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مر�سوم �سـلطاين

رقــم 96/101

باإ�سدار النظام الأ�سا�سي للدولة

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

تاأكيدا للمبادئ التي وجهت �سيا�سة الدولة فـي خمتلف املجاالت خالل احلقبة 

املا�سية .

من  مبزيد  يتميز  اأف�سل  م�ستقبل  بناء  اأجل  من  اجلهد  موا�سلة  على  وت�سميما 

املنجزات التي تعود باخلري على الوطن واملواطنني .

وتعزيزا للمكانة الدولية التي حتظى بها عمان ودورها فـي اإر�ساء دعائم ال�سالم 

واالأمن والعدالة والتعاون بني خمتلف الدول وال�سعوب .

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

مـــــادة ) 1 ( 

اإ�سدار النظام االأ�سا�سي للدولة بال�سيغة املرافقة .

مـــــادة ) 2 ( 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ �سدوره .

�سـدر فــي : 24 من جمادى الآخرة �سنة 1417هـ

املـوافــــق :  6  من نوفمبــــــــــــر �سنة 1996 م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مر�سوم �سـلطاين

رقــم 2011/99

بتعديل بع�س اأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

اإميانا منا باأهمية تطوير م�سرية ال�سورى يف البالد ملا فيه م�سلحة الوطن واملواطنني ، 

وتاأكيدا على اأهمية امل�ساركة من جميع اأفراد املجتمع يف م�سرية التنمية ال�ساملة 

مبا يتما�سى ومتطلبات التطور املن�سود ،

وبعد االطـالع على النظــام االأ�سا�سي للدولــة ال�ســادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/101 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على النظام االأ�سا�سي للدولة .

 املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو التعديالت املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فــي : 21 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 19 من اأكتوبــــــر �سنة 2011 م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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النظام الأ�سا�سي للدولة 

الباب الأول

 الدولة ونظام احلكم

مــادة )1(

عا�سمتها  تامـة  �سيـادة  ذات  م�ستـقلة  اإ�سالمية  عربيـة  دولــة  عمــان  �سلطنة 

م�سقط .

مــادة )2(

ديـن الدولة االإ�سالم وال�سريعـة االإ�سالمية هي اأ�سا�ض التـ�سريع .

مــادة )3(

لغة الدولة الر�سمية هي اللغة العربية .

مــادة )4(

يحـدد القانـون عـلم الدولة و�سعارها واأو�سمتها ون�سيدها الوطني .

مــادة )5(

نظـام احلكم �سـلطاين وراثي يف الذكـور من ذريـة ال�سيد تركـي بن �سعيد بن 

�سلطـان وي�سرتط فيمن يختار لـوالية احلكم من بـينهم اأن يكون م�سلما ر�سيدا 

عـاقال وابنا �سرعيا الأبوين عمانيـني م�سلمني .

مــادة )6(

اأيام من �سغور من�سب ال�سلطان ،  يقوم جملـ�ض العائلة املالكة ، خالل ثالثة 

بتحديد من تـنتـقل اإليه والية احلكم . 
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قام جمل�ض  للبالد  �سلطـان  اختيار  على  املالكة  العائلة  يتـفق جمل�ض  فاإذا مل 

الدفاع باال�سرتاك مع رئي�سي جمل�ض الدولة وجمل�ض ال�سورى ورئي�ض املحكمة 

العليا واأقدم اثنني من نوابه بتثبيت من اأ�سار به ال�سلطان فـي ر�سالته اإىل جمل�ض 

العائلة .

مــادة )7(

يـوؤدي ال�سلطان قبـل ممار�سـة �سالحياتـه ، يف جل�سـة م�سرتكة ملجل�سـي عمـان 

والدفاع ، اليمني االآتية:

 العظيم اأن اأحرتم النظام االأ�سا�سي للـدولـة والقوانني ، واأن اأرعى 
هّ

) اأق�سم بـالل

م�سالح املواطنني وحـرياتهم رعـاية كاملة ، واأن اأحافظ على ا�ستقالل الوطن 

و�سالمة اأرا�سيه ( .

مــادة )8(

ويقوم  ال�سلطان  اختيار  يتم  حتى  كاملعتاد  اأعمالها  ت�سيري  يف  احلكومة  ت�ستمر 

مبمار�سة �سالحياته .

مــادة )9(

يقوم احلكم يف ال�سلطنة على اأ�سا�ض العدل وال�سورى وامل�ساواة . وللمواطنني - 

- حق  القانـون  يبينها  التي  واالأو�ساع  وال�سروط  االأ�سا�سي  النظام  لهذا  وفقا 

امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة .
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الباب الثاين 

 املبادىء املوجهة ل�سيا�سة الدولة

مــادة )10(

 املبادىء ال�سيا�سية

املحافظة على اال�ستقالل وال�سيادة ، و�سون كيان الدولة واأمنها وا�ستقرارها ،   -

والدفاع عنها �سد كل عدوان .

توثـيـق عرى التعاون وتاأكيد اأوا�سر ال�سـداقـة مع جميع الدول وال�سعوب   -

على اأ�سا�ض من االحرتام املتبادل ، وامل�سلحة امل�سرتكة ، وعدم التدخل يف 

الـدوليـــة واالإقليميــة  واملعاهدات  املواثيق  ، ومراعاة  الداخلية  ال�سوؤون 

اإ�ساعة  اإىل  يوؤدي  ومبا  عامة  ب�سورة  بها  املعرتف  الدويل  القانون  وقواعـد 

ال�سالم واالأمن بني الدول وال�سعوب .

اإر�ساء اأ�س�ض �ساحلة لرت�سيخ دعائم �سـورى �سحيحة نـابعة من تراث الوطن   -

اأ�ساليب  اآخذة باملفيد من  وقيمه و�سريعتـه االإ�سالمية ، معتـزة بتاريخه ، 

الع�سر واأدواته .

اإقامة نظام اإداري �سليم يكفل العدل والطمـاأنينـة وامل�سـاواة للمـواطنني ،   -

وي�سمن االحـرتام للنظـام العـام ورعاية امل�سالح العليا للوطن .
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مــادة )11(

املبادىء القـت�سادية

التعاون  وقوامه   ، احلر  االقت�ساد  ومبادىء  العدالة  اأ�سا�سه  الوطني  االقت�ساد   -

التـنمية  ، وهدفه حتقيق  العام والن�ساط اخلا�ض  الن�ساط  املثمر بني  البناء 

االقت�ساديـة واالجتماعية مبا يوؤدي اإىل زيادة االإنتاج ورفع م�ستـوى املعي�سـة 

للمواطنني وفقا للخطة العامة للدولة ويف حدود القانون .

حرية الن�سـاط االقـت�سادي مكفـولة يف حـدود القانـون وال�سالح العام ومبا   -

وتـ�سرف  االدخار  الدولة  وت�سجـع   . الوطني  لالقت�ساد  ال�سالمة  ي�سمن 

على تـنظيم االئـتمان .

الرثوات الطبيعية جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة ، تـقوم على حفظها   -

وح�سـن ا�ستغـاللهــا ، مبراعــاة مقـت�سيات اأمن الـدولة و�سالح االقت�ساد 

الوطني . وال يجوز منح امتياز اأو ا�ستـثمار مورد من مـوارد البالد العـامـة 

اإال مبوجـب قـانـون ولفرتة زمنيـة حمددة ، ومبا يحفظ امل�سالح الوطنية .

لالأموال العـامة حرمتها ، وعلى الـدولة حمايتها وعلى املواطنني واملقيمني   -

املحافظة عليها .

امللكية اخلا�سة م�سونة ، فال مينع اأحد من الت�سرف يف ملكـه اإال يف حدود   -

القـانون ، وال ينـزع عن اأحد ملكـه اإال ب�سبب املنفعة العـامـة يف االأحـوال 

املبينة يف القـانـون ، وبالكيفيـة املن�سو�ض عليها فيـه ، وب�سرط تعوي�سـه 

عنه تعوي�سا عادال . واملرياث حق حتكمه ال�سريعة االإ�سالمية .
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امل�سادرة العامـة لالأموال حمظورة ، وال تـكـون عقوبـة امل�سـادرة اخلا�سة   -

اإال بحكم ق�سـائي يف االأحوال املبينـة بالقانون .

ال�سرائب والتكاليف العـامة اأ�سا�سها العـدل وتـنمية االقـت�ساد الوطني .  -

اإال بقانـون وال يعـفى  اإن�ساء ال�سرائب العامة وتعديلها واإلغاوؤها ال يكون   -

اأحد من اأدائها كلهـا اأو بع�سها اإال يف االأحوال املبـينة يف القانون . 

وال يجوز ا�ستحـداث �سريبـة اأو ر�سـم اأو اأي حق مهما كان نوعه باأثر رجعي .

مــادة )12(

 املبادىء الجتماعية

العدل وامل�ساواة وتكافـوؤ الفر�ض بني العمانيني دعامات للمجتمع تكـفلها   -

الدولة .

التعا�سد والرتاحم �سلـة وثقى بني املواطنني ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة   -

واجب . ومتنع الـدولة كل ما يـوؤدي للفرقة اأو الفتـنة اأو امل�سا�ض بالوحدة 

الوطنية .

، واحلفاظ على  و�سائل حمايتها  القانون  وينظم   ، املجتمع  اأ�سا�ض  االأ�سرة   -

كيانها ال�سرعي ، وتـقـوية اأوا�سرها وقيمها ، ورعاية اأفرادها وتوفري الظروف 

املنا�سبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .
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- تكفل الدولة للمواطن واأ�سرته املعونة يف حالة الطوارىء واملر�ض والعجز 

وال�سيخـوخـة ، وفقـا لنظـام ال�سمان االجتماعي ، وتعمل على ت�سامن 

املجتمع يف حتمل االأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة .

- تعنى الدولة بال�سحة العامة وبو�سائل الوقاية والعالج من االأمرا�ض واالأوبئة ،

    وت�سعـى لتوفيـر الرعايــة ال�سحيـة لكـل مواطـن ، وت�سجـــع على اإن�ســاء 

امل�ستـ�سفيـات وامل�ستو�سفـات ودور العـالج اخلا�سـة بـاإ�سراف من الدولة 

ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على املحافظة على البيئة 

وحمايتها ومنع التـلوث عنها .

- ت�سن الدولة القوانني التي حتمي العامل و�ساحب العمل وتـنظم العالقـة 

بينهما . ولكل مواطن احلق يف ممـار�سة العمل الذي يختــاره لنف�سـه يف 

حدود القـانون . وال يجـوز فـر�ض اأي عمل اإجباري على اأحد اإال مبقت�سـى 

قانـون والأداء خدمة عامة ومبقابل اأجر عادل .

- الوظائف العـامة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمني بها ، وي�ستهدف موظفـو 

الـدولة يف اأداء وظـائفهم امل�سلحـة العامـة وخدمـة املجتمع . واملواطنون 

مت�ساوون يف تويل الوظائف العامة وفقا لل�سروط التي يقررها القانون .
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مــادة )13(

املبادىء الثـقافية

 - التعليم ركن اأ�سا�سي لتقدم املجتمع ترعاه الدولة وت�سعى لن�سره وتعميمه .

التفكري  وتنميـة  وتطويره  العام  الثـقايف  امل�ستوى  رفع  اإىل  التعليم  يهدف   -

، وتلبيـة متطلبات اخلطـط االقت�ساديـة  ، واإذكــاء روح البحث  العلمـي 

واالجتماعية ، واإيجاد جيل قـوي يف بنيته واأخالقه ، يعتـز باأمتـه ووطنـه 

وتراثـه ، ويحافظ على منجزاته .

 - توفر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة االأمية وت�سجع على اإن�ساء 

املدار�ض واملعـاهد اخلـا�سـة باإ�سراف من الدولة ووفقا الأحكام القانون .

 - ترعى الدولة الرتاث الوطني وحتافظ عليه ، وت�سجع العلوم والفنون واالآداب 

والبحوث العلمية وت�سـاعد على ن�سرها .

مــادة )14(

املبادىء الأمنية

ال�سالم هدف الدولة ، و�سالمة الوطن اأمانة يف عنق كل مواطن .   -

    ويتـوىل جمل�ض الدفاع النظر يف املو�سوعات املتعلقـة باملحافظة على �سالمة 

ال�سلطنة والدفاع عنها .
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الدولة وحدها هي التي تن�سئ القوات امل�سلحـة وهيئات االأمن العام واأية   -

قوات اأخرى . وهي جميعها ملك لـالأمة ومهمتها حماية الدولة و�سمان 

الأية  يجوز  وال   . للمواطنني  والطمـاأنينـة  االأمن  وكـفالة  اأرا�سيها  �سالمة 

هيئة اأو جماعة اإن�ساء ت�سكيالت ع�سكرية اأو �سبه ع�سكرية . وينظم القانون 

اخلدمة الع�سكرية ، والتعبئة العامة اأو اجلزئيـة ، وحقوق وواجبـات وقـواعد 

تـقـرر  اأخرى  قـوات  واأية  العام  االأمن  وهيئات  امل�سلحة  القوات  ان�سباط 

الدولة اإن�ساءها .

الباب الثالث

احلقوق والواجبات العامة

مــادة )15(

اجلن�سـية ينظمها القانـون ، وال يجوز اإ�سقاطها اأو �سحبها اإال يف حدود القانون .

مــادة )16(

ال يجوز اإبعاد املواطنني اأو نفيهم اأو منعهم من العودة اإىل ال�سلطنة .

مــادة )17(

املواطنون جميعهم �سوا�سية اأمام القانون ، وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات 

العامــة ، وال متيـيــز بينهـم يف ذلك ب�سبـب اجلن�ض اأو االأ�سل اأو اللون اأو اللغة 

اأو الـدين اأو املذهب اأو املوطن اأو املركز االجتماعي .
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مــادة )18(

احلرية ال�سخ�سية مكفولة وفقا للقانون . وال يجوز القب�ض على اإن�سان اأو تـفتي�سـه 

اأو حجزه اأو حب�سه اأو حتديد اإقامته اأو تقييد حريته يف االإقامة اأو التـنقل اإال وفق 

اأحكام القانون .

مــادة )19(

ال يجوز احلجز اأو احلب�ض يف غري االأماكن املخ�س�سة لذلك يف قـوانني ال�سجـون 

امل�سمـولـة بـالرعـايـة ال�سحيـة واالجتماعية .

مــادة )20(

ال يعر�ض اأي اإن�سان للتعذيب املادي اأو املعنوي اأو لالإغراء ، اأو للمعاملة احلاطة 

بالكرامــة . ويحـدد القانـون عقــاب من يفعــل ذلك . كما يبطــل كل قــول 

اأو اعتـراف يثبت �سدوره حتت وطاأة التعذيـب اأو باالإغـراء اأو لتـلك املعاملــة 

اأو التهديد باأي منهما .

مــادة )21(

ال جرميـة وال عقوبـة اإال بناء على قانون ، وال عقاب اإال على االأفعـال الـالحقة 

للعمل بالقـانـون الذي ين�ض عليهـا . والعقوبة �سخ�سية .

مــادة )22(

اإدانته يف حماكمة قانونية توؤمن له فيهـا ال�سمانات  املتهـم بريء حتى تـثبت 

ال�سروريـة ملمار�سـة حـق الدفـاع وفقـا للقانــون ويحـظر اإيـذاء املتهـم ج�سمانيـا 

اأو معنويا .
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مــادة )23(

للمتهم احلـق يف اأن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه اأثناء املحاكمة . ويبـني 

القانون االأحوال التي يتعني فيها ح�سور حمام عن املتهم ويكـفل لغري القـادرين 

ماليا و�سائل االلتجاء اإىل الق�ساء والدفاع عن حقوقهم .

مــادة )24(

 ، فورا  اعتـقاله  اأو  عليه  القب�ض  باأ�سباب  يعتـقل  اأو  عليه  يقب�ض  يبلغ كل من 

ويكون له حق االت�سال مبن يرى اإبالغه مبا وقع اأو اال�ستعانة به على الوجه الذي 

ينظمه القانون ، ويجب اإعالنه على وجـه ال�سرعة بـالتهم املوجهة اإليه .

اأمام الق�ساء من االإجراء الذي قيد حريته ال�سخ�سـية ،  وله وملن ينوب عنه التظلم 

وينظـم القانـون حق التظلم مبا يكفل الف�سل فيــه خــالل مــدة حمـددة ، 

واإال وجـب االإفراج حتما .

مــادة )25(

التقا�سي حق م�سون ومكفول للنا�ض كافة . ويبني القانون االإجراءات واالأو�ساع 

جهات  تـقـريب   ، امل�ستطاع  قدر   ، الدولة  وتـكفل  احلق  هذا  ملمار�سة  الالزمة 

الق�سـاء من املتـقا�سني و�سرعة الف�سل يف الق�سايا .

مــادة )26(

ال يجوز اإجراء اأية جتربة طبية اأو علمية على اأي اإن�سان بدون ر�سائه احلر .
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مــادة )27(

للم�ساكن حرمة ، فال يجــوز دخولها بغيــر اإذن اأهلهــا ، اإال يف االأحــوال التي 

يعينهـا القانون وبالكيفيـة املن�سو�ض عليها فيه .

مــادة )28(

يخل  اأال  على  م�سونة  املرعيـة  للعـادات  طـبقا  الدينية  بال�سعائر  القيـام  حرية 

ذلك بالنظام العام ، اأو ينايف االآداب .

مــادة )29(

حرية الراأي والتعبري عنه بالقول والكتابة و�سائر و�سائل التعبري مكفولة يف حدود 

القانون .

مــادة )30(

و�سـائل  الهاتـفية وغريها من  واملخاطبات  والربقية  الربيدية  املرا�سالت  حريـة 

االت�سال م�سونة ، و�سريتهـا مكفولة ، فـال يجوز مراقبتها اأو تـفتي�سهـا اأو اإف�سـاء 

�سريتهـا اأو تاأخريها اأو م�سادرتها اإال يف احلاالت التي يبينها القانون وباالإجراءات 

املن�سو�ض عليها فيه .

مــادة )31(

حرية ال�سحافة والطباعـة والن�سر مكفولة وفقا لل�سروط واالأو�ساع التي يبينها 

القانون . ويحظر ما يوؤدي اإىل الفتـنة اأو مي�ض بـاأمن الدولة اأو ي�سيء اإىل كـرامـة 

االإن�سان وحقوقه .
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مــادة )32(

للمواطنني حق االجتماع �سمن حدود القانون .

مــادة )33(

حرية تكوين اجلمعيات على اأ�س�ض وطـنية والأهداف م�سروعة وبـو�سائل �سلمية 

وفقـا  مكفـولة  االأ�سا�سي  النظـام  هذا  واأهداف  ن�سو�ض  مع  يتعار�ض  ال  ومبا 

يكــون  جمعيات  اإن�سـاء  ويحظـر   . القانون  يبينها  التي  واالأو�ساع  لل�سروط 

ن�ساطهـا معاديــا لنظـام املجتمـع اأو �سريـا اأو ذا طابع ع�سكـري ، وال يجوز اإجبار 

اأحـد على االن�سمام اإىل اأيـة جمعية .

مــادة )34(

للمواطنيـن احلـــق يف خماطبـة ال�سلطـات العامة فيما ينوبهم من اأمور �سخ�سيـة 

اأو فيما لـه �سلة بـال�سوؤون العـامة بالكيفية وال�سروط التي يعينها القانون .

مــادة )35(

يتمتع كل اأجنبي موجود يف ال�سلطنـة ب�سفة قانونية بحماية �سخ�سـه واأمالكه 

طبقا للقـانون . وعليه مـراعاة قيم املجتمع واحرتام تـقاليده وم�ساعره .

مــادة )36(

الدولية  واالتـفاقيات  القوانني  وحتدد   ، حمظور  ال�سيا�سيني  الالجئيـن  ت�سليم 

اأحكام ت�سليم املجرمني .
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مــادة )37(

الدفاع عـن الوطـن واجـب مقـد�ض ، واال�ستجابـة خلدمـة القـوات امل�سلحة 

�سرف للمواطنني ينظمه القانون .

مــادة )38(

احلفاظ على الوحـدة الوطنية و�سـيانة اأ�سرار الدولـة واجب على كل مواطن .

مــادة )39(

اأداء ال�سرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

مــادة )40(

ال�سلطات  ال�سادرة من  للدولـة والقوانني واالأوامر  النظـام االأ�سـا�سي  احرتام 

العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـرتام االآداب العـامـة واجب على 

جميع �سكـان ال�سلطنة .

الباب الرابع 

 رئيـ�س الدولـة

مــادة )41(

ال�سلطان رئي�ض الدولة والقائد االأعلى للقوات امل�سلحة ، ذاته م�سونة ال مت�ض ،

واحرتامه واجب ، واأمره مطاع . وهو رمز الوحدة الـوطنيـة وال�ساهر على رعايتهـا 

وحمايتها .
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مــادة )42(

يقوم ال�سلطان باملهام التالية :

املحافظة علـى ا�ستقـالل البـالد ووحدة اأرا�سيها ، وحماية اأمنها الداخلي   -

واخلارجي ورعايـة حقـوق املواطنني وحريـاتهم وكفالة �سيـادة القانـون ، 

وتوجيه ال�سيـا�سة العامة للدولة .

اتخاذ االإجراءات ال�سريعة ملواجهة اأي خطر يهدد �سالمة ال�سلطنة اأو وحدة   -

اأرا�سيهـا اأو اأمن �سعبهـا وم�ساحلـه ، اأو يعـوق موؤ�س�سـات الدولة عن اأداء 

مهامها .

متثيل الدولة يف الداخل وجتاه الدول االأخرى يف جميع العالقات الدولية .  -

رئا�سة جمل�ض الوزراء اأو تعيـني من يتوىل رئا�سته .  -

رئا�سة املجال�ض املتخ�س�سة اأو تعيـني من يتوىل رئا�ستها .  -

   - اإن�ساء وتنظيم وحدات اجلهاز االإداري للدولة واإلغاوؤها .

تعيـني نـواب رئي�ض جملـ�ض الـوزراء والـوزراء ومن يف حكمهم واإعفائهم   -

من منا�سبهم .

من  واإعفائهم  حكمهم  يف  ومن  العامني  واالأمناء  الوزارات  وكالء  تعيني   -

منا�سبهم .

تعيني كبار الق�ساة واإعفائهم من منا�سبهم .  -
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اإعالن حالة الطوارىء والتعبئـة العامـة واحلرب وعقد ال�سلح ويبني القانون   -

اأحكام ذلك .

اإ�سدار القوانني والت�سديق عليها .  -

توقيع املعاهدات واالتـفاقيات الدولية وفقا الأحكام القـانـون اأو التفويـ�ض   -

يف توقيعها واإ�سدار مـرا�سيم الت�سديق عليها .

تعيني املمثلني ال�سيا�سيني لدى الدول االأخرى واملنظمات الدولية واإعفائهم   -

من منا�سبهم ، وفقا للحدود واالأو�ساع التي يقـررهـا القـانـون ، وقبـول 

اعتماد ممثـلي الـدول واملنظمات الدولية لديه .

- العفو عن اأية عقوبة اأو تخفيفها .

- منح اأو�سمة ال�سرف والرتب الع�سكرية .

مــادة )43(

يعاون ال�سلطــان يف ر�ســم ال�سيا�سـة العامـة للدولـة وتنفيـذها جملـ�ض للوزراء 

وجمال�ض متخ�س�سة .
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 جملـ�س الـوزراء

مــادة )44(

ويتوىل  للدولة  العامة  ال�سيا�سات  تـنفيذ  بها  املنوط  الهيئة  هو  الوزراء  جمل�ض 

بوجه خا�ض ما يلي :

رفع التـو�سيات اإىل ال�سلطـان يف االأمور االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية   -

م�سروعـات  اقرتاح  ذلـك  مبا يف  احلكومة  تهم  التي  واالإدارية  والتـنفيذية 

القـوانني واملرا�سيم .

رعاية م�سالح املواطنني و�سمان توفري اخلدمات ال�سرورية لهم ورفع م�ستواهم   -

االقت�سادي واالجتماعي وال�سحـي والثـقايف .

حتديــد االأهــداف وال�سيا�ســات العامـة للتنميـة االقت�سادية واالجتماعية   -

تكفل  والتي  لتنفيذها  الالزمة  واالإجراءات  الو�سائل  واقرتاح  واالإدارية 

ح�سن ا�ستخدام املوارد املالية واالقت�سادية والب�سرية .

- مناق�سة خطط التنمية التي تعدهـا اجلهـات املخت�سـة بعــد عر�سهــا على 

جمل�ض عمان ، ورفعها اإىل جاللة ال�سلطان لالعتماد ، ومتابعة تنفيذها . 

مناق�سة اقرتاحات الوزارات يف جمال تـنفيذ اخت�سا�ساتها واتخاذ التو�سيات   -

والقرارات املنا�سبة يف �ساأنها .
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االإ�سراف على �سري اجلهاز االإداري للدولة ومتابعة اأدائه لواجباته والتـن�سيق   -

فيما بني وحداته .

االإ�سـراف العــام على تـنفيـذ القـوانيـن واملرا�سيـم واللـوائــح والقـرارات   -

واملعاهدات واالتفاقيات واأحكام املحاكم مبا ي�سمن االلتـزام بها .

اأية اخت�سا�سات اأخرى يخوله اإياها ال�سلطان اأو تخول له مبقت�سى اأحكام   -

القانون .

مــادة )45(

يتوىل رئي�ض جمل�ض الوزراء رئا�سة جل�سات املجل�ض وله اإ�سناد اإدارة اجلل�سات 

التي ال يح�سرهـا اإىل اأحد نـواب رئي�ض الوزراء . 

ويف حالة غيـاب رئي�ض الوزراء ونوابه يفو�ض ال�سلطان من يراه منا�سبا الإدارة 

اجلل�سات .

مــادة )46(

ومداوالته  اأع�سائه  اأغلبية  بح�سور  �سحيحة  الوزراء  اجتماعات جمل�ض  تكون 

�سرية ، وت�سدر قراراته مبوافقة اأغلبية احلا�سرين .

مــادة )47(

ي�سع جمل�ض الـوزراء الئحتـه الداخليـة مت�سمنة نظام �سري العمل به . وتـكون 

للمجل�ض اأمانة عـامة تـزود بالعدد الالزم من املوظفني ملعاونته على اأداء اأعماله .
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رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه والوزراء

مــادة )48(

اإذا عني ال�سلطان رئي�سا ملجل�ض الوزراء حددت اخت�سا�ساته و�سالحياته مبقت�سى 

مر�سوم تعيـينه .

مــادة )49(

ي�سرتط فيمن يعني رئي�سا ملجل�ض الوزراء اأو نائبا له اأو وزيرا ما يلي:

اأ - اأن يكون عماين اجلن�سية ب�سفة اأ�سلية وفقا للقانون .

ب - اأال تـقل �سنه عن ثالثني �سنة ميالدية .

مــادة )50(

قبل اأن يتـوىل رئيـ�ض جملـ�ض الوزراء ونوابه والوزراء �سالحياتهم يوؤدون اأمام 

ال�سلطان اليمني التالية: 

 العظيم اأن اأكون خمل�سا ل�سلطاين وبالدي ، واأن اأحـرتم النظام 
هّ

) اأق�سم بالل

االأ�سا�سي للدولة وقوانينها النافذة ، واأن اأحـافظ حمافظـة تامة على كيانها 

و�سـالمة اأرا�سيها ، واأن اأرعى م�ساحلـهـا وم�سالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، 

واأن اأوؤدي واجباتـي بال�سدق واالأمانة ( .
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مــادة )51(

ويقومون  وحداتهم  �سوؤون  على  االإ�سراف  والوزراء  الوزراء  رئي�ض  نواب  يتوىل 

بتنفيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة فيها ، كما ير�سمون اجتاهات الوحدة ويتابعون 

تـنفيذها .

مــادة )52(

ال�سلطان  اأمام  الـوزراء م�سوؤولون �سـيا�سيا م�سوؤولية ت�سامنية  اأع�سـاء جملـ�ض 

عن تنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة . وكل منهم م�سـوؤول م�سوؤولية فـردية اأمام 

ال�سلطـان عن طريقة اأداء واجبـاته وممار�سة �سالحيـاته يف وزارته اأو وحدته .

مــادة )53(

ال يجـوز الأع�سـاء جملـ�ض الـوزراء اأن يجمعوا بني منا�سبهم الـوزاريـة ورئا�سـة 

اأو ع�سويـة جمل�ض اإدارة اأية �سركـة م�سـاهمة عامـة . كما ال يجوز للـوحدات 

احلكومية التي يتولـونها اأو ي�سرفون عليهـا اأن تـتعامل مع اأيـة �سركة اأو موؤ�س�سة 

وعليهم يف   . مبـا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  بطـريقة  �سواء  فيها  م�سلحة  لهم  تكـون 

ال�سالح  واإعالء كلمة  الوطن  ب�سلوكهم م�سالح  ي�ستهـدفـوا  اأن  االأحـوال  كل 

العام واأال ي�ستغلوا مراكـزهم الر�سمية باأية �سـورة كانت لفائدتهم اأو لفائدة من 

ت�سلهم به عالقة خا�سة .
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مــادة )54(

حتـدد خم�س�سـات نـواب رئي�ض الوزراء والوزراء اأثـناء تـوليهم منـا�سبهم وبعد 

تقاعدهم مبقت�سى اأوامـر من ال�سلطان .

مــادة )55(

ت�سري اأحـكام املـواد )49( ، )50( ، )51( ، )52( ، )53( ، )54( ، على كل 

من هم يف مرتبة وزير .

املجال�س املتخ�س�سة

مــادة )56(

تن�ساأ املجال�ض املتخ�س�سة وحتدد �سالحياتها ويعني اأع�ساوؤها مبقت�سى مرا�سيم 

�سلطانية ، وتتبع جمل�ض الوزراء ما مل تن�ض مرا�سيم اإن�سائها على خالف ذلك .

ال�سـوؤون املاليـة

 مــادة )57(

يبني القانون االأحكام اخلا�سة بامل�سائل التالية واجلـهات امل�سوؤولة عنها :

حت�سيل ال�سرائب والر�سوم وغريها من االأموال العامة واإجراءات �سرفها .  -

حفظ اأمـالك الـدولـة واإدارتها و�سروط الت�سرف فيها ، واحلدود التي يجوز   -

فيهـا التـنـازل عن �سيء من هـذه االأمالك .
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امليـزانيـة العـامـة للـدولـة واحل�سـاب اخلتـامـي .  -

امليزانيات العامة امل�ستـقلة وامللحقة وح�ساباتها اخلتامية .  -

الرقابة املالية للدولة .  -

القـرو�ض التـي تـقـدمهـا اأو حت�سل عليهـا الـدولـة .  -

النقـد وامل�سـارف ، واملقـايـي�ض واملكـايـيل واملوازيـن .  -

�سوؤون املرتبات واملعا�سـات والتعوي�سـات واالإعانات واملكافاآت التي تـقرر   -

على خزانة الدولة .

الباب اخلام�س 

 جملـ�س عمـان

مــادة )58(

يتكون جمل�ض عمان من:

1 - جمل�ض الدولـة .

2 - جمل�ض ال�سورى .

جملــ�س الدولــة

مــادة )58( مكــررا

يتكون جمل�ض الدولة من رئي�ض واأع�ساء ال يتجاوز عددهم بالرئي�ض عدد اأع�ساء 

جمل�ض ال�سورى ، يعينون مبر�سوم �سلطاين .
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مــادة )58( مكــررا )1(

يتم اختيار اأع�ساء جمل�ض الدولة من بني الفئات االآتية :

- الوزراء ووكالء الوزارة ال�سابقون ومن فـي حكمهم .

- ال�سفراء ال�سابقون .

- كبار الق�ساة ال�سابقون .

- كبار ال�سباط املتقاعدون .

- امل�سهود لهم بالكفاءة واخلربة فـي جماالت العلم واالأدب والثقافة واأ�ساتذة 

اجلامعات والكليات واملعاهد العليا .

- االأعيان ورجال االأعمال .

- ال�سخ�سيات التي اأدت خدمات جليلة للوطن .

- من يرى جاللة ال�سلطان اختياره من غري الفئات ال�سابقة .

مــادة )58( مكــررا )2(

دون االإخالل بحكم املادة )58( مكررا )1( ي�سرتط فيمن يتم اختياره لع�سوية 

جمل�ض الدولة االآتي :

- اأن يكون عماين اجلن�سية .

- اأال تقل �سنه عن اأربعني �سنة ميالدية فـي تاريخ تعيينه .
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خملة  جرمية  فـي  اأو  جناية  بعقوبة  نهائيا  عليه  احلكم  �سبق  قد  يكون  اأال   -

بال�سرف اأو االأمانة ولو رد اإليه اعتباره .

- اأال يكون منت�سبا اإىل جهة اأمنية اأو ع�سكرية .

- اأال يكون حمجورا عليه بحكم ق�سائي .

- اأال يكون م�سابا مبر�ض عقلي .

مــادة )58( مكــررا )3(

تكون فرتة جمل�ض الدولة اأربع �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ اأول اجتماع له ، 

على اأال تقل فـي جميع االأحوال عن فرتة جمل�ض ال�سورى. 

مــادة )58( مكــررا )4( 

نائبني  اأول جل�سة له  اأع�سائه وملثل فرتته فـي  ينتخب جمل�ض الدولة من بني 

للرئي�ض ، واإذا خال مكان اأي منهما ينتخب املجل�ض من يحل حمله اإىل نهاية 

فرتته ، ويف جميع االأحوال يكون االنتخاب  باالقرتاع ال�سري املبا�سر وباالأغلبية 

املطلقة الأع�ساء املجل�ض .
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مــادة )58( مكــررا )5( 

تنتهي الع�سوية فـي جمل�ض الدولة باأحد االأ�سباب االآتية : 

- انتهاء فرتة املجل�ض .

- االإعفاء من الع�سوية .

- الوفاة اأو العجز الكلي .

مــادة )58( مكــررا )6(

لع�سو جمل�ض الدولة اأن يطلب اإعفاءه من ع�سوية املجل�ض بالتما�ض يقدم اإىل 

رئي�ض املجل�ض ، وعلى الرئي�ض اأن يرفعه اإىل جاللة ال�سلطان .

�سروط  اأحد  فقد  اإذا  الدولة  ع�سو جمل�ض  اإعفاء  يجب  االأحوال  وفـي جميع 

الع�سوية التي عني على اأ�سا�سها اأو اإذا فقد الثقة واالعتبار اأو اإذا اأخل بواجبات 

الع�سوية .

مــادة )58( مكــررا )7(

ال يجوز اإال للفئتني املن�سو�ض عليهما فـي البندين اخلام�ض والثامن من املادة 

)58( مكررا )1( اجلمع بني ع�سوية جمل�ض الدولة وتويل الوظائف العامة .
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جملــ�س ال�ســورى

مــادة )58( مكــررا )8( 

يتكـون جمل�ض ال�سورى من اأع�ساء منتخبني ميثلون جميع واليات ال�سلطنة ، 

ويحدد عدد اأع�ساء املجل�ض بحيث ميثل كل والية ع�سو واحد ، اإذا كان عدد 

�سكانها ال يتجاوز ثالثني األفا فـي تاريخ فتح باب الرت�سيح ، وع�سوان متى جتاوز 

عدد �سكان الوالية هذا احلد فـي ذات التاريخ .

مــادة )58( مكــررا )9(

على  املبا�سر  ال�سري  العام  باالقرتاع  ال�سورى  جمل�ض  اأع�ساء  انتخاب  يكون 

النحو الذي يبينه قانون االنتخاب .

مــادة )58( مكــررا )10(

ي�سرتط فيمن ير�سح لع�سوية جمل�ض ال�سورى االآتي :

- اأن يكون عماين اجلن�سية ب�سفة اأ�سلية .

- اأال تقل �سنه عند فتح باب الرت�سيح عن ثالثني �سنة ميالدية .

- اأال يقل م�ستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام .
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- اأال يكون قد �سبـق احلكـم عليه نهائيـا بعقوبـة جناية اأو فـي جرميـة خملـة 

بال�سرف اأو االأمانة و لو رد اإليه اعتباره .

- اأن يكون مقيدا يفال�سجل االنتخابي .

- اأال يكون منت�سبا اإىل جهة اأمنية اأو ع�سكرية .

- اأال يكون حمجورا عليه بحكم ق�سائي .

- اأال يكون م�سابا مبر�ض عقلي .

ويجوز ملن انتهت فرتة ع�سويته الرت�سح ثانية لع�سوية جمل�ض ال�سورى .

مــادة )58( مكــررا )11(

تكون فرتة جمل�ض ال�سورى اأربع �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ اأول اجتماع 

له ، وجترى انتخابات املجل�ض اجلديد خالل الت�سعني يوما ال�سابقة على نهاية 

تلك الفرتة ، واإذا مل تتم االنتخابات عند انتهاء فرتة املجل�ض اأو تاأخرت الأي 

�سبب من االأ�سباب ، يبقى املجل�ض قائما حتى يتم انتخاب املجل�ض اجلديد ، 

وال يجوز مد فرتة املجل�ض اإال لل�سرورة ومبر�سوم �سلطاين على اأال يتجاوز هذا 

املد دور انعقاد واحد . 
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مــادة )58( مكــررا )12(

يجتمع جمل�ض ال�سورى بدعوة من جاللة ال�سلطان فـي جل�سة ا�ستثنائية ت�سبق 

دور االنعقاد النتخاب رئي�ض له ونائبني للرئي�ض ملثل فرتته ، ويتوىل رئا�سة هذه 

اجلل�سة اأكرب االأع�ساء �سنا ، واإذا خال مكان اأي منهم ينتخب املجل�ض من يحل 

حمله اإىل نهاية فرتته ، ويف جميع االأحوال يكون االنتخاب باالقرتاع ال�سري 

املبا�سر وباالأغلبية املطلقة الأع�ساء املجل�ض .

مــادة )58( مكــررا )13(

اإذا خـال مكـان اأحد اأع�سـاء جملـ�ض ال�سـورى قبل انتهـاء فرتتـه وجـب �سغـل 

مكانه من قبل اأحد املر�سحني عن الوالية بح�سب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات 

املجل�ض عن ذات الفرتة بحيث يقدم االأكرث من حيث عدد االأ�سوات التي 

ح�سل عليها ، وذلك خالل �ستني يوما من تاريخ اإبالغ املجل�ض بخلو املكان ، 

يتم  وال   ، �سلفه  ع�سوية  لفرتة  املكملة  الفرتة  هي  اجلديد  الع�سو  فرتة  وتكون 

�سغل هذا املكان اإذا وقع اخللو خالل ال�ستة اأ�سهر ال�سابقة على التاريخ املحدد 

النتهاء فرتة املجل�ض . 
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مــادة )58( مكــررا )14(

تتوىل االإ�سراف على انتخابات جمل�ض ال�سورى والف�سل فـي الطعون االنتخابية ، 

جلنة عليا تتمتع باال�ستقالل واحليدة  برئا�سة اأحد نواب رئي�ض املحكمة العليا ، 

ويبني القانون طريقة ت�سكيلها واخت�سا�ساتها ونظام عملها . 

مــادة )58( مكــررا )15(

تنتهي الع�سوية فـي جمل�ض ال�سورى باأحد االأ�سباب االآتية :

- انتهاء فرتة املجل�ض .

- اال�ستقالة .

- الوفاة اأو العجز الكلي .

- اإ�سقاط الع�سوية .

- حل املجل�ض .

مــادة )58( مكــررا )16( 

تكون اال�ستقالة من ع�سوية جمل�ض ال�سورى كتابة وتقدم اإىل رئي�ض املجل�ض 

لعر�سها على املجل�ض ليقرر قبولها اأو رف�سها ، وتنظم الالئحة الداخلية للمجل�ض 

االأحكام املتعلقة بهذا ال�ساأن . 
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مــادة )58( مكــررا )17(

ال يجوز اإ�سقاط الع�سوية عن ع�سو جمل�ض ال�سورى اإال اإذا فقد اأحد ال�سروط 

التي انتخب على اأ�سا�سها اأو اأخل بواجبات ع�سويته اأو فقد الثقة واالعتبار ، 

وي�سدر باإ�سقاط الع�سوية قرار من املجل�ض باأغلبية ثلثي اأع�سائه . 

مــادة )58( مكــررا )18(

ال يجوز اجلمع بني ع�سوية جملـ�ض ال�سـورى وتويل الوظائـــف العامــة ، فـــاإذا 

العموميني لع�سوية املجل�ض اعتربت خدمته منتهية  املوظفني  اأحد  انتخاب  مت 

من تاريخ اإعالن النتائج ، وفـي حال الطعن فـي �سحة ع�سويته يظل حمتفظا 

بوظيفته دون �سرف راتبه اإىل حني �سدور حكم نهائي فـي الطعن ، فاإذا �سدر 

اإىل وظيفته و�سرف له راتبه من  واإلغاء قرار فوزه عاد  احلكم ببطالن ع�سويته 

تاريخ  منتهية من  اعتربت خدمته  الطعن  رف�ض  اإذا  اأما   ، للعمل  تاريخ عودته 

اإعالن النتائج ، ومينح معا�سا ا�ستثنائيا يحدده القانون �سريطة اأن تكون له فـي 

هذا التاريخ مدة خدمة حم�سوبة فـي املعا�ض ال تقل عن ع�سر �سنوات ميالدية .

مــادة )58( مكـررا )19(

جلاللة ال�سلطان فـي احلاالت التي يقدرها حل جمل�ض ال�سورى والدعوة اإىل 

انتخابات جديدة خالل اأربعة اأ�سهر من تاريخ احلل .  



- 32 -

اأحكــام م�سرتكــة بيـن املجل�سيــن

مــادة )58( مكــررا )20(

يق�سم اأع�ساء جمل�سي الدولة وال�سورى فـي جل�سة علنية - كل اأمام جمل�سه  - 

وقبل اأن يتوىل ممار�سة اأعماله باملجل�ض ، اليمني االآتية :

 اأق�سم باللـه العظيم اأن اأكون خمل�سا ل�سلطاين وبالدي ، واأن اأحرتم النظام 
" 

االأ�سا�سي للدولة والقوانني النافذة ، واأن اأحافظ على �سالمة الدولة وعلى 

املقومات االأ�سا�سية للمجتمع العماين وقيمه االأ�سيلة واأن اأوؤدي اأعمايل فـي 

املجل�ض وجلانه باالأمانة وال�سدق ". 

ويق�سم رئي�ض جمل�ض الدولة ، قبل اأن يتوىل اأعماله باملجل�ض ، اليمني املن�سو�ض 

عليها فـي الفقرة ال�سابقة اأمام جاللة ال�سلطان .

مــادة )58( مكــررا )21(

على رئيـ�ض جملـ�ض الدولـة ورئيـ�ض جملـ�ض ال�سورى ونوابهمـا وكل ع�سـو من 

اأع�سـاء املجل�سيـن اأن ي�ستهدفـوا فـي اأعمالهـم م�سالـح الوطـن وفقا للقوانيــن 

املعمول بها ، واأال ي�ستغلوا ع�سويتهم باأي �سورة لفائدتهم ال�سخ�سية اأو لفائدة 

من تربطهــم بهم �سلة قرابـة اأو عالقة خا�سـة ، ويحدد القانون االأعمال التي 

ال يجوز الأي منهم القيام بها . 
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مــادة )58( مكــررا )22(

ال جتوز موؤاخذة ع�سو جمل�ض الدولة اأو ع�سو جمل�ض ال�سورى عما يبديه اأمام 

املجلـ�ض اأو جلانــه من اآراء اأو اأقــوال فـي االأمـور التـي تدخـل فـي اخت�سـا�ض 

املجل�ض .

مــادة )58( مكــررا )23(

ال يجوز فـي غري حالة اجلرم امل�سهـود اتخـاذ اأي اإجــراءات جزائيـة �سد ع�سـو 

باإذن  اإال  ال�سنوي  االنعقاد  اأثناء دور  ال�سورى  اأو ع�سو جمل�ض  الدولة  جمل�ض 

�سابق من املجل�ض املخت�ض ، وي�سدر االإذن من رئي�ض هذا املجل�ض فـي غري دور 

االنعقاد .

مــادة )58( مكــررا )24(

ال يجوز اجلمع بني ع�سوية كل من جمل�ض الدولة وجمل�ض ال�سورى .

مــادة )58( مكــررا )25( 

ي�سـع كل من جملــ�ض الدولـة وجملـ�ض ال�سـورى الئحته الداخلية ، وتبني 

هذه الالئحـة نظـام �سري العمـل باملجلـ�ض وجلانــه وحفـظ النظـام به ، واأ�سـول 

املناق�سـة والت�سويـت ، واال�ستجـواب بالن�سبة ملجل�ض ال�سورى ، وغري ذلك من 

ال�سالحيات املقررة لالأع�ساء ، واجلزاءات التي يجوز توقيعها على الع�سو  فـي 

حال خمالفته نظام �سري العمل باملجل�ض اأو تخلفه عن ح�سور جل�سات املجل�ض 

اأو جلانه بدون عذر مقبول .
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اأدوار انعقــاد واخت�سا�سـات جملـ�س عمـان

مــادة )58( مكــررا )26(

يكون ملجل�ض عمان دور انعقاد عادي ال يقل عن ثمانية اأ�سهر فـي ال�سنة ، يعقد 

بدعوة من جاللة ال�سلطان خالل �سهـــر نوفمرب مــــن كــل عــام ، وال يجوز 

ف�ض دور االنعقاد العادي قبل اعتماد ميزانية الدولة . 

مــادة )58( مكــررا )27( 

ا�ستثنـاء من اأحكـام املـادة )58( مكـررا )26( ، يدعو جاللـة ال�سلطان جمل�ض 

ال�سورى خالل �سهر من  العامة ملجل�ض  يلي االنتخابات  عمان الأول اجتماع 

تاريخ اإعالن نتائج تلك االنتخابات . 

مــادة )58( مكــررا )28( 

جلاللة ال�سلطان دعوة جمل�ض عمان لالجتماع فـي احلاالت التي يقدرها وذلك 

فـي غري دور االنعقاد العادي . 

مــادة )58( مكــررا )29( 

وف�سها  العادية  اأو غري  العادية  اأدواره  فـي  لالنعقاد  تكون دعوة جمل�ض عمان 

باأداة قانونية منا�سبة .
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مــادة )58( مكــررا )30(

يعقـد كـل من جملـ�ض الدولـة وجملـ�ض ال�سـورى اجتماعاتـه فـي مقره مبدينة 

م�سقط وجلاللة ال�سلطان دعوتهما لالجتماع فـي اأي مكان اآخر .

مــادة )58( مكــررا )31( 

تكون جل�سات كل من جمل�ض الدولة وجمل�ض ال�سورى علنية ، ويجوز عقد 

جمل�ض  بني  باالتفاق  ذلك  تقت�سي  التي  احلاالت  فـي  علنية  غري  جل�سات 

الوزراء واأي من املجل�سني .

مــادة )58( مكــررا )32( 

ي�سرتط ل�سحة انعقاد كل من جمل�ض الدولة وجمل�ض ال�سورى ح�سور اأغلبية 

اأع�سائه على اأن يكون من بينهم الرئي�ض اأو اأحد نائبيه ، فاإن مل يكتمل العدد 

املطلوب توؤجل اجلل�سة اإىل اجلل�سة التي تليها . 

مــادة )58( مكــررا )33(

ت�سـدر قــرارات كل من جملـ�ض الدولـة وجملـ�ض ال�سـورى باالأغلبيـة املطلقـة 

لالأع�ساء احلا�سرين ، وذلك فـي غري احلاالت التي ت�سرتط فيها اأغلبية خا�سة ، 

واإذا ت�ساوت االأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ض .  
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مــادة )58( مكــررا )34(

اإذا حل جمل�ض ال�سورى توقفت جل�سات جمل�ض الدولة .

مــادة )58( مكــررا )35(

حتـال م�سروعـات القوانيـن التي تعدهــا احلكومـة اإىل جملـ�ض عمـان الإقرارهــا 

اأو تعديلها ثم رفعها مبا�سرة اإىل جاللة ال�سلطان الإ�سدارها .

وفـي حال اإجراء تعديالت من قبل جمل�ض عمان على م�سروع القانون يكون 

التعديالت ثم رفعه  النظر فـي تلك  اإىل املجل�ض الإعادة  ال�سلطان رده  جلاللة 

ثانية اإىل جاللة ال�سلطان .

مــادة )58( مكــررا )36( 

ثم  لدرا�ستها  احلكومة  اإىل  واإحالتها  قوانني  م�سروعات  اقرتاح  عمان  ملجل�ض 

اإعادتها اإىل املجل�ض ، وتتبع ب�ساأن اإقرارها اأو تعديلها  واإ�سدارها ذات االإجراءات 

املن�سو�ض عليها فـي املادة )58( مكررا )35( .
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مــادة )58( مكــررا )37(

حتال م�سروعات القوانني من جمل�ض الوزراء اإىل جمل�ض ال�سورى الذي يجب 

عليه البت فـي امل�سروع  باإقراره اأو تعديله خالل ثالثة اأ�سهر على االأكرث من 

فيه  البت  عليه  يجب  الذي  الدولة  اإىل جمل�ض  اإحالته  ثم  اإليه  االإحالة  تاريخ 

االإحالة  تاريخ  من  االأكرث  على  يوما  واأربعني  خم�سة  خالل  تعديله  اأو  باإقراره 

اإليه ، فاإذا اختلف املجل�سان ب�ساأن امل�سروع اجتمعا فـي جل�سة م�سرتكة برئا�سة 

ثم  املجل�سني  بني  اأوجه االختالف  ملناق�سة  منه  وبدعوة  الدولة  رئي�ض جمل�ض 

الت�سويت على امل�سروع فـي ذات اجلل�سة ، وت�سدر القرارات باالأغلبية املطلقة 

رفع  الدولة  جمل�ض  رئي�ض  على  االأحوال  جميع  وفـي   ، احلا�سرين  لالأع�ساء 

امل�سروع اإىل جاللة ال�سلطان م�سفوعا براأي املجل�سني .   

مــادة )58( مكــررا )38(

اإىل  الوزراء  جمل�ض  من  اال�ستعجال  �سفة  لها  التي  القوانني  م�سروعات  حتال 

جمل�ض ال�سورى الذي يجب عليه البت فـي امل�سروع باإقراره اأو تعديله خالل 

الذي  الدولة  اإىل جمل�ض  اإحالته  ثم  اإليه  االإحالة  تاريخ  االأكرث من  �سهر على 

االأكرث  على  يوما  ع�سر  تعديله خالل خم�سة  اأو  باإقراره  فيه  البت  عليه  يجب 

من تاريخ االإحالة اإليه ، وعلى رئي�ض جمل�ض الدولة رفعه اإىل جاللة ال�سلطان 

م�سفوعا براأي املجل�سني .
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مــادة )58( مكــررا )39(

جلاللة ال�سلطان اإ�سدار مرا�سيم �سلطانية لها قوة القانون فيما بني اأدوار انعقاد 

جملـ�ض عمــان وخـالل فرتة حـل جملـ�ض ال�سـورى وتوقـف جل�سات جمل�ض 

الدولة .

مــادة )58( مكــررا )40(

الوزراء  جمل�ض  من  للدولة  ال�سنوية  وامليزانية  التنمية  خطط  م�سروعات  حتال 

اإىل جمل�ض ال�سورى ملناق�ستها واإبداء تو�سياته ب�ساأنها خالل �سهر على االأكرث 

من تاريخ االإحالة اإليه ثم اإحالتها اإىل جمل�ض الدولة ملناق�ستها واإبداء تو�سياته 

وعلى   ، اإليه  االإحالة  تاريخ  من  االأكرث  على  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  ب�ساأنها 

رئي�ض جمل�ض الدولة اإعادتها اإىل جمل�ض الوزراء م�سفوعة بتو�سيات املجل�سني ، 

وعلى جمل�ض الوزراء اإخطار املجل�سني مبا مل يتم االأخذ به من تو�سياتهما فـي 

هذا ال�ساأن مع ذكر االأ�سباب .

مــادة )58( مكــررا )41(

حتال م�سروعات االتفاقيات االقت�سادية واالجتماعية التي تعتزم احلكومة اإبرامها 

اأو االن�سمام اإليها اإىل جمل�ض ال�سورى ، الإبداء مرئياته وعر�ض ما يتو�سل اإليه 

ب�ساأنها على جمل�ض الوزراء التخاذ ما يراه منا�سبا .
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مــادة )58( مكــررا )42(

على جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة اإر�سال ن�سخة من تقريره ال�سنوي اإىل 

كل من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض الدولة .

مــادة )58( مكــررا )43(

يجـوز بنـاء على طلب موقـع من خم�سـة ع�ســر ع�سـوا على االأقـل من اأع�سـاء 

جمل�ض ال�سورى ا�ستجواب اأي من وزراء اخلدمات فـي االأمور املتعلقة بتجاوز 

�سالحياتهـم باملخالفـة للقانـون ، ومناق�سـة ذلك من قبل املجلـ�ض ورفـع نتيجـة 

ما يتو�سل اإليه فـي هذا ال�ساأن اإىل جاللة ال�سلطان .

مــادة )58( مكــررا )44(

على وزراء اخلدمات موافاة جمل�ض ال�سورى بتقرير �سنوي عن مراحل تنفيذ 

امل�ساريع اخلا�سة بوزاراتهم ، وللمجل�ض دعوة اأي منهم لتقدمي بيان عن بع�ض 

االأمور الداخلة فـي اخت�سا�سات وزارته ومناق�سته فيها . 
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الباب ال�ساد�س

 الق�ساء

مــادة )59(

�سيادة القانون اأ�سا�ض احلكم يف الدولة . و�سرف الق�ساء ونزاهة الق�ساة وعدلهم 

�سمان للحقوق واحلريات .

مــادة )60(

ال�سلطة الق�سائية م�ستقـلة ، وتـتوالها املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها ، 

وت�سدر اأحكامها وفق القانون .

مــادة )61(

ال �سلطان على الق�ساة يف ق�سائهم لغري القانون . وهم غري قابلني للعزل اإال يف 

احلاالت التي يحددهـا القـانـون . وال يجوز الأيـة جهـة التدخـل يف الق�سايـا اأو 

يف �سوؤون العدالة . ويعترب مثل هـذا التدخل جرمية يعاقب عليها القانون . ويحدد 

القـانون ال�سروط الواجب توافـرها فيمن يتوىل الق�سـاء ، و�سروط واإجراءات 

تعيـني الق�سـاة ونقلهم وترقيتهم وال�سمانات املقررة لهم واأحـوال عدم قابليتهم 

للعزل وغري ذلك من االأحكام اخلا�سة بهم .
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مــادة )62(

يرتـب القانـون املحاكـم على اختـالف اأنواعهــا ودرجاتهــا ، ويبني وظائفهــا 

واخت�سا�ساتها ، ويقت�سر اخت�سـا�ض املحاكم الع�سكريـة على اجلرائم الع�سكريـة 

التي تـقع من اأفراد القـوات امل�سلحة وقوات االأمـن وال ميتد اإىل غريهم اإال يف 

حالـة احلكم العـريف وذلك يف احلدود التي يقررهـا القانون .

مــادة )63(

جل�سات املحاكم علنية اإال اإذا قررت املحكمة جعلها �سرية مراعاة للنظام العـام 

اأو االآداب . ويف جميع االأحوال يكون النطق باحلكم يف جل�سة علنية .

مــادة )64(

�سوؤون  على  وي�سرف   ، املجتمع  با�سم  العمومية  الدعوى  العام  االدعاء  يتوىل 

املذنبني  ومالحقة  اجلزائية  القوانني  تطبيق  على  وي�سهـر   ، الق�سائي  ال�سبط 

ويعني  اخت�سا�ساته  وينظم  العام  االدعاء  القانـون  ويرتب   . االأحكام  وتنفيـذ 

ال�سروط وال�سمانات اخلـا�سـة مبن يولون وظائفه . 

ويجوز اأن يعهد ، بقـانـون ، جلـهـات االأمن العـام بتـويل الدعوى العمومية يف 

اجلنح على �سبيل اال�ستـثـنـاء ، ووفقا لالأو�ساع التي يـبينها القانون .
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مــادة )65(

 ينظم القانون مهنة املحاماة .

مــادة )66(

اأعلى ي�سرف على ح�سن �سري العمل يف املحاكم ويف  يكـون للق�ساء جمل�ض 

االأجهزة املعاونة ويبني القانون �سالحياته يف ال�سوؤون الوظيفية للق�ساة واالدعاء 

العام .

مــادة )67(

ينظم القانون الف�سل يف اخل�سومات االإدارية بوا�سطة دائرة اأو حمكمة خـا�سة 

يبني القـانون نظـامها وكيفيـة ممار�ستها للق�ساء االإداري .

مــادة )68(

ينظـم القانون طريقة البت يف اخلـالف على االخت�سا�ض بني جـهات الق�ساء 

ويف تـنازع االأحكام .

مــادة )69(

اإبداء الراأي القانوين للوزارات  يحدد القانون اخت�سا�سات اجلهة التي تـتوىل 

واجلهات احلكـومية االأخـرى ، وتـقوم ب�سياغـة م�سروعـات القـوانني واللـوائح 

والقـرارات ومراجـعتهــا ، كما يبني كيفيـة متثيل الـدولــة و�سائــر الهيئــات 

واملوؤ�س�سات العامة اأمام جهات الق�ساء .
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مــادة )70(

املتعلقـة  املنـازعات  بالف�سل يف  تخت�ض  التي  الق�سائية  اجلهـة  القانـون  يعـني 

مبـدى تطابق القـوانني واللـوائح مع النظام االأ�سا�سي للدولة وعـدم خمالفتها 

الأحكـامه ، ويبني �سالحياتها واالإجراءات التي تـتبعها .

مــادة )71(

عن  االمتـناع  ويكـون   . ال�سـلطان  جـاللـة  با�سـم  وتـنفـذ  االأحكام  ت�سـدر 

تـنفيذها اأو تعطيل تـنفيذها من جانب املوظفني العمـوميني املخت�سني جـرميـة 

يعـاقـب عليهـا القـانــون . وللمحكوم لــه يف هذه احلالـة حــق رفــع الـدعـوى 

اجلنـائية مبا�سرة اإىل املحكمة املخت�سة .

الباب ال�سابع 

 اأحـكام عامـة

 مــادة )72(

 ال يخل تطبيق هـذا النظام مبا ارتبطت به �سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات 

واملنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات .
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مــادة )73(

االأحكام  قيام  اأثـناء  اإال  النظام  هذا  اأحكام  من  حكم  اأي  تعطيـل  يجـوز  ال 

العرفية ويف احلدود التي يبينها القانون .

مــادة )74(

تـن�سر القوانـني يف اجلريـدة الر�سـمية خالل اأ�سبوعيــن من يــوم اإ�سدارهــا ، 

ويعمل بها من تـاريخ ن�سرها مـا مل ين�ض فيها على تاريخ اآخر .

مــادة )75(

ال ت�سري اأحـكام القوانيـن اإال على ما يقـع من تاريخ العمل بها وال يرتتب 

عليها اأثــر فيمــا وقع قبـل هذا التاريخ اإال اإذا ن�ض فيهـا على خـالف ذلك ، 

وال ي�سمل هـذا اال�ستـثناء القوانني اجلزائية وقوانني ال�سرائب والر�سوم املالية .

مــادة )76(

ال تكون للمعاهــدات واالتـفاقيــات قـوة القانــون اإال بعـد الت�سديــق عليهـا 

وال يجوز يف اأي حـال اأن تـت�سمن املعاهدة اأو االتـفاقية �سروطا �سرية تـناق�ض 

�سروطها العلنية .
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مــادة )77(

بها  املعمول  والقرارات  واملرا�سـيم واالأوامـر  واللـوائح  القوانيـن  قررتـه  ما  كل 

عند نفاذ هـذا النظام يظل �ساريا ، �سريطة اأال يتعار�ض مع ن�ض من ن�سو�سه .

مــادة )78(

تعمل اجلهات املخت�سـة على ا�سـت�سدار القوانيـن غري القائمـة والتي ي�ستـلزمها 

هذا النظـام وذلك خالل �سنتني من تاريخ العمل به .

مــادة )79(

يجـب اأن تـتطابــق القوانيــن واالإجــراءات التي لهـا قــوة القانون مع اأحكام 

النظام االأ�سا�سي للدولة .

مــادة )80(

ال يجـوز الأية جهـة يف الدولـة اإ�سدار اأنظمة اأو لوائح اأو قـرارات اأو تعليمات 

تخالف اأحكـام القـوانني واملرا�سيم النافذة اأو املعـاهدات واالتـفاقيات الدوليـة 

التي هي جزء من قانون البالد .

مــادة )81(

ال يجرى تعديل هذا النظام اإال بنف�ض الطريقة التي مت بها اإ�سداره .
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