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�شرطــة عمــان ال�سلطانيـــة
قــــرار
رقــم 2019/35
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب
ا�ستنادا �إلى قانون �إقامة الأجانب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـ ــي رق ــم 95/16
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب ال�صادرة بالق ــرار رقـ ــم 96/63
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  8 :من جمـادى الأولى 1440هـ
املوافـــــق  15 :من ينايـــــــــــــــــــــر 2019م
الفريــق  /ح�ســـن بـــن حم�ســــن ال�شريقـــي
املفتـ ــ�ش العــام لل�شرطـ ــة واجلمــارك
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �إقامـة الأجانـب
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص البند ( )10من املـادة ( )10من الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
 - 10ت�أ�شيــرة االلتحــاق :
متنحها ال�سلطة املخت�صة للأجنبي الذي يرغب فـي دخول ال�سلطنة والإقامة
فيها  ،وي�شرتط دخول حاملها خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدارها  ،ويتم
منح هذه الت�أ�شرية على النحو الآتي :
�أ  -لــزوج الأجنبــي العامــل فـي ال�سلطنــة ولأوالده الذيــن مل تتجاوز �أعمارهم
(� )21إحدى وع�شرين �سنة بناء على طلب كفيل حملي وحتت م�س�ؤوليته .
ب  -لــزوج الأجنبــي امل�ستثمــر ف ــي ال�سلطنــة ولأوالده بنــاء علــى طلبــه وحتــت
م�س�ؤوليتــه .
ج  -لزوج ــة العمان ــي الأجنبيــة بنــاء علــى طلبــه  ،وب�شهــادة �صــادرة مــن اجلهــة
املخت�صــة تثبــت هــذا الــزواج .
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بنــ�ص البنــد ( )3مــن املــادة ()19من الالئحــة التنفيذيــة لقانون �إقامة الأجانب
امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
�	- 3إقامة التحاق  :متنح على النحو الآتي :
�أ  -لزوج الأجنبي و�أوالده الذين مل تتجاوز �أعمارهم (� )21إحدى وع�شرين �سنـة ،
ويعــود لل�سلطــة املخت�صــة التقدي ــر بالن�سب ــة لأولئ ــك الذيــن يتج ــاوزون
هــذا ال�ســن .
ب  -لزوج الأجنبي امل�ستثمر فـي ال�سلطنة ولأوالده .
ج  -لزوجة العماين الأجنبية لاللتحاق بالزوج .
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املــادة ( ) 3
ي�ستبـدل بنــ�ص الفقــرة الأخيــرة من املــادة ( )26مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون �إقامــة
الأجانب امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" وف ــي جميــع الأحــوال تنتهي �إقامة �أي من الأوالد ببلوغه �سن ( )21احلادية والع�شرين ،
كما تنتهي �إقامة �أي من �إخوة الأجنبي ببلوغه �سن ( )18الثامنة ع�شرة  ،ما مل مينح �أي
من ه�ؤالء �إقامة خا�صة به  ،وللمدير العام التجاوز عن �شرط ال�سن لظروف �إن�سانية
يقدرها .
وي�ستثنى من �شرط ال�سن احلا�صلون على �إقامة التحاق مب�ستثمر  ،و�إقامة التحاق
مبالك  ،وتنتهي �إقامة الأجنبي الذي ميلك وحدة عقارية فـي املجمع ال�سياحي املتكامل
بت�صرفه فـي تلك الوحدة ب�أي من الت�صرفات القانونية الناقلة للملكية  ،وتنتهي تبعا
لذلك �إقامة زوجته و�أوالده و�أفراد �أ�سرته املرافقني له " .

