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á«fóŸG !GƒMC’G ¿ƒfÉ"d ájò«`ØæàdG áëFÓdG #ÉµMCG ¢†©H $jó©àH

��ستناد� �إلــــى قانـــون �لأحــــو�ل �ملدنيــــة �ل�سادر باملر�ســـوم �ل�سلطاين رقـم 99/66،

و�إ �لالئحة �لتنفـيذية لقانون �لأحـــــو�ل �ملدنيــة �ل�سادرة بالقر�ر رقـم 2007/40،

وبناء على ما تقت�سيه �مل�سلحة �لعامة.

Qô```"```J
%````dhC’G IOÉ``ŸG

رى �لتعديالت �ملرفقة على �لالئحة �لتنفـيذية لقانون �لأحو�ل �ملدنية �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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á«fóŸG !GƒMC’G ¿ƒfÉ"d ájò«`ØæàdG áëFÓdG #ÉµMCG ¢†©H %'Y äÓjó©J
( 1 ) IOÉ``ŸG

ي�ستبدل بن�سو�ض �ملو�د �لفقرة �لأو من �ملادة )19( و)20( و)21( من �لالئحة �لتنفـيذية 

لقانون �لأحو�ل �ملدنية �مل�سار �إليها �لن�سو�ض �لآتية

�لفقـرة �لأولـى مـن �ملـادة )19(

ني يوما من تاري بلو  ال " ت�سدر �لبطاقة �ل�سخ�سية وبطاقة �لإقامة خالل )30( 

�ملقيم  دخول  تاري  ومن  و�ملقيم  للعماين  بالن�سبة  �سنو�ت  ع�سر   )10( �سن  �ل�سخ�ض 

�ل�سلطنة �إذ� كان �سنه يتجاوز )10( ع�سر �سنو�ت وت�سدر �لبطاقة ملن هم دون �سن )10( 

ع�سر �سنو�ت وفقا لل�سو�بط �لتي يحددها �ملدير �لعام.

  وفـي جميع �لأحو�ل ت�سدر �لبطاقة وفقا للنموذج �ملعد لذلك م�ستملة على �لبيانات 

." �لآتية

�ملــادة ) 20 (

" ي�سرتط للح�سول على �لبطاقة ح�سور �ساحب �ل�ساأن ويجوز ��ستثناء �إ�سد�رها بدون 

�مل�ستند�ت  �إرفاق  مع  �لعامة  �لإد�رة  �إ  يقدم  م�سبب  طلب  على  بناء  وذلك  ح�سوره 

�لآتية 

:á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG :’hCG
1 - �أ�سل �سهادة �مليالد.

2 - �أ�سل �لبطاقة �ل�سخ�سية للو�لدين.

3 - خطاب �جلهة �ملخت�سة بالن�سبة ملن �كت�سب �جلن�سية �لعمانية.

:áeÉbE’G ábÉ£H :É«fÉK
1 - �أ�سل جو�ز �ل�سفر.

2 - �إ�سعار من �جلهة �ملخت�سة.

                             ) ديد بطاقة �لإقامة ترفــق �مل�ستنــد�ت �مل�ســـار �إليهـــا فـــي �لبنديـــن )1 ، 2 وفـي حال 

مع �أ�سل �لبطاقة �ملنتهية.

وفـي جميع �لأحو�ل ت�سدر �لبطاقة بالزي �لر�سمي للعمانيني وبزي منا�سب لالأجانب                    

وفقا لل�سو�بط �لتي يحددها �ملدير �لعام.
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�ملــادة ) 21 (

�لإقامة                     وبطاقة  ميالدية  �سنو�ت  خم�ض   )5( ملدة  �ساحلة  �ل�سخ�سية  �لبطاقة  تكون   "

ال �سنو�ت ميالدية وذلك من تاري �لإ�سد�ر �أو �لتجديد وعلى  ملدة ل تزيد على )3( 

ني يوما من تاري �نتهاء �سالحيتها". ال ديدها خالل )30(  �ساحب �لبطاقة 

( 2 ) IOÉ``ŸG
ديد و��ستبد�ل وخدمات  ي�ستبدل بالبند )1( من �أول من �مللحق رقم )1( " ر�سوم �إ�سد�ر و

�لبطاقات و�ل�سهاد�ت" �ملرفق بالالئحة �لتنفـيذية لقانون �لأحو�ل �ملدنية �مل�سار �إليها �لآتي 

:áeÉbE’G ábÉ£Hh á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG - 1 

( 3 ) IOÉ``ŸG
�ل�سري                     عدم  حالة  فـي  �أد�وؤها  �لو�جــب  "�ملبالــــ   )2( رقم  �مللحق  من   )5( بالبند  ي�ستبدل 

فـي �إجر�ء�ت �لدعاوى فـي �جلر�ئم �ملن�سو�ض عليها فـي �ملادتني )58 ، 59( من �لقانون"

�ملرفق بالالئحة �لتنفـيذية لقانون �لأحو�ل �ملدنية �مل�سار �إليها �لآتي 

äá````Áô÷G(```'ÑŸG

5
عدم ��ستخر�ج بطاقة �سخ�سية ملن يزيد 

عمره على )10( ع�سر �سنو�ت
 )5(

خم�سة ريالت عن كل �سهر تاأخري

á``bÉ£ÑdG ´ƒ``f                  QGó°UE’G º°SQ
(ÊÉª©dG !ÉjôdÉH)

                  ójóéàdG º°SQ
(ÊÉª©dG !ÉjôdÉH)

!óH º°SQ
 Oƒ"Øe / )dÉJ 

(ÊÉª©dG !ÉjôdÉH)
)10( ع�سرة)5( خم�سة)5( خم�سة�لبطاقة �ل�سخ�سية

)20( ع�سرون)5( خم�سة عن كل �سنة)5( خم�سة عن كل �سنةبطاقة �لإقامة
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