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مر�ســــوم �ســـلطاين

رقــم 2015/40

باإ�سـدار قانـون تنظيـم التزامـات العامليـن 

فـي كافـة موؤ�س�سـات الدولـة واأع�سـاء املجالـ�س املعينـة واملنتخبـة

�سلطــان عمــان  نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

ت�ســـري اأحكــــام هــــذا القانـــون علــــى كـــل �سخـــ�ص يعمـــل اأو كــان يعمل فـي اإحدى موؤ�س�سات 

الدولة ، اأو فـي  املوؤ�س�سات اأو اجلمعيات اخلا�سة ذات النفع العام ، اأو اأي جهة اأخرى ت�ساهم 

الدولة اأو اإحدى موؤ�س�ساتها فـي راأ�ص مالها اأو مواردها املالية باأي �سورة كانت .

كمـــا ت�ســـري اأحكـــام هــــذا القانــــون علـــى كــــل �سخــــ�ص ع�ســــو اأو كـــان ع�ســـــوا فــــي املجالـــ�ص 

املعينة اأو املنتخــــبة اأو جمالــــ�ص اإدارات املوؤ�س�ســـــات اأو اجلمعيـــــات اأو اجلهـــات امل�ســـار اإليــها 

فــي الفقــرة الأولــى .

املـــادة الثانيــــة 

مـع عـدم الإخـالل مبـا تفر�سـه القوانيــن واملرا�سيـــم مـن التزامـات ، يحظـر علـى املخاطبيـن 

باأحكام هذا القانون ما ياأتي :

1 - اإذاعـة اأو ن�سـر اأي اأخبـار اأو بيانـات اأو اإ�ساعـات مـن �ساأنهـا النـيل مـن هيبـة �سلطـات 

الدولـة ، اأو اإ�سـعاف الثقـة فـيهـا ، اأو التحريـ�ص على ذلك ، اأو ت�سهيل ذلك لغريه 

بـاأي و�سيلـة مـن الو�سائـل .
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2 - اإعاقـــة تنفـيـــذ امل�ساريــع التـي تنفذهــا الدولة اأو اإحدى موؤ�س�ساتها ، اأو التحري�ص 

على ذلك ، اأو ت�سهيل ذلك لغريه .

3 - اإف�ساء اأي معلومات اأو بيانات اأو م�ستندات �سرية مما يطلع عليها بحكم من�سبه 

بــاأي �ســورة لتحقيــق منفعة �سخ�سية له  ا�ستخدامهـــا  اأو   ، اأو ع�سويتــه   اأو عملــه 

اأو لغريه ، اأو التحري�ص على ذلك ، اأو ت�سهيل ذلك لغريه .

4 - اإهانـــة اأي م�ســوؤول اأو موظف عام ، بالقول اأو الفعل اأو الإ�سارة ، اأو العتداء عليه 

فـي اأثناء قيامه بواجبات من�سبه اأو اأعمال وظيفته ، اأو من خالل م�ساركته ب�سفته 

فـي اأي حمفل كان .

املـــادة الثالثـــة 

يتعني على املخاطبني باأحكام هذا القانون اللتزام باأحكام القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية 

النافــذة واملعاهــدات والتفاقيــات الدوليـــة التـــي تعـــد جـــزءا مـــن قانـــون البــالد ، وغريها 

من الأنظمة واللوائح والقرارات املنفذة لها ، ويحظر عليهم خمالفتها .

املـــادة الرابعـــة 

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون باحلد الأق�سى للعقوبات املقررة لها فـي القوانني 

والأنظمة ال�سارية .

املـــادة اخلام�ســـة 

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

�سـدر فـي : 13 مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 27 مـن اأكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان


