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�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

قــــرار 

رقــــم 83 /2015

بتعديــل بعــ�ض اأحكــام

 الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الأحــوال املدنيــة

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سرطة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانــي رقم 90/35 ،

واإىل قانـــون الأحــــوال املدنيــــة ال�سادر باملر�ســـــــــوم ال�سلطانـــــــي رقــــــــــــم 99/66 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون الأحـــــوال املدنيــــــة ال�سادرة بالقرار رقـــــــــــــم 2007/40 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية 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 .

�سـدر فـي :   5  مـن �سعبـــــــــــــان 1436هـ

الموافــق : 24 مـن مايــــــــــــــــــو 2015م

الفريق / ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�سريقـــي

املفتــ�ض العـــام لل�سرطــة واجلمــارك
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تعديـالت بعـ�ض اأحكـام 

الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأحـوال املدنيـة

اأول : ي�ستبــدل بن�ســو�ض املـــواد  )2 ، 2/18 ، 3/18 ، 19 ، 21( مــن الالئحـــة التنفيذيــــة 

لقانــون الأحــوال املدنيــة امل�ســار اإليهــا الن�ســو�ض الآتيــة :

املــادة ) 2 ( 

املفت�ض  باإن�سائها قرار من  ، وي�سدر  العامة  اأق�سام لالإدارة  اأو  اإدارات  املحافظات  فـي  تن�ساأ 

العام .

ومتـار�ض هـذه الإدارات والأق�سـام اخت�سا�ساتهـا وفقـا ملــا ورد فـي القانـون والالئحـة والقـرار 

ال�سادر باإن�سائها .

املــادة ) 18/ 2 ( 

 يقــوم اأمــيــن ال�سجــل بدرا�سة الطلب ورفــع تو�سيتــه ب�ساأنــه اإىل املديــر العــام اأو م�ساعــده ، 

اأو مدير اإدارة الأحوال املدنية باملحافظة بح�سب الأحوال خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ 

ت�سلم الطلب .

املــادة ) 3/18 ( 

يتوىل املدير العام اأو م�ساعده ، اأو مدير اإدارة الأحوال املدنية باملحافظة بح�سب الأحوال  

البت فـي الطلب ، واإخطار اأمني ال�سجل بالنتيجة خالل )7( �سبعة اأيام .

املــادة ) 19 ( 

ت�ســدر البطاقــة ال�سخ�سيـــة وبطاقـــة الإقامــة خــالل )30( ثالثيــن يومــا من تاريـخ بلـوغ 

دخــول  تاريــخ  ومــن   ، واملقيــم  للعمانــي  بالن�سبــة  ع�ســرة  اخلام�ســة   )15( �ســن  ال�سخــ�ض 

املقيــم ال�سلطنة اإذا كان �سنه يتجاوز )15( اخلام�سة ع�سرة وفقا للنموذج املعد لكل منهما ، 

م�ستمال على البيانات الآتية :

-2-



اجلريدة الر�سمية العدد )1102(

املــادة ) 21 ( 

تكون البطاقة ال�سخ�سية �ساحلة ملــدة )5( خم�ض �سنوات ميالدية ،  وبطاقة الإقامة ملدة 

�سنــة اأو )2( �سنتيــن ميالديتيـــن ، وذلــك مــن تاريــخ الإ�ســدار اأو التجديــد ، وعلــى �ساحـب 

البطاقــة جتديدهــا خــالل )30( ثالثيــن يومـا مــن تاريــخ انتهــاء �سالحيتهــا .

ثانيــا : ي�ستبــدل بعبــارة ") 5 ( خم�ســة ريــالت عمانية عــن كـــل �سهـــر تاأخيـــر" الــــواردة 

اإليها  امل�سار  التنفيذية  الالئحة  رقم )2( من  امللحق  رقم )6( من  البند  قريــــن 

عبارة ")10( ع�سرة ريالت عمانية عن كل �سهر تاأخري" . 

ثالثــا : ي�ساف اإىل املــادة )19( من الالئحة التنفيذية امل�سار اإليها بند جديد برقم )6( 

ن�سه الآتي : 

6-  التوقيــع ، ويجب اأن يكون معربا عن �سخ�سية حامل البطاقة .

ي�ساف اإىل نهاية ن�ض البند رقم )12( من امللحق رقم )2( من الالئحة التنفيذية  رابعـــا: 

امل�سار اإليها الن�ض التايل :

 "خــالل املــدة املحــددة قانونــا" .
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