
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1215(

سلطانيـــة ــة عمــا ال سر

قــــرار 

2017 رقــم 

انـ أ انــو اإقامــة ا يــة ل ي ن ــة ال ــا الال ـ اأ يـ ب ب

انـــي رقـــــم 95/16 ، ��شتناد� �إ قانون �إقامة �لأجانب �ل�شــادر باملر�شـــوم �ل�شل

و�إ �لالئحة �لتنفيذية لقانون �إقامة �لأجـــانـب �ل�شــادرة بالقـــر�ر رقــــــم 96/63 ،

�رة �ملاليــــــة  و�إ مو�فقة و

وبناء عل ما تقت�شيه �مل�شلحة �لعامة 

ـــرر  ـ

أولـــــ ــاد ا ا

جتـر �لتعديـالت �ملرفقـة علـ �لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون �إقامـة �لأجانـب �مل�شـار �إليهـا .

انيــــة ــاد ال  ا

ض مع �أحكامها . ال �لتعديالت �ملرفقة  �أو يتعار يل كل ما ي

ــــة ال ــاد ال  ا

ـــ يومــا  ال ين�شـــر هـــذ� �لقـــر�ر فــي �جلريـــدة �لر�شميـــة  ويعمــــل بـــه بعــــد م�شــــي  

مــن تاريــ ن�شــر . 

ـ  27 م حمـــــــــر 1439هـ ر  سـ

وبــــــر  2017 ـــــ  18 م اأ وا ا

ـــ ســــ ال�سري ســـ بـــ حم ريــ   ال

                                                                                        �ملفتــــ�ض �لعــام لل�شرطــــة و�جلمــارك
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ــا  ــ اأ يــالت علــ ب
انـ أ انـو اإقامـة ا يـة ل ي ن ـة ال الال

ــاد  1 (  ا
ي�شتبدل بن�ض �لبند  1  من �ملـادة  2  من �لالئحة �لتنفيذية لقانون �إقامة �لأجانب 

�مل�شار �إليها  �لن�ض �لتي 

ويــة   ــ ا نا 1  ا

ـار �شحـار . ـار �شاللـة  م ـار م�شقـط �لدولـي  م م

ــاد  2 (  ا

�أ  من �ملـادة  10  من �لالئحة �لتنفيذية لقانون �إقامة �لأجانب  ي�شتبدل بن�ض �لبند  3

�مل�شار �إليها  �لن�ض �لتي 

يــارة �شياحيــة  وتنق�شــم �إلــ  اŸـادة ) 10 ( : ) 3  �أ  تاأ�شيــرة 

ــر  س ــ  يــة  سيــر زيــار �سيا اأ    1

نة بق�شد �ل�شياحة  ب فـي دخول �ل�شل ت�شة لالأجنبي �لذي ير ة �مل نحها �ل�شل

ول حاملهــا �لدخول  لــة  وت ا وتكــون �شاحلـة ملــدة �شهــر  وقابلة للتمديــد ملــدة 

ة �شريانها  وتكون عل �لنحو �لتي  نة خالل ف و�لإقامة فـي �ل�شل

�لدول  نة لرعايا  لل�شل �لقانونية  �ملنافذ  كافـــة  مــن  ت�شـــة  �مل ــة  �ل�شل نحهــا   -

نـــة  ليـــات �ل�شل عرفــة  نــ  ددهـــا  وذلــ بنــاء علــ طلبهــم  كمــا  �لتي 

فــــي �خلار .

بناء عل طلب  ددهــا  وذل  �لتي  �لــدول  ت�شــة لرعايــا  �مل ــة  �ل�شل نحها   -

م�شووليته  ت  و �ل�شياحي   �لن�شا  مار�شة  له  م�شر  حملي  عمل  �شاحب 

شمان ما ي�شدر بتحديد قر�ر من �ملفت�ض �لعام . مقابل 

ــ عـــا  يــة  سيــر زيــار �سيا اأ   2
نة بق�شد �ل�شياحة   ب فـي دخول �ل�شل ت�شة لالأجنبي �لذي ير ة �مل نحها �ل�شل

نة �أك من مرة خــالل فتــرة  ول حاملها دخول �ل�شل وتكون �شاحلة ملــدة عــام  وت

�شريانها  و�لإقامة فيها ملـدة ل تزيد عل �شهر فـي كل مرة  وتكون عل  �لنحو �لتي 
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نــة لرعايــا �لــدول  ت�شــة مــن كافــة �ملنافــذ �لقانونيــة لل�شل ــة �مل نحهــا �ل�شل  -

نـــة  ليـــات �ل�شل عرفــة  نــ  ددهـــا  وذلــ بنـــاء علــ طلبهــم  كمـــا  �لتي 

فـي �خلار .

ددهـا  وذلـ بنـاء علـ طلـب  ت�شـة لرعايـا �لـدول �لتـي  ـة �مل نحهــا �ل�شل  -

ـت م�شووليتـه  مار�شـة �لن�شـا �ل�شياحـي  و �شاحـب عمـل حملـي م�شـر لـه 

شمان ما  ي�شدر بتحديد قر�ر من  �ملفت�ض �لعام . مقابل 

ــاد  3   ا

ي�شتبدل بجدول تاأ�شري�ت �لدخول �لو�رد فـي �أول من �ملــادة  29  من �لالئحة �لتنفيذية 

لقانون �إقامة �لأجانب �مل�شار �إليها  �جلدول �لتي 

سيــرت اأ نــو ال
ة  س الر�سو ا

ما   بالريا ال

)  (تاأ�شيــرة مــال1

ــال2 )  (تاأ�شيــرة �لتحــاق 

)  (تاأ�شيــرة �لبحــث �لعلمــي3

مـــر4 )  (تاأ�شيـــرة م�شت

)  (تاأ�شيـــرة �لتحـــاق5

)  (تاأ�شيـــرة عائليـــة6

)  (تاأ�شيـــرة در��شيـــة 7

)  (تاأ�شيـــرة عمـــل 8

يـارة �شياحيـة ملــدة �شهـر9 )  (تاأ�شيـرة 

يـارة �شياحيـة ملــدة عـام  )  (تاأ�شيـرة 

11
يــارة �ملقيمــ  تاأ�شيــرة 

لـ�ض �لتعـاون لـدول �خلليـ �لعربيـة فــي 
) 5 (
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سيــرت اأ نــو ال
ة  س الر�سو ا

ما   بالريا ال

12
يـارة ركـاب ومالحـي  تاأ�شيـرة 

مان و�أربع �شاعة فاأقل  �ل�شفن �ل�شياحية ملــدة 
ــانا

13
يارة ركاب ومالحي �ل�شفن �ل�شياحية  تاأ�شرية 

مان و�أربع �شاعة ول تتجاو ع�شرة  �أيام  ملــدة تزيد عل 
) 5 (

يارة ركاب ومالحي �ل�شفن �ل�شياحية ملــدة �شهر 14 )  (تاأ�شرية 

يـارة جلهـة ر�شميـة15 )  (تاأ�شيـرة 

يـارة �لأقـارب و�لأ�شدقـاء16 )  (تاأ�شيـرة 

)  (تاأ�شيـرة �لرحـالت �ملتعـددة17

)  (�لتاأ�شيـــرة �ل�شريعـــة18

)  (تاأ�شيــرة �لتعاقــد للعمــل19

)  (تاأ�شيــرة �لــفرق �لفنيــة

 ) 5 (تاأ�شيــرة �لعبــور  بــري  جــوي 21

) 5 (تاأ�شيــرة عبــور �لبحــارة22

)  (تاأ�شيـرة �شائقـي �ل�شاحنـات �أو �حلافـالت23

)  (تاأ�شيــرة عمــل موقــت24

25
تاأ�شيــرة مر�فقــي مو�طنــي 

لـ�ض �لتعـاون لـدول �خلليـ �لعربيـة دول 

) 5 (

�شيل   وير�ع فـي 

بيق مبد�أ  �لر�شم ت

ل �ملعاملة بامل

ارئـة26 ) 15 (تاأ�شيـرة �لدخـول فــي �لأحـو�ل �ل

)  (��شتبــد�ل تاأ�شيــرة �لعمــل 27
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