooperative activity, the Party
employing or sponsoring the inventor(s) shall disclose the invention
promptly to the other Party together with any documentation and
information necessary to enable the other Party to establish the
rights to which it may be entitled. Either Party may ask the other
Party in writing to delay publication or public disclosure of such
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documentation or information for the purpose of protecting its rights
in the invention. Unless otherwise agreed in writing, the delay shall
not exceed a period of six months from the date of disclosure by the
inventing Party to the other Party.
IV. BUSINESS CONFIDENTIAL INFORMATION
In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential
is furnished or created under this Agreement, each Party and its participants shall
protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and
administrative practices. Information may be identified as “business-confidential”
if a person having the information may derive an economic benefit from it or
may obtain a competitive advantage over those who do not have it, and the
information is not generally known or publicly available from other sources, and
the owner has not previously made the information available without imposing
in a timely manner an obligation to keep it confidential.
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ANNEX ( II )
SECURITY OBLIGATIONS
I. PROTECTION OF SENSITIVE TECHNOLOGY
Both Parties agree that no information or equipment requiring protection in the
interest of national defense or foreign relations and classified in accordance with its
applicable national laws and regulations shall be provided under this Agreement.
In the event that information or equipment which is known or believed to require
such protection is identified by a Party in the course of cooperative activities
pursuant to this Agreement, it shall be brought immediately to the attention of
the appropriate officials of the other Party, and the Parties shall consult to identify
appropriate security measures to be agreed upon by the Parties in writing and
applied to this information and equipment.
II. TECHNOLOGY TRANSFER
The transfer of unclassified export-controlled information or equipment between
the Parties shall be in accordance with the relevant laws and regulations of the
transferring Party, including the export control laws of the transferring Party.
If either Party deems it necessary, detailed provisions for the prevention of
unauthorized transfer of retransfer of such information or equipment shall be
incorporated into the contracts or implementing arrangements. Export controlled
information and equipment shall be marked to identify it as export controlled
and identify the restrictions on further use or transfer.

