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القانون(*) :- بحكم عمانياً (١): يعتبر مادة

عماني . أب من خارجها او عمان في ولد ١- من
اجلنسية. فاقد وأصبح أبوه عمانياً كان او ، شرعاً ألب تثبت بنوته لم االب اذا وكان مجهول عمانية من أم خارجها عمان او في ولد من -٢

والدين مجهولني . من عمان ولد في من -٣
كذلك . واستمر اجلنسية فاقد االبن والدة وقت األب يكون على ان فيها ولد ابوه قد وكان العادية اقامته منها وجعل عمان في ولد من -٤

التالية :- الشروط فيه توافرت إذا العمانية باجلنسية التجنس طلب لالجنبي يجوز :(٢) مادة

وقراءة. كتابة العربية باللغة ملماً الرشد سن بالغاً يكون ان -١
متزوجا كان اذا ميالدية أعوام عشرة او عاما ميالدياً عشرين عن ملدة التقل متواصلة شرعية اقامة السلطنة في اقامته طلبه يسبق أن -٢

على العام خالل غيابه مدة تزيد اال شريطة اخلاصة ألعماله عن البالد فترات مؤقته غيابه متواصلة اقامته اعتبار دون واليحول بعمانية
الشهرين.

إليه رد قد يكن ما لــم االمانة أو مخله بالشــرف جرمية في عليه احلكم يسبق لم العاهات من خالياً البنية السيرة سليم حسن يكون ان -٣
. اعتباره

يعولهم . من وحاجة حاجته يكفي لسد ما عليه تدر مشروعة للرزق وسيلة لديه يكون ٤- ان
يجيز قانون بلده وان جنسيته االصليه عن التنازل في فيه برغبته يقر وزارة الداخلية في لذلك املعد النموذج على اجلنسية بطلب يتقدم ان -٥

اآلتية :- اليمني بها يقيم التي احملافظة أو الوالية في القضاء امام يقسم ان الطالب على يتعني الطلب قبول وفي حالة ذلك له
أقول ما واهللا على مواطناً صاحلاً أكون وان وتقاليدها وعاداتها قوانينها احترم وان عمان لسلطنـــة مــوالياً ان اكون العظيم باهللا اقسم <

. شهيد

في اليها التجنس املشار بشروط التقيد دون الجنبي وذلك العمانية اجلنسية منح خاص سلطاني مرسوم ومبقتضى استثناء يجوز :(٣) مادة
. القانون هذا من الثانية املادة

خمس عمان في معه واقامتها منه على زواجها انقضى والتي العمانية اجلنسية اكتسب الذي االجنبي االجنبية زوجة للمرأة يجوز :(٤) مادة
السنة خالل في لهم يجوز أنه على ، ألبيهم تبعاً العمانية القصر اجلنسية االوالد ويكتسب .. العمانية اجلنسية طلب االقل على سنوات

اليها املشار التجنس لشروط وفقاً اجلنسية العمانية طلب لهم فيجوز الراشدون االوالد أما ، عنها طلب التخلي الرشد سن لبلوغهم التالية
القانون(*). هذا من الثانية املادة في

على االقل ، سنوات خمس عمان في معه واقامتها منه على زواجها أن ينقضي وشريطة عماني من تتزوج التي االجنبية للمرأة يجوز :(٥) مادة
. العمانية(*) اجلنسية على احلصول طلب

. وبصورة فردية سلطاني مرسوم املتقدمة احلاالت جميـع في اجلنسية مبنح (٦): يصدر مادة
. االسباب ابداء دون القانون هذا من الثانية املادة شروط من املستثناه في االحوال حتى التجنس طلب ويجوز رفض

نشر تاريخ من السلطنة لقوانني طبقاً املدنية احلقوق ممارسة السابقة لالحكام طبقاً العمانية اجلنسية اكتسب الذي يحق لالجنبي :(٧) مادة
. ذلك خالف على املذكور املرسوم ينص لم الرسمية ما اجلريدة في مبنحه اجلنسية السلطاني الصادر املرسوم

التنازل العماني على كما يحظر ، ذلك في يرخص مرسوم سلطاني مبقتضى إال أخرى جنسية واية العمانية بني اجلنسية اجلمع يحظر :(٨) مادة
واجباته بجميع وفائه من التأكد وبعد سلطاني مرسوم ذلك مبقتضى له في إذا رخص إال أجنبية جنسية الكتساب العمانية جنسيته عن

. السلطنة جتاه والتزاماته

له تبعاً أوالده القصر يفقدها كما ، القانون هذا الحكام اجنبية باخلالف جنسية إذا اكتسب القانون بحكم جنسيته العماني يفقد :(٩) مادة
. اياها مينحهم اجلنسية تلك قانون كان إذا والدهم جنسية ويكتسبون

عمان أو في العادية اقامتهم كانت إذا الرشد سن لبلوغهم التالية السنة خالل العمانية اجلنسية املذكورين طلب استراد الوالده يجوز على انه
. القانون هذا من الثانية املادة والرابعة من الثالثة الفقرتني شروط وتوافرت لهم فيها االستقرار في برغبتهم كتابة وأقروا إليها عادوا قد كانوا
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جلاللة السلطان ترفع ان القانون هذا من (٥١) املادة في إليها للجنة املنازعات املشار يجوز السابقتني املادتني بحكم عدم االخالل مع :(١٠) مادة
جاللة بالتوقيع من اعتمادها فور التوصيات ويعمل بهذه أخرى وجنسية العمانية اجلنسية بني اجلمع فيها يجوز التي احلاالت عن توصياتها

. السلطان

جنسية الكتساب بالتنازل عنها الداخلية لوزير طلبا قدمت اذا اال العمانية بجنسيتها حتتفظ اجنبي من تتزوج التي العمانية (١١): املرأة مادة
في حالة لها ويجوز ، القانون هذا من املادة الثامنة لنص طبقا ذلك في لها يرخص ان وعلى ، مبنحها جنسيته يسمح وكان قانون زوجها زوجها

قد كانت أو عمان في العادية اقامتها وكانت الداخلية لوزير طلبا قدمت اذا العمانية جنسيتها استرداد طلب كان سبب ألى الزوجية انتهاء
. فيها(*) االستقرار في برغبتها وأقرت اليها عادت

سلطاني . (٩) و (١١) مرسوم املادتني اليها في املشار احلاالت في لطالبيها العمانية اجلنسية يصدر برد :(١٢) مادة

سلطاني :- مبرسوم العمانية اجلنسية يجرد من :(١٣) مادة

تبعاً له . اكتسبها من منها كل يجرد كما ، والتزوير الغش كاذب أو بطريق بيان على بناء العمانية اجلنسية حصل على انه يثبت من كل -١
العقائد. أو املبادىء تلك تنظيم يعتنق حزب أو أو جماعة ينتمي إلى أو الدينية عقائد أو يعتنق مباديء انه يثبت من كل -٢

بترك العمانية احلكومة طلب يلب ولم خارجها عمان أو داخل عمله كان سواء كانت باية صفة اجنبية دولة يعمل حلساب يثبت ان من كل -٣
احملدد له. االجل خالل العمل هذا

عمان. مصلحة ضد أو معادية دولة لصالح يعمل انه يثبت من كل -٤
ينتمي إلى انه يثبت أو السلطنة أمن الواقعة على اجلرائم احدى في عليه التجنس ويحكم بطريق العمانية اجلنسية على حصل من كل -٥

. السلطنة أمن على أو االعتداء قام بالتآمر تنظيم أو حزب أو جماعة

مرسوم سلطاني. بالرد ويصدر التجريد زالت اسباب إذا منها جرد اجلنسية العمانية ملن رد الداخلية وزير تنسيب على بناء يجوز :(١٤) مادة

املرسوم هذا من (٦١) في املادة عليها املنصوص العقوبات وفرض العمانية املتعلقة باجلنسية املنازعات في بالفصل تختص :(١٥) مادة
الديوان شؤون وزارة من ومندوب واجلمارك الشرطة عام ومفتش القصر مكتب رئيس من كل وعضوية رئيساً الداخلية من وزير تشكل جلنة

. رئيس اللجنة يختارهم قضاة السلطنة واثنني من ، االقل على وكيل وزاره بدرجة السلطاني

الفي ريال على التزيد بغرامة أو سنتني مدة التتجاوز بالسجن يعاقب العماني اجلزاء قانون في الواردة بالعقوبات مع عدم املساس :(١٦) مادة
العمانية اجلنسية بقصد اكتساب غير صحيحة وثائق يقدم أو كاذبة مبعلومات اتصة السلطات أمام يدلي من كل معا بالعقوبتني أو عماني

. لغيره أو لنفسه

التي  والشهادات على الطلبات تستحق التي الرسوم املالية وزارة املشرف على الوزير موافقة بعد الداخلية وزير من بقرار حتدد :(ً مكررا ١٦) مادة
. شهادة(*) أو طلب عن كل عماني ريال مائة اليجاوز مبا القانون، وذلك أحكام هذا تطبيق في نطاق تصدر أو تقدم

في الرشد سن ويعتبر خالف ذلك على نص إذا سواء إال حد على واالنثى وعماني الذكر اجنبي تشتمل كلمات القانون هذا تطبيق في :(١٧) مادة
. ميالدياً عشر الثامنة اجلنسية متام شئون

يتعارض  او القانون هذا احكام نص يخالف أي يلغى كما ، إليه املشار وتعديالته العمانية باجلنسية اخلاص ٢٧/١ رقم القانون يلغى :(١٨) مادة
. معه

. تاريخ صدوره من اعتباراً به ويعمل الرسمية اجلريدة في هذا املرسوم ينشر :(١٩) مادة


