
مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/6

باإ�سدار النظام الأ�سا�سي للدولة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

- اإنه تاأكيدا للمبادئ التي قامت عليهــــا �سلطنــــة عمــــان, ووجهــــت �سيا�ستهــــا 
فـي خمتلف املجاالت, ونه�ست بها: حمليا, واإقليميا, ودوليا.

ودعائم  العدالة,  اأ�س�س  اإر�ساء  فـي  ودورها  الدولية,  عمان  ملكانة  وتر�سيخا   -
احلق واالأمن واال�ستقرار وال�سالم بني خمتلف الدول وال�سعوب.

- وت�سميما على موا�سلة اجلهود ل�سياغة م�ستقبل اأف�سل, يت�سم مبزيد من 
االإجنازات التي تعود باخلري على الوطن, واملواطنني.

- وا�ستمرارا مل�ساركة اأبناء الوطن, ومتكينهم من �سنع م�ستقبلهم فـي جميع 
مناحي احلياة.

- و�سونا للوطن, وحفاظا على اأر�سه, ووحدته, ون�سيجه االجتماعي, وحماية 
ملقوماته احل�سارية.

- وتعزيزا للحقوق, والواجبات, واحلريات العامة.
- ودعما ملوؤ�س�سات الدولة, وتر�سيخا ملبادئ ال�سورى.

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

اإ�سدار النظام االأ�سا�سي للدولة بال�سيغة املرفقة.
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املــادة الثانيــــة 

يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما )96/101(, و)2011/99(.

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 27 من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ

املـوافــــق : 11 من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م
 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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النظــام الأ�سا�ســي للدولــة

البــاب الأول

الدولة ونظام احلكم

املــادة ) 1 (

�سلطنة عمــان دولــة عربيـة اإ�سالمية م�ستـقلة ذات �سيـادة تامـة, عا�سمتها م�سقط.
املــادة ) 2 (

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

املــادة ) 3 (

لغة الدولة الر�سمية اللغة العربية.

املــادة ) 4 (

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

املــادة ) 5 (

نظـام احلكم �سـلطاين وراثي فـي الذكـور من ذريـة ال�سلطان تركـي بن �سعيد بن 
�سلطـان, وذلك وفقا لالأحكام االآتية :

 - تنتقل والية احلكم من ال�سلطان اإلى اأكرب اأبنائه �سنا, ثم اأكرب اأبناء هذا 
االبن, وهكذا طبقة بعد طبقة, فاإذا توفـي االبن االأكرب قبل اأن تنتقل 

اإليه والية احلكم انتقلت اإلى اأكرب اأبنائه, ولو كان للمتوفى اإخوة.

 - اإذا مل يكن ملن له والية احلكم اأبناء فتنتقل الوالية اإلى اأكرب اإخوته, فاإذا 
مل يكن له اإخوة تنتقل اإلى اأكرب اأبناء اأكرب اإخوته, واإذا مل يكن الأكرب 
ِة.  اإخوته ابن فاإلى اأكرب اأبناء اإخوته االآخرين, بح�سب ترتيب �سن االأُُخوَّ
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 - اإذا مل يكن ملن له والية احلكم اإخوة اأو اأبناء اإخوة تنتقل والية احلكم 
اإلى االأعمام واأبنائهم على الرتتيب املعني فـي البند )الثاين( من هذه 

املادة.

لأبوين  �شرعيا  وابنا  عاقال,  م�شلما,  يكون  اأن  احلكم  يتولى  فـيمن  وي�شرتط 
عمانيني م�سلمني.

املــادة ) 6 (

ميار�س  والع�سرين,  احلادية  �سن  دون  هو  من  اإلى  احلكم  والية  انتقلت  اإذا 
باإرادة  عينه  قد  ال�سلطان  يكون  الذي  الو�ساية  جمل�س  ال�سلطان  �سالحيات 
�سامية, فاإذا مل يكن قد عني جمل�سا للو�ساية قبل وفاته, قام جمل�س العائلة 
املالكة بتعيني جمل�س و�ساية م�سكل من اأحد اإخوة ال�سلطان واثنني من اأبناء 

عمومته.
وي�سدر بنظام عمل جمل�س الو�ساية مر�سوم �سلطاين. 

املــادة ) 7 (

املادة )5(  لن�س  له والية احلكم وفقا  تكون  بتعيني من  �سلطاين  اأمر  ي�سدر 
من هذا النظام وليا للعهد, ويحدد االأمر ال�سلطاين اخت�سا�ساته, واملهام التي 

ت�سند اإليه.
ويوؤدي ويل العهد اأمام ال�سلطان, قبل ممار�سة اخت�سا�ساته اأو املهام التي ت�سند 

اإليه, اليمني املن�سو�س عليها فـي املادة )10( من هذا النظام.

املــادة ) 8 (

اإذا قام مانع موؤقت يحول دون مبا�سرة ال�سلطان �سالحياته, يحل حمله ويل العهد.
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املــادة ) 9 (

يكون للعائلة املالكة جمل�س ي�سمى " جمل�س العائلة املالكة ", ي�سدر بت�سكيله 
وتنظيمه وحتديد �سالحياته واأ�سبقية اأع�سائه, اأمر �سلطاين.

املــادة ) 10 (

عمان,  جمل�س  اأمام  جل�سـة  فـي  �سالحياتـه,  ممار�سـة  قبـل  ال�سلطان  يـوؤدي 
واأع�ساء  الوزراء  جمل�س  واأع�ساء  املالكة  العائلة  جمل�س  اأع�ساء  وبح�سور 

املجل�س االأعلى للق�ساء, اليمني االآتية :
" اأق�سم بـاهلل العظيم اأن اأحرتم النظام االأ�سا�سي للـدولـة والقوانني, واأن اأرعى 
م�سالح املواطنني وحـرياتهم رعـاية كاملة, واأن اأحافظ على ا�ستقالل الوطن 

و�سالمة اأرا�سيه ".

املــادة ) 11 (

ت�ستمر احلكومة فـي ت�سيري اأعمالها كاملعتاد حتى يتم تن�سيب ال�سلطان, ويقوم 
مبمار�سة �سالحياته.

املــادة ) 12 (

يقوم احلكم فـي الدولة على اأ�سا�س العدل وال�سورى وامل�ساواة, وللمواطنني - 
وفقا لهذا النظام وال�شروط والأو�شاع التي يبينها القانـون - حق امل�شاركة فـي 

ال�سوؤون العامة.
البــاب الثانــي

املبادئ املوجهة ل�سيا�سة الدولة

الف�ســل الأول

املبـــادئ ال�سيا�سيـــة

املــادة ) 13 (

تتمثل املبادئ ال�سيا�سية للدولة فـي االآتي :
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 - املحافظة على اال�ستقالل وال�سيادة, و�سون كيان الدولة واأمنها وا�ستقرارها, 
والدفاع عنها.

الدول  جميع  مع  ال�سـداقـة  اأوا�سر  وتاأكيــــد  التعــــاون  عـــرى  توثـيـــــق   -  
وال�سعوب على اأ�سا�س من االحرتام املتبادل, وامل�سالح امل�سرتكة, وعدم 
التدخل فـي ال�سوؤون الداخلية, ومراعاة املواثيق واملعاهدات الـدوليـــة 
بها ب�سورة عامة, ومبا  املعرتف  الدويل  القانون  واالإقليميــة وقواعـد 

يوؤدي اإلى اإر�ساء ال�سالم واالأمن بني الدول وال�سعوب.

وتراث  االإ�سالمية  ال�سريعة  من  نـابعة  �سحيحة  �سـورى  دعائم  اإر�ساء   -  
الع�سر  اأ�ساليب  من  باملفـيد  اآخذة  بتاريخه,  معتـزة  وقيمه,  الوطن 

واأدواته.

 - اإقامة نظام اإداري �سليم يكفل العدل والطمـاأنينـة, وامل�سـاواة للمـواطنني, 
وي�سمن االحـرتام للنظـام العـام, ورعاية امل�سالح العليا للوطن.

الف�ســل الثانــي

املبــادئ القـت�ساديــة

املــادة ) 14 (

تتمثل املبادئ االقت�سادية للدولة فـي االآتي :
   - تكفل الدولة حرية الن�شاط القت�شادي على اأ�شا�س العدالة الجتماعية, 
والتعــــاون والتــــوازن بــــني الن�ساطيـــن العام واخلا�س؛ لتحقيق التنمية 
للمواطنني,  الرخاء  وحتقيق  االإنتاج,  وزيادة  واالجتماعية,  االقت�سادية 
ورفـــع م�ستـــوى معي�ستهــــم, وتوفـري فر�س العمل لهم, والق�ساء على 

الفقر, وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
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 - الرثوات الطبيعية ومواردها ملك للدولة, تقوم على حفظها وح�سن 
ا�ستغاللها, وفقا الأحكام القانون.

  - ت�سجع الدولة اال�ستثمار, وتعمل على توفـري ال�سمانات والت�سهيالت 
الالزمة له.

  - ت�سجـع الدولة االدخار, وتـ�سرف على تـنظيم االئـتمان.
الـدولة حمايتها  امل�سا�س بها, وعلى  العـامة حرمة, ال يجوز    - لالأموال 

على النحو الذي يبينه القانون. 
  - امللكية اخلا�سة م�سونة, فال مينع اأحد من الت�سرف فـي ملكـه اإال فـي 
حدود القـانون, وال ينـزع عن اأحد ملكـه اإال ب�سبب املنفعة العـامـة, وفـي 

االأحـوال املبينة فـي القـانـون, ومقابل تعوي�س عادل.
  - املرياث حق مكفول, حتكمه ال�سريعة االإ�سالمية. 

  - امل�سـادرة العامـــــة لالأمــــوال حمظــــورة, وال جتـــوز امل�ســـادرة اخلا�ســـة 
اإال بحكم ق�سـائي فـي االأحوال املبينـة فـي القانون.

  - ال�سرائب وغريها من التكاليف العـامة اأ�سا�سها العدالة االجتماعية, 
اإال بقانــــون,  واإلغاوؤهـــا  العامـــة وتعديلهـــا  اإن�ســاء ال�سرائـــب  وال يجوز 

وال يعـفى اأحد من اأدائها اإال فـي االأحوال املبـينة فـي القانون. 
الف�ســل الثالــث

املبــادئ الجتماعيــة

املــادة ) 15 (

تتمثل املبادئ االجتماعية للدولة فـي االآتي :
للمجتمع,  دعامات  املواطنني  بني  الفر�س  وتكافـــوؤ  وامل�ســــاواة  الـــعدل   -  

تكـفلها الدولة.
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الوحدة  وتعزيـز  املواطنني,  بني  وثقــــى  �سلــــة  والرتاحــــم  التعا�ســــد   -
الـوطنيـة واجب, ومتنع الـدولة كل ما يـوؤدي اإلى الفرقة, اأو الفتـنة, اأو 

امل�سا�س بالوحدة الوطنية.
وتعمل  والوطنية,  واالأخالق  الدين  قوامها  املجتمع,  اأ�سا�س  االأ�سرة   -
الدولة على متا�سكها وا�ستقرارها وتر�سيخ قيمها, وتكفل الدولة حتقيق 
ذوي  واالأ�سخا�س  الطفل,  برعاية  وتلتزم  والرجل,  املراأة  بني  امل�ساواة 

االإعاقة, وال�سباب, والن�سء, وذلك على النحو الذي يبينه القانون. 
التاأمني االجتماعي, كما تكفل لهم  - تكفل الدولة للمواطنني خدمات 
املعونة فـي حاالت الطوارئ, واملر�س, والعجز, وال�سيخوخة, وذلك على 

النحو الذي يبينه القانون.
عن  الناجمة  االأعباء  حتمل  فـي  املجتمع  ت�سامن  على  الدولة  وتعمل    

الكوارث واملحن العامة.
- تكفل الدولة الرعاية ال�سحية للمواطنني, وتعمل على توفـري و�سائل 
الوقاية والعالج من االأمرا�س واالأوبئة, وت�سجع على اإن�ساء امل�ست�سفـيات 
الذي  النحو  الدولة, وعلى  باإ�سراف من  العالج اخلا�سة, وذلك  ودور 

يبينه القانون. 
- تعمل الدولة على حماية البيئة, وتوازنها الطبيعي؛ حتقيقا للتنمية 
ال�ساملة وامل�ستدامة لكل االأجيال, وعلى املواطنني واملقيمني املحافظة 

عليها, وعدم االإ�سرار بها. 
- العمل حق و�سرف, ولكل مواطن ممـار�سة العمل الذي يختــاره لنف�سـه 
اإال  جربا  بالعمل  مواطن  اأي  اإلزام  يجـوز  وال  القـانون,  حدود  فـي 
عادل,  ومبقابل  حمددة,  وملدة  عامة,  خدمة  والأداء  قانـون,  مبقت�سـى 
وتـنظم  العمل  و�ساحب  العامل  حتمي  التي  القوانني  الدولة  وت�سن 

العالقـة بينهما وتوفر �شروط الأمن وال�سالمة وال�سحة املهنية.
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وفقا  �سوؤونه  وتدار  ا�ستقالله,  وت�سمن  الوقف,  نظام  الدولة  ت�سجع   -
ل�شروط الواقف, وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

الف�ســل الرابــع

املبــادئ الثـقافـيــة

املــادة ) 16 (

تتمثل املبادئ الثقافـية للدولة فـي االآتي :
- التعليم حق لكل مواطن, هدفه بناء ال�سخ�سية العمانية, واحلفاظ على 
الهوية الوطنية, وتاأ�سيل املنهج العلمي فـي التفكري, وتنمية املواهب, 
وت�سجيع االبتكار, وتر�سيخ القيم احل�سارية والروحية, واإر�ساء مفاهيم 

املواطنة والت�سامح والتاآلف. 
اإلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم االأ�سا�سي, وت�سجع الدولة  - التعليم 
الأحكام  وفقا  الدولة,  من  باإ�سراف  اخلـا�سـة  واملعـاهد  املدار�س  اإن�ساء 

القانون.
   وتعمـل الدولة على مكافحـة االأمية.

- تكفل الدولة ا�ستقالل اجلامعات, وتي�سري القبول للتعليم العايل اأمام 
الكفاءة واجلدارة, والعمل على  اأ�سا�س  امل�ساواة على  اجلميع على قدم 
جودة  الدولة  وت�سمن  واالأهلية,  اخلا�سة,  اجلامعات  اإن�ساء  ت�سجيع 

التعليم فـي تلك اجلامعات مبا يتفق ومعايري اجلودة العاملية.
ت�سجيع موؤ�س�ساته,  والعمل على  العلمي,  البحث  الدولة حرية  - تكفل   
الفعالة  امل�ساهمـــة  �سبـــــل  تكفــــل  كمـــا  واملبتكرين,  الباحثني,  ورعاية 

للقطاعني اخلا�س واالأهلي فـي نه�سة البحث العلمي.
على  وت�سجع  املبدعني,  ورعاية  الفكري,  االإبداع  حرية  الدولة  تكفل   -

النهو�س بالفنون واالآداب.
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واملحافظة  املادي,  وغري  املادي  الوطني  تراثها  بحماية  الدولة  تلتزم   -
عليه, كما تلتزم ب�سيانة تراثها املادي وترميمه, وا�سرتداد ما ا�ستويل 

عليه منه. 
   واالعتداء عليه واالجتار فـيه جرمية على النحو الذي يبينه القانون.

الف�ســل اخلامــ�س

املبـــادئ الأمنيـــة

املــادة ) 17 (

تتمثل املبادئ االأمنية للدولة فـي االآتي :
ال�سالم هدف الدولة, و�سالمة الوطن اأمانة فـي عنق كل مواطن.   -

واأي  العام  االأمن  وهيئات  امل�سلحـة  القوات  تن�سئ  التي  وحدها  الدولة   -
الدولة  حماية  ومهمتها  للوطن,  ملك  جميعها  وهي  اأخرى,  قوات 
للمواطنــــني,  والطمـاأنينــــة  االأمـــن  وكـفالـــة  اأرا�سيها  �سالمة  و�سمان 
وال يجــــوز الأي فـــــرد اأو هيئــــة اأو جماعــــة اإن�ســــاء ت�سكيــــالت ع�سكريـــة 

اأو �سبه ع�سكرية.
- ينظم القانون اخلدمة الع�سكرية, والتعبئة العامة, وحقوق وواجبـات 
وقـواعد ان�شباط القوات امل�شلحة وهيئات الأمن العام واأي قـوات اأخرى 

تـقـرر الدولة اإن�ساءها.
البــاب الثالــث

احلقــوق والواجبــات العامــة

املــادة ) 18 (

احلياة والكرامة حق لكل اإن�سان, وتلتزم الدولة باحرتامهما وحمايتهما وفقا 
للقانون. 
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املــادة ) 19 (
�سحبهــــا  اأو  اإ�سقاطهــــا  يجــــوز  وال  القانـــــون,  ينظمهــــا  العمانيـــة   اجلن�سية 

اإال فـي حدود القانون.
املــادة ) 20 (

ال يجوز اإبعاد املواطنني اأو نفـيهم اأو منعهم من العودة اإلى اإقليم الدولة.

املــادة ) 21 (
احلقوق  فـي  مت�ساوون  وهم  القانون,  اأمام  �سوا�سية  جميعهم  املواطنون 
اأو  االأ�سل  اأو  اجلن�س  ب�سبـب  ذلك  فـي  بينهـم  متيـيــز  وال  العامــة,  والواجبات 

اللون اأو اللغة اأو الـدين اأو املذهب اأو املوطن اأو املركز االجتماعي.

املــادة ) 22 (
والطماأنينة  االأمن  بتوفـري  الدولة  وتلتزم  اإن�سان,  لكل  حق  االآمنة  احلياة 

ملواطنيها ولكل مقيم على اأرا�سيها.

املــادة ) 23 (
احلريــة ال�سخ�ســـية مكفولة وفقــا للقانـــون, وال يجـــوز القبـــ�س علـــى اإن�ســـان 
اأو تـفتي�ســــه اأو حجــزه اأو حب�سه اأو حتديد اإقامته اأو تقييد حريته فـي االإقامة 

اأو التـنقل اإال وفق اأحكام القانون.
املــادة ) 24 (

اإن�سانيا  الئقة  لذلك,  خم�س�سة  اأماكن  فـي  اإال  احلب�س  اأو  احلجز  يجوز  ال 
و�سحيا, وذلك على النحو الذي يبينه القانون. 

املــادة ) 25 (
للمعاملة  اأو  لالإغراء,  اأو  املعنوي,  اأو  املادي  للتعذيب  اإن�سان  اأي  يعر�س  ال 
احلاطة بالكرامــة, ويحـدد القانـون عقــاب من يفعــل ذلك, كما يبطــل كل قــول 
اأو اعتـــراف يثبــت �ســدوره حتت وطاأة التعذيـب اأو باالإغـراء اأو لتـلك املعاملــة, 

اأو التهديد باأي منها.
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املــادة ) 26 (

ال جرميـة وال عقوبـة اإال بناء على قانون, وال عقاب اإال على االأفعـال الـالحقة 
على العمل بالقـانـون الذي ين�س عليهـا. 

والعقوبة �سخ�سية.

املــادة ) 27 (

املتهـم بريء حتى تـثبت اإدانته فـي حماكمة قانونية توؤمن له فـيهـا ال�سمانات 
ال�سروريـة ملمار�سـة حـق الدفـاع, وفقـا للقانــون, ويحـظر اإيـذاء املتهـم ج�سمانيـا 

اأو معنويا.
املــادة ) 28 (

املحاكمة,  اأثناء  فـي  عنه  للدفاع  القدرة  ميلك  من  يوكل  اأن  فـي  احلـق  للمتهم 
ويبـني القانون االأحوال التي يتعني فـيها ح�سور حمام عن املتهم, ويكـفل لغري 

القـادرين ماليا و�سائل االلتجاء اإلى الق�ساء والدفاع عن حقوقهم.

املــادة ) 29 (

فورا,  اعتـقاله  اأو  عليه  القب�س  باأ�سباب  يعتـقل  اأو  عليه  يقب�س  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.
حريته  قيد  الذي  االإجراء  من  الق�ساء  اأمام  التظلم  عنه  ينوب  وملن  وله 
مــدة  خــالل  فـيه  الف�سل  يكفل  التظلم مبا  القانـون حق  وينظـم  ال�سخ�سـية, 

حمـددة, واإال وجـب االإفراج عنه حتما.
املــادة ) 30 (

االإجراءات  القانـــون  ويبـــني  كافــــة,  للنا�س  ومكفول  م�سون  حق  التقا�سي 
واالأو�ساع الالزمة ملمار�سة هذا احلق, وتكفل الدولة - قدر امل�ستطاع - تقريب 

جهات الق�ساء من املتقا�سني, و�سرعة الف�سل فـي الق�سايا.
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املــادة ) 31 (

ال�سجن دار لالإ�سالح والتاأهيل, وتخ�سع ال�سجون واأماكن االحتجاز الإ�سراف 
كرامة  ينافـي  ما  كل  فـيها  ويحظر  القانون,  يبينه  الذي  النحو  على  ق�سائي 
وتاأهيل  اإ�سالح  اأحكام  القانون  يعـــر�س �سحتــه للخطر, وينظم  اأو  االإن�ســـان, 

املحكوم عليهم. 
املــادة ) 32 (

جل�سد االإن�سان حرمة, واالعتداء عليه اأو ت�سويهه اأو التمثيل به جرمية يعاقب 
عليهـــا القانــون, ويحظر االجتار باأع�سائه, وال يجوز اإجراء اأي جتربة طبية اأو 
علمية على اأي اإن�سان بدون ر�سائه احلر, وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

املــادة ) 33 (

التي  االأحــوال  فـي  اإال  اأهلهــا  اإذن  بغيــر  دخولها  يجــوز  فال  حرمة,  للم�ساكن 
يبينهـا القانون, وبالكيفـية املن�سو�س عليها فـيه.

املــادة ) 34 (

حرية القيـام بال�سعائر الدينية طـبقا للعـادات املرعيـة م�سونة, على اأال يخل 
ذلك بالنظام العام, اأو ينافـي االآداب.

املــادة ) 35 (

حرية الراأي والتعبري عنه بالقول والكتابــة و�سائــر و�سائـــل التعبيـــر مكفولـــة 
فـي حدود القانون.

املــادة ) 36 (

للحياة اخلا�سة حرمة, وهي م�سونة ال مت�س. 
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والربقية,  الهاتفـية,  واملرا�سالت  اأنواعها,  بكافة  االإلكرتونية  وللمرا�سالت 
والربيدية, وغريها من و�سائل االت�سال حرمة, و�سريتها مكفولة, فال يجوز 
اأو  تاأخريها,  اأو  �سريتها,  اإف�ساء  اأو  عليها,  االطالع  اأو  تفتي�سها,  اأو  مراقبتها, 

م�سادرتها, اإال فـي االأحوال التي يبينها القانون, ووفقا لالإجراءات املحددة فـيه.

املــادة ) 37 (

التي  والأو�شاع  لل�شروط  وفقا  مكفولة  والن�شر  والطباعـة  ال�شحافة  حرية 
يبينها القانون, ويحظر ما يوؤدي اإلى الفتـنة اأو الكراهية اأو مي�س بـاأمن الدولة 

اأو ي�سيء اإلى كـرامـة االإن�سان وحقوقه.
املــادة ) 38 (

تلتزم الدولة بحماية امللكية الفكرية ب�ستى اأنواعها فـي كافة املجاالت, وذلك 
وفقا للقانون.

املــادة ) 39 (

للمواطنني حق االجتماع على النحو الذي يبينه القانون.

املــادة ) 40 (

حرية تكوين اجلمعيات مكفـولة, وذلك على اأ�س�س وطـنية والأهداف م�سروعة 
ووفقـا  النظـام,  هذا  واأهداف  ن�سو�س  مع  يتعار�س  ال  ومبا  �سلمية  وبـو�سائل 

لل�شروط والأو�شاع التي يبينها القانون.

ويحظـر اإن�سـاء جمعيات يكــون ن�ساطهـا معاديــا لنظـام املجتمـع, اأو �سريـا, اأو ذا 
طابع ع�سكـري, وال يجوز اإجبار اأحـد على االن�سمام اإلى اأي جمعية.

املــادة ) 41 (

لكل مواطن احلـــق فـي خماطبـة ال�سلطـات العامة فـيما ينوبه �سخ�سيا, اأو فـيما 
لـه �شلة بـال�شوؤون العـامة, وذلك بالكيفـية وال�شروط التي يبينها القانون.
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املــادة ) 42 (

�سخ�سـه  بحماية  قانونية  ب�سفة  ال�سلطنة  فـي  موجود  اأو  مقيم  كل  يتمتع 
بها,  املعمول  والقوانني  بالت�سريعات  االلتزام  وعليه  للقـانون,  طبقا  واأمالكه 

ومـراعاة قيم املجتمع, واحرتام تـقاليده وم�ساعره.
املــادة ) 43 (

ت�سليم الالجئيـن ال�سيا�سيني حمظور, وحتدد القوانني واالتـفاقيات الدولية 
اأحكام ت�سليم املجرمني.

املــادة ) 44 (

اأر�سه �سرف وواجـب مقـد�س, وااللتحاق بخدمة  الدفاع عـن الوطـن وحماية 
القـوات امل�سلحة اأمر ينظمه القانون.

املــادة ) 45 (

احلفاظ على االأمن والوحـدة الوطنيني و�سـيانة اأ�سرار الدولـة واجب على كل 
مواطن, والتزام الكافة مبراعاتها م�سوؤولية وطنية.

املــادة ) 46 (

اأداء ال�سرائب وغريها من التـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

املــادة ) 47 (

احرتام النظـام االأ�سـا�سي للدولـة, والقوانني, واملرا�سيم واالأوامر ال�سلطانية, 
واللوائح, والقرارات ال�سادرة من ال�سلطات العامـة تـنفـيذا لها, ومراعاة النظام 
واملوجودين  واملقيمني  املواطنني  على  واجــب  العـامـــة  االآداب  واحـتــرام  العـام, 

فـي ال�سلطنة.
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البـــاب الرابــع

الف�ســـل الأول

رئيــــ�س الدولــــة

املــادة ) 48 (

ال�سلطان رئي�س الدولة, واملمثل االأ�سمى لها, والقائــد االأعلـــى, ذاتـــه م�سونـــة 
ال مت�س, واحرتامه واجب, واأمره مطاع, وهو رمز الوحدة الـوطنيـة, وال�ساهر 

على رعايتهـا وحمايتها.
املــادة ) 49 (

يقوم ال�سلطان باملهام وال�سالحيات االآتية :
اأمنها,  وحماية  اأرا�سيها,  ووحدة  البـالد,  ا�ستقـالل  علـى  املحافظة   -
ورعايـة حقـوق املواطنني وحريـاتهم, وكفالة �سيـادة القانـون, وتوجيه 

ال�سيـا�سة العامة للدولة.
اأو  الدولة,  اأي خطر يهدد �سالمة  ال�سريعة ملواجهة  اتخاذ االإجراءات   -
اأو اأمن �سعبهـا وم�ساحلـه, اأو يعـوق موؤ�س�سـات الدولة  وحدة اأرا�سيهـا, 

عن اأداء مهامها.
رئا�سة جمل�س الوزراء, اأو تعيـني من يتولى رئا�سته.  -

رئا�سة املجال�س املتخ�س�سة, اأو تعيـني من يتولى رئا�ستها.  -
 - اإن�ساء وتنظيم وحدات اجلهاز االإداري للدولة, واإلغائها.

حكمهم,  فـــي  ومــن  والـــوزراء  الـوزراء  جملــــ�س  رئيـــ�س  نــــواب  تعيـني   -
واإعفائهم من منا�سبهم.

واإعفائهم  فـي حكمهم,  العامني ومن  واالأمناء  الوزارات  تعيني وكالء   -
من منا�سبهم.
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- تعيني كبار القادة الع�سكريني, واالأمنيني, واإعفائهم من منا�سبهم.
تعيني كبار الق�ساة, واإعفائهم من منا�سبهم.   -

اإعالن حالة الطوارئ, والتعبئـة العامـة, واحلرب, وعقد ال�سلح, وذلك   -
على النحو الذي يبينه القانون.

الت�سديق على القوانني, واإ�سدارها.  -
القـانـــــون,  وفقــــــا الأحكــــام  الدوليــــة  واالتـفاقيــــات  املعاهــــــدات  توقيـــــع   -

اأو التفويـ�س فـي توقيعها, واإ�سدار مـرا�سيم الت�سديق عليها.
الدولية,  واملنظمات  االأخرى  الدول  لدى  ال�سيا�سيني  املمثلني  تعيني   -
واإعفائهم من منا�سبهم, وفقا لالأو�ساع التي يبينها القـانـون, وقبـول 

اعتماد ممثـلي الـدول واملنظمات الدولية لديه.
- العفو عن اأي عقوبة, اأو تخفـيفها.
- منح االأو�سمة, والرتب الع�سكرية.

املــادة ) 50 (

يعاون ال�سلطان فـي ر�سم ال�سيا�سة العامة للدولة وتنفـيذها جمل�س للوزراء, 
وجمال�س متخ�س�سة.

الف�ســـل الثانــي

جملــ�س الـــوزراء

املــادة ) 51 (

جمل�س الوزراء هو الهيئة املنوط بها تنفـيذ ال�شيا�شات العامة للدولة, ويتولى 
بوجه خا�س االآتي : 

- رفع التـو�سيات اإلى ال�سلطـان فـي االأمور التي تهم الدولة, مبا فـي ذلـك 
اقرتاح م�سروعـات القـوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
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- رعاية م�سالح املواطنني و�سمان توفـري اخلدمات ال�سرورية لهم.

واالإجراءات  ال�ساملة,  للتنميـة  العامـة  وال�سيا�ســات  االأهــداف  حتديــد   -
الالزمة لتنفـيذها. 

عر�سهــا  بعــد  املخت�سـة  اجلهـات  تعدهـا  التي  التنمية  خطط  مناق�سة   -
على جمل�س عمان, ورفعها اإلى ال�سلطان لالعتماد, ومتابعة تنفـيذها. 

واتخاذ  اخت�سا�ساتها,  تـنفـيذ  جمال  فـي  الوزارات  اقرتاحات  مناق�سة   -
التو�سيات والقرارات املنا�سبة فـي �ساأنها.

لواجباته,  اأدائه  ومتابعة  للدولة,  االإداري  اجلهاز  �سري  على  االإ�سراف   -
والتـن�سيق بني وحداته.

االإ�سـراف العــام على تـنفـيذ القـوانيـن واملرا�سيـم ال�سلطانية واللـوائــح   -
والقـرارات واملعاهدات واالتفاقيات واأحكام املحاكم, مبا ي�سمن االلتـزام 

بها.

مبوجب  له  تخول  اأو  ال�سلطان,  اإياها  يخوله  اأخرى  اخت�سا�سات  اأي   -
اأحكام القانون.

املــادة ) 52 (

يتولـــى رئيـــ�س الــوزراء رئا�سة جل�سات املجل�س, وله اإ�سناد اإدارة اجلل�سات التي 
ال يح�سرهـا اإلى اأحد نـواب رئي�س الوزراء.

وفـي حال غيـاب رئي�س الوزراء ونوابه يفو�س ال�سلطان من يراه الإدارة اجلل�سات.

املــادة ) 53 (

تكون اجتماعات جمل�س الوزراء �سحيحة بح�سور اأغلبية اأع�سائه, ومداوالته 
�سرية, وت�سدر قراراته مبوافقة اأغلبية احلا�سرين.
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املــادة ) 54 (

ي�سع جمل�س الـوزراء الئحتـه الداخليـة مت�سمنة نظام �سري العمل فـيه, وتـكون 
للمجل�س اأمانة عـامة تعاونه فـي اأداء اأعماله. 

الف�ســـل الثالـــث

رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه والوزراء

املــادة ) 55 (

اإذا عني ال�سلطان رئي�سا ملجل�س الوزراء حددت اخت�سا�ساته و�سالحياته فـي 
مر�سوم تعيـينه.

املــادة ) 56 (

ي�شرتط فـيمن يعني رئي�شا ملجل�س الوزراء اأو نائبا له اأو وزيرا الآتي :
- اأن يكون عماين اجلن�سية ب�سفة اأ�سلية.
- اأال تـقل �سنه عن ثالثني �سنة ميالدية.

املــادة ) 57 (

قبل اأن يتـولى رئيـ�س جملـ�س الوزراء ونوابه والوزراء �سالحياتهم يوؤدون اأمام 
ال�سلطان اليمني االآتية : 

" اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�سا ل�سلطاين وبالدي, واأن اأحـرتم النظام 
االأ�سا�سي للدولة وقوانينها النافذة, واأن اأحـافظ حمافظـة تامة على كيانها 
كـاملة,  اأرعى م�ساحلـهـا وم�سالح مواطنيهـا رعاية  واأن  اأرا�سيها,  و�سـالمة 

واأن اأوؤدي واجباتـي بال�سدق واالأمانة ".

املــادة ) 58 (

التي  الوحدات  �سوؤون  على  االإ�سراف  والوزراء  الوزراء  رئي�س  نواب  يتولى 
ير�سمون  كما  فـيها,  للحكومة  العامة  ال�سيا�سة  بتنفـيذ  ويقومون  يراأ�سونها, 

اأهداف الوحدة, ويتابعون تـنفـيذها.
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املــادة ) 59 (

اأع�سـاء جملـ�س الـوزراء م�سوؤولون م�سوؤولية ت�سامنية اأمام ال�سلطان عن تنفـيذ 
اأمام ال�سلطـان  ال�سيا�سة العامة للدولة, وكل منهم م�سـوؤول م�سوؤولية فـردية 
عن طريقة اأداء واجبـاته وممار�سة �سالحيـاته فـي الوزارة اأو الوحدة التي يراأ�سها.

املــادة ) 60 (

ال يجـوز الأع�سـاء جملـ�س الـوزراء اأن يجمعوا بني منا�سبهم الـوزاريـة ورئا�سـة 
للـوحدات  يجوز  ال  كما  عامـة,  م�سـاهمة  �سركـة  اأي  اإدارة  جمل�س  ع�سويـة  اأو 
احلكومية التي يتولـون رئا�ستها اأو ي�سرفون عليهـا اأن تـتعامل مع اأي موؤ�س�سة 
اأو �سركة تكـون لهم م�سلحة فـيها بطـريقة مبا�سرة اأو غري مبـا�سرة, وعليهم 
العام,  ال�سالح  واإعالء  الوطن  ب�سلوكهم م�سالح  ي�ستهـدفـوا  اأن  االأحـوال  فـي كل 
اأو مل�سلحة من  باأي �سـورة كانت مل�سلحتهم  واأال ي�ستغلوا مراكـزهم الر�سمية 

تربطهم به عالقة خا�سة.
املــادة ) 61 (

حتـدد خم�س�سـات نـواب رئي�س الوزراء والوزراء, خالل فرتة تـوليهم منـا�سبهم 
وبعد تقاعدهم, باأوامـر �سلطانية.

املــادة ) 62 (

ت�سري اأحـكام املـواد )56(, )57(, )58(, )59(, )60(, )61( من هذا النظام على 
كل من هم فـي مرتبة وزير.

الف�ســـل الرابـــع

املجالـــ�س املتخ�س�ســـة

املــادة ) 63 (

مبرا�سيم  اأع�ساوؤها  ويعني  �سالحياتها  وحتدد  املتخ�س�سة  املجال�س  تن�ساأ 
�سلطانية, وتتبع جمل�س الوزراء, ما مل تن�س مرا�سيم اإن�سائها على خالف ذلك.
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الف�ســـل اخلامـــ�س

الإدارة املحليـــة

املــادة ) 64 (

تنظم النطاقات االإدارية للدولة واآليات عمل االإدارة املحلية مبرا�سيم �سلطانية, 
وتنظم املجال�س البلدية وحتدد اخت�سا�ساتها وفقا للقانون. 

الف�ســل ال�ســاد�س

املتابعة والرقابة على الأداء احلكومي

املــادة ) 65 (

تن�ساأ جلنة تتبع ال�سلطان, تخت�س مبتابعة وتقييم اأداء الوزراء ومن فـي حكمهم, 
اإدارات الهيئات  ووكالء الوزارات ومن فـي حكمهم, وروؤ�ساء واأع�ساء جمال�س 
اأو  للدولة, وروؤ�سائها  االإداري  العامة وغريها من وحدات اجلهاز  واملوؤ�س�سات 
اخت�سا�ساتها  بت�سكيلها ونظام عملها وحتديد  التنفـيذيني, وي�سدر  روؤ�سائها 

االأخرى اأمر �سلطاين. 
املــادة ) 66 (

ال�سلطان,  يتبع   " للدولة  واالإدارية  املالية  الرقابة  " جهاز  ي�سمى  ين�ساأ جهاز 
يخت�س باملتابعة املالية واالإدارية لوحدات اجلهاز االإداري للدولة, وغريها من 

االأ�سخا�س االعتبارية العامة, وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
الوزراء  اإلى كل من جمل�س  ال�سنوي  اإر�سال ن�سخة من تقريره  وعلى اجلهاز 

وجمل�س الدولة وجمل�س ال�سورى.
الف�ســل ال�سابــع

ال�ســـوؤون املاليـــة

املــادة ) 67 (

يبني القانون االأحكام اخلا�سة باملو�سوعات االآتية, واجلـهات امل�سوؤولة عنها :
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- ا�ستثمار وتنمية واإدارة اأموال واأ�سول الدولة.

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

حفظ اأمـالك الـدولـة, واإدارتها, و�شروط الت�شرف فـيها, واحلدود التي   -
يجوز فـيهـا التـنـازل عن �سيء منها.

امليـزانيـة العـامـة للـدولـة, واحل�سـاب اخلتـامـي.  -

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

الرقابة املالية للدولة.  -

القـرو�س التـي تـقـدمهـا الدولة اأو حت�سل عليهـا.  -

النقـد وامل�سـارف, واملقـايـي�س واملكـايـيل واملوازيـن.  -

التي  واملكافاآت  واالإعانات,  والتعوي�سـات,  واملعا�سـات,  الرواتب,  �سوؤون   -
تـقرر على خزانة الدولة.

البـــاب اخلامـــ�س

جملـــ�س عمـــان

املــادة ) 68 (

يتكون جمل�س عمان من االآتي :
 - جمل�س الدولـة.
- جمل�س ال�سورى.

املــادة ) 69 (

يتكون جمل�س الدولة من رئي�س وعدد من االأع�ساء ال يتجاوز عددهم بالرئي�س 
عدد اأع�ساء جمل�س ال�سورى, يعينون مبر�سوم �سلطاين من بني الفئات التي 

يحددها القانون.
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املــادة ) 70 (

يتكـون جمل�س ال�سورى من اأع�ساء منتخبني ميثلون جميع واليات ال�سلطنة, يتم 
اختيارهم باالقرتاع ال�سري املبا�سر, وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

املــادة ) 71 (

تتولى االإ�سراف على انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى والف�سل فـي الطعون 
رئي�س  نواب  اأحد  برئا�سة  واحليدة  باال�ستقالل  تتمتع  عليا  جلنة  االنتخابية 

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

املــادة ) 72 (

يخت�س جمل�س عمان باإقرار اأو تعديل م�سروعات القوانني, ومناق�سة خطط 
التنمية وامليزانية العامة للدولة, وله اقرتاح م�سروعات القوانني, وذلك على 

النحو الذي يبينه القانون.
كما يخت�س كل من : جمل�س الدولة, وجمل�س ال�سورى مبمار�سة اخت�سا�ساته 

االأخرى, على النحو الذي يبينه القانون.
املــادة ) 73 (

لل�سلطان اإ�سدار مرا�سيم لها قوة القانون فـيما بني اأدوار انعقاد جمل�س عمان, 
وخالل فرتة حل جمل�س ال�سورى وتوقف جل�سات جمل�س الدولة.

املــادة ) 74 (

يحدد القانون فرتة جمل�س عمان, وال�شروط الواجب توافرها فـي اأع�شاء كل 
من جمل�س الدولة وجمل�س ال�سورى, وواجبات وحقوق الع�سوية, وال�سمانات 
اإليها  الدعوة  وكيفـية  املجل�س,  انعقاد  واأدوار  انتهائها,  وحاالت  لها,  املقررة 

وف�سها, وحل جمل�س ال�سورى.
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املــادة ) 75 (

يعقد كل من جمل�س الدولة وجمل�س ال�سورى اجتماعاته فـي مقره فـي م�سقط, 
ولل�سلطان دعوتهما لالجتماع فـي اأي مكان اآخر. 

البــاب ال�ســاد�س

الق�ســاء

الف�ســل الأول

ال�سلطــة الق�سائيــة

املــادة ) 76 (

الق�ساة  ونزاهة  الق�ساء  و�سرف  الدولة,  فـي  احلكم  اأ�سا�س  القانون  �سيادة 
وعدلهم �سمان للحقوق واحلريات.

املــادة ) 77 (

ال�سلطة الق�سائية م�ستقـلة, وتـتوالها املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها, 
وت�سدر اأحكامها وفقا للقانون.

وظائفهــا  ويبني  ودرجاتهــا,  اأنواعهــا  اختـالف  على  املحاكـم  القانـون  ويرتـب 
واخت�سا�ساتها.

املــادة ) 78 (

ال �سلطان على الق�ساة فـي ق�سائهم لغري القانون, وهم غري قابلني للعزل اإال 
فـي احلاالت التي يحددهـا القـانـون, وال يجوز الأي جهـة التدخـل فـي الق�سايـا 
القانون,  عليها  يعاقب  جرمية  التدخل  هـذا  ويعترب  العدالة,  �سوؤون  فـي  اأو 

ويبني القانون جميع االأحكام اخلا�سة بالق�ساة. 
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املــادة ) 79 (

حمكمة  اأو  دائرة  بوا�سطة  االإدارية  اخل�سومات  فـي  الف�سل  القانون  ينظم 
خـا�سة, كما يبني نظـامها وكيفـية ممار�ستها الق�ساء االإداري.

املــادة ) 80 (

جل�سات املحاكم علنية, اإال اإذا قررت املحكمة جعلها �سرية؛ مراعاة للنظام العـام 
اأو االآداب, وفـي جميع االأحوال يكون النطق باحلكم فـي جل�سة علنية.

املــادة ) 81 (

ت�سـدر االأحكام وتـنفـذ با�سـم ال�سـلطان, ويكـون االمتـناع عن تـنفـيذها اأو تعطيل 
عليهـا  يعـاقـب  جـرميـة  املخت�سني  العمـوميني  املوظفـني  جانب  من  تـنفـيذها 
القـانــون, وللمحكوم لــه فـي هذه احلالـة حــق رفــع الـدعـوى اجلنـائية مبا�سرة 

اإلى املحكمة املخت�سة.
املــادة ) 82 (

املحاكم وفـي  العمل فـي  اأعلى ي�سرف على ح�سن �سري  يكـون للق�ساء جمل�س 
االأجهزة املعاونة, ي�سدر بت�سكيله ونظام عمله مر�سوم �سلطاين, ويبني القانون 

�سالحياته فـي ال�سوؤون الوظيفـية للق�ساة, واالدعاء العام.
املــادة ) 83 (

الق�ساء الع�سكري جهة ق�سائية م�ستقلة, تخت�س - دون غريها - بالف�سل فـي 
كافة اجلرائم الع�سكرية التي تقع من منت�سبي القوات امل�سلحة, وقوات االأمن, 

وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

املــادة ) 84 (

ينظـم القانون طريقة البت فـي اخلـالف على االخت�سا�س بني جـهات الق�ساء, 
وفـي تـنازع االأحكام.
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املــادة ) 85 (

يعـني القانـون اجلهـة الق�سائية التي تخت�س بالف�سل فـي املنـازعات املتعلقـة 
واملرا�سيم  القانون,  قــوة  لهــا  التــي  واالإجـــراءات  القـوانــــني,  تطابـــق  مبــــدى 
اأحكـامه,  خمالفتها  وعـدم  للدولة  االأ�سا�سي  النظام  مع  واللـوائح  ال�سلطانية, 

ويبني �سالحياتها واالإجراءات التي تـتبعها.
الف�ســـل الثانـــي

الدعـــاء العـــام

املــادة ) 86 (

با�سم  العمومية  الدعوى  يتولى  الق�سائية,  ال�سلطة  من  جزء  العام  االدعاء 
املجتمع, وي�سرف على �سوؤون ال�سبط الق�سائي, وي�سهـر على تطبيق القوانني 
يبينه  الذي  النحو  على  وذلك  االأحكام,  وتنفـيذ  املذنبني  اجلزائية ومالحقة 

القانون.
ويرتب القانـون الدعاء العام, وينظم اخت�شا�شاته, ويعني ال�شروط وال�شمانات 

اخلـا�سـة مبن يتولون وظائفه.
الف�ســل الثالــث

جهة الفتوى والت�سريع

املــادة ) 87 (

يحدد القانون اخت�سا�سات اجلهة التي تـتولى اإبداء الراأي القانوين لوحدات 
وتـقوم  العامة,  االعتباريـــــــة  االأ�سخا�س  من  وغريها  للدولة  االإداري  اجلهاز 

ب�سياغـة م�سروعـات القـوانني واللـوائح والقـرارات ومراجـعتهــا.
من  وغريها  للدولة  االإداري  اجلهاز  وحدات  متثيل  كيفـية  القانون  ويبني 

االأ�سخا�س االعتبارية العامة اأمام جهات الق�ساء.
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الف�ســـل الرابـــع

املحامـــاة

املــادة ) 88 (

و�شيادة  العدالة  حتقيق  فـي  الق�شائية  ال�شلطة  ت�شارك  حرة,  مهنة  املحاماة 
القانون وكفالة حق الدفاع, ميار�سها املحامي م�ستقال, اليخ�سع اإال ل�سمريه 
واأحكام القانون, ويتمتع املحامون جميعا - فـي اأثناء تاأديتهم حق الدفاع اأمام 
اأمام  التــي تقررت لهم, مع �سريانها عليهم  املحاكم - بال�سمانـــات واحلمايــة 

جهات التحقيق واال�ستدالل, وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
البــاب ال�سابــع

اأحـكـــام عامــــة

املــادة ) 89 (

والهيئـات  الـدول  مع  ال�سلطنة  به  ارتبطت  مبا  النظام  هـذا  تطبيق  يخل  ال 
واملنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.

املــادة ) 90 (

ال يجـوز تعطيـل اأي حكم من اأحكام هذا النظام اإال فـي اأثناء قيام حالة الطوارئ, 
وفـي احلدود التي يبينها القانون.

املــادة ) 91 (

تـن�سر القوانـني فـي اجلريـدة الر�سـمية خالل اأ�سبوعيــن من تاريخ اإ�سدارهــا, 
ويعمل بها من تاريخ ن�سرها, ما مل ين�س فـيها على تاريخ اآخر. 

املــادة ) 92 (

بها, وال يرتتب  العمل  تاريخ  يقـع من  اإال على ما  القوانيـن  اأحـكام  ت�سري  ال 
عليهـــا اأثــــر فـيمــا وقــع قبـــل هذا التاريــخ, اإال اإذا ن�س فـيهـا على خـالف ذلك, 

وال ي�سمل هـذا اال�ستـثناء القوانني اجلزائية, وقوانني ال�سرائب والر�سوم.
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املــادة ) 93 (

الت�سديــق  بعـد  اإال  القانــون  قـوة  الدولية  واالتـفاقيــات  للمعاهــدات  تكون  ال 
عليهـا, وال يجوز فـي اأي حـال اأن تـت�سمن املعاهدة اأو االتـفاقية �سروطا �سرية 

تـناق�س �سروطها العلنية.
املــادة ) 94 (

كل ما قررتـه القوانيـن, واملرا�سـيم واالأوامر ال�سلطانية, واللـوائح, والقرارات 
اأال يتعار�س مع  املعمول بها فـي تاريخ نفاذ هـذا النظام يظل �ساريا, �سريطة 

ن�س من ن�سو�سه.
املــادة ) 95 (

هذا  اأحكام  ت�ستلزمها  التي  القوانيـن  ا�سـت�سدار  على  املخت�سـة  اجلهات  تعمل 
النظام, وذلك خالل �سنتني من تاريخ العمل به.

املــادة ) 96 (

واملرا�سيـــم  القانـــون,  قــوة  لهــا  التـي  واالإجراءات  القوانني,  تتطابق  اأن  يجب 
ال�سلطانية, واللوائح مع اأحكام النظام االأ�سا�سي للدولة.

املــادة ) 97 (

اأو تعليمات تخالف  اأو قـرارات,  اإ�سدار لوائح,  ال يجـوز الأي جهـة فـي الدولـة 
واالتـفاقيات  املعـاهدات  اأو  النافذة,  ال�سلطانية  واملرا�سيــم  القـوانني  اأحكــــام 

الدوليـة التي تعد جزءا من قانون البالد.
املــادة ) 98 (

ال يجرى تعديل هذا النظام اإال بالطريقة ذاتها التي مت بها اإ�سداره.
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