
- 1 -

اجلريدة الر�سمية العدد )960(

�سرطــة عمـــــان ال�سلطانيـــة 
قــــــرار

 رقـــم 2012/32
بتعديــل بعـــ�ض اأحكــام 

الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب

ا�ستنادا اإىل قانون اإقامة الأجانب ال�ســادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/16 ، 
واإىل الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجـــانـب ال�سادرة بالقـرار رقم 96/63 ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذيـة لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها .

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

املــادة الثالـثــــة 
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر فـي : 8 من ربيع الأول 1433هـ
املوافــــق : 1 من فربايــــــــــر 2012م 

الفريق ح�سن بن حم�سن ال�سريقي
املفتـــــ�ض العـــــام لل�سرطـــــة واجلمــــــارك
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تعـديالت علـى بعـ�ض اأحكـام 
الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب

اأول : ي�ستبدل بن�ض املادة )2( ، ون�ض البندين )3/اأ  ،  3/ج( من املادة )10( من الالئحة 
التنفيذية لقانون اإقامـة الأجانب امل�سار اإليها الن�سو�ض الآتية :

املـــادة ) 2 ( 
 يكون دخول اأرا�سي ال�سلطنة اأو اخلروج منها من املنافذ الآتية :

مطار م�سقط الدويل ، مطار �ساللة . 1 - املنافــذ اجلويــة : 
خطمــة مالحــة ، الوجاجــة  ، تيبـــات ، وادي �ســـاع ،  2 - املنافــذ الربيـــة : 

الأ�سود ، حفيت ، املزيونة ، �سرفيت ، اجلزي . 
، مينــاء  ، مينــاء الفحـــل  ال�سلطــان قابـــو�ض  مينــاء  3 - املنافذ البحرية : 
�ساللة ، ميناء خ�سب ، ميناء الدقم ، ميناء �سحار .

4 - املنافذ الأخرى التي يتم حتديدها بقرار من املفت�ض العام .
البند )3/اأ( من املـــادة ) 10 ( 

تاأ�سرية زيارة �سياحية ، وتنق�سم اإىل :  3/اأ : 
1 - تاأ�سرية زيارة �سياحية ملدة ع�سرة اأيام :

ال�سلطنة بق�سد  ال�سلطة املخت�سة لالأجنبي الذي يرغب فـي دخول  متنحها 
ال�سياحة وتخول التاأ�سرية حاملها الدخول والإقامة فـي البالد ملدة ل تتجاوز 

ع�سرة اأيام قابلة للتمديد ملدة مماثلة ، وتكون على  النحو التايل :
لرعايا  لل�سلطنة  القانونية  املنافذ  كافة  من  املخت�سة  ال�سلطة  متنحها   -
الدول التي حتددها وذلك بناء على طلبهم ، كما متنح مبعرفة ممثليات 

ال�سلطنة باخلارج .
على  بناء  وذلك   ، التي حتددها  الدول  لرعايا  املخت�سة  ال�سلطة  - متنحها 
ال�سياحي وحتت  الن�ساط  طلب �ساحب عمل حملي م�سرح له مبمار�سة 

م�سوؤوليته مقابل �سمان مايل ي�سدر بتحديده قرار من املفت�ض العام .
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2 - تاأ�سرية زيارة �سياحية ملدة �سهر :
ال�سلطنة بق�سد  ال�سلطة املخت�سة لالأجنبي الذي يرغب فـي دخول  متنحها 
�سهر  ملدة  البالد  فـي  والإقامة  الدخول  حاملها  التاأ�سرية  وتخول   ، ال�سياحة 

قابلة للتمديد ملدة مماثلة ، وتكون على النحو التايل :
لرعايا  لل�سلطنة  القانونية  املنافذ  كافة  من  املخت�سة  ال�سلطة  متنحها   -
الدول التي حتددها وذلك بناء على طلبهم ، كما متنح مبعرفة ممثليات 

ال�سلطنة باخلارج .
على  بناء  وذلك   ، التي حتددها  الدول  لرعايا  املخت�سة  ال�سلطة  - متنحها 
ال�سياحي وحتت  الن�ساط  طلب �ساحب عمل حملي م�سرح له مبمار�سة 
م�سوؤوليته مقابل �سمان مايل حتدده ال�سلطة املخت�سة ي�سدر بتحديده 

قرار من املفت�ض العام .
البند )3/ج( من املـــادة ) 10 ( 
3/ج  : تاأ�سرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية :

وتنق�سم اإىل :
واأربعني  ثمان  ملدة  ال�سياحية  ال�سفن  ومالحي  ركاب  زيارة  تاأ�سرية   - 1

�ساعة فاأقل :
وحتت  ال�سياحية  ال�سفينة  وكيل  طلب  على  بناء  املخت�سة  ال�سلطة  متنحها 
البالد  زيارة  فـي  الراغبني  ال�سياحية  ال�سفن  ومالحي  لركاب  م�سوؤوليته 
بق�سد ال�سياحة ، وتخول التاأ�سرية حاملها الدخول والإقامة فـي البالد ملدة 

ل تزيد على ثمان واأربعني �ساعة .
تاأ�سرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية ملدة تزيد على ثمان    - 2

واأربعني �ساعة ، ول تتجاوز ع�سرة اأيام :
وحتت  ال�سياحية  ال�سفينة  وكيل  طلب  على  بناء  املخت�سة  ال�سلطة  متنحها 
البالد  زيارة  فـي  الراغبني  ال�سياحية  ال�سفن  ومالحي  لركاب  م�سوؤوليته 
بق�سد ال�سياحة ، وتخول التاأ�سرية حاملها الدخول والإقامة فـي البالد ملدة 

تزيد على ثمان واأربعني �ساعة ، ول تتجاوز ع�سرة اأيام .
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تاأ�سرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية ملدة �سهر :  - 3
، وحتت  ال�سياحية  ال�سفينة  وكيل  بناء على طلب  املخت�سة  ال�سلطة  متنحها 
البالد  زيارة  فـي  الراغبني  ال�سياحية  ال�سفن  ومالحي  لركاب   ، م�سوؤوليته 
بق�سد ال�سياحة ، وتخول التاأ�سرية حاملها الدخول والإقامة فـي البالد ملدة 

�سهر .
الالئحة  املادة )29( من  اأول من  فـي  الوارد  الدخول  تاأ�سريات  ي�ستبدل بجدول   : ثانيا 

التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها ، اجلدول الآتي :

الر�سوم امل�ستحقة نــــوع التاأ�سيـــــرةت
)بالريال العماين(

)50(تاأ�سرية مالك 1 
)50(تاأ�سرية التحاق مبالــك 2 
)50(تاأ�سرية البحث العلمي 3 

ت�ستوفى فـي وزارة القوى تاأ�سرية م�ستثمـر 4 
العاملة

)20(تاأ�سرية التحاق 5 
)20(تاأ�سرية عائليـة 6 
)20(تاأ�سرية درا�سيـة 7 
)20(تاأ�سرية عمل 8 
)5(تاأ�سرية زيارة �سياحية ملدة ع�سرة اأيام9 

)20(تاأ�سرية زيارة �سياحية ملدة �سهر  10 

تاأ�سرية زيارة املقيمني فـي دول جمل�ض التعــاون لدول 11 
)5(اخلليج العربيـة 

تاأ�سرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحيــــــة ملدة  12 
جماناثمان واأربعني �ساعة فاأقل 

تاأ�سرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية ملدة 13 
)5(تزيد على ثمان واأربعني �ساعة ول تتجاوز ع�سرة اأيام
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الر�سوم امل�ستحقة نــــوع التاأ�سيـــــرةت
)بالريال العماين(

)20(تاأ�سرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحيــة ملدة �سهر14 
)20(تاأ�سرية زيارة جلهة ر�سميـــة15 
)20(تاأ�سرية زيارة الأقارب والأ�سدقاء 16 
)50(تاأ�سرية الرحالت الـمتعددة 17 
)30(التاأ�سيــرة ال�سريعة 18 
)20(تاأ�سرية التعاقد للعمل 19 
)20(تاأ�سرية الفرق الفنيـــة 20 
)5(تاأ�سرية العبور )بري ، جـــوي( 21 
)5(تاأ�سرية عبور البحـارة 22 
)20(تاأ�سرية �سائقي ال�ساحنات اأو احلافالت 23 
)20(تاأ�سرية عمل مـــوؤقــت24 

تاأ�سرية مرافقي مواطني دول جمل�ض التعاون لــدول 25 
اخلليج العربية 

)5(
ويراعى فـي حت�سيل 
الر�سم تطبيق مبداأ 

املعاملة باملثل
)15(تاأ�سرية الدخول فـي الأحوال الطارئة 26 
)20(ا�ستبدال تاأ�سرية العمـل 27 

اإقامة  ثالثا : ي�ستبدل بالبندين )1 و3( من املادة )30( من الالئحة التنفيذية لقانون 
الأجانب امل�سار اإليها البندان الآتيان :

الغرامـــــةاملخالفــــةت
)20( ع�سرون ريال عمانيا عن كل �سهرعدم ت�سجيل �سمة الإقامة1 
)20( ع�سرون ريال عمانيا عن كل �سهرعدم جتديد �سمة الإقامة بدون عـــذر3 


