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اجلريدة الر�سمية العدد )949(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2011/118

باإ�سدار قانون ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية

�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 اأ�سرار الوظيفة والأماكن املحمية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 75/36 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية باأحكام القانون املرفق .

املــادة الثانيــــة

يلغــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 75/36 امل�سار اإليـه ، كمــا يلغـى كـل مـا يخالـف هـذا املر�ســوم 

والقانون املرفق اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي : 28 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 26 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية 

الف�سل الأول 

تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 (

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

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

كل من ي�سغــل وظيفــة عامــة باإحدى وحـدات اجلهاز الإداري للدولة ،  املوظــــــــــــــــــف : 

ويعترب فـي حكم املوظف اأع�ساء جمل�ض عمان ، والعاملون بالأ�سخا�ض 

العتبارية اخلا�سة التي تديرها اأو ت�سرف عليها اإحدى وحدات اجلهاز 

الإداري للدولـــة ، وال�سركـــات التـي ت�ساهـم فيهـا الدولـة بن�سبـة تزيـد 

على %40 .

املحررات وامل�ستندات وم�سوداتها �سواء املكتوبة اأو املطبوعة اأو املختزلة  الوثائــــــــــــــــق : 

اأو اأي اأ�سرطة ت�سجيل اأو اأجهزة حا�سب اآيل اأو اأقرا�ض رقمية اأو اأفالم 

اأو خمططات اأو ر�سوم اأو خرائط اأو اأي مواد اأخرى ميكن ال�ستعانة بها 

فـي تدوين اأو نقل املعلومات اأو البيانات .

الوثائق التي حتمل اإحدى درجات الت�سنيف الواردة فـي هذا القانون ،  الوثائق امل�سنفة : 

والتي ي�سعها من�سئ الوثيقة .

كل فعل اأو امتناع من �ساأنه الطالع اأو ت�سهيل الطالع على اأي وثيقة  الإف�ســــــــــــــــاء : 

ل يجوز قانونا الطالع عليها . 

اأي م�ساحة فـي الرب اأو البحر وت�سمل الف�ساء اجلوي الذي يعلوها ،  املكـان املحمـــي  : 

يحظر دخولها اإل برتخي�ض من اجلهة املخت�سة .

ال�سلطة املخت�سة : امل�سوؤول الإداري الأعلى فـي اجلهة اأو من يفو�سه .

اجلهة املخت�سة : اجلهة ذات ال�سالحية على املكان املحمي . 

املـــادة ) 2 (

على اجلهات املخاطبة باأحكام هذا القانون �سمان اطالع املوظف على اأحكامه .
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الف�سل الثاين

ت�سنيف وثائق الدولة

املـــادة ) 3 (

تكون درجات ت�سنيف الوثائق على النحو الآتي :

اأ - �سري للغاية .

ب - �سري .

ج - حمدود .

د - مكتوم .

املـــادة ) 4 (

ت�سنف الوثيقة بدرجة " �سري للغاية " اإذا ت�سمنت الآتي :

معلومـة يــوؤدي اإف�ساوؤهــا اأو الحتفــاظ بهــا اأو حيازتهـا اإلـى اأ�سـرار خطيـرة باأمــن  اأ - 

الدولة الداخلي اأو اخلارجي ، اأو اإىل فائدة لأي دولة اأو جهة اأخرى من �ساأنها اأن 

ت�سكل اأو يحتمل اأن ت�سكل خطرا على ال�سلطنة .

خطط وتف�سيالت العمليات احلربية واأي معلومة ذات عالقة بها . ب - 

املعلومات ال�سيا�سية الر�سمية املتعلقة بالعالقات الدولية والتفاقيات اأو املعاهدات  ج - 

وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودرا�سات واأعمال حت�سريية .

املعلومــات املتعلقــة باأعمــال وتدابيــر وت�سكيــالت الأجهـزة الأمنيــة وال�ستخباريــة  د - 

وجتهيزاتها .

املعلومات املتعلقة بالأ�سلحة والذخائر اأو اأي م�سدر من م�سادر القوة الدفاعية . هـ - 

املـــادة ) 5 (

ت�سنف الوثيقة بدرجة " �سري " اإذا ت�سمنت الآتي :

معلومــة يـــوؤدي اإف�ساوؤهــا اأو الحتفــاظ بهـا اأو حيازتهـا اإلـى تهديـد �سالمـة الدولــة  اأ - 

اأو ت�سبب اأ�سرارا مل�ساحلها اأو تكون ذات فائدة لأي دولة اأو جهة اأخرى .

معلومة عن موقع تخزين املواد الدفاعية اأو القت�سادية . ب - 

الروح  تاأثري �سيىء على  اإحداث  اإف�سائها  �ساأن  اأمني والتي من  معلومة ذات بعد  ج - 

املعنوية للمواطنني .
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معلومة عن حتركات القوات امل�سلحة اأو الأمن العام . د - 

معلومة مت�ض هيبة الدولة . هـ - 

املـــادة ) 6 (

ت�سنف الوثيقة بدرجة " حمدود " اإذا ت�سمنت الآتي :

اأ - معلومة يوؤدي اإف�ساوؤها اأو الحتفاظ بها اأو حيازتها اإىل �سعوبات اإدارية اأو اقت�سادية 

للبالد ، اأو نفع لأي دولة اأو جهة اأخرى .

ب - معلومة ت�سر ب�سمعة اأي �سخ�سية عامة .

املـــادة ) 7 (

ت�سنف الوثيقة بدرجة " مكتوم " اإذا ت�سمنت الآتي : 

معلومة ل يف�سل اإف�ساوؤها حفاظا على م�سالح الدولة . اأ - 

معلومة تتعلق ب�سوؤون مالية اأو اقت�سادية يوؤدي اإف�ساوؤها اإىل الإ�سرار مب�سلحة  ب - 

الدولة .

ج - معلومة مت�سلة ب�سوؤون اإدارية اأو ب�سوؤون املوظفني .

املـــادة ) 8 (

يحظر على املوظف اإف�ساء اأي وثيقة م�سنفة اأو معلومة ح�سل عليها اأو اطلع عليها بحكم 

وظيفته ، ما مل يح�سل على اإذن بذلك من ال�سلطة املخت�سة ، وي�سري احلظر على من 

انتهت خدمته لأي �سبب كان .

املـــادة ) 9 (

حتفظ كافة الوثائق امل�سنفة فـي الأماكن املخ�س�سة لها فـي الوحدات احلكومية اأو غريها 

مـــن اجلهـــات بح�ســــب الخت�ســـا�ض ويحظـــر طباعتهـــا اأو ن�سخهــــا اأو نقلهـــا اأو ت�سويرهــــا 

اأو اإخراجها من اجلهات ذات ال�سلة اأو ا�ستخدامها لغر�ض غري املقرر لها اأو اإتالفها دون 

احل�سول على ترخي�ض كتابي م�سبق من ال�سلطة املخت�سة .

املـــادة ) 10 (

يجــب على كـــل مــن يعثــر علــى وثيقــة م�سنفــة ت�سليمهـا فــورا اإلـى اجلهة املن�سئة لهـا اأو اأي 

مركز �سرطة .
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املـــادة ) 11 (

ت�سكل جلنة بقرار من جمل�ض الأمن الوطني لتنظيم �سوؤون الوثائق امل�سنفة التي م�سى 

عليها ثالثون �سنة وتقرير اإباحة الطالع عليها من عدمه .

الف�سل الثالث 

تنظيم الأماكن املحمية 

املـــادة ) 12 (

واأماكن وجود جاللة  ال�سلطانية  واملخيمات  الق�سور  القانون  بحكم  مكانا حمميا  تعترب 

ال�سلطان واملرافق واملن�ساآت الع�سكرية والأمنية وحمطات الطاقة والإذاعة والتلفزيون .

املـــادة ) 13 (

يكون روؤ�ساء وحدات اجلهاز الإداري للدولة وقادة الأجهزة الع�سكرية والأمنية م�سوؤولني 

، وعليهـم العمـل علـى اتخــاذ كافــة  التــي تقـع �سمــن اخت�سا�سهــم  عــن الأماكــن املحميــة 

الإجراءات الكفيلة باحلفاظ على اأمن وحماية تلك الأماكن .

املـــادة ) 14 (

 ، نـــوع ومــدى احلمايــة التـي يجــب فر�سهــا علــى املكــان املحمـــي  تنظــم اجلهـــة املخت�ســة 

والأ�سخا�ض املرخ�ض لهم دخوله ، واإجراءات منح الرتخي�ض .

املـــادة ) 15 (

املكان املحمي  يجب على اجلهة املخت�سة و�سع لوائح تعريفية ب�سكل وا�سح على مداخل 

وعلى م�سافة منا�سبة من حدوده .

الف�سل الرابع

العقوبات 

املـــادة ) 16 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد فـي قانون اجلزاء العماين اأو فـي اأي قانون اآخر يعاقب 

على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�سو�ض عليها فيه .



- 6 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

املـــادة ) 17 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالث �سنوات ول تزيد على خم�ض �سنوات وبغرامة ل تقل 

عن األف ريال عماين ول تزيد على ثالثة اآلف ريال عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، 

كل من اأف�سى وثيقة م�سنفة بت�سنيف "�سري للغاية اأو �سري " ،  اأو احتفظ بها دون اأن يكون 

م�سموحا له بذلك .

املـــادة ) 18 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر ول تزيد على �سنتني ، وبغرامة ل تقل عن مائتي 

ريال عماين ول تزيد على خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من 

اأف�سى وثيقة م�سنفة بت�سنيف "حمدود اأو مكتوم " اأو احتفظ بها دون اأن يكون م�سموحا 

له بذلك .

املـــادة ) 19 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل عن مائة 

ريال عماين ول تزيد على خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من 

ارتكــب اأو �ساهـــم فــي ارتكــاب اأي فعــل مـن �ساأنــه الإ�سـرار بوثيقـة م�سنفـة اأو ت�سـرف فيهــا 

اأو باملعلومات الواردة بها دون اإذن كتابي من ال�سلطة املخت�سة ، اأو قام بحفظها اأو اإتالفها 

باملخالفة لالأنظمة املتبعة .

كما يعاقب على حماولة ارتكاب اجلرائم امل�سار اإليها بغرامة ل تقل عن مائة ريال عماين 

ول تزيد على خم�سمائة ريال عماين .

وت�ساعف العقوبة اإذا كان الفاعل موظفا .

املـــادة ) 20 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على �سنتني ، وبغرامة ل تقل عن 

مائة ريــال عمانـي ول تزيـد علـى خم�سمائـة ريال عمانـي ، اأو باإحدى هاتيــن العقوبتيــن ، 

كـل مـن ارتكب اأو �ساهم فـي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية :

اأ - �سور اأو قام بعمل منوذج اأو خمطط لأحد الأماكن املحمية دون احل�سول على اإذن 

كتابي من اجلهة املخت�سة .

ب - دخل دون ت�سريح للمكان املحمي ، اأو �سهل لغريه الدخول اإليه .
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ت�سرف دون وجه حق فـي مقتنيات اأو اأدوات اأو اأجهزة موجودة فـي املكان املحمي . ج - 

وت�ساعف العقوبة اإذا اأدى ذلك اإىل حدوث ت�سريب للمعلومات املوجودة فـي هذا املكان .

املـــادة ) 21(

اإحدى اجلرائم املن�سو�ض  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن خم�ض �سنوات كل من ارتكب 

عليها فـي هذا القانون فـي وقت احلرب اأو الأزمات اأو الكوارث .

املـــادة ) 22 (

املن�سو�ض  اجلرائم  اإحدى  ارتكب  من  كل  �سنوات  ع�سر  عن  تقل  ل  مدة  بال�سجن  يعاقب 

عليها فـي هذا القانون ل�سالح دولة اأو جهة معادية .

املـــادة ) 23 (

يعفـى مــن العقوبــات املن�ســو�ض عليهـا فـــي هـذا القانـون ، كـل مـن بـادر من اجلنـاة باإبــالغ 

ال�سلطات مبعلومات عن اجلرمية والأ�سخا�ض امل�سرتكني فيها ، اإذا ح�سل الإبالغ قبل اإمتام 

اجلرمية .

املـــادة ) 24 (

يجوز تخفيف العقوبة اإذا ح�سل الإبالغ بعد اإمتام اجلرمية وقبل البدء فـي التحقيق ، اإذا 

مكن اجلاين ال�سلطات املخت�سة من الو�سول اإىل بقية الأ�سخا�ض امل�ساهمني فـي اجلرمية .


