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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/59
بالت�صديق على االتفاقية ال�شاملة لل�صداقة الرا�سخة
والتعــاون الثنائــي بـــني حكومـــة �سلطنـــة عمـــان
وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية
		
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 ال�شاملة لل�صداقة الرا�سخة  ،والتعاون الثنائي بني حكومة �سلطنة عمان ،
وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  ،و�أيرلندا ال�شمالية  ،املوقعة فـي مدينة لندن
بتاريخ  22من مايو 2019م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها  ،وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  4 :مـن �صفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  3 :مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
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االتفاقيــة ال�شاملــة لل�صداقــة الرا�سخـة
والتعـــاون الثنائـي بـني حكومـــة �سلطنـــة عمـــان
وحكومـة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و�أيرلنـــدا ال�شماليـــة
�إن حكومـ ـ ــة �سلطنـ ــة عم ـ ــان (عمـ ـ ــان) وحكومـ ـ ـ ــة اململكـ ــة املتح ـ ـ ــدة لربيطاني ــا العظمـ ـ ــى
و�أيرلنـ ــدا ال�شماليـ ــة (اململكة املتحدة) ،
�إدراكــا منهمـا بالعالقـ ــات التاريخيـ ــة بينهمــا  ،ورغبتهمـ ــا فـي تطويـ ــر الروابـ ــط العميق ـ ــة
والتاريخية لل�صداقة املتبادلة والر�ؤية امل�شرتكة ،
وت�أكيدا على التزامهما الدائم بال�صداقة والعالقات الثنائية من خالل التعاون ال�شامل ،
و إ�قـرارا منهمــا باالهتمـ ــام امل�شتـ ــرك لدعم ال�س ــالم والأم ــن واال�ستقـ ــرار عل ــى ال�صعيدي ـ ــن
الإقليمي والدويل من خالل التم�سك مببادئ القانون الدويل وحقوق الإن�سان العاملية ،
و�إذ ي�شيــران �إلــى التزامهمــا بالأم ــن املتبـ ــادل مبوج ــب اتفاقيـ ــة الدفـ ــاع امل�شتـ ــرك املوقع ــة
فـي  21فرباي ــر 2019م ،
و�إذ يلتزمان بتطوير التعاون بينهما وتعزيزه فـي كافة املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،
قررت الدولتان ب�شكل م�شرتك ما يلي :
اجلـــزء الأول
الغــــــر�ض
�سيت ــم تعريـ ــف هذه االتفاقية  ،والتي ت�أتي فـي �أعق ــاب الإع ــالن امل�شرتك ال�صــادر عنهمــا
فـي الأول من مار�س 2019م  ،باالتفاقية ال�شاملة لل�صداقة الرا�سخة والتعاون الثنائي .
وتقر  ،ك�أ�سا�س لهذا التعاون  ،بااللتزام املتبادل الدائم بني الدولتني والذي مت حتقيقه
بني البلدين على مدى قرون  .وحتتفـي مبا مت �إجنازه بينهما وتهدف �إلى تعزيز ال�صداقة
والتفاهم والتعاون بني الأجيال املقبلة فـي جميع القطاعات .
ويتـ ــم حتقي ــق ذلك وفق ــا للقوانـ ــني واللوائح والأعـ ــراف ذات ال�صل ـ ــة ف ـ ــي البلديـ ــن بن ـ ــاء
على مبد�أ املنفعة والرخاء املتبادلني .
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اجلـــزء الثانـــــي
جمـــاالت التعــــاون
يتعاون البلدان فـي املجاالت التالية :
العالقات الثنائية والدولية :
يوا�صل البلدان �ضمان احلوار على جميع امل�ستويات احلكومية املنا�سبة لتحديد جماالت
التعاون الوثيق والتفاهم املتبادل لتعزيز العالقات الثنائية العريقة فـي جميع املجاالت .
ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
تو�سي ــع احل ــوارات اال�سرتاتيجي ــة الثنائي ــة امل�شرتك ــة القائم ــة بني خمتلـ ــف اجلهــاتوتعميقها  ،لت�شمل تبــادل الزيارات املنتظمة ب ــني الوزراء وكب ــار امل�س�ؤول ــني  ،والت ــي قد
تت�ضم ــن جميع الإدارات احلكومي ــة ذات ال�صل ــة فـي ك ــال البلدي ــن  ،والت ــي �ستناق ــ�ش
الق�ضاي ــا الإقليمية والدولية الرئي�سة واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك  ،وتت�ضمن
�أن يعمل البلدان معا من �أجل دعم قواعد النظام الدويل وااللتزام به .
تعميق الروابط امل�ؤ�س�سية بني الإدارات احلكومية املعنية من خالل حتديد جماالتالتعاون الوثيق  ،والنظر فـي تبادل الزيارات بني امل�س�ؤولني واخلرباء غري احلكوميني ،
وتبادل التدريب ذي ال�صلة وموا�صلة العمل نحو �إجراء ترتيبات متبادلة ملجاالتها
مثل القواعد املنظمة لها والتدابري اخلا�صة مب�س�ؤويل البلدين فـي اخلارج .
العمل معـا من خالل م�ؤ�س�سات الأم ــم املتحدة لتح�سني �أدائه ــا  ،ال �سيمــا دع ــم التنفـيذال�سريع والفعال لأجندة تطوير الأمم املتحدة بهدف حتقيق ال�سالم والأمن العامليني
واحلفاظ عليهما .
الدفــــــــــاع :
يعمل البلدان من �أجل تعزيز العالقات القائمة والتاريخيــة فـي جمال الدفــاع من خــالل
التعاون الأو�سع والأعمق لتقدمي الدعم املتبادل مبا يتوافق مع اتفاقية الدفــاع امل�شتــرك
املوقعة بتاريخ  21فرباير 2019م .
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ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
دعم التنفـيذ الكامل للخبـرات الع�سكري ــة واملدنيــة املكت�سبــة من متــارين ال�شمــوخ 2وال�سيف ال�سريع  3فـي عام 2018م  .وما قد يعقبها من متارين وبرامج م�شرتكة .
�سعي البلدين لتحقيق التجان�س بني هذه االتفاقية واتفاقية الدفاع امل�شرتك والذييتطلب تنفـيذه تعاون خمتلف اجلهات احلكومية .
الأمــــــــن :
مع مراعاة متطلبات التزاماتهما القانونية الداخلية والدولية  ،يوا�صل البلدان تبادل
املعلومات  ،لدعم ال�سالم واال�ستقرار الدوليني والإقليميني والق�ضاء على التهديدات
الأمنية .ويتبادل البلدان اخلربات لتعزيز قوة و�أمن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .
ويعمالن معا من �أجل تطوير امل�ؤ�س�سات والأطر الأمنية وفقا لأف�ضل املمار�سات والأعراف
الدولية .
ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
تقدي ــم امل�ساعــدة وتب ــادل اخلبـ ــرات فـي املجــال ال�شرط ـ ــي بغي ـ ــة الت�صـ ــدي للإرهـ ــابواجلرمية املنظمة اخلطرية  ،مبا فـي ذلك املخدرات  ،واالجتار بالب�شر  ،وكذلك دعم
املمار�سات الق�ضائية والقانونية لالدعاء العام والق�ضاء والوزارات املعنية ل�ضمان
�صون واحرتام �سيادة القانون وحقوق الإن�سان .
تو�سيع التعاون بني اجلهات الأمنية فـي البلدين فـي جمال حتديد املخاطر والتخفـيفمن �آثارها .
تبادل �أف�ضل املمار�سات وتقدمي الدعم فـي التخطيط للطوارئ املدنية دعما لنهجاحلكومة ال�شاملة .
موا�صلة الدعم لتطوير االت�صاالت اال�سرتاتيجية لدى خمتلف اجلهات احلكومية .تعميق التعاون فـي جمال الأمن ال�سيرباين وتبادل اخلربات فـي جمال تطوير �إدارةاملعلومات وتكنولوجيا االت�صاالت الآمنة واملرنة .
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مع مراعاة االلتزامات القانونية املحلية والدولية � ،سي�سعى البلدان لتبادل �أف�ضلاملمار�ســات وتعزيــز التعــاون الفني فـي جم ــاالت الف�ضـ ــاء والطيـ ــران (مبا فـ ــي ذلك
الطائرات بدون طيار) والأمن البحري و�أمن احلدود .
تعزيز القدرات من �أجل الت�صدي للتهديدات العابرة للحدود التي ت�ؤثر علــى الأمنالوطني لكال البلدين  ،مبا فـي ذلك من خالل �إنفاذ القانون والتن�سيق فـي مكافحة
الإرهاب .
موا�صلــة تب ــادل املعلومــات وفق ــا لاللتزام ــات القانونيــة لدع ــم ال�س ــالم واال�ستق ــرارالدوليني والق�ضاء على التهديدات الأمنية  ،وتبادل اخلربات لتعزيز القدرات و�أمن
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .
النمـــو االقت�صـــادي واالزدهـــار :
ا�ستمــرار البلديــن فـي دعــم من ــو اقت�صاد م�ستدام وديناميك ــي مــن خ ــالل تطوي ــر �شراكـ ــة
اقت�صادية قوية من �أجل املنفعة املتبادلة من خ ــالل اال�ستثم ــار والتجارة البينيــة  ،ودعــم
الر�ؤية االقت�صادية طويلة الأمد لكال الطرفـني خللق بيئة اقت�صادية مفتوحة وتناف�سية
وقوى عاملة ماهرة ومتنوعة لت�سهيل منو بيئة جيدة للتجارة واال�ستثمار مبا فـي ذلك
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة  .كما يعمل البلدان معا لت�شجيع الو�صول �إلى الأ�سواق (بني
البلدين وعلى امل�ستوى الداخلي) والتعاون فـي اخلدمات امل�صرفـية واملالية والرتتيبات
التجارية بني القطاعني العام واخلا�ص .
ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
تبادل املعلومات و�أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن �إن�شاء هياكل وم�ؤ�س�سات اقت�صادية فعالةومرنــة  ،وو�ضــع خط ــة توظيف لإ�ش ــراك اخلب ــراء فـي امل�ؤ�س�س ــات ذات ال�صلــة لدع ــم
وتطوير التنمية االقت�صادية امل�ستدامة .
�إقامة تعاون بني اخلرباء وامل�ؤ�س�سات فـي ق�ضايا مثل احلوكمة الفعالة  ،والعمليةالت�شريعية  ،وحل النزاعات  ،وقانون املناف�سة � ،إدارة الديون � ،إدارة امليزانية واملالية
العامة والتطوير والتح�سني لدعم القطاع اخلا�ص .
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العمل معا مع امل�ؤ�س�سات املالية الدولية عند االقت�ضاء .العمل مع ال�شركاء فـي القطاع اخلا�ص  ،مبا فـي ذلك امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،لت�شجيع ريادة الأعم ــال وحتدي ـ ــد الفـ ــر�ص التجاري ــة فـي كـ ــال البلدين بغي ــة تعزي ــز
التجارة الثنائية واال�ستثمار  ،وزيادة فر�ص العمل .
العمل بن�شاط على ت�شجيع التعاون فـي برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية "الأوف�ست"مع ال�شركات الربيطانية الرئي�سة بغية تطوير اال�ستثمارات امل�ستدامة فـي ال�صناعات
ور�أ�س املال الب�شري ومبا يعك�س الر�ؤى اال�سرتاتيجية لكال البلدين .
 حتديد القطاعات الرئي�سية للتعاون التقني الثنائي من �أجل البناء على ركائز ر�ؤيةعمان  ، 2040مبا فـي ذلك قطاعات الرثوة ال�سمكية وال�صناعات التحويلية والتعدين
وال�سياحة .
العمــل �سويــا من �أجــل اال�ستف ــادة بفعالية �أكرب مــن جتــارب وخبــرات جمعي ــات رج ــالالأعمال فـي عمان واململكة املتحدة فـي حتقيق ر�ؤية عمان . 2040
تطوير املزيد من ال�شراكات فـي جمال الطاقة  ،مبا فـي ذلك قطاع النفط والغازوم�صادر الطاقة املتجددة .
تطوير املزيد من التعاون فـي جمال ال�صحة  ،مبا فـي ذلك �إن�شاء م�ست�شفـيات وخدماتمتخ�ص�صة وتقدمي امل�شورة ب�ش�أن تطوير خدمات �أكرث كفاءة وفعالية .
زيادة فر�ص الو�صول �إلى امل�ؤ�س�سات التعليمية  ،وحتديد برامج التدريب املنا�سبة ودعمتطوير التعليم وحتديث املناهج الدرا�سية لبناء قوة عاملة فاعلة ومتنوعة وماهرة .
الرتويج للجامعات وبرامج التعليم العايل الربيطانية والنظر فـي مناذج االعرتافبامل�ؤهالت القابلة للتحويل .
تطوير املزيد من التعاون فـي جمال البحث العلمي واالبتكار والتكنولوجيا من �أجلت�شجيع نقل املعرفة .
العمل �سويا ب�ش�أن و�ضع قواعد لتح�سني الأطر التنظيمية  ،مبا فـي ذلك  ،على �سبيلاملث ــال ال احل�صـ ــر � ،أف�ضل املمار�سات للو�صول �إلى الأ�سواق  ،و�سيا�سات التوظيف وحل
النزاعـ ــات به ــدف ت�شجي ــع التج ــارة وحركة العمالة املاهـ ــرة فـ ـ ــي االجتاهـ ــني وكـ ــذلك
فـي نطاق االقت�صادات الداخلية للبلدين .
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دعم وم�ساعدة تطوير عمان كمركز لوج�ستي �إقليمي وذلك من خالل حت�سني البنيةالأ�سا�سيـ ــة مبـ ــا فـي ذلك النقـ ــل احل�ضـ ــري  ،وحتدي ــد فــر�ص الرتتيب ــات التجاريـ ــة
بني القطاعني العام واخلا�ص .
تبادل التجارب واخلربات ب�ش�أن تطويراجلهاز الإداري بالقطاع العام .الثقافـة والتبـادل بني الأفــراد :
يعمل الب ــلدان �سويا من �أجل دعم التفاه ــم الثنائــي بني �شعبيهما مع الرتكيز على الأجيال
القادمة .
ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
الرتويج لعمان واململكة املتح ــدة كوجه ــات مف�ضلة للأعمال واال�ستثمـ ــار واالبتكـ ــاروالتعلم والتعليم  ،ودعم التعاون بني اجلامعات وتعزيز �شبكات اخلريجني .
العمل �سويا لتعزيز تنمية اجلمعيات املهنية والريا�ضة وال�سياحة والفنون واملو�سيقىودعم التعاون الثقافـي من خالل تبادل الزيارات بني ال�شباب .
ت�شجيع ودعم عمل اجلمعية العمانية الربيطانية (التي حتظى بالرعاية ال�ساميةحل�ضــرة �صاحــب اجلاللــة ال�سلط ــان املعظ ــم  -حفظــه اللـه ورع ــاه  ، )-مبــا فـ ــي ذلك
جمموعة اجليل اجلديد  ،بالإ�ضافة �إلى املجل�س الثقافـي الربيطاين فـي عمان ،
وجمعية ال�صداقة العمانية الربيطانية  ،وجمعية املحامني العمانية الربيطانية .
ت�شجيع عمل م�ؤ�س�س ــة �أوتورد باوند عمان من خالل دعـ ــم برام ــج التوا�صـ ــل الثقاف ـ ــيالتي تقدمها لل�شباب فـي كل �أنحاء العامل .
تطوير التعاون بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحفـيني .تطوي ـ ــر املناق�ش ـ ــات املنتظم ـ ــة بـ ــني خمتلـ ــف هيئ ـ ــات الدول ـ ــة علـ ــى كاف ــة امل�ستويــات ،مبا فـي ذلك م�شاريع ال�شباب والإدارة املحلية وامل�ؤ�س�سات الربملانية .
العمل معا لتعزيز رفاهية مواطني البلدين عند �سفرهم بني عمان واململكة املتحدة ،مبا فـي ذلك تعمي ــق التعـ ــاون فـي تقديـ ــم اخلدم ــات القن�صليـ ــة  ،وتي�سيـ ــر الو�صـ ــول
�إلى اخلدمات القن�صلية  ،وت�سهيل �إ�صدار الت�أ�شريات .
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اجلـــزء الثالــــث
تنفـيـــذ االتفاقيـــة وبنودهـــا
يتم تنفـيذ هذه االتفاقية عرب جمموعة العمل امل�شرتكة التي ير�أ�سها على امل�ستوى الوزاري
ك ــل مــن وزارة اخلارجيـ ــة العمانيـ ــة ووزارة اخلارجيـ ــة والكومنويل ـ ــث الربيطاني ــة  .ويجوز
ت�شكيل جلان فرعية لهذا الغر�ض عند احلاجة وو�ضع �آليات تنفـيذ وا�ضحة .
تنفـيذ هذه االتفاقية لن ي�ؤثر على �أي اتفاقيات �أخرى قائمة لأي من الدولتني .
حترتم كل من عمان واململكة املتحدة قوانني ولوائح وعادات وتقاليد بع�ضهما البع�ض .
اجلـــزء الرابــــع
ت�سويــة االلتبـــا�س فــي الفهـــم
تتم ت�سوية �أي التبا�س فـي الفهم ين� أش� بني البلدين عن تف�سري هذه االتفاقية �أو تنفـيذها
بالطرق الودية من خالل امل�شاورات الثنائية ولن تتم �إحالته �إلى �أي حتكيم وطني �أو دويل
�أو �أي طرف ثالث .
اجلــــزء اخلامــــ�س
مــدة االتفاقيـــة وتعديلهـــا
�ستدخ ــل ه ــذه االتفاقية حيز التنفـيذ الفوري مبوجب التوقيع عليهــا  .و�ستتــم مراجعتها
كل ع�شرة �أعوام  ،وتتجدد تلقائيا �إال فـي حال طلب �أحد الطرفـني �إنهاءها كتابيا .
ميكن تعديل هذه االتفاقية مبوافقة كتابية متبادلة بني البلدين .
مت التوقيع على هذه االتفاقية بتاريخ  22مايو 2019م من ن�سختني �أ�صليتني باللغتني
العربية والإجنليزية .
عـــن
حكومــة �سلطنــة عمــان
يو�سف بن علوي بن عبدالـله
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية

عـــن
حكومـة اململكــة املتحــدة
لربيطانيـا العظمـى و�أيرلندا ال�شمالية
جريم ـ ــي هان ـ ــت
وزي ـ ـ ـ ــر اخلارجي ـ ـ ـ ـ ــة
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COMPREHENSIVE AGREEMENT ON ENDURING FRIENDSHIP
AND BILATERAL COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF
OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

The Government of the Sultanate of Oman (Oman) and the Government of
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK)
Recognising the historic relationship between them, and their wishes to
continue and develop these deep and historic ties of reciprocal friendship
and shared vision,
Reaffirming the enduring commitment of friendship and bilateral relations
through comprehensive cooperation, and acknowledging their shared
interest in supporting regional and global peace, security and stability, by
upholding the principles of international law and universal human rights,
Noting the Joint Defence Agreement signed on 21 February 2019 and our
commitment to mutual security,
Committing to the further development and enhancement of cooperation
between them, in all areas of mutual interest,
Both countries have jointly decided the following:

SECTION ( 1 )
PURPOSE
This Agreement, which follows our Joint Declaration of 1 March 2019,
will be known as the Comprehensive Agreement on Enduring Friendship
and Bilateral Cooperation.
It acknowledges, as the foundation of this cooperation, the enduring
commitment between the two countries that has underpinned our
cooperation for centuries. It celebrates what has been jointly achieved and
aims to nurture friendship, understanding and cooperation between future
generations across all sectors.
This will be accomplished in accordance with relevant laws, regulations
and customs of the two countries and will be based on the principle of
mutual benefit and prosperity.
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SECTION ( 2 )
AREAS OF COOPERATION
Both countries will cooperate in the following areas:
Bilateral and International Relations: The two countries will continue to
ensure dialogue at all appropriate levels of Government to identify areas
for closer cooperation and mutual understanding to elevate longstanding
bilateral relations in all fields.
This will be achieved by:
•   Widening and deepening existing inter-agency bilateral strategic dialogues,
to include regular exchanges of visits by Ministers and senior officials,
which may include all relevant Government departments of both countries,
which will address key regional and international issues and topics of
mutual interest, and which will involve both countries working together to
support and uphold the rules-based international system.
•   Deepening institutional links between respective Government departments
by identifying areas for closer collaboration, exploring exchanges of visits
by officials and non-Government experts, sharing relevant training and
continuing to work towards reciprocal arrangements in areas such as
protocol and provisions for officials overseas.
•   Working together through the institutions of the United Nations to
optimise its performance, particularly supporting the swift and effective
implementation of the reform agenda with the ultimate goal of achieving
and maintaining global peace and security.

Defence: The two countries will enhance historic and existing defence ties
through broader and deeper defence cooperation to provide mutual support
and security in accordance with the Joint Defence Agreement of 21
February 2019.
This will be achieved by:
•   Supporting the full implementation of civilian military learning
experiences gained from Shumoukh 2 and Saif Sareea 3 (SS3) in
2018, as well as all future joint programmes and exercises.
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•   The countries will seek coherence between this Agreement and the
Joint Defence Agreement which requires cross Government working
on implementation.
Security: The countries will continue to share information, subject to the
requirements of both countries’ domestic and international legal
obligations, to support international and regional peace and stability and to
eliminate security threats. They will share expertise to enhance the
resilience and security of information and communication technologies.
They will work together to develop institutions and security frameworks in
accordance with best international practices and norms.
This will be achieved by:
•   Assisting and sharing expertise on policing to tackle terrorism and
serious organised crime, including narcotics and human trafficking;
as well as supporting the judicial and legal practices of the Public
Prosecution, Judiciary and relevant Ministries to ensure the
protection of, and respect for, the rule of law and human rights.
•   Expanding the relationship between the Security Agencies in both
countries on risk identification and mitigation.
•   Sharing best practice and offering support in civil contingency
planning, in support of cross Government approaches.
•   Maintaining support for the development of cross Government
strategic communications.
•   Deepening cooperation on cyber security and sharing expertise in
developing secure and resilient information management and
communications technology.
•   With due consideration to domestic and international legal
obligations, seeking to share best practice and technical cooperation
in space and aviation (including Unmanned Aerial Vehicles),
maritime and border security.
•   Enhancing capabilities to address cross-border threats that affect
both countries’ national security, including through law enforcement
and coordination on counter-terrorism.
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•   Continuing to share information in accordance with legal obligations
to support international peace and stability and sharing expertise to
enhance the resilience and security of information.
Economy, Growth and Prosperity: The two countries will support the
development of resilient, sustainable and dynamic economies through a
strong partnership designed to achieve mutual benefits through increased
investment and bilateral trade. They will support each other’s long term
economic visions to create open and competitive economies and effective,
skilled and diverse workforces in order to facilitate the development of
favourable conditions for trade and investment, including small and
medium sized enterprises (SMEs). They will work together to encourage
market access (between the two countries and domestically), cooperation
in banking and financial services and public-private commercial
arrangements.
This will be achieved by:
•   Sharing information and best practice on the creation of effective and
resilient economic structures and institutions; establishing a
placement scheme to embed experts in relevant institutions to
support sustainable economic development and reforms.
•   Establishing cooperation between experts and institutions on issues
such as effective governance, legislative process, dispute resolution,
competition law, debt management, budget management and public
finance, and reforms to boost the private sector.
•   Working together with international financial institutions as and
when appropriate.
•   Working with private sector partners, including SMEs, to encourage
entrepreneurship and identify commercial opportunities in both
countries to support an increase in bilateral trade and investment, and
the expansion of employment opportunities.
•   Actively encouraging offset collaboration with key UK companies to
develop sustainable investments in industries and human capital
reflecting the strategic visions of both countries.
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•   Identifying key sectors for collaboration in order to build on the
fundamentals of Oman’s Vision 2040, including fisheries,
manufacturing, mining and tourism.
•   Working together to draw more effectively on the experience and
expertise of existing Omani and UK business associations in
delivering Vision 2040.
•   Developing further partnerships in the field of energy, including the
oil and gas sector and renewable sources of energy.
•   Developing further cooperation in the field of health, including the
creation of specialist hospitals and services, and advice on
developing agile and efficient services.
•   Establishing greater access to educational institutions, identifying
suitable training programmes and supporting education reforms and
curricular modernisation to build towards an effective, diverse and
skilled workforce.
•   Promoting the UK's university and higher education offering and
exploring models for the recognition of transferable qualifications.
•   Developing further cooperation in the field of scientific research,
innovation and technology and to encourage knowledge transfer.
•   Working together on protocols to improve regulatory frameworks,
including but not limited to best practices for market access, and
dispute resolution for the encouragement of trade, investment and the
movement of skilled workers in both directions as well as within
their respective domestic economies.
•   Supporting and assisting Oman's development as a regional logistics
hub through the improvement of infrastructure, including urban
transport, and identifying opportunities for public-private
commercial arrangements.
•   Exchanging experience and expertise on public sector reform.
Culture and People-to -People Exchanges: The two countries will work
together to promote mutual understanding between our people with a focus
on future generations.
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This will be achieved by:
•   Promoting Oman and the UK as destinations of choice for business,
investment, innovation, learning and education; supporting interuniversity engagement and reinforcing alumni networks.
•   Working together to promote the development of professional
associations, sport, tourism, art, and music, and supporting cultural
engagement through exchange visits by young people.
•   Promoting and supporting the work of the Anglo Omani Society
(patron His Majesty the Sultan), including the New Generation
Group; as well as, the British Council in Oman, the Oman British
Friendship Association and the Omani British Lawyers Association.
•   Encouraging the work of Outward Bound Oman by supporting the
cultural connectivity programmes it offers for young people
throughout the world.
•   Developing cooperation between media organisations and journalism
professionals.
•   Developing regular discussions between State bodies at all levels,
including youth projects, local administration and parliamentary
institutions.
•   Working together to promote the wellbeing and welfare of nationals
of both countries when they travel between Oman and the UK,
including deepening cooperation in the provision of consular
services, facilitating consular access, and facilitating the issue of
visas.
SECTION ( 3 )
IMPLEMENTATION AND TERMS OF THE AGREEMENT
This Agreement will be implemented by the Joint Working Group, chaired
at Ministerial level by The Ministry of Foreign Affairs and the Foreign and
Commonwealth Office and, as necessary, subcommittees may be
established for this purpose as well as the clear implementation
mechanisms.
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The implementation of this Agreement will not have an impact on any
other existing Agreements either country has.
Oman and the UK will respect one another's laws, regulations, customs and
traditions.

SECTION ( 4 )
SETTLEMENT OF MISUNDERSTANDINGS
Any misunderstanding between the two countries arising from the
interpretation or implementation of this Agreement will be settled
amicably through mutual consultations and will not be referred to any
national or international tribunal or third party.

SECTION ( 5 )
VALIDITY AND AMENDMENTS
Upon signature, this Agreement will come into effect immediately. It will
be reviewed every 10 years and, unless terminated in writing by either side,
will be renewed automatically.
This Agreement can be amended subject to mutually written agreement by
both countries.
This Agreement is signed on the 22nd of May 2019 in two original copies
(Arabic and English).

For the Government of
the Sultanate of Oman
His Excellency Yousuf bin Alawi
bin Abdullah
Minister Responsible for Foreign
Affairs

For the Government of the United
Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
The Rt. Honourable Jeremy Hunt MP
Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs

