مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2011/118
ب�إ�صدار قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون �أ�سرار الوظيفة والأماكن املحمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 75/36
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية ب�أحكام القانون املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  75/36امل�شار �إليـه  ،كمــا يلغـى كـل مـا يخالـف هـذا املر�ســوم
والقانون املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :من ذي القعدة �سنة 1432هـ
املـوافــــق  26 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2011م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املوظــــــــــــــــــف  :كل من ي�شغــل وظيفــة عامــة ب�إحدى وحـدات اجلهاز الإداري للدولة ،
ويعترب فـي حكم املوظف �أع�ضاء جمل�س عمان  ،والعاملون بالأ�شخا�ص
االعتبارية اخلا�صة التي تديرها �أو ت�شرف عليها �إحدى وحدات اجلهاز
الإداري للدول ــة  ،وال�شرك ــات التـي ت�ساهـم فيهـا الدولـة بن�سبـة تزيـد
على . %40
الوثائــــــــــــــــق  :املحررات وامل�ستندات وم�سوداتها �سواء املكتوبة �أو املطبوعة �أو املختزلة
�أو �أي �أ�شرطة ت�سجيل �أو �أجهزة حا�سب �آيل �أو �أقرا�ص رقمية �أو �أفالم
�أو خمططات �أو ر�سوم �أو خرائط �أو �أي مواد �أخرى ميكن اال�ستعانة بها
فـي تدوين �أو نقل املعلومات �أو البيانات .
الوثائق امل�صنفة  :الوثائق التي حتمل �إحدى درجات الت�صنيف الواردة فـي هذا القانون ،
والتي ي�ضعها من�شئ الوثيقة .
الإف�شــــــــــــــــاء  :كل فعل �أو امتناع من �ش�أنه االطالع �أو ت�سهيل االطالع على �أي وثيقة
ال يجوز قانونا االطالع عليها .
املكـان املحمـــي �	:أي م�ساحة فـي الرب �أو البحر وت�شمل الف�ضاء اجلوي الذي يعلوها ،
يحظر دخولها �إال برتخي�ص من اجلهة املخت�صة .
ال�سلطة املخت�صة  :امل�س�ؤول الإداري الأعلى فـي اجلهة �أو من يفو�ضه .
اجلهة املخت�صة  :اجلهة ذات ال�صالحية على املكان املحمي .
املـــادة ( ) 2
على اجلهات املخاطبة ب�أحكام هذا القانون �ضمان اطالع املوظف على �أحكامه .
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الف�صل الثاين
ت�صنيف وثائق الدولة
املـــادة ( ) 3
تكون درجات ت�صنيف الوثائق على النحو الآتي :
�أ � -سري للغاية .
ب � -سري .
ج  -حمدود .
د  -مكتوم .
املـــادة ( ) 4
ت�صنف الوثيقة بدرجة " �سري للغاية " �إذا ت�ضمنت الآتي :
�أ  -معلومـة ي ـ�ؤدي �إف�شا�ؤهــا �أو االحتفــاظ بهــا �أو حيازتهـا �إلـى �أ�ضـرار خطيـرة ب�أمــن
الدولة الداخلي �أو اخلارجي � ،أو �إىل فائدة لأي دولة �أو جهة �أخرى من �ش�أنها �أن
ت�شكل �أو يحتمل �أن ت�شكل خطرا على ال�سلطنة .
ب  -خطط وتف�صيالت العمليات احلربية و�أي معلومة ذات عالقة بها .
ج  -املعلومات ال�سيا�سية الر�سمية املتعلقة بالعالقات الدولية واالتفاقيات �أو املعاهدات
وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودرا�سات و�أعمال حت�ضريية .
د  -املعلومــات املتعلقــة ب�أعمــال وتدابيــر وت�شكيــالت الأجهـزة الأمنيــة واال�ستخباريــة
وجتهيزاتها .
هـ  -املعلومات املتعلقة بالأ�سلحة والذخائر �أو �أي م�صدر من م�صادر القوة الدفاعية .
املـــادة ( ) 5
ت�صنف الوثيقة بدرجة " �سري " �إذا ت�ضمنت الآتي :
�أ  -معلومــة يـ ـ�ؤدي �إف�شا�ؤهــا �أو االحتفــاظ بهـا �أو حيازتهـا �إلـى تهديـد �سالمـة الدولــة
�أو ت�سبب �أ�ضرارا مل�صاحلها �أو تكون ذات فائدة لأي دولة �أو جهة �أخرى .
ب  -معلومة عن موقع تخزين املواد الدفاعية �أو االقت�صادية .
ج  -معلومة ذات بعد �أمني والتي من �ش�أن �إف�شائها �إحداث ت�أثري �سيىء على الروح
املعنوية للمواطنني .
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د  -معلومة عن حتركات القوات امل�سلحة �أو الأمن العام .
هـ  -معلومة مت�س هيبة الدولة .
املـــادة ( ) 6
ت�صنف الوثيقة بدرجة " حمدود " �إذا ت�ضمنت الآتي :
�أ  -معلومة ي�ؤدي �إف�شا�ؤها �أو االحتفاظ بها �أو حيازتها �إىل �صعوبات �إدارية �أو اقت�صادية
للبالد � ،أو نفع لأي دولة �أو جهة �أخرى .
ب  -معلومة ت�ضر ب�سمعة �أي �شخ�صية عامة .
املـــادة ( ) 7
ت�صنف الوثيقة بدرجة " مكتوم " �إذا ت�ضمنت الآتي :
�أ  -معلومة ال يف�ضل �إف�شا�ؤها حفاظا على م�صالح الدولة .
ب  -معلومة تتعلق ب�ش�ؤون مالية �أو اقت�صادية ي�ؤدي �إف�شا�ؤها �إىل الإ�ضرار مب�صلحة
الدولة .
ج  -معلومة مت�صلة ب�ش�ؤون �إدارية �أو ب�ش�ؤون املوظفني .
املـــادة ( ) 8
يحظر على املوظف �إف�شاء �أي وثيقة م�صنفة �أو معلومة ح�صل عليها �أو اطلع عليها بحكم
وظيفته  ،ما مل يح�صل على �إذن بذلك من ال�سلطة املخت�صة  ،وي�سري احلظر على من
انتهت خدمته لأي �سبب كان .
املـــادة ( ) 9
حتفظ كافة الوثائق امل�صنفة فـي الأماكن املخ�ص�صة لها فـي الوحدات احلكومية �أو غريها
م ــن اجله ــات بح�سـ ــب االخت�ص ــا�ص ويحظ ــر طباعته ــا �أو ن�سخهـ ــا �أو نقله ــا �أو ت�صويرهـ ــا
�أو �إخراجها من اجلهات ذات ال�صلة �أو ا�ستخدامها لغر�ض غري املقرر لها �أو �إتالفها دون
احل�صول على ترخي�ص كتابي م�سبق من ال�سلطة املخت�صة .
املـــادة ( ) 10
يجــب على ك ــل مــن يعثــر علــى وثيقــة م�صنفــة ت�سليمهـا فــورا �إلـى اجلهة املن�شئة لهـا �أو �أي
مركز �شرطة .
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املـــادة ( ) 11
ت�شكل جلنة بقرار من جمل�س الأمن الوطني لتنظيم �ش�ؤون الوثائق امل�صنفة التي م�ضى
عليها ثالثون �سنة وتقرير �إباحة االطالع عليها من عدمه .
الف�صل الثالث
تنظيم الأماكن املحمية
املـــادة ( ) 12
تعتبــر مكان ــا حمميــا  -بحكــم القانـون  -الق�صــور واملخيمــات ال�سلطانيــة و�أماكــن وجـود
جاللـة ال�سلطـان واملراف ــق واملن�ش�آت الع�سكريــة والأمنية وحمطات الطاقة ومن�ش�آت النفط
والغاز والإذاعة والتلفزيون .
املـــادة ( ) 13
يكون ر�ؤ�ساء وحدات اجلهاز الإداري للدولة وقادة الأجهزة الع�سكرية والأمنية م�س�ؤولني
عــن الأماكــن املحميــة التــي تقـع �ضمــن اخت�صا�صهــم  ،وعليهـم العمـل علـى اتخــاذ كافــة
الإجراءات الكفيلة باحلفاظ على �أمن وحماية تلك الأماكن .
املـــادة ( ) 14
تنظــم اجله ــة املخت�صــة ن ــوع ومــدى احلمايــة التـي يجــب فر�ضهــا علــى املكــان املحم ــي ،
والأ�شخا�ص املرخ�ص لهم دخوله  ،و�إجراءات منح الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 15
يجب على اجلهة املخت�صة و�ضع لوائح تعريفية ب�شكل وا�ضح على مداخل املكان املحمي
وعلى م�سافة منا�سبة من حدوده .
الف�صل الرابع
العقوبات
املـــادة ( ) 16
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد فـي قانون اجلزاء العماين �أو فـي �أي قانون �آخر يعاقب
على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فيه .
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املـــادة ( ) 17
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل
عن �ألف ريال عماين وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،
كل من �أف�شى وثيقة م�صنفة بت�صنيف "�سري للغاية �أو �سري " � ،أو احتفظ بها دون �أن يكون
م�سموحا له بذلك .
املـــادة ( ) 18
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني  ،وبغرامة ال تقل عن مائتي
ريال عماين وال تزيد على خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من
�أف�شى وثيقة م�صنفة بت�صنيف "حمدود �أو مكتوم " �أو احتفظ بها دون �أن يكون م�سموحا
له بذلك .
املـــادة ( ) 19
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن مائة
ريال عماين وال تزيد على خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من
ارتكــب �أو �ساه ــم فــي ارتكــاب �أي فعــل مـن �ش�أنــه الإ�ضـرار بوثيقـة م�صنفـة �أو ت�صـرف فيهــا
�أو باملعلومات الواردة بها دون �إذن كتابي من ال�سلطة املخت�صة � ،أو قام بحفظها �أو �إتالفها
باملخالفة للأنظمة املتبعة .
كما يعاقب على حماولة ارتكاب اجلرائم امل�شار �إليها بغرامة ال تقل عن مائة ريال عماين
وال تزيد على خم�سمائة ريال عماين .
وت�ضاعف العقوبة �إذا كان الفاعل موظفا .
املـــادة ( ) 20
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني  ,وبغرامة ال تقل عن
مائة ريــال عمانـي وال تزيـد علـى خم�سمائـة ريال عمانـي � ,أو ب�إحدى هاتيــن العقوبتيــن ،
كـل مـن ارتكب �أو �ساهم فـي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية :
�أ � -صور �أو قام بعمل منوذج �أو خمطط لأحد الأماكن املحمية دون احل�صول على �إذن
كتابي من اجلهة املخت�صة .
ب  -دخـ ــل �أو حاول الدخــول دون ت�صريــح �إىل املكان املحم ــي � ،أو �سه ـ ــل لغـي ــره الدخـ ــول
�إلي ــه � ،أو تعدى عليه ب�أي �شكل كان � ،أو حاول ارتكاب �أي من هذه الأفعال .
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ج  -ت�صرف دون وجه حق فـي مقتنيات �أو �أدوات �أو �أجهزة موجودة فـي املكان املحمي .
وت�ضاعف العقوبة �إذا �أدى ذلك �إىل حدوث ت�سريب للمعلومات املوجودة فـي هذا املكان .
املـــادة ( )21
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات كل من ارتكب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون فـي وقت احلرب �أو الأزمات �أو الكوارث .
املـــادة ( ) 22
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل من ارتكب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون ل�صالح دولة �أو جهة معادية .
املـــادة ( ) 23
يعفـى مــن العقوبــات املن�صــو�ص عليهـا ف ــي هـذا القانـون  ،كـل مـن بـادر من اجلنـاة ب�إبــالغ
ال�سلطات مبعلومات عن اجلرمية والأ�شخا�ص امل�شرتكني فيها � ,إذا ح�صل الإبالغ قبل �إمتام
اجلرمية .
املـــادة ( ) 24
يجوز تخفيف العقوبة �إذا ح�صل الإبالغ بعد �إمتام اجلرمية وقبل البدء فـي التحقيق � ،إذا
مكن اجلاين ال�سلطات املخت�صة من الو�صول �إىل بقية الأ�شخا�ص امل�ساهمني فـي اجلرمية .
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