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�شرطــة عمــان ال�سلطانيــة
قــــرار
رقـــم 2018/129
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون �إقامــة الأجانــب
ا�ستنادا �إلى قانون �إقامة الأجانب ال�صــادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم ، 95/16
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانــب ال�صادرة بالقــرار رقــم ، 96/63
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولــــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها .
املــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهـا .
املــادة الثالثــــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  28 :مـن رم�ضـــــــان 1439هـ
املوافـــــــق  13 :مـن يونيــــــــــو 2018م
الفريق  /ح�ســن بـن حم�ســن ال�شريقــي
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
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تعديـــالت علـى بعـــ�ض �أحكـــــام
الالئحــة التنفـيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب
املــادة ( ) 1
ي�ستب ــدل بكلمة " املناطق" الواردة فـي تعريف "ال�سلطة املخت�صة" من املــادة ( )1من الالئحة
التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها كلمة " املحافظات " .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بتعريف عبارة "ت�أ�شرية الدخول" الواردة فـي املــادة ( )1من الالئحة التنفـيذية
لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها  ،التعريف الآتي :
 ت�أ�شرية الدخول � :إجازة ت�سمح بدخول الأجنبي �إلى ال�سلطنة .املــادة ()3
ي�ستبدل بن�ص البند ( )1من املــادة ( )2من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
 -1املنافذ اجلوية :
مطار م�سقط الدويل  ،ومطار �صاللة  ،ومطار �صحار  ،ومطار الدقم .
املــادة ( ) 4
ي�ستبـ ــدل بن�ص ـ ــو�ص البنـ ــود �أرقـ ــام (�/3أ /3 ،ب /3 ،ج  )19 ، 16 ، 15 ، 14 ، 7 ،م ـ ــن املــادة
( )10من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 10
(�/3أ) الت�أ�شيــرة ال�سياحيــة

متنحها ال�سلطة املخت�صــة للأجنب ــي بق�صـ ــد ال�سياح ـ ــة  ،وتخولـ ـ ــه الدخـ ـ ــول والإقامـ ـ ــة
فـي ال�سلطن ــة  ،وتنق�ســم �إلــى :
 - 1ت�أ�شرية �سياحية ملــدة ع�شرة �أيام :
 متنحهـ ــا ال�سلطــة املخت�صــة لرعاي ــا ال ــدول التي حتددهــا  ،بنــاء على طلبهــم ،ملــدة ( )10ع�شرة �أيام  ،قابلة للتمديد ملــدة مماثلة  ،كما متنح مبعرفة ممثليات
ال�سلطنـ ــة فـ ــي اخل ــارج بالتن�سي ــق مع ال�سلط ــة املخت�ص ــة  ،وي�شت ــرط الدخـ ــول
�إلى ال�سلطنة خالل �شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
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 متنحها ال�سلطة املخت�صة لرعايا الدول التي حتددها  ،ملــدة ( )10ع�شرة �أيام ،قابلــة للتمديد ملــدة مماثلة  ،بناء على طلب �صاحب عم ــل حمل ــي م�ص ــرح ل ــه
مبمار�سة الن�شاط ال�سياحي  ،وحتت م�س�ؤوليتــه  ،مقاب ــل �ضمان مايل ي�صدر
بتحدي ــده ق ــرار من املفت ــ�ش الع ــام  ،وي�شرتط الدخــول �إلى ال�سلطنــة خـ ــالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
 - 2ت�أ�شرية �سياحية ملــدة �شهر واحد :
 متنحها ال�سلطة املخت�صة لرعايا الدول التي حتددها  ،بناء على طلبهم  ،ملــدة�شه ــر  ،قابل ــة للتمدي ــد ملــدة مماثل ــة  ،كم ــا متنــح مبعرف ــة ممثليـ ــات ال�سلطن ــة
فـي اخلارج بالتن�سيق مع ال�سلطة املخت�صة  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة
خالل �شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
 متنحها ال�سلطة املخت�صــة لرعاي ــا ال ــدول التي حتدده ــا  ،ملــدة �شه ــر  ،قابلـ ــةللتمديد ملــدة مماثلة  ،بنــاء على طل ــب �صاحب عمل حملي م�صرح له مبمار�سة
الن�شاط ال�سياحي  ،وحتت م�س�ؤوليته  ،مقابل �ضمان مايل ي�صدر بتحديده قرار
من املفت�ش العام  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من
تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
 - 3ت�أ�شرية �سياحية ملــدة عام واحد :
 متنحها ال�سلطة املخت�صة لرعايا الدول التي حتددها  ،بناء على طلبهم  ،ملــدةعام واحد  ،كما متنح مبعرفة ممثليات ال�سلطنة فـي اخلارج  ،وتخول حامليها
دخول ال�سلطنة لأكرث من مرة خالل فرتة �سريانها  ،على �أال تزيد مدة الإقامة
فـي كل مرة على �شهر  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل �شهر من تاريخ
�إ�صدار الت�أ�شرية .
 متنحها ال�سلطة املخت�صة لرعايا الدول التي حتددها  ،ملــدة عام واحد  ،بناءعلى طلب �صاحب عمل حملي م�صرح له مبمار�سة الن�شاط ال�سياحي  ،وحتت
م�س�ؤوليته  ،مقابل �ضمان مايل ي�ص ــدر بتحدي ــده قــرار من املفت ــ�ش العــام ،
وتخول حامليها دخول ال�سلطنة لأكرث من مرة خالل فرتة �سريانها  ،على �أال
تزيد مدة الإقامة فـي كل مرة على �شهر  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل
( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
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املــادة ( ) 10
(/3ب) ت�أ�شرية زيارة املقيمني فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

متنحهــا ال�سلطــة املخت�صــة للأجانـب املقيمــني فـي دول جملـ ــ�س التعاون ل ــدول اخللي ــج
العربية  ،الراغبني فـي زيارة ال�سلطنة بق�صد ال�سياحة من ذوي املهن التي حتددها ،
وذلك دون كفـيل  ،وتخول حاملها دخول ال�سلطنة ملرة واحدة والإقامة فـيها ملــدة �أربعة
�أ�سابي ــع  ،قابلـ ــة للتمدي ــد ملــدة �أ�سب ــوع  ،وي�شتـ ــرط الدخ ــول �إلـ ــى ال�سلطنــة خ ــالل �شهـ ــر
من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
املــادة ( ) 10
(/3ج) ت�أ�شيـــرة زيــارة ركـاب ومالحــي ال�سفــن ال�سياحيــة  ،وتنق�ســـم �إلـــى :

 - 1ت�أ�شرية ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية ملــدة ( )48ثمان و�أربعني �ساعة ف�أقل :
متنحه ــا ال�سلطــة املخت�صــة بن ــاء عل ــى طل ــب وكي ــل ال�سفـين ــة ال�سياحي ــة  ،وحت ــت
م�س�ؤوليته  ،لركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية الراغبني فـي زيارة ال�سلطنة بق�صد
ال�سياحة  ،وتخــول حامله ــا الدخ ــول والإقامة فـيهــا ملــدة ال تزي ــد عل ــى ( )48ثمـان
و�أربعــني �ساعة  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل �شهر من تاري ــخ �إ�صدار
الت�أ�شرية .
 - 2ت�أ�شرية زيـ ـ ــارة ركاب ومالحي ال�سفـن ال�سياحية ملدة تزي ــد على ( )48ثمان و�أربعني
�ساعة  ،وال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام :
متنحهــا ال�سلطــة املخت�صـة بنــاء علــى طل ــب وكيــل ال�سفـين ــة  ،وحتــت م�س�ؤولي ـت ــه ،
لركاب ومالحي ال�سف ــن ال�سياحية الراغبني فـي زيــارة ال�سلطنة بق�صد ال�سياحة ،
وتخ ــول الت�أ�شي ـ ــرة حاملهــا الدخـول والإقام ــة فـيه ــا ملـدة تزيـ ــد علــى ( )48ثم ــان
و�أربعني �ساعة  ،وال تتجـ ــاوز ( )10ع�شرة �أيام  ،وي�شتـرط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل
�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
 - 3ت�أ�شرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية ملــدة �شهر واحد :
متنحها ال�سلطــة املخت�ص ــة بن ــاء علــى طل ــب وكيــل ال�سفـين ــة ال�سياحي ــة  ،وحت ــت
م�س�ؤوليته  ،لركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية الراغبني فـي زيارة ال�سلطنة بق�صد
ال�سياحة  ،وتخول الت�أ�شرية حاملها الدخول والإقامة فـيها ملــدة �شهر  ،وي�شرتط
الدخول �إلى ال�سلطنة خالل �شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
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املــادة ( ) 10
 -7ت�أ�شيــرة التعاقــد للعمــل

متنحها ال�سلطة املخت�صة بناء على طلب كفـيل حملي  ،وحتت م�س�ؤوليته للأجنبي الذي
تتطلب طبيعة عمله �إجراء اختبارات �أولية من قبل بع�ض اجلهات احلكومية  ،متهيدا
للتعاقد معه من قبل كفـيله � ،شريطة �إح�ضار الكفـيل ما يفـيد موافقة اجلهة احلكومية
املخت�صة على ذلك  ،وتخول الت�أ�شرية حاملها الدخول �إلى ال�سلطنة والإقامة فـيها ملــدة
�شهريـ ــن  ،قابلـ ــة للتمدي ــد ل�شه ــر �آخر  ،وي�شت ــرط الدخ ــول �إل ــى ال�سلط ــنة خ ـ ــالل ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
املــادة ( ) 10
 -14الت�أ�شيـــرة الدرا�سيــة

متنحها ال�سلطة املخت�صة بناء على طلب كفـيل حملي  ،وحتت م�س�ؤوليته للأجنبي القادم
للدرا�سـ ــة  ،ب�ش ــرط �أن يك ــون الكفـي ــل حا�ص ــال علــى ترخي�ص ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة التعليمية
�أو التدريبية �صادر من اجلهة املخت�صة  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل ()3
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
املــادة ( ) 10
 -15ت�أ�شيــرة مــالك

متنحهــا ال�سلطــة املخت�ص ــة بدون كفـيـ ــل للأجنب ــي ال ــذي ميتــلك وحــدة مبنيــة ب�أح ــد
املجمعات ال�سياحية املتكاملة بال�سلطنة  ،كما يجوز منحها ل�شخ�صني طبيعيني ميثالن
قانون ــا م ــالك الوح ــدة املبني ــة متــى ك ــان امل ــالك �شخ�صا اعتباريـ ــا  ،وي�شت ــرط الدخ ــول
�إلى ال�سلطنة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
املــادة ( ) 10
 -16ت�أ�شيــرة التحــاق مبـــالك

متنحهـ ــا ال�سلطـ ــة املخت�صة بدون كفـي ــل ل ــزوج الأجنب ــي مــالك الوحــدة املبنيــة احلا�صــل
على �إقامة مالك فـي ال�سلطنة ولأفــراد �أ�سرتــه من الدرج ــة الأولــى  ،وي�شت ــرط الدخــول
�إلى ال�سلطنة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الت�أ�شرية .
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املــادة ( ) 10
 -19ت�أ�شرية مرافقي مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليـج العربيــة

متن ــح للأجان ــب املقيمــني ب ــدول جمل ــ�س التعاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة م ــن الفئـ ــات
التي حتددها ال�سلطة املخت�صة � ،شريطة �أن يكون دخولهم لل�سلطنة برفقة كفـيلهم
�أو �أحد �أفراد عائلته  ،كما يجوز منحها للزوجة الأجنبية ملواطن �إحدى دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية � ،شريطة �أن يكون دخولها لل�سلطنة برفقة الزوج �أو �أحد
�أفراد عائلته  ،وتخول الت�أ�شرية حاملها دخول ال�سلطنة ملرة واحدة  ،والإقامة فـيها ملــدة
�شهر  ،قابلة للتمديد ل�شهر �آخر  ،وي�شرتط الدخول �إلى ال�سلطنة خالل �شهر من تاريخ
�إ�صدار الت�أ�شرية .
املــادة ( ) 5
ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأخرية من املــادة ( )10من الالئحة التنفـيذية لقانـ ــون �إقام ــة
الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
"لل�سلطة املخت�صة حتويل الت�أ�شريات املن�صو�ص عليها فـي البنود ( /3د /3 ،هـ ، 5 ، 4 ،
 ) 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 10 ، 9 ، 6مــن ه ــذه امل ــادة �إلى ت�أ�شرية عم ـ ــل �أو عمـ ــل م�ؤق ـ ــت �إذا
توافرت �شروطها  ،ووفقا لل�ضوابط التي حتددها ال�سلطة املخت�صة  ،وبعد �سداد الر�سم
املقرر لذلك .
كما يجوز للمدير العام متديد الت�أ�شريات الواردة فـي هذه املــادة  ،وذلك فـي احلاالت
الطارئة �أو لظروف �إن�سانية يقدرها  ،ملــدة ال جتاوز مدة الت�أ�شرية الأ�صلية  ،على �أن
يقدم �صاحب ال�ش�أن امل�ستندات الدالة على ذلك" .
املــادة ( ) 6
ي�ستبــدل بنــ�ص الفقــرة الأولــى من املــادة ( )29مـ ــن الالئح ــة التنفـيذي ــة لقان ــون �إقام ــة
الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" املــادة ()29
حت ــدد ر�سـ ــوم ت�أ�شريات الدخول  ،ور�س ــوم جتدي ــد الإقام ــة  ،ور�س ــوم الت�صاري ــح الربيـ ــة
على النحو الآتي ." :

اجلريدة الر�سمية العدد ()1249

املــادة ( ) 7
ي�ستبدل بن�ص البند ( )6من املــادة ( )30من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
ت

املخالفـــة

الغرامـــــة

6

عدم املغادرة فـي حالة انتهاء الت�أ�شرية

( )10رياالت عن كل يوم

املــادة ( ) 8
ت�ضاف �إلى عجز البند ( )1من املــادة ( )14من الالئحة التنفـيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،عبارة ( �أو موظف �أجنبي يعمل لدى �إحدى اجلهات احلكومية ) .
املــادة ( ) 9
ي�ضاف �إلى البند �أوال  :ت�أ�شريات الدخول  ،من املــادة ( )29من الالئحة التنفيذية لقانون
�إقامة الأجانب امل�شار �إليها  ،ت�سل�سالن جديدان  ،ن�صهما الآتي :
ت

نــــوع الت�أ�شيـــرة

الر�سـوم امل�ستحقـة
( بالريــــال العمانـــي)

28

طلب حتويل الت�أ�شرية

()50
غري م�سرتدة

29

ت�أ�شرية زيارة �سياحية ملــدة ( )10ع�شرة �أيام

()5

