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ديـوان البـالط ال�سلطانـي
قـــرار ديوانــي
رقم 2013/29
ب�إ�صـدار الالئحـة التنفيذيـة
لقانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطني
ا�ستنــادا �إىل قانــون علــم الدولــة و�شعارهــا ون�شيده ــا الوطنــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم ، 2004/53
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر الآتــي :
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطني املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  20 :من رجــــــب 1434هـ
املـوافــــق  30 :من مايــــــــو 2013م
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ــوان البـ ـ ـ ـ ــالط ال�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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الالئحــة التنفيذيـــة
لقانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطنـي
الف�صل الأول
تعريفـــــــات
املــادة ( ) 1
يكون للم�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ذات املعاين املن�صو�ص عليها فـي قانون علم الدولة
و�شعارها ون�شيدها الوطنـي امل�شار �إليه  ،ويكون للم�صطلحات التالية املعنى املحدد قرين
كل منها :
القــانــــــــــــــــــون  :قانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطـنـي .
املوظف امل�سـ�ؤول  :ال�شخـ�ص الــذي توكـل �إليـه مهمـة متابعـة �أو�ضاع العلــم وفقـا لأحكـام
القانون .
الف�صل الثاين
القواعـــد املنظمـــة للعلـــم
املــادة ( ) 2
يرفع العلم ب�صفــة م�ؤقت ــة فـي املنا�سبــات الوطنيــة  ،وعنـد زيــارة ر�ؤ�ســاء الــدول وغريهم
م ــن ال�ضي ــوف الر�سمي ــني لل�سلطن ــة  ،وذلك فـي الط ــرق العامـ ــة وغريه ــا م ــن الأماكـ ـ ــن
التي تقرتحها اجلهة املخت�صة  ،ويعتمدها الوزير .
املــادة ( ) 3
يو�ضع العلم فـي قاعات االجتماعات الر�سمية مبعية �أعالم الدول امل�شاركة  ،كما يو�ضع
�أمام ممثل ال�سلطنة فـي طاولة االجتماع .
املــادة ( ) 4
يراعى عند رفع العلم فـي احتفاالت املواطنني �أن يكون بذات املوا�صفات واملقايي�س التي
حددها القانون  ،وال يجوز رفع العلم بطريقة مهينة �أو ارتداء العلم �أو و�ضعه دون �سارية ،
كما يحظر و�ضع العلم بطريقة غري الئقة على املركبات وغريها من و�سائل النقل .
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املــادة ( ) 5
يكــون رفــع العلــم فـي اجلــوالت ال�سلطانيـة علـى بوابـة املخيم ال�سلطانــي  ،ويكــون للعلــم
ال�صدارة عند رفعه مع �أعالم �أخرى .
املــادة ( ) 6
يكون رفع العلم مبعية �أعالم اجلهات الع�سكرية والأمنية وهيئات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
مبراعاة ما ي�أتي :
�أ �	-أن يتو�سط العلم غريه من الأعالم  ،و�أن يكون على جهة اليمني عند رفعه مع علم
�آخر .
ب � -أن ترتفع �سارية العلم عن الأعالم الأخرى بن�صف مرت على الأقل .
املــادة ( ) 7
يحدد بكل من اجلهات والأماكن واملواقع الواردة باملــادة ( )4من القانون موظف م�س�ؤول
عن رفع العلم  ،ويجب موافاة اجلهة املخت�صة با�سم املوظف امل�س�ؤول .
املــادة ( ) 8
يلتزم املوظف امل�س�ؤول بكل ما ي�صدر عن اجلهة املخت�صة من تعليمات بخ�صو�ص العلم .
املــادة ( ) 9
يلتـ ــزم ك ــل م ــن امل�صنعــني وامل�ستوردي ــن للعل ــم باملوا�صفـ ــات واملقا�سـ ــات املن�ص ــو�ص عليهـ ــا
فـي القانــون  ،ويجب ت�ضمـني الرتخيــ�ص ال�صـادر لهــم بالت�صني ــع واال�سترياد م ــا يفيـد
تعهدهم بااللتزام بتلك املوا�صفات .
املــادة ( ) 10
ال يجوز ت�صنيع �أو ا�سترياد �أي مواد حتتوي على علم الدولة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
بذلك من وزارة التجارة وال�صناعة  ،وبعد موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 11
ينكــ�س العلــم وفقا للمادة ( )9من القانـون من قبــل املوظف امل�س�ؤول  ،وذلك عنــد الإعــالن
عن احلداد الر�سمي وفقا للمادة املذكورة .
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الف�صل الثالث
ال�شعـــــــار
املــادة ( ) 12
يج ــب على الكاف ــة االلت ــزام ب�شك ــل ال�شعــار املحدد بالقانــون  ،وال يجوز و�ضع ــه �أو �إدخال ــه
فـي �شعار �آخر �إال مبوافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 13
تلتــزم كــل وحـدة حكوميــة ب�سحــب �أي �أوراق �أو �أختــام ال تتوافــر فيهــا موا�صفـات ال�شعــار ،
ومينع تداولها .
الف�صل الرابع
الن�شيـــــــد
املــادة ( ) 14
يجب على الوحدات احلكومية واجلهات اخلا�صة عند �أداء الن�شيد فـي الأحوال املحددة
بامل ــادة ( )14من القانون �أن يكون بذات ال�صيغة املحددة به .
املــادة ( ) 15
للجهة املخت�صة  -بناء على �أوامر جاللة ال�سلطان  -حتديد املقطع الذي ي�ؤدى من الن�شيد
فـي الأحوال املحددة باملــادة ( )14من القانون .

