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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/6
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومـــة جمهوريـــة ليتوانيا حــول التعاون االقت�صادي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـى االتفاقيــة بــني حكومــة �سلطن ــة عمان وحكومة جمهوري ــة ليتوان ــيا ح ــول التع ــاون
االقت�صادي  ،املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  25من يونيو 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
المــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
المــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الأولى �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  17 :من ينايــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اتفـاقيــة
بني حكومــة �سلطنـة عمـان وحكومــة جمهوريــة ليتوانيــا
حـول التعــاون االقت�صـادي
انطالقا من العالقات املتمـيزة بني حكومــة �سلطنة عمــان  ،وحكومة جمهورية ليتوانيا
(وامل�شار �إليهما فـيما بعد بـ " الطرفـني ") ،
ورغبة من البلدين فـي تقوية وتطوير العالقات االقت�صادية بينهما على �أ�سا�س امل�ساواة
واملنفعة املتبادلة ،
و�إدراكا منهما ب ـ�أن هــذه االتفاقيــة �ست ـ�ؤدي �إلى ت�سهيــل خمتلــف �أ�شكــال التع ــاون بينهمــا ،
وخ�صو�صا فـي املجال االقت�صادي ،
وا�ستنادا على مبادئ القانون الدويل املقرة عامليا ،
فقد اتفق الطرفان على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
 - 1يجوز للطرفـني  -وفقا للقوانني والت�شريعات النافذة فـي �إقليميهما  -ال�سعي لتطوير
وتقوية وتنويع التعاون االقت�صادي النافع وامل�شرتك بينهما فـي املجـاالت ذات االهتمام
امل�شرتك  ،وخ�صو�صا فـي املجاالت الآتية :
 -ال�صناعة .
 -الطاقة .
 -النقل .
 -العلوم والتقنيات واالبتكارات .
 -تقنية املعلومات واالت�صاالت وتطوير املجتمع التقني .
 �-صناعة مواد البناء والت�شييد .
 -حماية البيئة .
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 -الزراعة .
 -ال�سياحة .
 -التعليم .
 -اخلدمات ال�صحية .
 - 2على الطرفـ ــني الت�ش ــاور بينهم ــا م ــن �أج ــل حتدي ــد �أولويــات جماالت التعــاون الــواردة
فـي هذه املــادة .
املــادة ( ) 2
1 -1ي�سعى الطرفان �إلى ت�أ�سي�س وتطوير عالقات اقت�صادية طويل ــة املــدى بني الكيانات
االقت�صادية وم�ؤ�س�ساتها التمثيلية بكال البلدين .
2 -2ي�شجــع الطرفــان التعـاون والتطوي ــر االقت ــ�صادي بني الكيان ــات االقت�صادي ــة ببلـ ــدي
الطرفـني على �أ�سا�س التعاقد  ،وذلك وفقا للت�شريعات النافذة فـي كل من البلدين ،
وخا�صة عرب الآتي :
 -خلق مناخ ا�ستثماري مالئم .
 -ت�سهيل تبادل املعلومات ذات العالقة .
 -ت�سهيل تكوين عالقات بني الكيانات االقت�صادية  ،مبا فـي ذلك امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،كذلك امل�ؤ�س�سات التمثيلية ببلديهما .
 -ت�سهيل تنظيم املعار�ض والندوات فـي �إقليم الطرفـني املتعاقدين  ،وت�شجيع م�شاركة
الكيانات االقت�صادية ببلدي الطرفـني بها .
املــادة ( ) 3
ت�سعى امل�ؤ�س�سات ذات العالقة ببلدي الطرفـني ل�ضمان تبادل املعلومات الآتية  ،وذلك وفقا
للت�شريعات النافذة فـي بلديهما :
�أ  -القوان ــني والت�شريع ــات املنظم ــة للأن�شط ــة االقت�صاديـ ــة والإح�صائيـ ــات وغريهـ ــا
من املعلومات ذات العالقة .
ب  -امل�شاركة فـي امل�ؤ�س�سات االقت�صادية العاملية واجلهات التكاملية .
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ج  -الإجراءات التي ت�شجع عملية حركة ال�سلع واخلدمات  ،والتي تهدف �إلى حت�سني
التعاون بني ال�شركاء التجاريني املحتملني ببلدي الطرفـني  ،وكذلك املعلومات
حول �أي من احلوافز املطبقة فـي بلدي الطرفـني .
د  -املعار�ض ومهمات العمل حول �أنظمة املعلومات االقت�صادية .
املــادة ( ) 4
1 -1ت�شكل جلنة لتنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية (وي�شار �إليها فـيما بعد بـ " اللجنة ")  ،وتتكون
من ممثلني من ذوي العالقة من امل�ؤ�س�سات واملنظمات ببلدي الطرفـني  ،كما يجوز
دعوة ممثلني من القطاع اخلا�ص  ،و�شركات الأعمال للم�شاركة فـي اجتماعات اللجنة .
2 -2تتولى اللجنـة املهام الآتية :
 -الإ�شراف على املوا�ضيع املتعلقة بتنفـيذ هذه االتفاقية .
 -درا�سـ ــة �إمكاني ــات تطويــر التعــاون ب ــني امل�ؤ�س�س ــات ال�صغيــرة واملتو�سطــة فـي بل ــدي
الطرفـني  ،وت�شجيع تنفـيذ برامج دعم لها .
 -ت�شجيع وتطوير التعاون بني املنظمات التجارية وال�صناعية فـي كال البلدين .
 -متابعة تطور التعاون الثنائي االقت�صادي  ،وتبادل املعلومات حول التطور االقت�صادي
وبرامج اال�ستثمار فـي كال البلدين .
3 -3يجب على كل من الطرفـني تعيني ممثل كرئي�س  ،وممثلني �آخرين فـي ت�شكيل اللجنة ،
ويكون التوا�صل من خالل القنوات الدبلوما�سية لإر�سال الأ�سماء وامل�سميات الوظيفـية
لهم .
4 -4جتتمـع اللجنــة  -كلـما دعــت ال�ضــرورة �إلــى ذلك  -بدع ــوة من �أح ــد الطرف ــني  ،ويتـ ــم
ترتيب عقد االجتماعات بالتناوب فـي كال البلدين عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 5
يجوز تعديل هذه االتفاقية باالتفاق املتبادل بني الطرفـني من خالل تبادل املخاطبات
عرب القنوات الدبلوما�سية  ،وتدخل هذه التعديالت حيز التنفـيذ بالإجراءات ذاتها امل�شار
�إليها فـي املــادة ( )7الفقرة ( )1من هذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 6
تتــم ت�سويــة �أي خالف ين� أش� عن تف�سـيــر �أو تنفـيــذ �أحك ــام هــذه االتفاقيــة ودي ــا مــن خـ ــالل
امل�شـاورات بني الطرفـني عرب القنوات الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 7
1-1ت�صبح هذه االتفاقية �سارية املفعول من تاريخ ت�سلم �آخر �إخطار كتابي عرب القنوات
الدبلوما�سية  ،والذي يخطر به الطرفان بع�ضهما بع�ضا با�ستكمال جميع الإجراءات
الداخلية الالزمة .
2-2ت�سري هذه االتفاقية ملدة ( )5خم�س �سنوات  ،وتتجدد تلقائيا ملدة �أخرى مماثلة  ،ما مل
يخطر �أحد الطرفـني الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية برغبته فـي �إنهاء
العمل بها قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ �إنهائها .
وقعــت هـ ــذه االتفاقي ــة فـي م�سقـ ــط بتـاري ــخ � 11شـ ـ ــوال 1439هـ  ،املواف ــق  25يونيـ ــو 2018م
من ن�سختني �أ�صليتني باللغات  :الليتوانية  ،والعربية  ،والإجنليزية  ،لكل منها ذات احلجية
القانونية  ،وفـي حالة االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عـن حكومــة جمهـوريـــة ليتوانيــا
		
جـــريمــــانـــــــا�س
نــــــري�س
					
نائــب وزيــر اخلارجيـة

عـن حكـومــة �سـلطنــة عمـــان
املهنـد�س� /أحمـد بن ح�سـن الـذيـب
وكيـل وزارة التجـارة وال�صناعـة
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AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
ON ECONOMIC COOPERTATION
Stemming from the distinguished relations between the government of
the Sultanate of Oman and the government of the Republic of Lithuania
(hereinafter referred to as the “Parties”),
And the desire of both countries to strengthen and develop economic
relations between them on the basis of equality and reciprocal benefit,
And both being conscious that this Agreement will facilitate various forms
of cooperation between them, particularly in the field of economy,
And based on the principles of international law recognized globally,
The Parties have agreed to the following:
Article ( 1 )
1 - The Parties shall, pursuant to the applicable laws in their States,
endeavor to develop, strengthen and diversify mutually beneficial
economic cooperation in the fields of mutual interest, and specifically
in the following fields:
- Industry.
- Energy.
- Transport.
- Science, technology and innovation.
- Information technology, telecommunications and information society
development.
- Construction and building material industry.
- Environmental protection.
- Agriculture.
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- Tourism.

- Education.

- Health services.
2 - The Parties shall consult with each other in order to identify the priority
cooperation fields in this Article.
Article ( 2 )
1 - The Parties shall promote the establishment and development of longstanding economic relations between economic entities and their
representative associations in both States.
2 - The Parties shall encourage economic cooperation and development
between the economic entities of the Parties by mean of contracting
in accordance with applicable laws in both States, particularly by the
following:
- Creation of a favorable investment climate,

- Facilitating the exchange of relevant information,

- Facilitating the establishment of relations between the economic
entities, including small and medium-sized enterprises, as well as the
representative associations of the States,
- Facilitating the organization of exhibitions, fairs and symposiums in
the territories of the Parties, and encouraging the participation of the
economic entities of the other State.
Article ( 3 )
The relevant institutions of both States shall endeavor to ensure the exchange
of information on the following, in accordance with the applicable laws in
their States:
a - Applicable Laws regulating economic activities, as well as statistical
and other relevant information;
b - Participation in international economic organizations and integration
bodies;
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c - Measures promoting movement of goods and services that aim to
enhance cooperation between potential business partners of both
States, as well as information on any applicable incentive in both
States;
d - Exhibitions and business missions on economic information systems.
Article ( 4 )
1 - A commission is hereby established for the purpose of implementing this
Agreement (hereinafter referred to as the “Commission”), which shall
consist of representatives of responsible institutions and organizations
of both States. The representatives of private businesses and business
associations may be invited to take part in the Commission’s meetings.
2 - The Commission shall be responsible for the following duties:
- Supervision of issues related to the implementation of this Agreement.
- Studying the possibilities of the development of cooperation between
small and medium-sized enterprises in both States, and promoting
support programs for them.
- Promoting cooperation between industrial and business organizations.
- Following the development of the bilateral economic cooperation,
and exchanging information on the economic development and
investment programs of both States.
3 - Each Party shall designate its respective Chairman and other
representatives to the composition of the Commission. The Parties shall
communicate to each other, through diplomatic channels, the names
and positions of the designated members of the Commission.
4 - The Commission shall meet whenever necessary at the request of one
of the parties. Meetings shall be held alternately in both States and shall
be arranged through diplomatic channels.
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Article ( 5 )
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by an
exchange of notes through diplomatic channels, and such amendments
shall enter into force in accordance with the procedures in Paragraph (1) of
Article (7) of this Agreement.
Article ( 6 )
Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the
provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultations
between the Parties through diplomatic channels.
Article ( 7 )
1 - This agreement shall enter into force on the day of the receipt of the last
writing notification whereby the parties inform each other through
diplomatic channels of the completion of all necessary internal
procedures.
2 - This Agreement shall remain valid for a period of five (5) years, and shall
be renewed automatically for another similar period, unless either Party
notifies the other in writing, through diplomatic channels, of its desire
to terminate it at least six (6) months prior to the date of termination.
This Agreement was signed in Muscat on 11 Shawwal 1439 AH corresponding
to 25th Jun 2018 in two originals in the Arabic, Lithuanian, and English
languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence
in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
The Sultanate of Oman

For the Government of
The Republic of Lithuania

Neris Germanas
Eng. Ahmed Bin Hassan Al-Dheeb
Undersecretary of the Ministry of Vice Minister of Foreign Affairs
Commerce and Industry

