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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/8
بالت�صديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان
وحكومة رومانيا حول الإعفاء المتبادل مـن الت�أ�شيـرة
لحاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة والخا�صـة والخدمـة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  ،وحكومة رومانيا حول الإعفاء املتبادل من الت�أ�شرية
حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة  ،املوقعة فـ ــي مدين ــة م�سقــط
بتاريخ  5من نوفمرب 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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اتفاقيـــة
بيـن حكومة �سلطنة عمان
وحكومة رومانياحول الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة رومانيا  ,وامل�شار �إليهما فـيما بعد بـ "الطرفـني" ,
�إذ ترغبــان ف ــي تقويــة عالق ــات ال�صداق ـ ــة القائمــة بيــن البلديـ ــن  ,وذلك عل ـ ــى �أ�س ـ ــا�س
متب ــادل عن طريق ت�سهيل �سفر مواطني دولتي الطرفـني ممن يحملون جوازات ال�سفر
الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة �إلى بلديهما ,
قد اتفقتا على ما ي�أتي :
املــادة ( ) 1
 - 1يج ــوز ملواطن ــي �أي من دولتــي الطرف ــني ممــن يحملون جوازات ال�سفــر الدبلوما�سي ــة
واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول  ,الدخول والعبور والإقامة فـي �إقليم دولة الطرف
الآخر بدون ت�أ�شرية لفرتة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما خالل ( )180مائة وثمانني
يوما .
 - 2بدءا من اليوم الــذي تطبــق فـيه رومانيا تطبيقا كامال اتفاقية �شنجن  ,لغر�ض ح�ساب
فرتة الإقامة فـي �إقليم رومانيا امل�ستحقة بالن�سبة ملواطني �سلطنة عمان  ,وفقا للفقرة
ال�سابقة  ,يجب �أن ي�ؤخذ فـي االعتبار  -ب�شكل �إجمالــي  -فرتة �إقامتهم فـي �إقليم
رومانيا  ,و�إقليم �أي من الدول التي تطبق تطبيقا كامال اتفاقية �شنجن .
املــادة ( ) 2
يعفى �أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية واملهمات القن�صلية من دولتـي ك ــال الطرفـي ــن ممن
يحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر  ،و�أفراد عوائلهم الذين يقيمون معهم ويحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول  ،من الت�أ�شرية طوال مدة �أدائهم ملهمتهم ب�شرط �أن يتم
�إخطار الطرف الآخر كتابيا  ،عرب القنوات الدبلوما�سية  ,عن هذه املهمة الر�سمية قبل
( )30ثالثني يوما من اليوم املقرر لبدئها .
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املــادة ( ) 3
يجوز ملواطني دولتي الطرفـني ممن يحملون جوازات �سفر دبلوما�سية وخا�صة وخدمة
�سارية املفعول  ,الدخول �إلى واملغادرة من �إقليم دولة الطرف الآخر عرب �أي نقطة عبور
حدودية مفتوحة حلركة املرور الدولية للم�سافرين .
املــادة ( ) 4
يجب �أن تكون اجلوازات الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة التابعة ملواطني دولة كل طرف
�صادرة خالل ( )10الع ــ�شر ال�سن ــوات املا�ضي ــة  ,و�ساري ــة املفع ــول مل ــدة ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر
على الأقل بعد التاريخ املق�صود فـيه مغادرة �إقليم دولة الطرف الآخر .
املــادة ( ) 5
 - 1ال تعفـي هذه االتفاقية مواطني �أي من دولتي الطرفـني من االلتزام بقوانني ولوائح
دولة الطرف الآخر التي تتعلق بدخول و�إقامة ومغادرة الأجانب .
 - 2يحتفظ الطرفان باحلق فـي رف�ض دخول �أو تق�صري مدة �إقامة الأ�شخا�ص الذين
يعتب ـ ــرون غي ـ ــر مرغ ــوب فـيه ــم � ,أو يحتم ــل �أن ي�شك ــلوا خط ــرا عل ــى النظـ ــام الـ ـعــام ,
�أو ال�صحة العامة � ,أو الأمن القومي .
املــادة ( ) 6
 - 1يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صــة واخلدمــة  ,عبــر
القنوات الدبلوما�سية  ,فـي �أقرب فر�صة ممكنـة  ,علـى �أال تتجـاوز ( )30ثالثني يومــا
من دخول هذه االتفاقية حيز التنفـيذ .
 - 2فـي حالة ا�ستحداث جوازات �سفر دبلوما�سيــة �أو خا�صــة �أو خدمــة جدي ــدة �أو تعديــل
احلالي ــة  ,يت ــبادل الطرفــان  ،عرب القنوات الدبلوما�سية  ,مناذج من هذه اجلوازات
خالل فرتة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما قبل تاريخ العمل بهذه اجلوازات اجلديدة
�أو التعديالت .
 - 3يخطر كل طرف الطرف الآخر عن �أي تعديل فـي القوانني واللوائح الوطنية املتعلقة
ب�إ�صدار جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة .
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املــادة ( ) 7
يجب على مواطني دولتي كل طرف الذيــن تعــر�ض جواز �سفرهم الدبلوما�سي �أو اخلــا�ص
�أو اخلدمة �ساري املفعول للفقدان �أو التلف �أو ال�سرقة خالل �إقامتهم فـي �إقليم دولة
الطرف الآخر �إبالغ ال�سلطات املخت�صة فـي البلد امل�ضيف  ,ويجوز لهم مغادرة ذلك الإقليم
على �أ�سا�س وثيقة �سفر ر�سمية �صادرة من بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية تتبع دولتهم �أو تقوم
بتمثيلها  ,وذلك بدون �أي ترخي�ص �إ�ضافـي .
املــادة ( ) 8
يجوز للطرفـني تعديل هذه االتفاقية كتابيا باالتفاق امل�شتــرك  ,ويدخــل ه ــذا التعدي ــل
حيز التنفـيذ وفق الفقرة ( )2من املادة ( )11من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 9
 - 1يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا ب�شكل كلي �أو جزئي لأ�سباب
تتعلق بحماية النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأمن القومي .
 - 2يت ــم �إخطــار الطرف الآخر عن قرار التعليق عرب القنوات الدبلوما�سية خالل ()48
ثمان و�أربعني �ساعة من اتخاذه  ,ويقوم الطرف الذي قام بتعليق تطبيق االتفاقية
ب�إخطار الطرف الآخر فورا مبجرد زوال �أ�سباب التعليق  ,وي�ست�أنف العمل باالتفاقية
بعد ت�سلم هذا الإخطار .
املــادة ( ) 10
 - 1يجوز لكل من الطرفـني �إنهاء العمل بهذه االتفاقية  ,وذلك ب�إخطار الطرف الآخر
كتابي ــا ع ــرب الق ــنوات الدبلوما�سي ــة  ,ويتــم �إنهاء العمل بها خالل ( )90ت�سعني يوما
من ت�سلم هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر .
 - 2تت ــم ت�سويـ ــة �أي خ ــالف �أو نزاع ينتج عن تف�سري �أو تنفـيذ �أحكام هذه االتفاقي ــة وديا
عن طريق امل�شاورات �أو املفاو�ضات بني الطرفـني .
املــادة ( ) 11
 - 1تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة غري حمددة .
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 - 2تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما من اليوم الذي مت فـيه ت�سلم
�آخر �إخطار كتابي بني الطرفـني يفـيد با�ستكمال املتطلبات الالزمة لدخول االتفاقية
حيز التنفـيذ وفق القوانني الوطنية املعمول بها لدى الطرفـني  ,وذلك عرب القنوات
الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 12
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على االلتزامات الأخرى للطرفـني النا�شئة مبوجب االتفاقيات
الدولي ــة  ,وخا�ص ــة االلتزامات النا�شئة مبوجب معاهــدة فـيينــا للعالقــات الدبلوما�سي ــة
امل�ؤرخة فـي  18ابريل 1961م  ,ومعاهدة فـيينا للعالقات القن�صلية امل�ؤرخة فـي  24ابريل
1963م .
حررت فـي م�سقط بتاريخ  5من نوفمرب 2018م  ,من ن�سختني �أ�صليتني باللغات  :العربية
والرومانية والإجنليزية  ,وتتمتع كافة الن�صو�ص بنف�س احلجية القانوني ــة  ,وف ــي حــال
االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .

عن حكومة
�سلطنــــة عمــــان

عن حكومة
رومانيـــــــــــــــــــــا
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AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE
GOVERNMENT OF ROMANIA ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of
Romania, hereinafter referred to as “the Parties”,
Desiring to further strengthen the friendly relations between the two
countries, on a reciprocal basis, by facilitating the travel of the citizens
of the States of the Parties, holders of diplomatic, special and service
passports into their respective countries;
Have agreed as follows:
Article 1
1. The citizens of the State of each Party, holders of valid diplomatic,
special and service passports, may enter, transit or stay without a
visa in the territory of the State of the other Party for a period not
exceeding (90) ninety days within any (180) one hundred and
eighty days.
2. Starting on the day of the full implementation of the Schengen
acquis by Romania, for the purpose of calculating the period of
stay in the territory of Romania for which the citizens of the
Sultanate of Oman are entitled, according to the previous
paragraph, account shall be taken, cumulatively, of the period of
stay in the territory of Romania and in the territory of any other
State applying in full the Schengen acquis.
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Article 2
Members of the diplomatic missions and consular posts of the State of
each Party in the territory of the State of the other Party, holders of valid
diplomatic, special and service passports, as well as their family
members who share the same household with them, themselves holders
of valid diplomatic, special and service passports, shall be exempt from
visa for the entire duration of the titular’s mission, under the condition
that their assignment is notified in writing to the other Party, through
diplomatic channels, (30) thirty days prior to the intended
commencement of their official mission.

Article 3
The citizens of the States of the Parties, holders of valid diplomatic,
special and service passports may enter into and depart from the territory
of the State of the other Party at any border crossing point opened for
international passengers’ traffic.
Article 4
The diplomatic, special and service passports belonging to the citizens of
the State of each Party must have been issued within the previous (10)
ten years and valid at least for a period of (3) three months after the
intended date of departure from the territory of the State of the other
Party.
Article 5
1. This Agreement does not exempt citizens of the State of either
Party from the obligation to comply with the laws and regulations
of the State of the other Party concerning the entry, stay and exit of
foreigners.
2
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2. The Parties reserve the right to refuse the entry into or shorten the
stay of persons considered undesirable or likely to endanger the
public order, the public health or the national security.
Article 6
1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels,
specimens of their respective diplomatic, special and service
passports as soon as possible but not later than (30) thirty days
from the entry into force of this Agreement.
2. In case of the introduction of a new diplomatic, special or service
passport or modification of the existing one, the Parties shall
exchange, through diplomatic channels, specimens of these
passports, no later than (30) thirty days before the date on which
the new passports or modifications enter into force.
3. The Parties shall duly inform each other about any modification of
their respective national laws and regulations related to the
issuance of the diplomatic, special and service passports.
Article 7
The citizens of the States of each Party whose valid diplomatic, special
and service passports have been lost, damaged or stolen while staying in
the territory of the State of the other Party shall inform the competent
authorities of that Party. They may leave that territory on the basis of an
official travel document issued by a diplomatic mission or consular post
of their State or representing their State, without any additional
authorization.
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Article 8
This Agreement may be amended by the Parties by mutual consent
expressed in written form. The amendments shall enter into force in
accordance with Article 11, paragraph 2 of this Agreement.
Article 9
1. Either Party may temporarily suspend the application of this
Agreement, either in whole or in part, for reasons of the protection
of public order, public health or national security.
2. The decision on suspension shall be notified to the other Party
through diplomatic channels, no later than (48) forty-eight hours
after it has been taken. The Party that has suspended the
application of this Agreement shall immediately inform the other
Party once the reasons for the suspension no longer exist. After the
receipt of this notification the Agreement will be resumed.
Article 10
1. Each Party may terminate the application of this Agreement by
giving written notice to the other Party, through diplomatic
channels. This Agreement shall terminate within (90) ninety days
from the receipt of such notice by the other Party.
2. Any difference or dispute arising out of the interpretation or
implementation of the provisions of this Agreement shall be settled
amicably by consultation or negotiation between the Parties.
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Article 11
1. This Agreement shall remain valid for an indefinite period of time.
2. This Agreement shall enter into force after (30) thirty days from
the day of receipt, in writing, of the last notification by which the
Parties have informed each other through diplomatic channels, that
all requirements for the entry into force of this Agreement as
stipulated by their respective national legislations have been met.
Article 12
This Agreement shall not affect other obligations of the Parties arising
under international agreements, in particular obligations arising from
Vienna Convention on Diplomatic Relations dated on 18 April 1961 and
Vienna Convention on Consular Relations dated on 24 April 1963.
DONE at Muscat on 5 November 2018, in two originals, each in the
Arabic, Romanian and English languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall
prevail.

For
the Government of
the Sultanate of Oman

For
the Government of
Romania
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