
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1413(

á`«fÉ£!°ùdG ¿É`ªY á`Wô°T
QGô````b

2021/234 º``bQ
ÖfÉLC’G áeÉbEG ¿ƒfÉ"d ájò«`ØæàdG áëFÓdG  #ÉµMCG ¢†©H $jó©àH

��ستناد� �إ قانون �إقامة �لأجانب  �ل�سادر باملر�سـوم �ل�سلطانــــي رقـم 95/16،  

و�إ �لالئحة �لتنفـيذية لقانون �إقامة �لأجانب �ل�سـادرة بالقـــر�ر رقـــم 96/63،  

وبناء على ما تقت�سيه �مل�سلحة �لعامة.

Qô```"```J
%````dhC’G IOÉ``ŸG

رى �لتعديالت �ملرفقة على �لالئحة �لتنفـيذية لقانون  �إقامة �لأجانب �مل�سار �إليها.

á```«fÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى  كل ما يخالف �لتعديالت �ملرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها.

á```ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة  �لر�سمية ويعمل به من �ليوم �لتا لتاري ن�سره.

 `g1443 &hC’G ™«HQ øe 14 :»`a Qó`°U
#2021 ô`````````HƒàcCG øe 21 :'`````aGƒŸG

»"jô°ûdG ø°ùfi øH ø°ùM 'jôØdG
�ملفتــــ�ض �لعـــــام لل�سرطـــــة و�جلمــــــــار
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ÖfÉLC’G áeÉbEG ¿ƒfÉ"d ájò«`ØæàdG áëFÓdG #ÉµMCG ¢†©H %!Y äÓjó©J
( 1 ) IOÉ``ŸG

�لفقــرة قبــل �لأخرية(                             �لبنـــد )10(  مـــن  �لفقـــرة )ب(  ي�ستبـــدل بن�ســـو�ض )�لبنــــد )9( 

من �ملادة )10( من �لالئحة �لتنفـيذية لقانون �إقامة �لأجانب �مل�سار �إليها �لن�سو�ض �لآتية

�لبنــــد )9(

ب فـي ��ستثمار �أمو�له فـي �لبالد بناء                 نح لالأجنبي �لذي ير " 9 - تاأ�سرية م�ستثمر 

على �سهادة �سادرة من �جلهة �ملخت�سة تفـيد ذلك وت�ستخدم �لتاأ�سرية خالل �سنة 

و�حدة من تاري �إ�سد�رها".

�لفقــرة )ب( مــن �لبنــد )10(

ب - لزوج �لأجنبي �مل�ستثمر فـي �ل�سلطنة ولأقاربه من �لدرجة �لأو بناء على طلبه                 "

وحتت م�سوؤوليته وفقا لل�سو�بط �لتي حتددها �ل�سلطة �ملخت�سة".

�لفقــرة قبــل �لأخيــرة

" يجوز لل�سلطة �ملخت�سة حتويل �لتاأ�سري�ت �ملن�سو�ض عليها فـي هذه �ملادة �إ �أي نوع 

من �أنو�ع �لتاأ�سري�ت �ملتبوعة باإقامة �إذ� توفرت �سروطها ووفقا لل�سو�بط �لتي حتددها 

�ل�سلطة �ملخت�سة وبعد �سد�د �لر�سم �ملقرر لذلك".

( 2 ) IOÉ``ŸG
�لالئحة  �ملادة )19( من  �لبند )3( من  و�لفقرة )ب( من  �لأو  �لفقرة  بن�ض  ي�ستبدل 

�لتنفـيذية لقانون �إقامة �لأجانب �مل�سار �إليها �لن�سو�ض �لآتية

�لفقــرة �لأولـــى

 ." " تكون �إقامة �لأجنبي فـي �ل�سلطنة باأحد �أنو�ع �لإقامة �لآتية

�لفقــرة )ب( مــن �لبنــد )3(

." " ب - لزوج �لأجنبي �مل�ستثمر فـي �ل�سلطنة ولأقاربه من �لدرجة �لأو
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( 3 ) IOÉ``ŸG
�إقامة  لقانون  �لتنفـيذية  �لالئحة  من   )26( �ملادة  من  �لأخرية  �لفقرة  بن�ض  ي�ستبدل 

�لأجانب �مل�سار �إليها �لن�ض �لآتي 

�لتحاق                     و�إقامة  �ستثمر  �لتحاق  �إقامة  على  �حلا�سلون  �ل�سن  �سرط  من  وي�ستثنى   "

لك  الك وفقا لل�سو�بط �لتي يحددها �ملدير �لعام وتنتهي �إقامة �لأجنبي �لذي 

وحدة عقارية فـي جممع �سياحي متكامل بالت�سرف فـي تلك �لوحدة باأي من �لت�سرفات 

�لقانونية �لناقلة للملكية وتنتهي تبعا لذلك �إقامة زوجته و�أولده و�أقاربه �ملر�فقني له".

( 4 ) IOÉ``ŸG
�لالئحة  من   )29( �ملادة  من  �لدخول"  "تاأ�سري�ت  �أول  من   )4( �لبــند  بنـــ�ض  ي�ستبــدل 

�لتنفـيذية لقانون �إقامة �لأجانب �مل�سار �إليها �لن�ض �لآتي

äIô``«°TCÉàdG ´ƒ``f               á"ëà°ùŸG #ƒ°SôdG
(ÊÉª©dG &ÉjôdÉH)

4

500 تــاأ�ســرية  م�ستثـمــر ملدة  ع�سر �سنو�ت

300 تــاأ�ســرية  م�ستثـمــر ملدة خم�ض �سنو�ت

( 5 ) IOÉ``ŸG
ديد �لإقامة" من �ملادة )29( من �لالئحة  انيا "ر�سوم  ي�ستبدل بن�ض �لبند )1( من 

�لتنفـيذية لقانون �إقامة �لأجانب �مل�سار �إليها �لن�ض �لآتي

äIô``«°TCÉàdG ´ƒ``f               á"ëà°ùŸG #ƒ°SôdG
(ÊÉª©dG &ÉjôdÉH)

1

�إقامة  م�ستثـمــر ملدة ع�سر �سنو�ت
 500

ال �سنو�ت  كل )3( 

�إقامة  م�ستثـمــر ملدة خم�ض �سنو�ت
 300

ال �سنو�ت  كل )3( 
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( 6 ) IOÉ``ŸG
ت�ساف فقرة جديدة �إ �لبند )5( "تاأ�سرية �لرحالت �ملتعددة " من �ملادة )10( من �لالئحة 

�لتنفـيذية لقانون �إقامة �لأجانب ن�سها �لآتي 

وجب  �أمو�له فـي �لبالد وبناء على طلبه و ب فـي ��ستثمار  د - لالأجنبي �لذي ير  "

�سهادة �سادرة من �جلهة �ملخت�سة تفـيد بذلك ويجوز تبعا لذلك منحها لزوجه 

للتمديد  قابلة  و�حدة  �سنة  على  تزيد  ل  ملدة  �ساحلة  �لتاأ�سرية  وتكون  و�أولده 

لة بناء على مو�فقة �جلهة �ملخت�سة وتخول �لتاأ�سرية حاملها �لدخول  ا لفرتة 

ة �أ�سهر فـي كل مرة". ال و�لإقامة فـي �لبالد ملدة ل تزيد على )3( 

( 7 ) IOÉ``ŸG
 )9( برقم  جديد  وبند  �لدخول"  "تاأ�سري�ت  �أول  �إ   )30( برقم  جديــد  بنـــد  ي�ســـاف 

�إقامة  �لتنفـيذية لقانون  �ملادة )29( من �لالئحة  ديد �لإقامة" من  "ر�سوم  انيا  �إ 

�لأجانب �مل�سار �إليها ن�سهما �لآتي

:&ƒNódG äGÒ°TCÉJ :’hCG

:áeÉbE’G ójóŒ #ƒ°SQ :É«fÉK

äIô``«°TCÉàdG ´ƒ``f               á"ëà°ùŸG #ƒ°SôdG
(ÊÉª©dG &ÉjôdÉH)

30

�ستثمر ملدة ع�سر �سنو�ت 100تاأ�سرية �لتحاق 

�ستثمر ملدة خم�ض �سنو�ت 50تاأ�سرية �لتحاق 

äIô``«°TCÉàdG ´ƒ``f               á"ëà°ùŸG #ƒ°SôdG
(ÊÉª©dG &ÉjôdÉH)

9

�ستثمر ملدة ع�سر �سنو�ت �إقامة �لتحاق 
100

ال �سنو�ت كل )3( 

�ستثمر ملدة خم�ض �سنو�ت �إقامة �لتحاق 
50

ال �سنو�ت كل )3( 
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