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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 90/36

باإ�سدار قانون الأ�سلحة والذخائر

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على املر�صوم ال�صلطاين رقم 75/26 باإ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة 

وتعديالته ،

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 77/82 ب�صاأن ا�صتخدام املواد املتفجرة وتداولها ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام قانون الأ�صلحة والذخائر املرافق .

املــادة الثانية 

حني  واإىل   ، القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  واجلمارك  لل�صرطة  العام  املفت�ش  ي�صدر 

�صدورها ي�صتمر العمل باللوائح والقرارات النافذة مبا ل يتعار�ش مع اأحكام القانون .

املــادة الثالثة 

ين�صر هذا املر�صوم فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به بعد ثالثة اأ�صهر من تاريخ ن�صره .

�سـدر فـي : 12 من �سعبان �سنة 1410هـ

املـوافـــــق : 10 من مـار�س �سنة 1990م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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قانون الأ�سلحة والذخائر

ف�سل متهيدي

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات وامل�ضطلحات الآتية املعاين املو�ضحة قرين 

كل منها ، ما مل يرد ن�ص خا�ص على خالفها ، اأو يقت�ضي �ضياق الن�ص غري ذلك . 

1 - الأ�سلحة :

يق�ضد بالأ�ضلحة : الأ�ضلحة النارية ، وذخريتها والقنابل والأدوات التي اأعدت بطبيعتها 

لإيذاء الأ�ضخا�ص ، وكذلك الآلت والأدوات التي من �ضاأنها اأن ت�ضكل خطرا على ال�ضالمة 

العامة ، اأو ت�ضتعمل فـي احلرب ، وعلى الأخ�ص املبينة فـي القوائم الثالث املرفقة ، وكل اأداة 

ت�ضنف ك�ضالح من قبل املفت�ص العام لل�ضرطة واجلمارك . 

والأ�ضلحة  البي�ضاء  الأ�ضلحة  به  يق�ضد  فاإنه  القانون  هذا  فـي  الأ�ضلحة  لفظ  اأطلق  واإذا 

النارية وذخائرها ، واأجزاوؤها الرئي�ضية ، اإل اإذا تبني من �ضياق الن�ص غري ذلك . 

2 - الأ�سلحة النارية :

ويق�ضد بها الأ�ضلحة الفتاكة ، ذات املا�ضورة ، اأيا كان و�ضفها ، وميكن اأن يطلق منها ر�ضا�ص 

اأو قذيفة ، وعلى الأخ�ص الأ�ضلحة ذات املا�ضورة املل�ضـــاء اأو املخددة من الداخل ، والأ�ضلحة 

�ضريعة الطلقات املبينة بالقائمتني الثانية والثالثة املرافقتني لهذا القانون ، الر�ضا�ضات 

واملدافع ، واملدافع الر�ضا�ضة والذخرية املتعلقة بها ، واأجزاوؤها الرئي�ضية ما مل يتبني من 

�ضياق الن�ص خالف ذلك . 

3 - املدفع : 

هو �ضالح ذو طلقات كبرية احلجم ، ومن �ضاأنها اإحداث اأ�ضرار بالغة . 

4 - املدفع الر�سا�ش :

اأ�ضرار بالغة تفوق الناجتة عن  اإحداث  هو �ضالح ناري �ضريع وذاتي الطلقات ومن �ضاأنه 

امل�ضد�ضات والبنادق . 

5 - الر�سا�ش :

هو �ضالح ناري �ضبيه بالبندقية �ضريع وذاتي الطلقات . 

6 - الأ�سلحة البي�ساء :

ويق�ضد بها كل اآلة اأو اأداة اأعدت بطبيعتها لإيذاء الأ�ضخا�ص اأو من �ضاأنها اأن ت�ضكل خطرا 

على ال�ضالمة العامة واملبينة بالقائمة رقم )1( املرافقة اإل ما يدخل من ذلك �ضمن الزي 

العماين . 
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7 - الذخرية :

ويق�سد بها �لذخرية �ملعدة لأي �سالح ناري ، وت�سمل �لبارود و�لر�سا�ص ، و�لكب�سول ، و�أية 

مادة �أخرى معدة لأن يح�سى بها �ل�سالح �أو لأن تطلق منه ، وكذلك �أي �سيء يحوي �أو ينتج 

غاز� �أو �سائال �سارين بق�سد �إطالقه من �سالح ناري . وكذلك �لقنابل �ليدوية ، و�لقذ�ئف 

�ملماثلة ، �سو�ء كانت معدة لال�ستعمال بو��سطة �سالح ناري �أو مل تكن . 

8 - الأجزاء الرئي�سية للأ�سلحة النارية :

�أنها رئي�سية فـي  �إل   ، وهي �أجز�ء �لأ�سلحة �لتي و�إن كانت ل ت�سلح منفردة ك�سالح ناري 

�عتبار �ل�سالح ، �سالحا ناريا كاملا�سورة ، و�لرتبا�ص ، وجمموعة �لرتبا�سي ، و�جل�سم �ملعدين 

)�لظرف( ، ول يدخل فـي عد�د �لأجز�ء �لرئي�سية فوهة �لبندقية و�مل�سد�ص �أو قاعدة كل 

منهما . 

املـــادة )  2  ( 

ل ت�سري �أحكام هذ� �لقانون على ما ياأتي :

�أ�سلحة �لدولة �مل�سلمة لرجال قو�ت �ل�سلطان �مل�سلحة و�سرطة عمان �ل�سلطانية ،  �أ - 

و�لأجهزة �لأمنية �لأخرى ، وذلك وفقا لأحكام �لقو�نني و�لأنظمة �خلا�سة بها . 

ب - �أع�ساء �أندية �لرماية و�لهيئات �لتي يرخ�ص لها فـي ��ستعمال �لأ�سلحة لغر�ص 

�لتدريب ، د�خل �لأماكن �لتي يحددها �ملفت�ص �لعام لل�سرطة و�جلمارك . 

�لأ�سلحة �ملرخ�ص بالجتار فيها �أو �إ�سالحها ، �إذ� حازها �لتاجر �أو �أحد عماله فـي  ج - 

مقر عمله . 

�أجهزة �إطالق �لإ�سار�ت وذخريتها ، �إذ� كانت على منت �ل�سفينة �أو �لطائرة �أو فـي  د - 

�ملطار �أو �مليناء كجزء من معد�ت �ل�سفينة �أو �لطائرة �أو �ملطار �أو �مليناء . 

�ملفرقعات �لتي ت�سري عليها �أحكام �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 77/82 �مل�سار �إليه .  هـ - 

الف�سل الأول

 فـي حيازة الأ�سلحة وذخائرها

املـــادة ) 3 ( 

يحظر بغري ترخي�ص من �ملفت�ص �لعام لل�سرطة و�جلمارك �أو من يفو�سه حيازة �لأ�سلحة 

�ملبينة بالقو�ئم �أرقام )1 ، 2 ، 3( �ملرفقة بهذ� �لقانون . 
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�أو  بالإ�سافة  �إليها  �مل�سار  �لقو�ئم  تعديل  منه  بقر�ر  و�جلمارك  لل�سرطة  �لعام  وللمفت�ص 

�حلذف ، ول يجوز باأي حال حيازة �أو �لرتخي�ص بحيازة :

�لر�سا�سات و�ملد�فع ، و�ملد�فع �لر�سا�سة ، �لثقيلة و�خلفيفة .  �أ - 

ب - كامتات �أو خمف�سات �ل�سوت ، و�ملناظري �لتي تركب على �لأ�سلحة �لنارية . 

املـــادة ) 4 ( 

بها  يحتفظ  �لتي  �لأ�سلحة  �ل�سابقة  �ملادة  فـي  �إليه  �مل�سار  �لرتخي�ص  �أحكام  من  ت�ستثنى 

كرت�ث �أو تقتنى للزينة د�خل �لبيوت و�لتي ي�سدر بتحديدها قر�ر من �ملفت�ص �لعام . 

املـــادة ) 5 ( 

مع مر�عاة �أحكام �ملادة )3 ( من هذ� �لقانون يجوز وفقا لالإجر�ء�ت �لتي يحددها �ملفت�ص 

�لعام �لرتخي�ص بحيازة �لأ�سلحة �لنارية �ملبينة فـي �لقائمتني رقمي ) 2 ، 3 ( على �أن ل 

يزيد �لعدد �ملرخ�ص به لكل �سخ�ص على ثالث قطع وذلك بال�سروط �لآتية :

 اأ - �سروط الرتخي�ص بحيازة الأ�سلحة املبينة بالقائمة رقم )2( :

1 - �أن يكون طالب �لرتخي�ص عماين �جلن�سية . 

2 - �أن ل تقل �سنه عن 25 عاما . 

�أن يقدم طالب �لرتخي�ص �سهادة  �أو نف�سي على  �إ�سابته مبر�ص عقلي  3 - عدم 

تثبت ذلك من طبيب حكومي �إذ� لزم �لأمر . 

ب - �سروط الرتخي�ص بحيازة الأ�سلحة املبينة بالقائمة رقم )3( :

1 - �أن يكون طالب �لرتخي�ص عماين �جلن�سية . 

2 - �أن ل تقل �سنه عن 25 عاما . 

3 - �أن  تتو�فر لديه �للياقة �ل�سحية �لالزمة حلمل �ل�سالح ، وي�سدر بتحديد 

�لعام  �ملفت�ص  من  قر�ر  تو�فرها  �إثبات  وكيفية  �ل�سحية  �للياقة  �سروط 

لل�سرطة و�جلمارك بالتن�سيق مع وزير �ل�سحة . 

4 - �أن يجتاز �ختبار� فـي ) �حتياطات �لأمن و�لتعامل مع �ل�سالح ( يحدد �سروطه 

ومو�ده قر�ر من �ملفت�ص �لعام لل�سرطة و�جلمارك . 

5 - �أن يكون ح�سن �ل�سرية و�ل�سلوك . 

6 - �أن ل يكون قد حكم عليه فـي جناية �أو جنحة ��ستعمل فيها �ل�سالح ، �أو كان 

يحمل �سالحا �أثناء �رتكابها . 

�أية جرمية من �جلـر�ئم �لو�قعة على �أمن  �أن ل يكون قد حكم باإد�نتة فـي   - 7

�لدولة �لو�ردة فـي قانون �جلز�ء �لعماين . 
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املـــادة ) 6 ( 

�لرتخي�ص �سخ�سي ، فال يجوز ت�سليم �ل�سالح �ملرخ�ص به �إىل �لغري ، قبل �حل�سول على 

ترخي�ص بذلك طبقا لأحكام �ملادة )5( من هذ� �لقانون . ويجوز بقر�ر من �ملفت�ص �لعام 

لل�سرطة و�جلمارك �لرتخي�ص بحيازة �لأ�سلحة �لنارية ، لالأندية و�لهيئات �لتي ي�سلتزم 

ن�ساطها ��ستعمال �لأ�سلحة �لنارية ، �سريطة �أن يعهد بهذه �لأ�سلحة وذخائرها �إىل �سخ�ص 

يحدده �لنادي �أو �لهيئة ، ويرخ�ص له بهذه �لأ�سلحة ، ويحدد ��ستعمالها طبقا لل�سروط 

و�لأو�ساع �لتي ي�سدر بها قر�ر من �ملفت�ص �لعام لل�سرطة و�جلمارك . 

املـــادة ) 7 ( 

ي�سري �لرتخي�ص بحيازة �لأ�سلحة �لنارية من تاريخ �سدوره وملدة خم�ص �سنو�ت ويجوز 

جتديده بطلب يقدم خالل �ل�سهرين �لأخريين قبل نهاية �ملدة ، �أما تر�خي�ص �لأ�سلحة 

�لبي�ساء فتكون د�ئمة . 

املـــادة ) 8 ( 

للمفت�ص �لعام رف�ص �لرتخي�ص ، �أو تق�سري مدته ، �أو ق�سره على �أنو�ع معينة من �لأ�سلحة ،

�أو  �لعام  بالأمن  تتعلق  لأ�سباب   ، �إلغاءه  �أو  موؤقتا  �سحبه  �أو  ير�ه  �سرط  باأي  تقييده  �أو 

تقت�سيهـــا �مل�سلحة �لعامة . 

وفـي حالة �إلغاء �لرتخي�ص ، يكون ل�ساحب �ل�سالح �أن يت�سرف فيه �إىل �سخ�ص مرخ�ص له 

بحيازة �لأ�سلحة �لنـــارية �أو �لجتار فيهـا ، وذلك خالل �سهر من تاريخ �إعالنه بقر�ر �لإلغاء 

ما مل ين�ص قر�ر �لإلغاء على ت�سليم �ل�سالح فور� جلهة �ل�سرطة �ملقيد بها �لرتخي�ص . 

وفـي هذه �حلالة على �ساحب �ل�سالح �أن يت�سرف فيه خالل �سنة من تاريخ �إعالنه بقر�ر 

�لإلغاء فاإذ� مل يتم �لت�سرف فيه خالل هذه �ملدة �عترب ذلك تنازل منه للدولة عن ملكية 

�ل�سالح وتوؤول ملكية هذه �لأ�سلحة ل�سرطة عمان �ل�سلطانية مقابل تعوي�ص �ملالك ، ويتم 

تقدير �لتعوي�ص وفقا للقو�عد و�ل�سروط و�لأو�ساع �لتي ي�سدر بها قر�ر من �ملفت�ص �لعام . 

وي�ستتبع �سحب �لرتخي�ص موؤقتا ، �سرورة ت�سليم �ل�سالح فور� جلهة �ل�سرطة �ملقيد بها 

�لرتخي�ص �إىل �أن يتم �لبت فيه بالإلغـاء �أو �لإبقاء . 

املـــادة ) 9 ( 

يعفـى من �حل�سول على �لرتخي�ص �ملن�سو�ص عليه فـي �لفقرة �لأوىل من �ملادة �لثالثة 

من هذ� �لقانون :

نو�ب رئي�ص �لوزر�ء و�لوزر�ء ومن �عتمدت لهم مرتبة وزير .  �أ - 

ب - �ملحافظون و�لولة . 

ب�سرط  �لأجانب  و�لقن�سلية  �لدبلوما�سية  �لبعثات  و�أع�ساء  �لعمانيون  �ل�سفر�ء  ج - 

�ملعاملة باملثل . 
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رئي�ص ونو�ب رئي�ص جمل�ص �ل�سورى .  د - 

وكالء �لوز�ر�ت ومن فـي حكمهم .  هـ - 

�أع�ساء مباريات �لرماية �لدولية .  و - 

على �أن يقدم كل منهم خالل �سهر من تاريخ ح�سوله على �ل�سالح �إخطار� ببياناته وباأو�سافه 

�إىل قيادة �ل�سرطة ، وي�سلم �إىل كل من قدم �لبيان �ملذكور �سهادة بذلك . 

املـــادة ) 10 ( 

 ل يجوز حيازة �لذخائر �لتي ت�ستعمل فـي �لأ�سلحة �لنارية �إل ملن كان مرخ�سا له بحيازة 

من  قر�ر  بها  ي�سدر  �لتي  و�لأو�ساع  وبال�سروط   ، �ل�سالح  بهذ�  متعلقة  وكانت   ، �ل�سالح 

�ملفت�ص �لعام لل�سرطة و�جلمارك . 

املـــادة ) 11 ( 

 يعترب �لرتخي�ص ملغيا فـي �لأحو�ل �لآتية :

�أ - فقد �ل�سالح . 

ب - �لت�سرف فـي �ل�سالح ت�سرفا ينقل ملكيته للغري . 

ج - �لوفاة . 

د - عدم تقدمي طلب جتديد �لرتخي�ص فـي �مليعاد . 

 هـ - زو�ل �ل�سفة ، �أو �ملربر �لذي منح �لرتخي�ص ب�سببه . 

و - �إذ� فقد �ملرخ�ص له �أحد �ل�سروط �ملن�سو�ص عليها فـي �ملادة )5 ( من هذ� �لقانون . 

وعلى �ملرخ�ص له ، �أو ورثته ، �أو من ينوب عنهم قانونا �لت�سرف فـي �ل�سالح �إىل �سخ�ص 

مرخ�ص له بحيازته ، �أو جتارته خالل ثالثني يوما من تاريخ �عتبار �لرتخي�ص ملغيا . 

فاإذ� مل يتي�سر لأي منهم ذلك ، فعليه �أن ي�سلم �ل�سالح قبل نهاية تلك �ملدة جلهة �ل�سرطة 

�ملقيد بها �لرتخي�ص ، وللمرخ�ص له �أو ورثته �أو من ينوب عنه قانونا حق �لت�سرف فـي 

�ل�سالح خالل �سنة من تاريخ �عتبار �لرتخي�ص ملغيا . 

فاإذ� مل يتم �لت�سرف فيه خالل هذه �ملدة �عترب ذلك تنازل للدولة عن ملكية �ل�سالح ، 

وتوؤول ملكية هذه �لأ�سلحة ل�سرطة عمان �ل�سلطانية مقابل تعــوي�ص �ملالك .

ويتم تقدير �لتعوي�ص وفقا للقو�عد و�ل�سروط و�لأو�ساع �لتي ي�سدر بها قر�ر من �ملفت�ص 

�لعام . 

املـــادة ) 12 ( 

ل يجوز �إجر�ء �أي تغيري فـي �لأجز�ء �لرئي�سية لل�سالح �لناري �ملرخ�ص بحيازته �إل بت�سريح 

خا�ص من �ملفت�ص �لعام لل�سرطة و�جلمارك . 
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الف�سل الثاين

فـي الجتار فـي الأ�سلحة وذخائرها واإ�سلحها وا�ستريادها وت�سديرها

املـــادة ) 13 ( 

يحظر بغري ترخي�ص من �ملفت�ص �لعام لل�سرطة و�جلمارك ، ��ستري�د �أو ت�سدير �أو �لدخول 

و�لثانية  �لأوىل  �لقائمتني  فـي  �ملن�سو�ص عليها  بالأ�سلحة  �أو �خلروج منها  �ل�سلطنة  �إىل 

و�لبندين ) �أ ، ب ( من �لقائمة �لثالثة �ملر�فقة لهذ� �لقانون . 

 . مماثلة  ملدة  جتديده  ويجوز  �سدوره  تاريخ  من  �سهور  ثالثة  ملدة  �لرتخي�ص  وي�سري 

بالأ�سلحة  �أو �خلروج   ، �لدخول  �أو   ، ت�سدير  �أو  با�ستري�د  �لرتخي�ص  باأي حال  يجوز  ول 

�ملن�سو�ص عليها فـي �لبند )ج ( من �لقائمة �لثالثة �مل�سار �إليها . 

املـــادة ) 14 ( 

مع عدم �لإخالل باأحكام �لفقرة �لأخرية من �ملادة �ل�سابقة يحظر بغري ترخي�ص من �ملفت�ص 

وذخائرها  �لنارية  و�لأ�سلحة  �لبي�ساء  �لأ�سلحة  فـي  �لجتار   ، و�جلمارك  لل�سرطة  �لعام 

�ملبينة فـي �لقو�ئم �أرقام ) 1 ، 2 ، 3 ( �ملرفقة بهذ� �لقانون �أو �إ�سالحها وي�سري �لرتخي�ص 

ملدة �سنتني من تاريخ �سدوره ، ويجوز جتديده ملدد مماثلة على �أن يقدم طلب �لتجديد 

قبل نهاية مدة �لرتخي�ص ب�سهرين على �لأقل . 

فـي  �لجتار  حمال  فـي  تو�فرها  يجب  �لتي  �ل�سروط  منه  بقر�ر  �لعام  �ملفت�ص  ويحدد 

�لأ�سلحة �أو �إ�سالحها و�لكمية �لتي ي�سمح بها �سنويا للتاجر من �لأ�سلحة و�لذخائر �ملبينة 

بالقائمتني )2 ، 3( . 

املادة ) 15 ( 

ي�سرتط فـي طالب �لرتخي�ص فـي �لجتار بالأ�سلحة وذخائرها و�إ�سالحها ما ياأتي  :

�أل تقل �سنه عن )30 ( �سنة .   - 1

�أن يكون عماين �جلن�سية .   - 2

�أن يكون ملما بالقر�ءة و�لكتابة .   - 3

�أل يقوم به �سبب من �لأ�سباب �لتي ل جتيز �لرتخي�ص بحيازة �لأ�سلحة �لنارية   - 4

�ملبينة فـي �ملادة ) 5 ( من هذ� �لقانون . 

5 - هذ� �لبند ملغي مبوجب �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 96/48 .

6 - �أن يتم �لت�سجيل فـي �ل�سجل �لتجاري تطبيقا لأحكام قانون �ل�سجل �لتجاري .

لل�سرطة  �لعام  �ملفت�ص  قر�ر من  و�سروطه  �لذي يحدد مو�ده  �لختبار  يجتاز  �أن   - 7

و�جلمارك . 
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املـــادة ) 16 ( 

اأو  للمفت�ش العام لل�صرطة واجلمارك رف�ش الرتخي�ش فـي الجتار بالأ�صلحة وذخائرها 

تتعلق  اأو   ، العامة  امل�صلحة  تقت�صيها  لأ�صباب   ، اإلغائه  اأو   ، مدته  تق�صري  اأو   ، اإ�صالحها 

بدائرتها  يقع  التي  ال�صرطة  الرتخي�ش يجب على جهة  اإلغاء  وفـي حالة   . العام  بالأمن 

املحل ، غلقه اإداريا بعد جرد حمتوياته من الأ�صلحة والذخائر ، ولذوي ال�صاأن الت�صرف 

فيها طبقا لأحكام املادة )8( من هذا القانون . 

املـــادة ) 17 ( 

ل يجوز نقل الأ�صلحة والذخائر من جهة اإىل اأخرى بغري ترخي�ش من املفت�ش العام لل�صرطة 

واجلمارك ، ويبيـن فـي الرتخيــ�ش كميــة الأ�صلحــة اأو الذخائــر املرخـــ�ش بنقلهـــا ، واجلهـــة 

املنقولة منها واجلهة املنقولة اإليها ، وا�صم املر�صل واملر�صل اإليه وخط ال�صري ، ووقت النقل ،

 واأية �صروط اأخرى يرى املفت�ش العام لل�صرطة واجلمارك فر�صها ل�صالح الأمن العام . 

املـــادة ) 18 ( 

يعترب الرتخي�ش فـي الجتار بالأ�صلحة وذخائرها اأو اإ�صالحها ملغيا فـي الأحوال الآتية :

اأ - وفاة املرخ�ش له . 

عدم تقدمي طلب التجديد فـي امليعاد .  ب - 

ال�صتغناء عن الرتخي�ش .  ج - 

اإلغاء الرتخي�ش ، اأو هدم املحل ، اأو �صــدور حكم نهائي بغلقه .  د - 

وعلى جهة ال�صرطة ، الواقع بدائرتها املحل ، غلقه اإداريا بعد جرد حمتوياته من الأ�صلحة 

والذخائر ، ولذوي ال�صاأن الت�صرف فـي تلك الأ�صلحة والذخائر طبقا للمادة ) 8 ( من هذا 

القانون . 

الف�سل الثالث

العقوبات

املـــادة ) 19( 

 يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على �صتة �صهور وبغرامة ل تزيد على ثالثمائة ريال عماين 

البي�صاء  الأ�صلحة  �صالحا من  ترخي�ش  بغري  كل من حاز   ، العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو 

الأ�صلحة  عدا  فيما  وذلك   ، القانون  بهذا  املرفقة   )1( رقم  القائمة  فـي  عليها  املن�صو�ش 

التقليدية امل�صار اإليها فـي املادة )4( من هذا القانون . 
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املـــادة ) 20 ( 

يعـاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ثـالث �سنـو�ت وبغر�مـة ال تزيـد على �ألـف ريــال عمانــي ،

 �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني ، كل من حاز بغري ترخي�ص �سالحا من �الأ�سلحة �ملن�سو�ص 

عليها فـي �لقائمة رقم )3( �ملرفقة بهذ� �لقانون �أو �أحد �أجز�ئها �لرئي�سية �أو ذخريتها . 

املـــادة ) 21 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�ص �سنو�ت وال تزيد على خم�ص ع�سرة �سنة من يحوز 

�سالحا من �الأ�سلحة �ملن�سو�ص عليها فـي �لبند )�أ( من �ملادة �لثالثة من هذ� �لقانون . 

املـــادة ) 22( 

يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنة وبغر�مة ال تزيد على خم�سمائة ريال عماين �أو باإحدى 

هاتني �لعقوبتني ، كل من حاز �أية �أد�ة من �الأدو�ت �ملن�سو�ص عليها فـي �لبند ) ب ( من 

�ملادة �لثالثة من هذ� �لقانون . 

ويعاقب بذ�ت �لعقوبة كل من حاز بغري ترخي�ص �سالحا مــن �الأ�سلحـــة �ملبينة فـي �لقائمة 

رقم )2( �ملرفقة بهذ� �لقانون �أو �أحد �أجز�ئها �لرئي�سية �أو ذخريتها . 

املـــادة ) 23 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنة ، وبغر�مة ال تزيد على �ألف ريال عماين  �أ - 

بغري   ، �أ�سلح  �أو  �سدر  �أو  ��ستورد  �أو  �جتر  كل من   ، �لعقوبتني  هاتني  باإحدى  �أو 

ترخي�ص �سالحا من �الأ�سلحة �ملن�سو�ص عليها فـي �لقائمة رقم ) 1 ( �أو �أية �أد�ة 

من �الأدو�ت �ملن�سو�ص عليها فـي �لبند ) ب ( من �ملادة �لثالثة من هذ� �لقانون . 

ب -  يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنو�ت وبغر�مة ال تزيد 

على �ألف ريال عماين �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من �جتر �أو ��ستورد �أو �سدر 

�أو �أ�سلح بغري ترخي�ص �سالحا من �الأ�سلحة �ملبينة بالقائمة رقم ) 2 ( من هذ� 

�لقانون . 

ج - يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنو�ت وال تزيد على خم�ص �سنو�ت وبغر�مة 

ال تقل عن ثالثمائة ريال وال تزيد على �ألف ريال �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل 

من �جتر �أو ��ستورد �أو �أ�سلح بغري ترخي�ص �سالحا من �الأ�سلحة �ملبينة بالقائمة 

رقم ) 3 ( �ملرفقة بهذ� �لقانون . 

يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�ص �سنو�ت وال تزيد على خم�ص ع�سرة �سنة  د - 

وبغر�مة ال تقل عن خم�سمائة ريال عماين وال تزيد على خم�سة �آالف ريال عماين 

كل من �جتر �أو ��ستورد �أو �سدر �أو �أ�سلح �أيا من �الأ�سلحة �ملبينة فـي �لبند ) �أ ( من 

�ملادة �لثالثة من هذ� �لقانون �أو �أحد �أجز�ئها �لرئي�سية �أو ذخريتها . 
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املـــادة ) 24( 

كل خمالفة اأخرى لأحكام هذا القانون اأو القرارات املنفذة له يعاقب عليها بال�صجن مدة 

ل تزيد على �صتة �صهور ، وبغرامة ل تزيد على ثالثمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني . 

املـــادة ) 25 ( 

طلب  لغري  نارية  عيارات  اأطلق  من  كل  عماين  ريال  مائتي  على  تزيد  ل  بغرامة  يعاقب 

حي  فـي  اإنفجارات  اأو  لهبا  اأحدث  اأو   ، �صواريخ  األقى  اأو  نارية  األعابا  اأ�صعل  اأو  ال�صتغاثة 

ماأهول اأو اأماكن جماورة له اأو فـي طريق عام اأو فـي اجتاهها دون ترخي�ش من ال�صرطة .

الذي ل تزيد مدته على  ال�صجن  العقوبة  ، كانت  اأو حفل  الفعل فـي جمتمع  ارتكب  واإذا 

ثالثة �صهور ، اأو الغرامة التي ل تزيد على ثالثمائة ريال عماين . 

املـــادة ) 26 ( 

، وذلك عالوة  يحكم مب�صادرة الأ�صلحة والذخائر مو�صوع اجلرمية فـي جميع الأحوال 

على العقوبات املن�صو�ش عليها . 

املـــادة ) 26 مكررا ( 

يجوز للمفت�ش العام اأو من يفو�صه ، عدم ال�صري فـي اإجراءات الدعوى فـي اجلرائم املعاقب 

عليها باملواد ) 19 ، 22 ، 24 ، 25 ( امل�صار اإليها فـي هذا الف�صل اإذا دفع املخالف غرامة حتدد 

وفقا للقواعد والفئات التي ي�صدر بها قرار من املفت�ش العام على األ تتجاوز قيمة الغرامة 

فـي كل حالة ن�صف احلد الأق�صى املقرر للغرامة عن اجلرمية املرتكبة ، كما يجوز له الأمر 

مب�صادرة ال�صالح مو�صوع اجلرمية . 

الف�سل الرابع 

 اأحكام عامة وختامية وانتقالية

املـــادة ) 27 ( 

تكون الوثائق والطلبات والرخ�ش واملحررات وال�صجالت التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون 

العام  املفت�ش  من  قرار  بها  ي�صدر  التي  والأو�صاع  بال�صروط  بها  اخلا�صة  والإجراءات 

لل�صرطة واجلمارك . 

املـــادة ) 28 ( 

على املرخ�ش لـــه بحيــازة �صـالح ، اأو ذخيــــرة اأو ا�صتريادهـــا اأو ت�صديرهـــــا اأو الجتار فيهــا اأو 

اإ�صالحهـــا ، اأن يحافــظ عليهــا واأن يتخــــذ الحتياطـــات املعقولــــة للحيلولــة دون فقدهــا اأو 

�صرقتها ، اأو متكني اأي �صخ�ش ل يحق له قانونا حيازتها ، من احل�صول عليها فـي اأي وقت ، 

وعليه كذلك اأن يبلغ اأقرب مركز �صرطة فـــورا عن فقدها ، اأو �صرقتها ، اأو تلفها واأن يربز 

الرخ�صة وال�صالح والذخرية لرجل ال�صرطة عند طلبها . 
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املـــادة ) 29 ( 

على املرخـــ�ش له بحيـــــازة �صــــالح ، اأو ذخيــــرة اأو ا�صتريادهــــا اأو ت�صديرهـــــا اأو الجتار فيهـــا 

اأو اإ�صالحها ، اأن يراعي الأمور الآتية :

عدم الت�صرف ت�صرفا خمـــال بالنظام ، وهو يحمل �صالحا ناريا .   - 1

عدم اإطالق النار فـي الأماكن امل�صكونة اأو املعدة لل�صكن .   - 2

اأن يخطر جهة ال�صرطة املقيد بها الرتخي�ش باأي تغيري فـي حمل اإقامته اأو فـي   - 3

اأي بيان من بيانات الرخ�صة . 

املـــادة ) 30 ( 

للمفت�ش العام لل�صرطة واجلمارك اأن ي�صدر القرارات الآتية :

بالتن�صيق مع وزارة  ، وذلك  باأنواعها املختلفة  حتديد ر�صوم الرخ�ش وجتديدها   - 1

املالية والقت�صاد . 

تنظيم ا�صترياد بنادق ال�صيد وذخريتها والجتار فيها ، وذلك بالتن�صيق مع وزارة   - 2

التجارة وال�صناعة . 

اإ�صدار كل ما من �صاأنه و�صع اأحكــام هذا القانون مو�صع التنفيذ .   - 3

املـــادة ) 31 ( 

، كل من يحوز  العقاب  ، يعفى من  القانون  4 ( من هذا   ( املادة  مع عدم الإخالل بحكم 

بغري ترخي�ش اأ�صلحة نارية اأو ذخائر اأو اأدوات مما ت�صتعمل فـي الأ�صلحة املذكورة ، وكذلك 

 ، اإقامته  دائرتها حمل  فـي  الواقع  ال�صرطة  اإىل جهة  بت�صليمها  قام  اإذا  البي�صاء  الأ�صلحة 

وفق  بها  الرتخي�ش  اإجراءات  لتخاذ   ، القانون  بهذا  العمل  تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  خالل 

اأحكام هذا القانون . 

املـــادة ) 32 ( 

على جميع املرخ�ش لهم بحيازة �صالح ، اأو ذخرية اأو الجتار فيها ، اأو اإ�صالحها ، قبل العمل 

بهذا القانون اأن يقدموا للمفت�ش العام لل�صرطة واجلمارك ، خالل �صهر من تاريخ العمل 

بهذا القانون طلبات لت�صجيل اأو�صاعهم ، �صريطة اأن يرفقوا بطلباتهم جميع امل�صتنــدات 

الالزمة لذلك . 
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املـــادة ) 33 ( 

يج�ز للمفت�ض العام لل�سرطة واجلمارك اأن يف��ض اأحد م�ساعديه اأو غريهم من امل�س�ؤولني 

ب�سرطة عمان ال�سلطانية فـي ممار�سة بع�ض �سلطاته واخت�سا�ساته املن�س��ض عليها فـي 

ال�سالحيات  من  اأنها  على  الن�س��ض  تدل  التي  احلاالت  عدا  فيما  وذلك   ، القان�ن  هذا 

املق�س�رة على املفت�ض العام لل�سرطة واجلمارك . 
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القائمة رقم )1( :

االأ�سلحة البي�ساء :

احلراب .  اأ - 

ب - الرماح ون�سالها . 

الع�سا التي تنتهي بكرة ذات اأ�س�اك من احلديد اأو الر�سا�ض .  ج - 

امللكمة احلديدية .  د - 

اأية اأداة تعترب بقرار من املفت�ض العام لل�سرطة واجلمارك من االأ�سلحة البي�ساء .  هـ - 

القائمة رقم )2( :

 - االأ�سلحة النارية التقليدية غري �سريعة الطلقات واملتداولة فـي ال�س�ق العماين 

كال�سمع ، الكند ، ال�سكت�ن ، اخلمي�سي وما �سابهها من االأ�سلحة التي تعمل بالزند . 

القائمة رقم )3( :

االأ�سلحة النارية ذات املا�س�رة املل�ساء من الداخل )غري املخددة اأو غري امل�س�سخنة( .  اأ - 

الداخــــل  مـــن  املخــددة  املا�ســ�رة  ذات   ) وامل�سد�سـات  )البنــادق  الناريـة  ب - االأ�سلحـة 

)امل�س�سخنة( . 

االأ�سلحة النارية )البنادق وامل�سد�سات ( �سريعة الطلقات .  ج - 




