
اجلريدة الر�سمية العدد )1066(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/38

باإ�ســدار قانــون اجلن�سيــة العمانيــة

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 83/3 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام قانون اجلن�سية العمانية املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�ســدر وزيـــر الداخليــــة الالئحــة التنفيذيـة والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ اأحكـــام القانــــون 

 املرفق ، واإىل اأن ت�سدر ي�ستمر العمل بالقرارات النافذة فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص فيه ، 

ومبا ل يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

يلغى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق ، 

اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد م�سي �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 15 من �ســــــــــوال �سنة 1435هـ

 قابو�س بن �سعيداملـوافــــق : 12 من اأغ�سطــ�س �سنة 2014م

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1066(

قانـون اجلن�سيـة العمانيـة

الف�ســـل الأول 

تعريفـات واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 ( 

فــي تطبيـــق اأحكـــام هذا القانون يكون للكلمات والعبــارات الآتيـــة ، املعنى املبني قريـــن كـــل 

منها ، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

الــــــــوزارة : وزارة الداخلية .

الوزيـــــــــر : وزير الداخلية .

الأجنبــــي : كل �سخ�ص غري عماين . 

�سن الر�سد : اإمتام الثامنة ع�سرة من العمر .

القا�ســـــــر : كل �سخ�ص مل يبلغ �سن الر�سد .

الالئحـــــة : الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

املــادة ) 2 ( 

حت�سب املدد املن�سو�ص عليها فـي هذا القانون بالتقومي امليالدي .

املــادة ) 3 ( 

تقـدم الطلبـات املتعلقـة مب�سائـل اجلن�سية اإىل الوزارة ، وتتوىل درا�ستها والبـت فيهـا وفـق 

الإجراءات وال�سوابط التي حتددها الالئحة ، وللوزارة رف�ص اأي طلب دون اإبداء الأ�سباب .

املــادة ) 4 ( 

ل تخت�ص املحاكم بالنظر فـي م�سائل اجلن�سية واملنازعات املتعلقة بها . 

املــادة ) 5 ( 

ل يجوز اجلمع بني اجلن�سية العمانية ، واأي جن�سية اأخرى اإل مبر�سوم �سلطاين .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1066(

املــادة ) 6 ( 

ل يجوز املوافقة على تنازل العماين عن جن�سيته العمانية لكت�ساب جن�سية اأخرى اإل بعد 

التاأكد من وفائه بواجباته والتزاماته جتاه ال�سلطنة .

ول يرتتب على التنازل عن اجلن�سية العمانية فقد الأولد الق�سر اجلن�سية العمانية تبعا 

لأبيهم اإل بناء على طلبه ، وكان قانون جن�سيته مينحهم اإياها .

املــادة ) 7 ( 

ي�سدر مبنح اجلن�سية العمانية ، اأو التنازل عنها ، اأو ردها ، اأو �سحبها ، اأو اإ�سقاطها مر�سوم 

�سلطاين ، بناء على تو�سية الوزير .

املــادة ) 8 ( 

يجوز ا�ستثنــاء ومبقت�ســى مر�ســـوم �سلطاين منــح ، اأو رد اجلن�سيــة العمانيـــة دون التقيــــد 

بال�سروط والأحكام الواردة فـي هذا القانون .

املــادة ) 9 ( 

يجوز ملن منح اجلن�سية العمانية ، اأو ردت اإليه طبقا لأحكام هذا القانون ممار�سة احلقوق 

ال�سلطاين مبنحه  باملر�سوم  العمل  تاريخ  املعمول بها من  املدنية وفقا للقوانني واللوائح 

اجلن�سية العمانية اأو ردها اإليه .

املــادة ) 10 ( 

حتـــدد الالئحـــة الطلبـــات ، والوثائــق ، وال�سهـــادات املتعلقة مب�سائــل اجلن�سيـــة و�سروطهـــا 

واإجراءاتها ، كما حتدد الر�سوم امل�ستحقة عليها بعد موافقة وزارة املالية .

الف�ســل الثانــي 

اجلن�سيـة الأ�سليـة وا�سرتدادهـا

املــادة ) 11 ( 

يعترب عمانيا ب�سفة اأ�سلية :

من ولد فـي عمان اأو خارجها من اأب عماين .   1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1066(

من ولد فـي عمان اأو خارجها من اأم عمانية وكان اأبوه عمانيا ، واأ�سبح بال جن�سية .   2

3    ، اأ�سلية  اأبوه عمانيا ب�سفة  ، وكان  اأجنبية  اأم  اأو خارجها من  من ولد فـي عمان 

واأ�سبـــح بــــال جن�سيــــة ، �سريطــــة اأن يكــــون زواج اأبويــــه قــــد تـــم باملوافقـــة امل�سبقـــة 

من الوزارة .

من ولد فـي عمان اأو خارجها من اأم عمانية ، ومل يثبت ن�سبه �سرعا لأب .   4

من ولد فـي عمان من اأبوين جمهولني .   5

املــادة ) 12 ( 

مـع مراعــاة اأحكــام املــادة )6( من هــذا القانــون ، للعمـاين ب�سفـة اأ�سليـة الذي تنــازل عن 

جن�سيتــه ، واكت�ســـب جن�سيـــة اأخــــرى ، طلـب ا�ستــرداد اجلن�سيــة العمانيــة اإذا توافــــرت فيـــه 

ال�سروط الآتية :

اأن تكـــون اإقامتـــه العاديـة فـي عمان ، اأو كان قد عاد اإليهــــا ، واأقـــر كتابـــــة برغبتـــه    1

فـي ال�ستقرار فيها .

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .   2

األ يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية اأو فـي جرمية خملة بال�سرف    3

اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

اأن يكون خاليا من الأمرا�ص املعدية .   4

اأن يقـــر كتابـة برغبتـه فـي التنــازل عن جن�سيــــة الدولــة التي يحملهـــا ، واأن يقـــدم    5

ما يثبت اأن قانونها يجيز له ذلك .

وي�سرتد الأولد الق�سر اجلن�سية العمانيــة تبعــا لأبيهــم ، �سريطــة اأن يجيــز قانــون الدولــة 

التي يحملون جن�سيتها التنازل عنها .

املــادة ) 13 ( 

يجــوز للولــد الــذي فقـــد جن�سيتـــه العمانيـــة تبعـا لتنـازل اأبيـه عن جن�سيتـه طلـب ا�سرتدادها 

وفقا لل�سروط الآتية :

اأن يتقدم بالطلب خالل الأعوام اخلم�سة التالية لبلوغه �سن الر�سد .   1

اأن ي�ستوفـي ال�سروط الواردة فـي املـادة )12( من هذا القانون .   2
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الف�ســل الثالــث

منــح اجلن�سيــــة

املــادة ) 14 ( 

ل متنح اجلن�سية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون اإل ملرة واحدة .

املــادة ) 15 ( 

يجوز لالأجنبي التقدم بطلب احل�سول على اجلن�سية العمانية اإذا توافرت فيه ال�سروط 

الآتية :

اأن ي�سبق طلبه اإقامته فـي عمان اإقامة م�سروعة متوا�سلة ملدة ل تقل عن )20(    1

ع�سرين عاما ، اأو )15( خم�سة ع�سر عاما اإذا كان متزوجا بعمانية على اأن يكون 

زواجها قد مت مبوافقة م�سبقة من الوزارة ، وله منها ولد ، ول يحول دون اعتبار 

اإقامته متوا�سلة غيابه خالل العام الواحد مدة ل تزيد على )60( �ستني يوما .

اأن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة .   2

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .   3

األ يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية اأو فـي جرمية خملة بال�سرف    4

اأو الأمانة ، ولو رد اإليه اعتباره .

اأن يكون لئقا �سحيا وخاليا من الأمرا�ص املعدية ، وفقا ملا حتدده الالئحة .   5

اأن يكـــون لديــــه م�سدر م�ســـروع للرزق يدر عليه ما يكفــي ل�ســـد حاجتــه وحاجــــة    6

من يعولهم .

اأن يقـــر كتابـــة برغبتــه فـي التنازل عن جن�سيــة الدولـــة التي يحملهــا ، واأن يقـــدم    7

ما يثبت اأن قانونها يجيز له ذلك .

ويكت�سب الأولد الق�سـر اجلن�سيـة العمانيـــــة تبعـــــا لأبيهــــم اإذا كانــــت ولدتهـــم فـي عمان ، 

اأو كانت اإقامتهم العادية فيها . 

املــادة ) 16 ( 

يجوز لالأجنبية زوجة العماين التقدم بطلب احل�سول على اجلن�سية العمانية اإذا توافرت 

فيها ال�سروط الآتية :
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اأن يكـــــون زواجهــــا قد تـــم مبوافقة م�سبقــة من الوزارة ، ول ي�سري هــذا ال�ســرط    1

على من كان زواجها قد مت قبل ح�سول زوجها على اجلن�سية العمانية .

اأن يكون لها ولد من زوجها العماين .   2

اأن يكــون قد انق�ســى على زواجهــا من العمانـــي واإقامتهــا معـــه فـي عمــان اإقامــة    3

م�سروعــة متوا�سلــة مدة ل تقــل عن )10( ع�ســرة اأعــوام ، ول يحــول دون اعتبـــار 

اإقامتها متوا�سلة غيابها خالل العام الواحد مدة ل تزيد على )60( �ستني يوما .

اأن تكون ملمة باللغة العربية حتدثا .   4

اأن تكون ح�سنة ال�سرية وال�سلوك .   5

األ يكون قد �سبق احلكم عليها نهائيا بعقوبة جناية اأو فـي جرمية خملة بال�سرف    6

اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليها اعتبارها .

اأن تقـــر كتابــــة برغبتهـــا فـي التنازل عن جن�سيــة الدولة التي حتملهـــا ، واأن تقــدم    7

ما يثبت اأن قانونها يجيز لها ذلك .

املــادة ) 17 ( 

اأو املطلقة منــه التقـــدم بطلب احل�سول علــى اجلن�سيـــة  اأرملة العماين  يجوز لالأجنبيـــة 

العمانية اإذا توافرت فيها ال�سروط الآتية :

اأن يكـــون زواجهـــا قد مت مبوافقة م�سبقـــة من الـــوزارة ، ول ي�سري هـــذا ال�ســـرط    1

على من كان زواجها قد مت قبل ح�سول زوجها على اجلن�سية العمانية .

اأن يكون لها ولد من زوجها العماين .   2

اأن يكون قد م�سى على اإقامتها فـي عمان اإقامة م�سروعة متوا�سلة مدة ل تقل    3

عن )15( خم�سة ع�سر عاما ، ول يحول دون اعتبار اإقامتها متوا�سلة غيابها خالل 

العام الواحد مدة ل تزيد على )60( �ستني يوما .

األ تكون متزوجة بغري عماين .   4

اأن تكون ملمة باللغة العربية حتدثا .   5

اأن تكون ح�سنة ال�سرية وال�سلوك .   6
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األ يكون قد �سبق احلكم عليها نهائيا بعقوبة جناية اأو فـي جرمية خملة بال�سرف    7

اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليها اعتبارها .

اأن تكون لئقة �سحيا وخالية من الأمرا�ص املعدية ، وفقا ملا حتدده الالئحة .   8

اأن تقـــر كتابـــة برغبتها فــي التنــازل عن جن�سية الدولـــة التي حتملها ، واأن تقـــدم    9

ما يثبت اأن قانونها يجيز لها ذلك .

املــادة ) 18 ( 

يجوز منح اجلن�سية العمانية للقا�سر ولد املراأة العمانية من زوجها الأجنبي اإذا توافرت 

ال�سروط الآتية :

اأن تكون الأم اأرملة اأو مطلقة ، اأو غاب عنها اأو هجرها زوجها جلهة غري معلومة    1

ملدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأعوام متوا�سلة ، ويثبت هذا الغياب اأو الهجر بحكم 

ق�سائي .

اأن يكون زواج والديه قد مت مبوافقة م�سبقة من الوزارة ، ول ي�سري هذا ال�سرط    2

على من كان زواجها قبل ح�سولها على اجلن�سية العمانية . 

اأن تكون ح�سانته لأمه مبوجب حكم ق�سائي .   3

اإقامة م�سروعة متوا�سلة مدة ل تقل    4 اإقامته فـي عمان  اأن يكون قد م�سى على 

عن )10( ع�سرة اأعوام ، ول يحول دون اعتبار اإقامته متوا�سلة غيابه خالل العام 

الواحد مدة ل تزيد على )60( �ستني يوما .

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .   5

األ يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية اأو فـي جرمية خملة بال�سرف    6

اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

موافقــة ولــي اأمــر القا�سـر - اإن وجــــد - كتابــة علـــى عـــدم ممانعتــه فــــي ح�سوله    7

على اجلن�سية العمانية .

اأن يقدم ما يثبت اأن قانون الدولة التي يحمل القا�سر جن�سيتها يجيز له التنازل    8

عنها .
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الف�ســـل الرابـــع

فقـد اجلن�سيـة واإ�سقاطهـا و�سحبهـا

املــادة ) 19(

يفقد العماين جن�سيته العمانية بحكم القانون اإذا اكت�سب جن�سية اأخرى ، باملخالفة لأحكام 

هذا القانون .

املــادة ) 20 ( 

ت�سقط اجلن�سية العمانية عن العماين ب�سفة اأ�سلية اإذا ثبت اأنه :

ينتمي اإىل جماعة اأو حزب اأو تنظيم يعتنق مبادئ اأو عقائد ت�سر مب�سلحة عمان .   1

يعمـــل حل�ســـاب دولـــة اأجنبيـــة بـــاأي �سفـــة كانــــت ، �ســــواء كــــان عملــــه داخــــل عمــــان    2

اأو خارجهــا ، ومل يلب طلب احلكومـــة العمانيــة برتك هذا العمــل خـــالل الأجــل 

املحدد له .

يعمل ل�سالح دولة معادية تعمل �سد م�سلحة عمان .   3

ويجوز رد اجلن�سية العمانية ملن اأ�سقطت عنه اإذا زالت اأ�سباب الإ�سقاط .

املــادة ) 21 ( 

تـ�سحب اجلن�سية العمانية عن كل من منحت له اإذا ثبت اأنه :

توافرت ب�ساأنه اأي من احلالت املن�سو�ص عليها فـي املادة )20( من هذا القانون .   1

اكت�ســـــب اجلن�سيــــة العمانية بو�سائـــل غيــــر قانونيـــة ، وين�ســــرف ذلك اإلـــــى كـــــل    2

من اكت�سبها تبعا له .

حكم عليه فـي اإحدى اجلرائم الواقعة على اأمن الدولة .   3

اأكثــر من جنايـــة خالل الأعـــوام اخلم�ســة التاليــة    4 حكــم عليــه بعقوبة نافذة فـي 

حل�سوله على اجلن�سية العمانية .

اأقام خارج عمان خالل الأعوام الع�سرة التالية حل�سوله على اجلن�سية العمانية ملدة    5

تزيد على )6( �ستة اأ�سهر متوا�سلة دون مربر اأو ت�سريح بذلك ، وفق الإجراءات 

التي حتددها الالئحة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1066(

الف�ســل اخلامـــ�س

العقوبــــــات

املــادة ) 22 ( 

مــع عدم الإخــالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ص عليها قانون اآخر ، يعاقب بال�سجــن مدة ل تقــل 

عن )1( عام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأعوام ، وبغرامة ل تقل عن )5000( خم�سة اآلف 

ريال عماين ، ول تزيد على )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

بق�سد  يقدم م�ستندات غري �سحيحة  اأو   ، كاذبة  ال�سلطات مبعلومات  اأمام  كل من يديل 

احل�سول على اجلن�سية العمانية لنف�سه اأو لغريه اأو نفيها عنه اأو عن غريه .

-9-




