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ديـوان البـالط ال�سلطانـي 

قـــرار ديوانــي

 رقم 2013/29

باإ�سـدار الالئحـة التنفيذيـة 

لقانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطني

ا�ستنــادا اإىل قانــون علــم الدولــة و�سعارهــا ون�سيدهـــا الوطنــي ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي 

رقم 2004/53 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر الآتــي :

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطني املرفقة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 20 من رجــــــب 1434هـ

املـوافــــق : 30 من مايــــــــو 2013م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيـــــــــر ديــــــــوان البــــــــــالط ال�سلطانــــــــــــــي 
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الالئحــة التنفيذيـــة

 لقانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطنـي

الف�سل الأول

تعريفـــــــات

املــادة ) 1 (

يكون للم�سطلحات الواردة بهذه الالئحة ذات املعاين املن�سو�ص عليها فـي قانون علم الدولة 

و�سعارها ون�سيدها الوطنـي امل�سار اإليه ، ويكون للم�سطلحات التالية املعنى املحدد قرين 

كل منها :

القــانــــــــــــــــــون : قانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطـنـي .

املوظف امل�سـوؤول : ال�سخـ�ص الــذي توكـل اإليـه مهمـة متابعـة اأو�ساع العلــم وفقـا لأحكـام 

القانون .

الف�سل الثاين

القواعـــد املنظمـــة للعلـــم 

املــادة ) 2 (

يرفع العلم ب�سفــة موؤقتـــة فـي املنا�سبــات الوطنيــة ، وعنـد زيــارة روؤ�ســاء الــدول وغريهم 

مـــن ال�سيـــوف الر�سميـــني لل�سلطنـــة ، وذلك فـي الطـــرق العامــــة وغريهـــا مـــن الأماكــــــن 

التي تقرتحها اجلهة املخت�سة ، ويعتمدها الوزير .

املــادة ) 3 (

، كما يو�سع  امل�ساركة  الدول  اأعالم  الر�سمية مبعية  فـي قاعات الجتماعات  العلم  يو�سع 

اأمام ممثل ال�سلطنة فـي طاولة الجتماع .

املــادة ) 4 (

التي  املوا�سفات واملقايي�ص  اأن يكون بذات  املواطنني  العلم فـي احتفالت  يراعى عند رفع 

حددها القانون ، ول يجوز رفع العلم بطريقة مهينة اأو ارتداء العلم اأو و�سعه دون �سارية ، 

كما يحظر و�سع العلم بطريقة غري لئقة على املركبات وغريها من و�سائل النقل .
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املــادة ) 5 (

يكــون رفــع العلــم فـي اجلــولت ال�سلطانيـة علـى بوابـة املخيم ال�سلطانــي ، ويكــون للعلــم 

ال�سدارة عند رفعه مع اأعالم اأخرى .

املــادة ) 6 (

يكون رفع العلم مبعية اأعالم اجلهات الع�سكرية والأمنية وهيئات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص 

مبراعاة ما ياأتي :

اأن يتو�سط العلم غريه من الأعالم ، واأن يكون على جهة اليمني عند رفعه مع علم  اأ - 

اآخر .

ب - اأن ترتفع �سارية العلم عن الأعالم الأخرى بن�سف مرت على الأقل .

املــادة ) 7 (

يحدد بكل من اجلهات والأماكن واملواقع الواردة باملــادة )4( من القانون موظف م�سوؤول 

عن رفع العلم ، ويجب موافاة اجلهة املخت�سة با�سم املوظف امل�سوؤول .

املــادة ) 8 (

يلتزم املوظف امل�سوؤول بكل ما ي�سدر عن اجلهة املخت�سة من تعليمات بخ�سو�ص العلم .

املــادة ) 9 (

يلتــــزم كـــل مـــن امل�سنعــني وامل�ستورديـــن للعلـــم باملوا�سفــــات واملقا�ســــات املن�ســـو�ص عليهــــا 

ال�سـادر لهــم بالت�سنيـــع وال�سترياد مـــا يفيـد  ، ويجب ت�سمـني الرتخيــ�ص  القانــون  فـي 

تعهدهم باللتزام بتلك املوا�سفات .

املــادة ) 10 (

ل يجوز ت�سنيع اأو ا�سترياد اأي مواد حتتوي على علم الدولة اإل بعد احل�سول على ترخي�ص 

بذلك من وزارة التجارة وال�سناعة ، وبعد موافقة اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 11 (

ينكــ�ص العلــم وفقا للمادة )9( من القانـون من قبــل املوظف امل�سوؤول ، وذلك عنــد الإعــالن 

عن احلداد الر�سمي وفقا للمادة املذكورة .
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الف�سل الثالث

ال�سعـــــــار

املــادة ) 12 (

يجـــب على الكافـــة اللتـــزام ب�سكـــل ال�سعــار املحدد بالقانــون ، ول يجوز و�سعـــه اأو اإدخالـــه 

فـي �سعار اآخر اإل مبوافقة اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 13 (

تلتــزم كــل وحـدة حكوميــة ب�سحــب اأي اأوراق اأو اأختــام ل تتوافــر فيهــا موا�سفـات ال�سعــار ، 

ومينع تداولها .

الف�سل الرابع

الن�سيـــــــد 

املــادة ) 14 (

املحددة  الأحوال  فـي  الن�سيد  اأداء  عند  واجلهات اخلا�سة  الوحدات احلكومية  على  يجب 

باملـــادة )14( من القانون اأن يكون بذات ال�سيغة املحددة به . 

املــادة ) 15 (

للجهة املخت�سة - بناء على اأوامر جاللة ال�سلطان - حتديد املقطع الذي يوؤدى من الن�سيد 

فـي الأحوال املحددة باملــادة )14( من القانون .


