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وزارة الداخليـــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2019/92
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون اجلن�سية العمانية
ا�ستنادا �إلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2014/38
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون اجلن�سية العمانية  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من رم�ضــــــــــــان 1440هـ
املـوافـــــق  2 :من يونيـــــــــــــــو 2019م
حمـود بـن فـي�صـل البو�سعيـدي
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحة التنفـيذية لقانون اجلن�سية العمانية
الف�صــــل الأول
تعريفـات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
ف ــي تطبيــق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعاين املبينة ذاتها
فـي قانون اجلن�سية العمانية  ,كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القـانـــون :
قانون اجلن�سية العماني ــة .
الدائـــرة :
دائرة اجلن�سي ــة واجلــوازات فـي الــوزارة .
الطلبات املتعلقة مب�سائل اجلن�سية :
طلبات االعرتاف باجلن�سية الأ�صلية وا�سرتدادها  ,ومنح اجلن�سية  ,والتنازل عنها  ,واجلمع
بينها  ,وبني �أي جن�سية �أخرى .
املــادة ( ) 2
تقدم الطلبات املتعلقة مب�سائل اجلن�سية �إلى الدائرة على النماذج الت ــي تعده ــا ال ــوزارة
لهذا الغر�ض  ,وذلك من �صاحب ال�ش�أن �شخ�صيا � ,أو وليه � ,أو و�صيه .
ويجوز تقدمي طلبات االعتــراف باجلن�سي ــة الأ�صلي ــة �إل ــى �سف ــارات عم ــان  ,وقن�صلياته ــا
�إذا كان �صاحب ال�ش�أن يقيم خارجها .
املــادة ( ) 3
يجب مطابقة الن�سخ مع �أ�صل امل�ستندات الواجب توافرها للطلبات املتعلقة مب�سائل اجلن�سية
وفقا لأحكام هذه الالئحة  ,وتختم  ,وتوقع من املوظف املخت�ص فـي الدائرة بت�سلم الطلب ,
على �أن تكون تلك امل�ستندات م�صادقا عليها من اجلهة املخت�صة فـي وزارة اخلارجية �إذا كانت
�صادرة من خارج عمان .
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املــادة ( ) 4
تتولى الوزارة درا�سة الطلبات املتعلقة مب�سائ ــل اجلن�سي ــة وفق ال�ضواب ــط والإجـ ــراءات
املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن  ,ولها  -بالإ�ضافة �إلى امل�ستندات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة -
طلب �أي م�ستندات �أخرى تراها �ضرورية .
املــادة ( ) 5
يجوز للوزارة طلب �أي م�ستندات تراها �ضرورية فـي حالة منح اجلن�سية العمانية � ,أو ردها
طبقا لأحكام املادة ( )8من القانون .
املــادة ( ) 6
يلتزم كل من يتقدم ب�أي من الطلبات املتعلقة مب�سائل اجلن�سية مراجعة الدائرة لإنهاء
الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ,و�أي �إجراءات �أخرى حتددها الوزارة  ,وذلك
خالل مدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إخطاره بالإجراء املطلوب قابلة للتمديد
مبوافقة الوزارة ملدة مماثلة بناء على طلب كتابي .
وفـي حالة م�ضي تلك املدة دون �إكمال الإجراء املطلوب يلغى الطلب  ,وعلى �صاحب ال�ش�أن
تقدمي طلب جديد وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
يثبت �شرط الإقامة امل�شروعة املتوا�صلة املن�صو�ص عليها فـي القانون  ,بالإقامة القانونية
الفعلية امل�ستمرة من خالل بيانات جواز ال�سفر  ,و�أي و�سيلة �إثبات �أخرى .
املــادة ( ) 8
يثبت �شرط ح�سن ال�سرية وال�سلوك  ,وعدم احلكم نهائيا بعقوبة جناية � ,أو فـي جرمية
خملة بال�شرف � ,أو الأمانة  ,املن�صو�ص عليه فـي القانون مبوجب �شه ــادة �ساري ــة املفع ــول
�صادرة من اجلهات املخت�صة .
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املــادة ( ) 9
يثبت �شرط اللياقة ال�صحية  ,واخللو من الأمـرا�ض املعديـة  ,املن�صو�ص عليه فـي القانون
مبوجب �شهادة �صحية من م�ؤ�س�سة �صحية حكومية خمت�صة  ,وذلك وفق النموذج املعد
لهذا الغر�ض من الوزارة .
املــادة ( ) 10
حت�صل الر�ســوم عــن الطلب ــات املتعلق ــة مب�سائـ ــل اجلن�سيـ ــة املح ــددة فـ ــي امللحـ ــق املرف ــق
بهذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
اجلن�سيـة الأ�صليـة وا�سرتدادهـا
املــادة ( ) 11
يجب عن ــد تقدي ــم طلـ ــب االعتـ ــراف باجلن�سيـ ــة الأ�صليـ ــة ا�ستيف ــاء امل�ستنـ ــدات املح ــددة
فـي النماذج املعدة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 12
يجب عند تقدمي طلب ا�سرتداد اجلن�سية الأ�صلية �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة � -إن وجدت  -من جواز ال�سفر  ,والبطاقة ال�شخ�صية اللتني كان يحملهما
قبل تنازله عن اجلن�سية العمانية .
 - 2ن�سخة من جواز ال�سفر  ,والبطاقة ال�شخ�صية اللتني يحملهما � ,أو ما فـي حكمهما .
 - 3ن�سخة من بطاقة مقيم �سارية املفعول � ,أو �إقرار كتابي برغبته فـي اال�ستقرار فـي عمان .
 - 4ن�سخة من عقد الزواج �إذا كان متزوجا  ,ومن جـوازات �سفـر الزوجة  ,والأوالد ,
و�شهادات ميالدهم � ,إذا كان لديه �أوالد .
� - 5شهادة تثبت تنازله عن اجلن�سية العمانية � ,صادرة من الوزارة .
� - 6شهادة من �سفارة الدولـة التي يحمل جن�سيتها � ,أو من اجلهات املخت�صة فـي تلك
الدولة تفـيد �أن قانونها يجيز له التنازل عن جن�سيتها .
� - 7شهادة عدم حمكومية  ,و�شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �ساريتا املفعــول � ,صادرت ــان
من اجلهات املخت�صة .
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� - 8شهادة عدم حمكومية �سارية املفعول من الدولة التي يحمل جن�سيتها .
� - 9شهادة �صحية �سارية املفعول تثبت خلوه من الأمرا�ض املعدية .
� - 10إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن رغبته فـي التنازل عن جن�سيته .
� - 11إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن حتديد �أ�سماء �أوالده الق�صر  ,مع �إرفاق جميع
م�ستنداتهم  ,وحتديث هذه البيانات كلما ا�ستدعى الأمر ذلك .
املــادة ( ) 13
يجب على من ا�سرتد اجلن�سية الأ�صلية  ,مراجعة الوزارة ال�ستكمال �إجراءات ا�ستخراج
جواز ال�سفر العماين له  ,ولأوالده الق�صر  ,وذلك خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل
باملر�سوم ال�سلطاين برد اجلن�سية العمانية  ,ما مل تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك
يقدرها الوزير .
املــادة ( ) 14
يجب عند تقدمي طلب التنازل عن اجلن�سية العمانية �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من جواز ال�سفر  ,والبطاقة ال�شخ�صية .
 - 2م�ستن ــد ر�سم ــي م ــن الدولــة املتقدم بطلب احل�صول على جن�سيتها يفـيد تقدمي
طلبه .
� - 3شهادة من اجلهة املخت�صة بال�سجل العقاري تفـيد عدم ملكيته �أي �أرا�ض �أو عقارات
فـي املناطق التي يحظر متلكها لغري العمانيني .
� - 4إقرار كتابي يوقع �أمام الدائرة يفـيد بعدم وجود �أي التزامات عليه .
وعلى الدائرة خماطبة اجلهات املخت�صة للت�أكد من عدم وجود �أي مطالبات � ,أو التزامات
ق�ضائية � ,أو مالية عليه � ,أو �أي التزامات �أخرى جتاه عمان .
ويلتزم مقدم الطلب  -فـي حال املوافقة على طلبه  -ت�سليم جواز �سفره  ,وبطاقته ال�شخ�صية ,
و�أي وثيـ ــقة عماني ــة �أخ ــرى تطلبه ــا الـ ــوزارة �إلى اجلهة التــي �أ�صدرتها � ,أو �إلى الدائرة ,
�أو �إلى �سفارات عمان  ,وقن�صلياتها �إذا كـ ــان خارج ــها  ,وذلك بع ــد اكت�سابه جن�سية �أخرى ,
وفـي جميع الأحوال يتم �إحالتها �إلى اجلهة التي �أ�صدرتها  ,على �أن تخطر الدائرة كتابيا
بذلك .
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الف�صــل الثالــث
منــح اجلن�سيــة العمانيـة
املــادة ( ) 15
يجب على الأجنبي عند تقدمي طلب احل�صول على اجلن�سية العمانية �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من جواز ال�سفر  ,مت�ضمنة ت�أ�شرية �إقامة �سارية املفعول  ,وختم �أول دخول
له لعمان �إن وجد .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية �أو ما فـي حكمها .
 - 3ن�سخة من بطاقة مقيم �سارية املفعول .
 - 4ن�سخة من عقد الزواج �إذا كان متزوجا  ,ومــن جـوازات �سفـر الزوجة  ,والأوالد ,
و�شهــادات ميالدهم � ,إذا كان لديه �أوالد .
 - 5ن�سخة من �شهادة �إثبات زواج من �أجانب �صادرة من الوزارة � ,إذا كان متزوجا بعمانية .
� - 6شهادة عدم حمكومية  ,و�شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �ساريتا املفعــول � ,صادرت ــان
من اجلهات املخت�صة .
� - 7شهادة عدم حمكومية �سارية املفعول من الدولة التي يحمل جن�سيتها .
� - 8شهادة �صحية �سارية املفعول تثبت لياقته �صحيا  ,وخلوه من الأمرا�ض املعدية .
 - 9م�ستند مبقدار راتبه � ,أو دخـله ال�شهـ ــري � ,ص ــادر م ــن اجله ــة الت ــي يعم ــل به ــا ,
�أو من اجلهة املخت�صة فـي عمان .
� - 10شهادة من �سفارة الدولـة التي يحمل جن�سيتها � ,أو من اجلهات املخت�صة فـي تلك
الدولة تفـيد �أن قانونها يجيز له التنازل عن جن�سيتها .
� - 11إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن رغبته فـي التنازل عن جن�سيته .
� - 12إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن حتديد �أ�سماء �أوالده الق�صر  ,مع �إرفاق جميع
م�ستنداتهم  ,وحتديث هذه البيانات  ,كلما ا�ستدعى الأمر ذلك .
املــادة ( ) 16
يجب على من منح اجلن�سية العمانية  ,مراجعة الوزارة ال�ستكمال �إجراءات ا�ستخراج جواز
ال�سفر العماين له  ,ولأوالده الق�صر الذين اكت�سبوها تبعا له  ,وذلك خالل (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية العمانية  ,ما مل تكن هناك ظروف
قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير .
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املــادة ( ) 17
يجب على الأجنبية زوجة العماين عند تقدمي طلب احل�صول على اجلن�سي ــة العماني ــة
�إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من جواز ال�سفر مت�ضمنة ت�أ�شرية �إقامة �سارية املفعول  ,وختم �أول دخول
لها لعمان �إن وجد .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية �أو ما فـي حكمها .
 - 3ن�سخة من بطاقة مقيم �سارية املفعول .
 - 4ن�سخة من عقد الـزواج .
� - 5شهادة من الكاتب بالعدل تفـيد ا�ستمرار قيام العالقة الزوجية .
 - 6ن�سخة من �شهادة �إثبات زواج من �أجانب �صادرة من الوزارة .
 - 7ن�سخة من جـواز �سفر الزوج  ,وبطاقته ال�شخ�صية  ,و�شهـادات ميالد الأوالد .
� - 8شهادة عدم حمكومية و�شهادة ح�سن �سرية و�سلــوك �ساريتـ ــا املفع ـ ــول �صادرت ـ ــان
من اجلهات املخت�صة .
� - 9شهادة من �سفارة الدولـة التي حتمل جن�سيتها � ,أو من اجلهات املخت�صة فـي تلك
الدولة تفـيد �أن قانونها يجيز لها التنازل عن جن�سيتها .
� - 10إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن رغبتها فـي التنازل عن جن�سيتها .
املــادة ( ) 18
يجب على الأجنبية �أرملة العماين � ,أو مطلقته عند تقدمي طلب احل�صول على اجلن�سية
العمانية �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من جواز ال�سفر مت�ضمنة ت�أ�شرية �إقامة �سارية املفعول  ,وختم �أول دخول
لها لعمان �إن وجد .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية �أو ما فـي حكمها .
 - 3ن�سخة من بطاقة مقيم �سارية املفعول .
 - 4ن�سخة من عقد الزواج  ,و�شهادات ميالد الأوالد .
 - 5ن�سخة من �شهادة وفاة الزوج � ,أو الطالق منه .
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 - 6ن�سخة من �شهادة �إثبات زواج من �أجانب �صادرة من الوزارة .
� - 7شهادة من الكاتب بالعدل تفـيد الإقرار بعدم الزواج من �أجنبي .
� - 8شهادة عدم حمكومية  ,و�شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �ساريتا املفعــول � ,صادرت ــان
من اجلهات املخت�صة .
� - 9شهادة �صحية �سارية املفعول تثبت لياقتها �صحيا  ,وخلوها من الأمرا�ض املعدية .
� - 10شهادة من �سفارة الدولـة التي حتمل جن�سيتها � ,أو من اجلهات املخت�صة فـي تلك
الدولة تفـيد �أن قانونها يجيز لها التنازل عن جن�سيتها .
� - 11إقرار كتابي �أمام الدائرة يت�ضمن رغبتها فـي التنازل عن جن�سيتها .
املــادة ( ) 19
يجب عند تقدمي طلب احل�صول على اجلن�سيــة العماني ــة للقا�ص ــر ول ــد امل ــر�أة العماني ــة
من زوجها الأجنبي �إرفاق امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة من �شهادة ميالد القا�صر  ,وجواز �سفره  ,مت�ضمنا ت�أ�شرية �إقامة �سارية
املفعول .
 - 2ن�سخة من عقد الزواج  ,ومن جواز �سفر الأم  ,وبطاقتها ال�شخ�صية .
 - 3ن�سخة � -إن وجدت  -من جواز �سفر الأب .
 - 4ن�سخة من �شهادة �إثبات زواج من �أجانب �صادرة من الوزارة .
 - 5ن�سخة من �شهادة الوفاة � ,أو الطالق �أو حكم ق�ضائي �صادر بغياب الأب الأجنبي ,
�أو هجره للزوجة .
 - 6ن�سخة من احلكم الق�ضائي الذي يثبت ح�ضانة الأم للقا�صر .
� - 7شهادة عدم حمكومية  ,و�شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �ساريتــا املفع ــول �صادرت ــان
من اجلهات املخت�صة .
� - 8شهادة من �سفارة الدولـة التي يحمل جن�سيتها � ,أو من اجلهات املخت�صة فـي تلك
الدولة تفـيد �أن قانونها يجيز له التنازل عن جن�سيتها .
 - 9موافقة كتابية من ويل �أمر القا�صر � -إن وجد  -بعدم املمانعة من ح�صول القا�صر
علـى اجلن�سية العمانيـة .
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املــادة ( ) 20
يثبت �شرط الإملام باللغة العربية املن�صــو�ص علي ــه فـ ــي القان ــون مبوج ــب اخت ــبار كتاب ــي ,
�أو مقابلة �شفهية  ,وتتولى الدائرة �إجراء االختبار واملقابلة وفقا للنماذج املعدة لذلك ,
وي ــجوز �إع ــادة االخت ــبار � ,أو املقابل ــة بعـد م�ضي (� )6ستة �أ�شهر على الأقل  ,وفـي جميع
الأحوال ال يجوز �أن يزيد عدد االختبارات �أو املقابالت على (� )4أربع مرات .
املــادة ( ) 21
يلتزم كل من متت املوافقة على منحه اجلن�سية العمانية �أن يق�سم �أمام رئي�س املحكمة
االبتدائية التي يقع فـيها مقر �إقامته ب�أن يكون وال�ؤه لعمان  ,و�أن يحرتم نظامها الأ�سا�سي ,
وقوانينها وعاداتها  ,وتقاليدها  ,و�أن يكون مواطنا �صاحلا  ,وتتولى الدائرة التن�سيق مع
املحكمة املخت�صة فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صــل الرابــع
فقد اجلن�سية العمانية �أو �إ�سقاطها �أو �سحبها
املــادة ( ) 22
يلتزم كل من فقد اجلن�سية العمانية � ,أو �أ�سقطت عنه � ,أو �سحبت منه ت�سليم جواز �سفره ,
وبطاقته ال�شخ�صية  ,و�أي وثيقة عمانية �أخرى تطلبها الوزارة  ,خالل ( )90ت�سعني يوما
من تاريخ فقد اجلن�سية � ,أو �إ�سقاطها � ,أو �سحبها � ,إلى اجلــهة الت ــي �أ�صدرته ــا � ,أو �إلى الدائرة ,
�أو �إلى �سفارات عمان وقن�صلياتها �إذا ك ــان خارجه ــا  ,وفـي جمي ــع الأح ــوال يت ــم �إحالتهـ ــا
�إلى اجلهة التي �أ�صدرتها  ,على �أن تخطر الدائرة كتابيا بذلك عند ت�سلم تلك الوثائق .
وتتولى الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ا�سرتجـ ــاع تلك الوثائـ ــق فـ ــي ح ــال ع ــدم
ت�سليمها خالل املدة املحددة .
املــادة ( ) 23
تتولى الدائرة التحقق من عدم ثبوت �إحدى احلاالت الواردة فـي املادة ( )21من القانون ,
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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املــادة ( ) 24
يلتزم كل من منحت له اجلن�سية العمانية عدم الإقامة خارج عمان ملدة تزيد على (� )6ستة
�أ�شهر متوا�صلة خالل الأعوام الع�شرة التالية حل�صوله على اجلن�سية العمانية �إال مبوجب
ت�صريح من الوزارة � ,أو كان ذلك ملربرات تقبلها الوزارة .
وي�شرتط للح�صول على الت�صريح �أن يتقدم �صاحب ال�ش�أن �إلى الدائرة بطلب على النموذج
املعد لهذا الغر�ض وفقا للآتي :
� - 1أن يتم تقدمي الطلب قبل �شهر على الأقل من تاريخ �إقامته فـي اخلارج .
 - 2حتديد املدة التي �سيق�ضيها خارج عمان .
 - 3حتديد �أ�سباب الإقامة فـي اخلارج م�ؤيدا بامل�ستندات .
� - 4إرفاق �أي م�ستند �آخر تراه الوزارة �ضروريا .
وفـي حال وجود �صاحب ال�ش�أن خارج عمان  ,وا�ضطرته الظروف �أن متتد �إقامته ملدة تزيد
على املدة املحددة  ,فـيجب عليه �أن يتقدم بطلب �إلى الدائرة � ,أو �إلى �سفارات عمان ,
وقن�صلياتها قبل انتهاء املدة  ,على �أن يت�ضمن الطلب حتديد املدة التي �سيق�ضيها خارج
عمان  ,و�أ�سباب  ,ومربرات ذلك  ,مع �إرفاق امل�ستندات امل�ؤيدة للطلب .
وتتولى الوزارة درا�سة الطلبات التي تقدم وفقا لهذه املادة  ,والبت فـيها موافقة � ,أو رف�ضا
خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب  ,وفـي حال انتهاء هذه
املدة دون رد يعترب ذلك رف�ضا للطلب  ,ويلتزم مقدم الطلب �إذا كان خارج عمان العودة
�إليها خالل ( )10ع�شرة �أيام من تاريخ �إخطاره برف�ض الطلب � ,أو مرور املدة امل�شار �إليها
دون رد .
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ملحــــق
ر�سوم الطلبات املتعلقة مب�سائل اجلن�سية
م

نـــوع الطلـــب

الر�سم بالريال العماين

1

طلب ا�سرتداد اجلن�سي ــة العمانية ,
�أو التنازل عنها

200

2

طلب احل�صـول علـى اجلن�سي ــة العمانية

600

طلب احل�صول على اجلن�سية العمانية للأجنبية
 3زوجة العماين � ,أو �أرملة العماين � ,أو مطلقته ,
�أو للقا�صر ولد املر�أة العمانية
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