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اجلريدة الر�سمية العدد )943(

مر�ســــوم �ســــلطانى

رقــم 2011/84

باإ�سـدار قانـون اجلريـدة الر�سميـة

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون اجلريدة الر�سمية رقم 4 ل�سنة 1973 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 94/114 باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة ال�سوؤون القانونية ، 

وعلى القانون املاىل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 98/47 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فى �سـاأن اجلريدة الر�سمية بالقانون املرفق .

 املــادة الثانيــــة 

يلغــى قانـــون اجلريــدة الر�سميــة رقـــم 4 ل�سنــة 1973 امل�ســار اإليــه ، كما يلغى كل ما يخالف 

القانون املرفق اأو يتعار�ض مع اأحكامه . 

 املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 14 من  �ســــوال �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 13 من �سبتمرب �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانــون اجلريـــدة الر�سميـــة

املـــادة ) 1 (

فى تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنـى اآخر :

الــــــــــوزارة :

وزارة ال�سوؤون القانونية .

الوزيـــــــــــر :

وزير ال�سوؤون القانونية .

املدير العام :

مدير عام اجلريدة الر�سمية بالوزارة .

املـــادة ) 2 (

يكــون لل�سلطنــة جريــــدة ت�سمــى " اجلريـــدة الر�سميــة " ت�سدرهــا الوزارة فى اأول يوم عمل 

من كل اأ�سبوع طاملا وجدت مادة �ساحلة للن�سر فيها ، وكان الن�سر ممكنا .

وللوزارة اإ�سدار مالحق م�ستقلة للجريدة الر�سمية فى ذات تاريخ �سدورها اأو فى تاريخ 

لحق كلما دعت احلاجة اإىل ذلك بح�سب تقدير الوزير اأو من يفو�سه .

املـــادة ) 3 (

ين�سر فى اجلريدة الر�سمية املواد الآتية :

1 - القوانني .

2 - املرا�سيم ال�سلطانية .

3 - املعاهــــدات والتفاقيـــــات الدوليـــــة التــــــى تربمهــــــا ال�سلطنـــــــة اأو تن�ســــــم اإليهـــا ، 

بعد الت�سديق عليها .

4 - الأوامر والقرارات ال�سلطانية .

5 - اللوائح .

6 - القــرارات الوزارية والقرارات الإدارية الأخــرى التى ت�سدرهــا وحـــدات اجلهــاز 

الإدارى للدولة التى توجب القوانني اأو املرا�سيم ال�سلطانية ن�سرها فى اجلريدة 

الر�سمية ، اأو تقت�سى امل�سلحة العامة ن�سرها بح�سب تقدير الوزير اأو من يفو�سه .
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 ، الر�سمية  ن�سرها فى اجلريدة  ال�سلطانية  املرا�سيم  اأو  القوانني  توجـب  التى  املــواد   -  7

ويتحمــــل طالــب الن�ســــر وحـــده م�سوؤوليــة �سحـة البيانــات الــواردة فـى املــواد التـى 

تن�سر طبقا لهذا البند .

8 - اأيــة مـادة غري ما تقــدم ، تقتــ�سى امل�سلحــة العامـة ن�سرهــا فى اجلريــدة الر�سميــة 

بح�سب تقدير الوزير اأو من يفو�سه .

املـــادة ) 4 (

ت�سدر اجلريدة الر�سمية باللغة العربية ، ويجوز اإ�سدارها باللغتني العربية والإجنليزية 

اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك بح�سب تقدير الوزير اأو من يفو�سه .

املـــادة ) 5 (

يعمل بالقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات الطبيعة الت�سريعية واللوائح من تاريخ ن�سرها 

فى اجلريــدة الر�سميــة اأو مالحقهــا ما لــم ينــ�ض فيهــا على تاريــخ اآخر ، ويعد الن�سر قرينة 

على علم الكافة بها ول يقبل دليل على خالف ذلك .

املـــادة ) 6 (

حتــدد ر�سـوم الن�ســر فـى اجلريــدة الر�سميــة اأو مالحقهــا ور�ســوم ال�ستــراك ال�سنــوى فيها 

وثمن الإ�سدار الواحد منها بقرار من الوزير مبراعاة اأحكام القانون املاىل .

ويكون ال�سرتاك فى اجلريدة الر�سمية واإر�سال الإ�سدارات للم�سرتكني وفقا لالإجراءات 

التى ي�سدر بها قرار من الوزير . 

املـــادة ) 7 (

تتوىل الوزارة اإر�سال اأو ت�سليم ن�سخ جمانية من اجلريدة الر�سمية ومالحقها فى اأول يوم 

عمل تال لتاريخ �سدورها اإىل كافة وحدات اجلهاز الإدارى للدولة ، وي�سدر بتحديد عدد 

اأو من يفو�سه على اأن يراعى فى ذلك حجم  الن�سخ املجانية لكل وحدة قرار من الوزير 

الوحدة واحتياجاتها .

ويجــوز لأى وحــدة احل�ســول مبقابــل علــى اأعــداد اإ�سافيــة من اجلريدة الر�سمية ومالحقها 

زيادة على الن�سخ املجانية .   
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املـــادة ) 8 (

تعفى وحدات اجلهاز الإدارى للدولة من ر�سوم الن�سر فى اجلريدة الر�سمية ومالحقها ،  

وذلك ما مل يكن الن�سر حل�ساب الغري ومقابل ر�سوم مقررة قانونا ، فيجب فى هذه احلالة 

على تلك الوحدات حت�سيل ر�سوم الن�سر وتوريدها للوزارة .  

املـــادة ) 9 (

علـى وحــدات اجلهــاز الإدارى للدولـــة طالبــة الن�ســر فــى اجلريـــدة الر�سميــة اأو مالحقهـــا 

موافاة املدير العام بن�سختني من املادة املطلوب ن�سرها اإحداهما الكرتونية والأخرى ورقية 

اأن تكون كلتاهما مقروءة وبحالة جيدة ، وذلك  معتمدة من ال�سلطة املخت�سة بها ، على 

قبــل التاريــخ املحــدد لإ�سـدار اجلريــدة الر�سمية اأو ملحقها بوقــت كــاف ، واإل جاز للمديــر 

العام رف�ض طلب الن�سر اأو اإرجاوؤه حلني ا�ستيفاء ما تقدم . 

املـــادة ) 10 (

على املديــر العـام اتخــاذ كافــة الإجــراءات الالزمة لتح�سيـــر اإ�سدارات اجلريدة الر�سمية 

ومالحقها وا�ستالم املواد املطلوب ن�سرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ون�سرها وحفظ 

اأ�سولها ، واإن�ساء �سجل تقيد فيه املواد املذكورة باأرقام م�سل�سلة بح�سب تاريخ ورودها يبني 

قرينها ملخ�ض مبحتوى تلك املادة .


