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مر�سوم �سلطاين

رقم 95/16

باإ�سدار قانون اإقامة الأجانب

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

الإداري  اجلهاز  تنظيم  قانون  باإ�صدار   75/26 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  على  االطالع  بعد 

للدولة وتعديالته ،

وعلى قانون اإقامة االأجانب رقم 73/38 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 83/3 باإ�سدار قانون تنظيم اجلن�سية العمانية وتعديالته ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 90/35 باإ�سدار قانون ال�سرطة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام قانون اإقامة االأجانب املرافق . 

املــادة الثانيــــة 

واإىل حني   ، القانون  اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا  ال�سرطة واجلمارك  ي�سدر مفت�ش عام 

�سدورها ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة مبا ال يتعار�ش مع اأحكام هذا القانون .

املــادة الثالـثــــة 

يلغى قانــون اإقامــة االأجانــب رقم 73/38 امل�سار اإليه ، كما يلغى ما يخالف القانون املرافــق 

اأو يتعار�ش مع اأحكامه . 

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي : 16 من ذي القعدة �سنة 1415هـ

املـوافــــق : 16 من اإبريــــــــــل �سنة 1995م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون اإقامة الأجانب

الف�سل الأول

 اأحكام متهيدية

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات وامل�سطلحات االآتية املعنى املو�سح قرين كل 

منها ، ما مل يرد ن�ش على خالف ذلك ، اأو يقت�ش �سياق الن�ش غري هذا املعنى : 

املفتـ�س العام : 

املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك . 

ال�سلطة املخت�سة :

االإدارة العامة للجوازات واالإقامة اأو اإداراتها اأو فروعها فـي املناطق اأو املنافذ . 

ال�سابط املخت�س :

كل من يوؤدي االخت�سا�ش املنوط به بناء على تعلـيمات من ال�سلطة املخت�سة . 

تاأ�سرية الدخول : 

اأو ما يقوم  اإجازة ت�سمح بدخول االأجنبي وبرفقته االأ�سخا�ش املذكورين فـي جواز �سفره 

مقامه ما مل حتدد التاأ�سرية اأ�سماء امل�ستفيدين منها . 

�سمة الإقامـة :

له  يرخ�ش  الذي  لالأجنبي  واجلوازات  للهجرة  العامة  االإدارة  متنحها  التي  التاأ�سرية 

باالإقامة فـي ال�سلطنة فـي االأحوال وبال�سروط التي يحددها هذا القانون . 

املنفذ :

اأو اخلروج منها �سوءا كان ميناءا  اأرا�سي ال�سلطنة  اأي مكان يحدده املفت�ش العام لدخول 

بحريا اأو جويا اأم منفذا بريا . 

الإخراج :

اإعادة االأجنبي الذي دخل اأرا�سي ال�سلطنة ب�سورة غري م�سروعة اإىل خارج احلدود . 

الإبعاد :

اإبعاد االأجنبي املقيم فـي ال�سلطنة ب�سورة م�سروعة وقامت فـي حقه من االأ�سباب التي ن�ش 

عليها القانون ما يدعو الإبعاده . 

املــادة ) 2 (

يعترب اأجنبيا ، فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، كل �سخ�ش ال يحمل اجلن�سية العمانية . 

املــادة ) 3 (

يخ�سع   ، فيها  طرفا  ال�سلطنة  تكون  التي  الدولية  االتفاقيات  باأحكام  االإخالل  عدم  مع 

االأجانب الأحكام هذا القانون ب�ساأن دخولهم ال�سلطنة واإقامتهم فيها وخروجهم منها . 
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املــادة ) 4 (

ي�ستثنى من كل اأو بع�ش اأحكام هذا القانون الفئات االآتية : 

1 - روؤ�ساء الدول االأجنبية واأع�ساء اأ�سرهم وحا�سيتهم . 

الدولية  والهيئات  االأجنبية  والقن�سلية  الدبلوما�سية  البعثات  واأع�ساء  روؤ�ساء   -  2

املعتمدون لدى ال�سلطنة وامللحقون واالإداريون والفنيون وعائالتهم واالأ�سخا�ش 

التابعون لهم ، وكذلك الوفود الر�سمية اإذا كانوا يحملون جوازات �سفر دبلوما�سية 

املعتمدين  الدبلوما�سية والقن�سلية غري  البعثات  واأع�ساء  روؤ�ساء  اأما   ، اأو ملهمة 

لدى ال�سلطنة ، فيتبع ب�ساأنهم مبداأ املعاملة باملثل . 

3 - مواطنو دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية . 

الذين  ال�سلطنة  اإىل  القادمة  املدنية  والطائرات  ال�سفن  اأطقم  واأفراد  ربابنة   -  4

يحملون جوازات اأو هويات من ال�سلطات املخت�سة التابعني لها بعد احل�سول على 

اأطقم ال�سفن والطائرات  اأما ربابنة واأفراد   . اأرا�سي ال�سلطنة  اإىل  اإذن بالنزول 

اجلهات  من  كل  بني  ب�ساأنهم  التن�سيق  فيتم   ، ال�سلطنة  اإىل  القادمة  الع�سكرية 

املعنية وال�سلطة املخت�سة . 

5 - ركاب ال�سفن والطائرات التي تر�سو فـي مواينء ال�سلطنة فـي احلاالت اال�سطرارية 

اأو القهرية الذين ت�سمح لهم ال�سلطات بالنزول اأو البقاء موؤقتا مدة بقاء ال�سفينة 

اأو الطائرة بامليناء . وعلى ربابنة ال�سفن والطائرات قبل املغادرة اإبالغ ال�سابط 

املخت�ش عن تخلف اأي راكب غادر ال�سفينة اأو الطائرة ، وت�سليم جواز �سفره ، واإذا 

اأن يبلغوا ال�سلطة املخت�سة عن  اإال بعد املغادرة ، وجب عليهم  اأمره  مل يكت�سف 

هويته ، واأن ير�سلوا وثائق �سفره من اأول ميناء ي�سلون اإليه . 

6 - ال�سائحون والطالب والريا�سيون لدى قدومهم اأو �سفرهم �سمن وفود اأو فرق 

منظمة . 

7 - من يقرر املفت�ش العام اإعفاءه من كل اأو بع�ش اأحكام هذا القانون الأحد االأ�سباب 

االآتية : 

 اأ - العتبارات اإن�سانية . 

ب - مبداأ املعاملة باملثل اأو العتبارات املجامالت الدولية ، على اأن يتم التن�سيق فـي 

هذا ال�ساأن مع وزارة اخلارجية . 

الدخول  تاأ�سريات  منح  و�سروط  كيفية  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  ينظم   -  8

البندين  املبينة فـي  الفئات  اإىل  بالن�سبة  االإعفـاء منها  واأحوال  االإقامــة  و�سمات 

) 1 ، 2 ( من هذه املادة . وتنظم اإجـراءات دخـول وخـروج واإقامة الفئات االأخرى 

بقرار من املفت�ش العام . 
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الف�سل الثاين

 الدخول اإىل ال�سلطنة واخلروج منها

املــادة ) 5 (

ال يجوز لالأجنبي دخول اأرا�سي ال�سلطنة اأو اخلروج منها اإال اإذا كان يحمل جواز اأو وثيقة 

�سفر تقوم مقامه �سارية املفعول �سادرة من ال�سلطات املخت�سة ببلده اأو اأية �سلطة اأخرى 

معرتف بها ، وي�سرتط فـي الوثيقة اأن تخول حاملها العودة اإىل البلد ال�سادرة من �سلطاته . 

يجب اأن يكون حامل اجلواز اأو الوثيقة حا�سال على تاأ�سرية دخول من ال�سلطة املخت�سة 

العمانيني  املكلف برعاية م�سالح  املرجع  اأو من  العمانية  القن�سليات  اأو  ال�سفارات  اأو من 

باخلارج . 

املــادة ) 6 (

ال يجوز دخول اأرا�سي ال�سلطنة اأو اخلروج منها اإال من املنافذ التي يحددها قرار ي�سدر 

من املفت�ش العام ، وباإذن من ال�سابط املخت�ش وذلك بالتاأ�سري على جواز اأو وثيقة ال�سفر 

التي تقوم مقامه . 

املــادة ) 7 (

على ربابنة ال�سفن والطائرات وقائدي املركبات فور و�سولهم اإىل اأحد منافذ ال�سلطنة ، 

اأن يقدمــوا اإىل ال�سابط املخت�ش قائمــة باأ�سمــاء طاقــم �سفنهم اأو طائراتهم اأو مركباتهـم ،

تاأ�سريات  اأو  �سفر  الذين ال يحملون جوازات  الركاب  اأ�سماء  يبلغوا عن  اأن  عليهم  اأن  كما 

دخول ، وكذلك عن اأ�سماء الركاب الذين ي�سك فـي اأن جوازات �سفرهـم غري نافذة ، وعليهم 

اأن مينعوا اأولئك الركاب من مغادرة ال�سفينة اأو الطائرة اأو املركبة اإىل اأن تقرر ال�سلطة 

املخت�سة ما يتبع ب�ساأنهم . 

الف�سل الثالث 

 تاأ�سريات الدخول

املــادة ) 8 (

يحدد املفت�ش العام اأنواع تاأ�سريات الدخول ، ومدة �سالحيتها و�سروط واإجراءات و�سلطة 

منحها وحاالت االإعفاء منها . 

املــادة ) 9 (

بعد  اإال  االآتية  الفئات  اإحدى  اإىل  ينتمي  الذي  االأجنبي  اإىل  تاأ�سرية دخول  ال يجوز منح 

الرجوع اإىل ال�سلطات املخت�سة : 
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اأ - االأ�سخا�ش الواردة اأ�سماوؤهم فـي قائمة غري املرغوب فيهم . 

ب - القادمون للعمل . 

ج - حاملو اإجازات املرور . 

د - الفئات االأخرى التي ي�سدر بتحديدها قرار من املفت�ش العام . 

املــادة ) 10 (

ال متنح تاأ�سرية الدخول اإال على جواز ال�سفر اأو الوثيقة التي تقوم مقامه ، على اأن تكون 

اأن ينتهي �سريان  ، ويجب فـي جميع االأحوال  كل منهما �ساحلة الأكرث من ت�سعني يوما 

التاأ�سرية قبل ثالثني يوما من تاريخ انتهاء العمل باجلواز اأو الوثيقة . 

املــادة ) 11 (

يحظر منح تاأ�سرية دخول للعمل لالأجنبي الذي �سبق له العمل فـي ال�سلطنة وذلك ملدة 

التي  املدة فـي االأحوال  العام التجاوز عن هذه  ، وللمفت�ش  اآخر مغادرة  �سنتني من تاريخ 

تقت�سيها امل�سلحة العامة . 

الف�سل الرابع

 ت�سجيل الأجانب

املــادة ) 12 (

اأيام من تاريخ دخوله  اأن يتقدم بنف�سه خالل �سبعة  يجب على كل اأجنبي دخل ال�سلطنة 

اإقامته  لت�سجيل  املخت�سة  ال�سلطة  اإىل  لالإقامة  بالن�سبة  يوما  وثالثني  للزيارة  بالن�سبة 

على النموذج املعد لهذا الغر�ش ، ويجوز اإعفاء االأجنبي من تقدمي النموذج بنف�سه وذلك 

العتبارات خا�سة باملجامالت الدولية اأو لعذر تقبله ال�سلطة املخت�سة ، وفـي هذه احلالة 

تقبل مراجعة من ينيبه االأجنبي فـي تقدمي النموذج الذي يحرره بنف�سه . وعلى كل اأجنبي 

يقوم بتغيري حمل اإقامته اأن يبلغ ال�سلطة املخت�سة عن عنوانه اجلديد خالل 72 �ساعة من 

ح�سول التغيري . ويجوز بال�سروط واالأو�ساع التي ي�سدر بها قرار من املفت�ش العام اإعفاء 

االأجنبي من اأحكام هذه املادة . 

املــادة ) 13 (

اإىل  يقدموا  اأن   ، اأجنبي  ي�سكنه  اآخر  حمل  اأي  اأو  النزل  اأو  الفنادق  باإدارة  القائمني  على 

والبيانات  ينزلون عندهم  الذين  االأجانب  اأ�سماء  يت�سمن  ك�سفا  يوميا  املخت�ش  ال�سابط 

الكاملة عن كل منهم ، وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ش . 
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الف�سل اخلام�س

 اإقامة الأجانب

املــادة ) 14 (

يحدد املفت�ش العام اأنواع اإقامة االأجانب فـي ال�سلطنة ومدة و�سروط منح كل منها وقواعد 

واإجراءات جتديدها ، ويرتتب على منح االإقامة الأي من الزوجني ، منحها لزوجه واأوالده 

اإقامة  اأي من هوؤالء  ، ما مل مينح  املقيمني معه ممن مل يبلغوا �سن احلادية والع�سرين 

، وعليه قبل  املمنوحة لالأجنبي على �سنتني  االإقامة  اأن تزيد مدة  . وال يجوز  خا�سة به 

انتهاء اإقامته مبدة خم�سة ع�سر يوما اأن يطلب جتديدها . ويجوز رف�ش منح االإقامـة اأو 

جتديدها دون اإبداء االأ�سباب . 

املــادة ) 15 (

على كل اأجنبي يرغب فـي االإقامة فـي ال�سلطنة ملدة تزيد على ثالثة اأ�سهر اأن يح�سل على 

�سـمة اإقامة . وال يجوز منح �سـمة االإقامة اإال ملن كان موجـودا داخل ال�سلطنة . 

املــادة ) 16 (

تعطي �سمة االإقامة حلاملها حق الدخول اإىل ال�سلطنة متى كانت �سارية املفعول وموؤ�سرا 

بها على اجلواز اأو وثيقة ال�سفر . 

املــادة ) 17 (

اأن  الكفيل  وعلى   ، كفيله  بوا�سطة  ال�سلطنة  دخل  الذي  لالأجنبي  االإقامة  �سـمة  تعطى 

يتقدم اإىل ال�سلطة املخت�سة بطلب مغادرة مكفوله قبل اأ�سبوعني من انتهاء اإقامته وعدم 

جتديدها اأو عند رفع الكفالة عنه . 

املــادة ) 18 (

يفقد االأجنبي حقه فـي االإقامة ، اإذا جتاوزت مدة اإقامته خارج ال�سلطنة بدون عذر مقبول 

�ستة اأ�سهر مت�سلة ، اأو ثمانيـة اأ�سهر غري مت�سلة ، خالل �سنة واحدة ، اأو ثمانية ع�سر �سهرا ، 

خالل ثالث �سنوات . وال ت�سري املدد امل�سار اإليها على املرافقني لالأجنبي ب�سرط ا�ستمرار 

اإقامته . 

املــادة ) 19 (

تنتهي اإقامة زوجة العماين االأجنبية بانق�ساء العالقة الزوجية ، وعليها مغادرة البالد ، 

ما مل تبد اأ�سبابا تقبلها ال�سلطة املخت�سة ، وب�سرط وجود كفيل لها بال�سلطنة . فاإذا كان 

الزوجان من االأجانب وانق�ست العالقة الزوجية بينهما انتهت اإقامة الزوج املرتتبة على 

اإقامة الزوج االآخر وعليه مغادرة البالد . 
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املــادة ) 20 (

يحددها  التي  وال�سروط  لالإجراءات  وفقا  اآخر  اإىل  كفيل  من  االأجنبي  اإقامة  نقل  يجوز 

قرار املفت�ش العام . ويرتتب على نقل اإقامة االأجنبي اإىل كفيل اآخر نقل اإقامة اأفراد اأ�سرته 

املرافقني له مبا�سرة اإىل هذا الكفيل . 

الف�سل ال�ساد�س

 اإجازة املرور 

املــادة ) 21 (

يجوز لل�سلطة املخت�سة اأن متنح االأجنبي الذي ال يحمل جواز اأو وثيقة �سفر اإجازة مرور 

اأن متنح  اأو جمهول اجلن�سية . كما يجوز لها  اإذا كان هذا االأجنبي الجئا  لل�سفر للخارج 

االأجنبي الذي فقد وثيقة �سفره اأو اأ�سبحت هذه الوثيقة غري �ساحلة الأي �سبب ، اإجازة 

وتنتهي �سالحية هذه   ، ال�سلطنة  فـي  اإليها ممثل  ينتمي  التي  للدولة  يكن  اإذا مل  مرور 

االإجازة اإذا دخل حاملها اأرا�سي اأي بلد فيها ممثل للدولة التي ينتمي اإليها . 

املــادة ) 22 (

يجوز منح اإجازة مرور م�سرتكة لرب العائلة وزوجته واأوالده الذين يعولهم ، ومل يتموا 

الثامنة ع�سرة من عمرهم . 

املــادة ) 23 (

ال تخـول اإجـازة املـرور حلاملها العودة اإىل ال�سلطنة ما مل تكـن مقرتنة باإجـازة عـودة . 

الف�سل ال�سابع

 اللجوء ال�سيا�سي 

املــادة ) 24 (

يجوز لالأجنبي ، اإذا كان مو�سوع مالحقة من �سلطة غري عمانية ، الأ�سباب �سيا�سية ، اأن 

يطلب منحه حق اللجوء ال�سيا�سي واالإقامة فـي ال�سلطنة ، متى كانت هذه املالحقة تهدد 

حياته اأو حريته ، وكانت تلك االأ�سباب ال تتعار�ش مع ال�سيا�سة العامة لل�سلطنة ، وال تخل 

وزير  وينظم   . اأخطار  من  له  يتعر�ش  ما  زوال  حني  اإىل  وذلك   ، االإ�سالمية  باملعتقدات 

الدولة لل�سوؤون اخلارجية ، بالتن�سيق مع ال�سلطات املخت�سة ، االأمور املتعلقة بالالجئني 

واملقيمني ال�سيا�سيني . 
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املــادة ) 25 (

ويعطى   . �سلطاين  باأمر  �سيا�سية  الأ�سباب  االإقامة  اأو  ال�سيـا�سي  اللجوء  حق  منح  يكون 

االأجنبي فـي هذه احلالة بطاقة خا�سة ، تدون فيها جميع التفا�سيل املتعلقة بهويته ، وما 

قد يفر�ش عليه من التزامات . 

املــادة ) 26 (

ال يجوز ملن منح حق اللجوء ال�سيا�سي اأن يقوم باأي ن�ساط �سيا�سي طيلة اإقامته فـي �سلطنة 

عمان . 

املــادة ) 27 (

، كما يجوز  ال�سلطنة  واإبعاده من  ال�سيـــــا�سي  اللجوء  العدول عن منح االأجنبي حق  يجوز 

فـي اأي وقت ، تقييد حق اللجوء ال�سيا�سي ب�سروط جديدة متى اقت�ست الظروف ذلك ، 

واإذا تقرر اإبعاد الالجيء ال�سيا�سي ، فال يجوز ترحيله اإىل دولة يخ�سى فيها على حياته اأو 

حريته . 

الف�سل الثامن

 املغادرة والإخراج والإبعاد من ال�سلطنة

املــادة ) 28 (

يجب على كل اأجنبي مغادرة ال�سلطنة مع مرافقيه عند انتهاء مدة اإقامته ، ما مل يكن قد 

ح�سل قبل ذلك على جتديد لهـذه االإقامة . ومع ذلك مينع االأجنبي من مغادرة ال�سلطنة 

اإذا كان قد �سدر �سده حكم واجب النفاذ ، اأو اأمر بال�سبط واالإح�سار اأو التوقيف اأو �سدر 

من اجلهة الق�سائية املخت�سة اأمر مبنعه من ال�سفر وذلك حتى يتم تنفيذ احلكم اأو االإفراج 

عنه اأو اإلغاء اأمر منعه من ال�سفر . ويجوز بقرار من املفت�ش العام منع االأجنبي من مغادرة 

ال�سلطنة اإذا كانت عليه التزامات مدنية ثابتة بحكم وطلب املحكوم له منعه من املغادرة ، 

وذلك حتى الوفاء بتلك االلتزامات اأو تقدمي كفيل يتوىل الوفاء بها . 

املــادة ) 29 (

يتم اإخراج االأجنبي الذي دخل ال�سلطنة ب�سورة غري م�سروعة ، باأمر من املفت�ش العام ، 

ويكون ذلك على نفقة االأجنبي اأو نفقة من قام باإدخاله اأو بت�سغيله . ومع عدم االإخالل 

الأحكام  طبقا  اإخراجه  مت  الذي  لالأجنبي  يجوز   ، القانون  هذا  من   )  11  ( املادة  باأحكام 

الفقرة ال�سابقة ، اأن يدخل ال�سلطنة اإذا توافرت فـي حقه اأحكام املادة اخلام�سة . 
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املــادة ) 30 (

يبعد الأجنبي اإذا حكم عليه بحكم بات فـي جناية ، اأو ت�ضمن احلكم ال�ضادر �ضده فـي جنحة ، 

الأمر باإبعاده من ال�ضلطنة ، وفـي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة املحكوم 

بها . 

املــادة ) 31 (

الأحــوال  ال�ضلطنة فـي  باإبعاده من  ، وياأمر  اإقامة الأجنبي  اأن يلغي  العام  يجوز للمفت�ش 

الآتية : 

اأو  �ضالمتها  اأو  ال�ضلطنة  باأمن  الإ�ضرار  �ضاأنه  من  عمل  اأو  ن�ضاط  باأي  قام  اإذا   -  1

تعري�ش كيانها ال�ضيا�ضي اأو القت�ضادي اأو املايل للخطر ، اأو كان يخالف النظام 

العام اأو الآداب . 

2 - اإذا قام باأي ن�ضاط من �ضاأنه اإحلاق ال�ضرر مب�ضالح ال�ضلطنة مع الدول الأخرى . 

3 - اإذا كان منتميا اأو م�ضايعا لأي حزب غري مرغوب فيه . 

4 - اإذا كان ممن حملوا ال�ضالح فـي الداخل اأو اخلارج �ضد القوات النظامية لل�ضلطنة ، 

اأو ممن عملوا فـي �ضفوف اأعدائها . 

5 - اإذا مل تكن له و�ضيلة عي�ش ظاهرة وم�ضروعة . 

وي�ضمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي واأولده الأجانب املرافقني املكلف باإعالتهم . 

املــادة ) 32 (

يتم تنفيذ قرار الإبعاد باإبالغ الأجنبي بوجوب مغادرة ال�ضلطنة بو�ضائله اخلا�ضة فـي املهلة 

املحددة فـي قرار اإبعاده ، فاإذا انق�ضت تلك املهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد ، مت اإبعاده بالقوة 

اجلربية . ويجـوز توقيف الأجنبـي الذي �ضـدر قرار باإبعاده ملدة ل تزيـد على اأ�ضبوعني ، اإذا 

كان هذا التوقيف �ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد . 

املــادة ) 33 (

اأعطي مهلة  الت�ضفية  ال�ضلطنة تقت�ضي  اإبعاده م�ضالح فـي  اإذا كان لالأجنبي الذي تقرر 

لت�ضفيتها بعد اأن يقدم كفالة �ضخ�ضية ، وتكون مدة املهلة امل�ضار اإليها �ضهرا واحدا ، قابلة 

اإجراءات  اإنهاء  عليه  تعذر  فاإذا   ، لذلك  الظروف  دعت  اإذا  اأكرث  اأو  واحدة  ملرة  للتجديد 

الت�ضفية خالل املهلة املحددة ، كان له اأن يوكل غريه فـي هذا ال�ضاأن . 

املــادة ) 34 (

اإبعاده  اإل بعد م�ضي �ضنتني من  اإبعاده  ل يجوز منح تاأ�ضرية دخول لالأجنبي الذي �ضبق 

وباإذن خا�ش من املفت�ش العام . 
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املــادة ) 35 (

يدرج بقائمة االأ�سخا�ش غري املرغوب فـي دخولهم ال�سلطنة ، ا�سم اأي اأجنبي مت اإخراجه 

اأو اإبعاده منها . 

الف�سل التا�سع

 اأحكام عامة

املــادة ) 36 (

اأو  بيانات  اأية  اأو  مقامه  تقوم  التي  الوثيقة  اأو  �سفره  جواز  يقدم  اأن  االأجنبي  على  يجب 

م�ستندات اأخرى تتعلق بدخوله ال�سلطنة واإقامته فيها وخروجه منها اإىل ال�سلطة املخت�سة 

وغريها من اجلهات املعنية كلما طلب منه ذلك . 

املــادة ) 37 (

تلف  اأو  فقد  فور   ، لل�سرطة  اأقرب مركز  اإبالغ   ، ال�سلطنة  فـي  املقيم  االأجنبي  يجب على 

جواز �سفره اأو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وعلى االأجنبي بنف�سه اأو بوا�سطة كفيله مراجعة 

 ، اإليها  امل�ســار  الوثائـق  اأي من  تلـف  اأو  تـاريخ فقد  �سـاعة من   24 ال�سلطة املخت�سة خـالل 

وتنتهي اإقامة االأجنبي اإذا مل يقدم دون عذر مقبول بدل الفاقد اأو التالف خالل ثالثة 

اأ�سهر من تاريخ االإبالغ . 

املــادة ) 38 (

 ، تقدميها  يلزم  التي  واالقرارات  النماذج  واأو�ساع  اأ�سكال  منه  بقرار  العام  املفت�ش  يحدد 

تنفيذا الأحكام هذا القانون ، والبيانات التي تت�سمنها . 

املــادة ) 39 (

يعني بقرار من املفت�ش العام ، باالتفاق مع اجلهات املعنية ، قواعد واإجراءات حتديد االأجانب 

املمنوعني من دخول ال�سلطنة اأو مغادرتها وكيفية اإدراج اأ�سـمائهم بالقائمـة اخلا�سة بذلك 

و�سروط واإجراءات رفعـها منها . 

املــادة ) 40 (

حتدد بقرار من املفت�ش العام بعد موافقة الوزير امل�سرف على وزارة املالية ر�ســوم تاأ�سريات 

�سدادها  يجب  التي  الر�سوم  وجميع  وجتديدها  املرور  واإجازات  االإقامة  و�سـمات  الدخـول 

تنفيذا الأحكام هذا القانون واللوائح ال�سادرة مبقت�ساه ، على اأال يزيد اأي ر�سم منها على 

خم�سني رياال .  
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الف�سل العا�سر 

 العقوبات

املــادة ) 41 (

اآخر  قانون  اأي  اأو  العماين  اجلزاء  قانون  بها  يق�سي  اأ�سد  عقوبة  باأية  االإخالل  عدم  مع 

يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سهر وال جتاوز ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة 

ريال وال تزيد على خم�سمائة ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني : 

1 - كل من يديل اأمام ال�سلطة املخت�سة مبعلومات كاذبة اأو يقدم وثائق غري �سحيحة 

اأو  القانون  هذا  عليها  ن�ش  التي  التاأ�سريات  من  نوع  اأي  على  احل�سول  بق�سد 

احل�سول على �سمة اإقامة اأو اإجازة مرور اأو جتديد اأي منها . 

2 - كل اأجنبي يدخل اأرا�سي ال�سلطنة خل�سة اأو بطريق الت�سلل اأو باملخالفة الأحكام 

املادة اخلام�سة اأو املادة ال�ساد�سة من هذا القانون . 

3 - كل اأجنبي ال يغادر اأرا�سي ال�سلطنة فـي املدة املحددة لذلك بالرغم من اإبالغه 

الفقرة  املن�سو�ش عليها فـي  العقوبات  باأق�سى  . ويحكم  اإقامته  برف�ش جتديد 

فـي حالة  وكذلك   ، اإليها  امل�سار  تكرار اجلرائم  فـي حالة  املادة  االأوىل من هذه 

عودة االأجنبي اإىل ال�سلطنة ب�سورة غري م�سروعة بعد اإخراجه منها . 

املــادة ) 42 (

اأ�سهــر وبغرامة ال تقل عن  اأيام وال جتاوز ثالثة  بال�سجن مدة ال تقل عن �سبعة  يعاقب 

ع�سرة رياالت وال تزيد على خم�سمائة ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل اأجنبي ، يهمل 

دون عذر مقبول ، فـي طلب جتديد اإقامته خالل املــدة القانونية . 

املــادة ) 43 (

يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال جتاوز ثالثمائة ريال اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من خالف اأحكام املادتني ) 7 و 13 ( من هذا القانون . 

كما يعاقب بذات العقوبة امل�سار اإليها كل من حر�ش اأو �ساعد اأو اتفق على ارتكاب اأو حماولة 

ارتكاب اأي فعل باملخالفة الأحكام املواد ) 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 13 ( . 

املــادة ) 43 ( مكررا

يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تزيد على األفـي ريال عماين اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني ربابنة ال�سفن والطائرات وقائدو املركبات الذين يدخلون االأجنبي اإىل 

بطريقة  منها  اإخراجه  اأو  اإليها  اإدخاله  يحاولون  اأو  منها  يخرجونه  اأو  ال�سلطنة  اأرا�سي 

خمالفة الأحكام هذا القانون . 
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املــادة ) 44 (

اإذا عجز - بدون عذر مقبول - عن  ريال  الكفيل بغرامـة ال تزيد على خم�سمائة  يعاقب 

اإح�سار مكفولة اأو الداللة على مكان وجوده فـي ال�سلطنة خالل مدة ال تزيد على �سهر 

من تاريخ طلب اإح�ساره . 

املــادة ) 45 (

فيما عدا العقوبات املقررة للجرائم املن�سو�ش عليها فـي هذا الف�سل يعاقب كل من يخالف 

اأحكام هذا القانون اأو اللوائح اأو االأوامر ال�سادرة تنفيذا له بغرامة ال تزيد على خم�سمائة 

ريال . 

املــادة ) 46 (

يجوز للمحكمة فـي جميع االأحوال اأن حتكم باإبعاد االأجنبي اإذا ارتكب اأية جرمية باملخالفة 

الأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 47 (

يجوز للمفت�ش العام اأو من يفو�سه ، عدم ال�سري فـي اإجراءات الدعوى فـي اجلرائم املعاقب 

عليها باملواد ) 42 و 43 و 43 مكررا و44 و 45 ( اإذا قام املخالف باأداء مقابل مايل يحدد وفقا 

للقواعد والفئات التي ي�سدر بها قرار من املفت�ش العام على اأال يجاوز هذا املقابل فـي كل 

حالة ن�سف احلد االأق�سى املقرر للغرامة عن اجلرمية مو�سوع ال�سلح . 

املــادة ) 48 (

يجوز باأمر من املفت�ش العام حجز اأية مركبة اأو طائرة اأو �سفينة ت�ستعمل ، اأو ي�سرع فـي 

ا�ستعمالها الإدخال اأجنبي اأو اأكرث اإىل اأرا�سي ال�سلطنة بطريقة خمالفة الأحكام هذا القانون .


