
اجلريدة الر�سمية العدد )1075(

�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

قــــرار 

رقــــم 2014/137

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب

ا�ستنادا اإىل قانون اإقامة الأجانب ال�ســادر باملــر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 95/16 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجـــانـب ال�ســـادرة بالقــرار رقــــم 96/63 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

اإقامــــــــــة الأجانــــــب  جتــــرى التعديــــــالت املرفقـــــة علــــى الالئحــــــــة التنفـيذيـــــــة لقانـــــــون 

امل�ســــار اإليهـــا .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�ســـر هــــذا القـــرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة ، ويعمـــل بـــه بعـــد م�ســـي )30( ثالثيــن يومــــا 

مــن تاريــخ ن�ســره .

�سدر فـي : 28 من ذي احلجــة  1435هـ

املوافــــق : 22 من اأكتوبـــــــــــــر 2014م

الفريق ح�سن بن حم�سن ال�سريقي

املفتــــــ�ض العــــــام لل�سرطــــة واجلمــــــارك
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تعديالت على بع�ض اأحكام

 الالئحة التنفـيذية لقانــــون اإقامــــة الأجانب

ي�ستبـــدل بن�ســـي البنديـــن رقمــي )2 ، 3( مــن املـــادة )2( مــن الالئحـــة التنفـيذيـــة  اأول : 

لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها الن�سان الآتيان  :

  ، �ساع  وادي   ، الدارة   ، الوجاجة   ، اجلزي   ، الربيــــة : خطمـة مالحة  املنافذ   -  2

�سرفـيـــت ، الربــع اخلالـــي ، حما�ســـة ، �سعـــراء ، الأ�ســود ، 

حفـيت ، املزيونة ، الرو�سة ، الربميي .

3 - املنافذ البحرية : ميناء ال�سلطان قابو�ض ، ميناء الفحل ، ميناء �ساللة ، 

مينــاء خــــ�سب ، مينــاء �ســحــار ، مينــاء م�سيــرة ، مينـــاء 

قلهــات ، مينــاء الدقــم ، �ســور )ميناء ال�سيد( .

ي�ستبــدل بن�ســو�ض البنــود )4/هـ ، 6 ، 9 ،10 ، 11( مــن املـــادة )10( مــن الالئحـــة  ثانيا : 

التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها الن�سو�ض الآتية :

4/هـ : زيــارة الأقــارب والأ�سدقاء :

طلبه  على  بناء  العماين  واأ�سدقاء  لأقارب  املخت�سة  ال�سلطة  متنحها 

وحتت كفالته كما متنح لأقارب الأجنبي املقيم فـي البالد بناء على طلب 

الكفـيل وحتـــت م�سوؤوليـــته ويجوز منحها لأقارب مالك الوحدة ال�سكنية 

بناء على طلبه وحتت م�سوؤوليته .

وتخول التاأ�سرية حلاملها الإقامة فـي البالد ملدة )3( ثالثة اأ�سهر ، قابلة 

للتمديد ملدة ل تزيد على )1( �سهر واحد ، ويجب ا�ستخدامها خالل )3( 

ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدارها ، ولرحلة واحدة  .
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6 - التاأ�سيــرة ال�سريعــة : 

متنحهـــا ال�سلطـــة املختـــ�سة لرجـــال الأعمـــال الأجانــب ممــن تتطلــب طبيــعة 

عملهم زيـــارة البــالد ملهمــة جتاريـــة ، كمـــا متنــح لأ�سحــاب املهن العليا النادرة 

بناء على طلب كفـيل حملي وحتت م�سوؤوليته ، على اأن يبداأ ا�ستخدامها خالل 

 ، ملرة واحدة  البالد  التاأ�سرية حاملها دخول  اإ�سدارها وتخول  تاريخ  �سهر من 

ملدة )1(  للتمديد  قابلة  اأ�سابيع   تزيد على )3( ثالثة  ملدة ل  فـيها  والإقامة 

اأ�سبوع .

9 - تاأ�سيــرة م�ستثمــر :

متنــح لالأجنبــي الــذي ل يقــل �سنـــه عــن )21( اإحــدى وع�ســرين �سنــة ، ويرغــب 

اأمواله فـي البالد ، بناء على �سهادة �سادرة من اجلهة املخت�سة  فـي ا�ستثمار 

تفـيد ذلك ، وت�ستخدم التاأ�سرية خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدارها .

10- تاأ�سيــرة اللتحــاق :

متنــح بنــاء علــى طلــب كفـيــل حملــي وحتــت م�سوؤوليتــه لــزوج الأجنبـي العامل 

فـي البالد ولأولده الذين مل تتجاوز اأعمارهم )21( اإحدى وع�سرين �سنة .

كما متنح التاأ�سرية لزوجة العماين الأجنبية بناء على طلبه ، وب�سهادة �سادرة 

من اجلهة املخت�سة تثبت هذا الزواج .

وفـــي جميـــع الأحــــوال يجــــب ا�ستخــــدام التاأ�سيـــرة خــــالل )3( ثالثـــة اأ�سهـــر 

مــن تاريخ اإ�سدارها .

11- التاأ�سيــرة العائليــة :

 متنحها ال�سلطة املخت�سة لالأجنبي  وفقا لتقديرها ، وبناء على طلب كفـيل 

حملـــي وحتـــت م�سوؤوليتــــه ، وت�ستخــــدم التاأ�سيــــرة خــــالل )3( ثالثــــة اأ�سهـــر 

مــن تاريـــخ اإ�سدارهــا .
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12 - تاأ�سيــرة �سائقــي ال�ساحنــات اأو احلافــالت :

وفقـــا   ، وم�ساعديهــم  احلافــالت  اأو  ال�ساحنــات  �سائقــي  مــن  لالأجانــب  متنــح 

لل�سوابط املحددة لذلك من قبل ال�سلطة املخت�سة ، وت�سمح حلاملها بدخول 

البالد اأكرث من مــرة ، وتكون �ساحلــة ملدة )60( �ستني يومــا ، علــى اأن يبــداأ 

يزيد  األ  �سريطة   ، اإ�سدارها  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة   )3( خالل  ا�ستخدامها 

امل�ساعد على �سخ�ض واحد .

وت�سمح التاأ�سرية حلاملها الدخول خالل فرتة �سالحيتها ، والبقاء فـي البالد 

ملــدة ل تزيـــد علـــى )1( �سهــر واحــد فـــي كــل مــرة فـــي حالـــة تفريـــغ الب�سائــع 

اأيام من تاريخ الدخول فـي حالة  فـي البالد ، وملدة ل تزيد على )5( خم�سة 

العبور بال�ساحنة اأو احلافلة اإىل دولة جماورة  ، ويجوز متديد مدة التاأ�سرية 

عند ال�سرورة وملدة مماثلة .

ثالثا : ت�ســـاف اإىل الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانون اإقامــة الأجانــب امل�سار اإليــها مادة جديــدة   

برقم )13 مكررا( ن�سها الآتي :

املــادة )13 مكــررا (

يجوز للكفـيل اأن يتقدم بطلب ا�ستبدال التاأ�سرية ال�سادرة ملكفوله وفقا لل�سوابط 

التي حتددها ال�سلطة املخت�سة .

رابعا : ي�ستبـــدل بنــــ�ض املـــادة )14( مــن الالئحـــــة التنفـيذيـــــة لقانــــون اإقامــــة الأجانــــب 

امل�ســــار اإليها الن�ض الآتي :

املــادة  )14( 

ي�سرتط فـي الكفـيل �سواء كان �سخ�سا طبيعيا اأم معنويا ، ما ياأتي :

1 - اأن يكون عمانيا ، اأو اأحد مواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

العربية ، اأو اأن يكون اأجنبيا حائزا على ترخي�ض �سادر من اجلهة 

املخت�سة با�ستثمار اأمواله فـي البالد ، اأو مالكا لوحدة مبنية باأحد 

املجمعات ال�سياحية املتكاملة بالبالد .
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2 - اأن يكون موؤهال لتحمل تبعات الكفالة التي يفر�سها قانون اإقامة 

الأجانب واللوائح  والقرارات املنفذة له .

3 - اأن يلتـــزم بــاأن يعمــل الأجنبــي فـي منطقــــة عمـــله ، وحتـــت اإ�سرافـــه 

اإذا كان قادما للعمل .

4 - اأن يلتزم باإح�سار الأجنبي ، اأو الإر�ساد عن حمل اإقامته متى طلب 

منه ذلك .

5 - اأن يلتزم مبغادرة الأجنبي عند انتهاء اإقامته وجميع امللتحقني معه 

اأو عندما تطلب منه ال�سلطة املخت�سة ذلك .

خام�سا : ي�ستبــــدل بنـــ�ض الفقـــرة الأخرية من املادة )18( من الالئحة التنفـيذية لقانون 

اإقامة الأجانب امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي :

يفـيد ذلك  الأجنبي مبا  �سفر  التاأ�سري على جواز  الت�سجيل  فـي حكم  ) ويعترب 

عند دخوله ال�سلطنة ( .

�ساد�سا : ي�ستبدل بن�ض الفقرة الأخرية من املادة )20( من الالئحة التنفـيذية لقانون 

اإقامة الأجانب امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي : 

) وللمدير العام اأو م�ساعده اأن ي�ستثني الأجنبي من احل�سور لتجديد الإقامة 

فـي احلالت الطارئة ، اأو لظروف اإن�سانية يقدرها ( .

�سابعا : ي�ستبدل الت�سل�سل اأرقام )4 ، 5 ، 6 ، 7( من تاأ�سريات الدخول  الواردة فـي )اأول( 

مــن املــــادة )29( من الالئحــــة التنفـيذيـــة لقانــــون اإقامـــة الأجانـــب امل�ســـار اإليهـــا 

وفقــا لالآتــي  :
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اأول : تاأ�سيــرات الدخــول :

نــوع التاأ�سيــرةت
الر�سوم امل�ستحقة بالريال 

العماين

)50(تاأ�سرية م�ستثمـــــــــــــــر4

)30(تاأ�سرية التحـــــــــــــــــــاق5

)30(تاأ�سرية عائليــــــــــــــــــــــة6

)30(تاأ�سرية درا�سيــــــــــــــــــة7

ثامنا : ي�ساف ت�سل�سل جديد للمادة )29( من الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب  

امل�سار اإليها ، ن�سه الآتي :

ثانيا : ر�ســوم جتديــد الإقامــة :

نــوع التاأ�سيــرةت
الر�سوم امل�ستحقة بالريال 

العماين

)50(اإقامة م�ستثمـــــــــــــــــــــر1

)30(اإقامة اللتحاق العائلي2

)30(الإقامة العائليـــــــــــــة3

)30(اإقامة درا�سيـــــــــــــــــــــة4

)50(اإقامة الــمـــــالـــــــــــــــــك5

)50(اإقامة التحاق مبـالـك6


