مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 90/35
ب�إ�صدار قانون ال�شرطة
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري
للدولة وتعديالته ،
وعلى قانون ال�شرطة رقم ، 73/5
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/8ب�إ�صدار قانون اخلدمة املدنية وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/45ب�إن�شاء �صندوق تقاعد �شرطة عمان ال�سلطانية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون ال�شرطة املرافق .
املــادة الثانيــــة
ي�صـدر املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك الالئحة التنفيذية لهذا القانون وي�ستمر العمل
ب�أحكام اللوائح و القـرارات القائمة فيما ال يتعار�ض مع �أحكام القانون �إىل حني تعديلها
�أو الغائها .
املــادة الثالـثــــة
يلغى قانون ال�شرطة رقم  73/5امل�شار �إلية وكل ما يخالف القانون املرافق �أو يتعار�ض مع
�أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  12 :من �شعبان �سنة 1410هـ
املـوافــــق  10 :من مـار�س �سنة 1990م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون ال�شرطة
الباب الأول
تكوين �شرطة عمان ال�سلطانية واخت�صا�صاتها
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات وامل�صطلحات الآتية املعاين املو�ضحة قرين
كل منها  ،ما مل يرد ن�ص خا�ص على خالفها � ،أو يقت�ض �سياق الن�ص غريها :
 - 1املفت�ش العام :
وهو املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك وهو القائد العام ل�شرطة عمان ال�سلطانية ،
الذي يعينه جاللة ال�سلطان لقيادة و�إدارة ومراقبة هيئة ال�شرطة .
 - 2جهاز ال�شرطة :
ويعني �شرطة عمان ال�سلطانية وي�شمل �ضباط ال�شرطة والرتب الأخرى و�أي �شخ�ص
�أو فئة من الأ�شخا�ص ي�صدر �أمر من جاللة ال�سلطان بتطبيق قانون ال�شرطة ب�ش�أنهم .
 - 3اللجنة :
تعني جلنة �ش�ؤون ال�شرطة  ،وهي املخت�صة مبعاونة املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
فـي �ش�ؤون ال�شرطة وفقا لأحكام هذا القانون  ،وبكل ما يرى جاللة ال�سلطان �أو
املفت�ش العام �إبداء الر�أي ب�ش�أنه .
� - 4ضابط :
يق�صد به �ضابط �شرطة من الرتب النظامية ح�سب الت�سل�سل الع�سكري من رتبة
مر�شح فما هو �أعلى .
 - 5الرتب الأخرى :
يق�صد بها �ضباط ال�صف و�أفراد ال�شرطة من رتبة وكيل �أول وما دون ذلك .
 - 6رجل ال�شرطة :
يق�صد به �أفراد ال�شرطة من ال�ضباط �أو الرتب الأخرى .
� - 7ضابط �أعلى :
تعني �أي �ضابط �أو �أي �شخ�ص من الرتب الأخرى بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين حتت
�إمرته �أو دونه فـي الأقدمية .
-2-

		
 - 8ا�ستعمال القوة :
تعني ا�ستعمال الطاقة اجل�سدية �أو ا�ستعمال الع�صي �أو الهراوات و الغاز امل�سيل للدموع
�أو �أي �شيء �آخر مما ال يقتل عادة .
 - 9ا�ستعمال ال�سالح :
هو ا�ستعمال حراب البندقية والآالت القاطعة الأخرى .
� -10إطالق النار :
هو �إطالق الر�صا�ص من البنادق �أو امل�سد�سات �أو املدافع الر�شا�شة �أو تفجري القنابل
واملتفجرات الأخرى ب�أية طريقة من الطرق .
 -11اللجنة الطبية :
هي اللجنة الطبية املخت�صة بجهاز ال�شرطة التي ي�صدر بت�شكيلها قرار من املفت�ش
العام .
 -12الراتب :
ويق�صد به الراتب الأ�سا�سي املقرر للرتبة ويدخل فيه العالوات الدورية واال�ستثنائية .
 -13املخ�ص�صات :
ويق�صد بها البدالت التي متنح لرجل ال�شرطة ب�سبب طبيعة العمل �أو ملواجهة
�أعباء معينة كبدل ال�سكن �أو الكهرباء واملياه واالنتقال وال�سفر �أو �أي مبلغ �آخر
يدفع لتغطية كل �أو جزء من �أية نفقات قد يتحملها رجل ال�شرطة وال تعترب هذه
املخ�ص�صات جزءا من الراتب الأ�سا�سي فـي ح�ساب معا�ش التقاعد �أو املكاف�آت �أو
التعوي�ض �أو �أي �أمر �آخر .
 -14الالئحة :
يق�صد بها الالئحة التنفيذية �أو �أي قرار ي�صدره املفت�ش العام تنفيذا لهذا القانون .
 - 15اجلرائم االن�ضباطية :
هي كل ما ي�سند �إىل رجل ال�شرطة باملخالفة لقوانني و�أنظمة اخلدمة �أو �أوامر
الر�ؤ�ساء  ،وب�صفة عامة كل ما يقع �إخالال بقواعد االن�ضباط ومقت�ضيات النظام
الع�سكري املبني باملادة رقم ( )58من القانون .
املـــادة ( ) 2
يتوىل جاللة ال�سلطان القيادة العليا ل�شرطة عمان ال�سلطانية  .وت�ؤدي ال�شرطة وظائفها
وتبا�شــر اخت�صا�صاتهــا بقيــادة املفت ــ�ش الع ــام وهــو الــذي ي�صــدر اللوائــح والقــرارات املنظمــة
ل�ش�ؤونها وفقا لأوامر وتوجيهات جاللة ال�سلطان ويكون م�س�ؤوال �أمام جاللته عن تنفيذ
املهام واالخت�صا�صات املوكولة لها مبقت�ضى هذا القانون �أو �أي قانون �آخر .
-3-

املـــادة ( ) 3
تتكون �شرطة عمان ال�سلطانية من :
�أ � -ضباط ال�شرطة .
ب  -الرتب الأخرى .
ج � -أي �شخ�ص �أو فئة من الأ�شخا�ص  ،وي�صدر �أمر من جاللة ال�سلطان بتطبيق قانون
ال�شرطة ب�ش�أنهم  .ويتوىل م�ساعدو املفت�ش العام ومديرو العموم و�آمرو الوحدات
ومديرو الإدارات و�ضباط مراكز ال�شرطة ور�ؤ�ساء الأق�سام وال�شعب رئا�سة ال�شرطة
كل فـي حدود اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 4
�أ  -الرتب النظامية لل�ضباط  ،فـي جهاز ال�شرطة هي :
فريق �أول  ،فريق  ،لواء  ،عميد  ،عقيد  ،مقدم  ،رائد  ،نقيب  ،مالزم �أول  ،مالزم ،
مر�شح .
ب  -الرتب النظامية الأخرى :
وكيل �أول  ،وكيل  ،رقيب �أول  ،رقيب  ،عريف � ،شرطي � ،شرطي م�ستجد .
ج  -الدرجات املدنية :
من الدرجة الأوىل حتى الدرجة ال�ساد�سة ع�شر .
د  -الدرجات املعاونة :
من الدرجة ال�سابعة ع�شرة حتى الدرجة اخلام�سة والع�شرين .
املـــادة ( ) 5
يعني جاللة ال�سلطان املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،ويعني جاللته م�ساعدو املفت�ش
العام من بني �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية بناء على تو�صية املفت�ش العام .
املـــادة ( ) 6
ي�ؤدي املفت�ش العام ميني الوالء �أمام جاللة ال�سلطان قبل مبا�شرة �أعمال وظيفته .
املـــادة ( ) 7
يجوز تكوين قوات �شرطة �إ�ضافية �أو احتياطية للقيام بواجبات عامة �أو خا�صة �أو م�ؤقتة ،
ويكون ذلك بقرار من جاللة ال�سلطان وتخ�ضع لأحكام هذا القانون .
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املـــادة ( ) 8
يجوز فـي احلاالت اال�ستثنائية دمج �شرطة عمان ال�سلطانية �أو �أي وحدة من وحداتها فـي
قوات ال�سلطان امل�سلحة  .ويكون ذلك ب�أمر من جاللة ال�سلطان  .وتخ�ضع �شرطة عمان
ال�سلطانية �أو الوحدة التي مت دجمها فـي هذه احلاالت لقيادة القوات امل�سلحة وجلميع
الواجبات املقررة لها �أثناء هذه الفرتة التي يحددها جاللة ال�سلطان .
املـــادة ( ) 9
تن� أش� جلنة ل�ش�ؤون ال�شرطة  ،ت�شكل من رئي�س وثالثة �أع�ضاء �أو �أكرث من رتبة عقيد
فما فوق وي�صدر قرار تعيينهم من املفت�ش العام  .وتكون الرئا�سة للمفت�ش العام فـي حالة
ح�ضوره جل�سات اللجنة .
املـــادة ( ) 10
تخت�ص اللجنة مبعاونة املفت�ش العام فـي تنفيذ ال�سيا�سة العامة ل�شرطة عمان ال�سلطانية
وتطبيق اال�سرتاتيجية الأمنية وو�ضع اخلطط الالزمة لتنفيذها  ،وفـي تطوير �أجهزة
ال�شرطة مبا ميكنها من حتقيق املهام امل�سندة �إليها على �أكمل وجه  .وتخت�ص كذلك بتن�سيق
العمل بني وحدات و�إدارات ال�شرطة  ،واقرتاح �أف�ضل ال�سبل ملكافحة اجلرمية واملجرمني .
كما تخت�ص بالنظر فـي �ش�ؤون اخلدمة بجهاز ال�شرطة على الوجه املبني فـي هذا القانون ،
وفـي املو�ضوعات التي يرى املفت�ش العام �إحالتها �إليها  .عند غياب رئي�س اللجنة يتوىل
الرئا�سة �أقدم الأع�ضاء  .ويكون انعقاد اللجنة بدعوة من رئي�سها  ،وال تكون االجتماعات
قانونية �إال �إذا ح�ضرها الرئي�س �أو من ينوب عنه وع�ضوان �آخران  .وللجنة �أن ت�ستعني
مبن ترى من ذوي اخلربة  ،و�أن تدعو �إىل جل�ساتها من ترى اال�ستعانة به فـي درا�سة
امل�سائل املعرو�ضة  .تكون مداوالت اللجنة �سرية  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء
احلا�ضرين وعند ت�ساوي الأ�صوات يكون للرئي�س �صوت مرجح � .إذا كانت �إحدى امل�سائل
املعرو�ضـ ــة على اللجنة تتعلق برئي�سها �أو �أحد �أع�ضائها وجب عليه التنحي عند نظرها .
ال تكون قرارات اللجنة نافذة �إال بعد اعتمادها من املفت�ش العام .
املـــادة ( ) 11
تخت�ص �شرطة عمان ال�سلطانية باملحافظة على النظام والأمن العام  ،والآداب وحماية
الأرواح والأعرا�ض والأموال  ،وكفالة الطم�أنينة وال�سكينة فـي كافة املجاالت  ،والعمل على
منع ارتكاب اجلرائم  ،و�ضبط ما يقع منها  ،واتخاذ �إجراءات التحري وجمع اال�ستدالالت .
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كما تتوىل �أية �صالحيات �أخرى تن�ص عليها القوانني واملرا�سيم النافذة  ،وكل ما تفر�ضه
عليها القوانني واللوائح من واجبات �أخرى .
وعلى الوزارات واجلهات احلكومية قبل طلب �إ�صدار �أي قانون �أو مر�سوم �سلطاين وقبل
�إ�صدار �أية الئحة �أو قرار يتعلق باخت�صا�ص �شرطة عمان ال�سلطانية التن�سيق معها فـي هذا
ال�ش�أن .
الباب الثاين
اخلدمة بجهاز ال�شرطة
الف�صل الأول
فـي التعيني وتقارير الكفاية والرتقية
املـــادة ( ) 12
�أ  -ي�شرتط فيمن يعني بجهاز ال�شرطة من رتب ال�ضباط والرتب الأخرى ال�شروط
الآتية :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أن ي�ستوفـي �شروط ال�سن واللياقة ال�صحية والبدنية التي ي�صدر بتحديدها
قرار من املفت�ش العام بعد �أخذ ر�أي اجلهات املخت�صة .
� - 3أن ال يكون قد تزوج بغري عمانية بعد �أول فرباير  ، 1986دون احل�صول على
ت�صريح بذلك .
� - 4أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
� - 5أن ال يكون قد �صدر �ضده حكم جزائي فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
� - 6أن ال يكون قد �سبق ف�صله من اخلدمة بحكم �أو بقرار ت�أديبي نهائي ما مل يكن
قد رد �إليه اعتباره .
� - 7أن يكون حا�صال على امل�ؤهالت �أو اخلربات التي يحددها املفت�ش العام بقرار
منه بعد �أخذ ر�أي اجلهات املخت�صة .
ب  -للمفت�ش العام �أن ي�ستثني من بع�ض هذه ال�شروط ح�سبما تقت�ضيه امل�صلحةالعامة .
املـــادة ( ) 13
�أ  -مع مراعاة �أحكام املادة ( )5من هذا القانون  ،يكون تعيني �ضباط ال�شرطة بقرار
من املفت�ش العام بعد موافقة جاللة ال�سلطان .
ب  -ويكون تعيني �أفراد الرتب الأخرى بقرار من املفت�ش العام بال�شروط والأو�ضاع التي
حتددها الالئحة .
وي�ستحق رجل ال�شرطة راتبه من تاريخ ت�سلمه العمل .
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املـــادة ( ) 14
يق�سم رجل ال�شرطة قبل مبا�شرته لأعمال وظيفته اليمني التالية :
" �أق�سم باللـه العظيم �أن �أرعى �سالمة الوطن واملواطنني  ،و�أن �أكون خمل�صا جلاللة
ال�سلطان  ،و�أن �أحرتم قوانني البالد و�أنظمتها  ،و�أن �أحافظ عليها و�أعمل بها  ،و�أن �أ�ؤدي
واجبي ب�شرف و�أمانة و�إخال�ص " .
وي�ؤدي �ضباط ال�شرطة الق�سم �أمام املفت�ش العام  ،وي�ؤدي رجال ال�شرطة من الرتب الأخرى
الق�سم �أمام من ينيبه املفت�ش العام .
املـــادة ( ) 15
حت�سب الأقدمية فـي الرتبة من تاريخ التعيني فيها �أو الرتقية �إليها � ،إال �إذا ن�ص قرار
التعيني �أو الرتقية على حتديد تاريخ الأقدمية  ،فتحت�سب من التاريخ املحدد فـي القرار ،
و�إذا ا�شتمل قرار التعيني �أو الرتقية على �أكرث من �شخ�ص  ،وجب حتديد الأقدمية فـي
قرار التعيني �أو الرتقية .
املـــادة ( ) 16
يكون تعيني رجل ال�شرطة  -ب�صفة م�ؤقتة  -حتت االختبار  -ملدة �ستة �أ�شهر  ،ويجوز بقرار
من املفت�ش العام مدها ملدة �ستة �أ�شهر �أخرى ملن يثبت �صالحيته  ،ويف�صل من ثبت عدم
�صالحيته  .ويعترب تعيني من ثبت �صالحيته نهائيا من تاريخ التعيني حتت االختبار .
املـــادة ( ) 17
رجل ال�شرطة الذي انتهت خدمته منها يجوز �إعادة تعيينه بها � ،إذا كان التقريران الأخريان
املقدمان عنه فـي وظيفته ال�سابقة بتقدير جيد  -على الأقل  -وي�شرتط لإعادة تعيينه �أن
يقدم طلبا بذلك قبل �أن مي�ضي على انتهاء خدمته �سنة ميالدية  ،ويو�ضع فـي �أقدميته
ال�سابقة  ،ف�إن زادت املدة عن ذلك تكون عودته برتبته وتعترب �أقدميته من تاريخ �إعادته .
ويجوز للمفت�ش العام �أن ي�ستثني من ال�شروط ال�سابق الإ�شارة �إليها من يرى �أهمية �إعادته
للخدمة  ،ويحدد قرار عودته رتبته و�أقدميته بها  .وفـي كل الأحوال يجب الت�أكد من
لياقته الطبية  ،واجتيازه الدورة املخ�ص�صة لذلك  .وتكون �إعادة ال�ضابط للخدمة بقرار
من املفت�ش العام بعد موافقة جاللة ال�سلطان � .أما بالن�سبة للرتب الأخرى في�صدر القرار
من املفت�ش العام .
املـــادة ( ) 18
تكون التقارير ال�سنوية ال�سرية �أ�سا�سا لتقدير كفاية رجل ال�شرطة  ،ويكون تقدير الكفاية
مبرتبة امتياز وجيد ومتو�سط و�ضعيف .
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حتدد الالئحة التنفيذية رجال ال�شرطة الذين ي�شملهم نظام تقارير الكفاية وال�شروط
والأو�ضاع اخلا�صة ب�إعدادها  ،كما حتدد ما يتبع بالن�سبة للمعارين  ،وتكون التقارير عن
كل �سنة ميالدية .
املـــادة ( ) 19
رجل ال�شرطة الذي يقدم عنه تقرير �سنوي بتقدير �ضعيف ال يجوز ترقيته خالل ال�سنة
التالية كما يجوز حرمانه من العالوة الدورية عن تلك ال�سنة بقرار من املفت�ش العام .
ويجوز رد �أقدميته �إىل التاريخ الذي كانت تتم فيه الرتقية �إذا كان التقريران املقدمان
عنه فـي ال�سنتني التاليتني لرتقيته ال يقل كل منهما عن جيد .
املـــادة ( ) 20
يعلن رجل ال�شرطة الذي قدرت كفاءته بتقدير �ضعيف ب�أوجه ال�ضعف فـي م�ستوى �أدائه
لعمله  ،كما يعلن مبا يرد فـي التقرير من مالحظات ت�سيء �إليه  ،ويجوز له �أن يتظلم من
هذا التقرير �إىل املفت�ش العام خالل �شهرين من تاريخ �إعالنه  .ويكون قرار املفت�ش العام
فـي البت فـي التظلم نهائيا .
املـــادة ( ) 21
تكون الرتقية �إىل رتبة مقدم ف�أعلى باالختيار املطلق ويراعى فيها الكفاءة والتدريب
وال�صالحية للقيادة  ،وانق�ضاء املدة الالزمة للرتقية بال�شروط والأو�ضاع التي حتددها
الالئحة  ،وي�صدر الأمر بالرتقية من جاللة ال�سلطان بناء على تو�صية املفت�ش العام .
املـــادة ( ) 22
مع مراعاة �أحكام املادتني ( )21 ، 19تكون الرتقية �إىل الرتب الأعلى بالن�سبة لرجال
ال�شرطة بالأقدمية واجلدارة وب�شرط انق�ضاء املدة الالزمة للرتقية على �أن يجتاز بنجاح
الفرق التدريبية �أو الدرا�سات التي ي�صدر بتحديدها قرار من املفت�ش العام بناء على اقرتاح
اللجنة  .وي�صدر الأمر بالرتقية من املفت�ش العام بعد موافقة جاللة ال�سلطان بالن�سبة
لل�ضباط  ،وبقرار منه بالن�سبة للرتب الأخرى  .ويجوز تخطي رجل ال�شرطة فـي الرتقية
لأ�سباب يقدرها املفت�ش العام �أو يقت�ضيها ال�صالح العام  .وت�سري فـي �ش�أنه عند الرتقية
الالحقة �أحكام املادة ( )19من القانون .
املـــادة ( ) 23
مينح رجل ال�شرطة من تاريخ ترقيته بداية الراتب املقرر للرتبة التي رقي �إليها �أو الراتب
الذي و�صل �إليه  ،م�ضافا �إليه عالوة من عالوات الرتبة اجلديدة �أيهما �أكرب .
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املـــادة ( ) 24
للمفت�ش العام �أن يرقي �أي فرد من �أفراد الرتب الأخرى �إىل الرتبة الأعلى ب�صفة ا�ستثنائية ،
�إذا قام بخدمات ممتازة ت�ستحق التقدير �أو �أظهر كفاءة نادرة .
الف�صل الثاين
فـي الرواتب والعالوات والبدالت واملخ�ص�صات
املـــادة ( ) 25
حتدد رواتب ال�ضباط والرتب الأخرى وعالواتهم وفقا للنظام املعتمد من جاللة ال�سلطان .
املـــادة ( ) 26
يجوز تقرير خم�ص�صات وبدالت لرجال ال�شرطة طبقا للقواعد وال�ضوابط التي حتددها
الالئحة املالية بعد موافقة جاللة ال�سلطان .
املـــادة ( ) 27
يحدد فـي قرار التعيني �أو �إعادة التعيني �أو الرتقية الراتب الذي مينح لرجل ال�شرطة .
املـــادة ( ) 28
مينح رجل ال�شرطة عالوة دورية بعد مرور عام من تاريخ التعيني �أو تاريخ �آخر ترقية
بالفئات املن�صو�ص عليها فـي جدول الرواتب والعالوات ويتم بعد ذلك �صرفها �سنويا
اعتبارا من ذلك التاريخ مع مراعاة ما ورد باملادة ( )19من هذا القانون .
املـــادة ( ) 29
يجوز منح رجل ال�شرطة �أجرا عن اجلهود غري العادية التي يطلب منه ت�أديتها  -فـي غري
�أوقات العمل الر�سمية  -بال�شروط والأو�ضاع والفئات التي ي�صدر بها قرار من املفت�ش
العام بناء على اقرتاح اللجنة .
املـــادة ( ) 30
يجـوز منــح رج ــل ال�شرطــة عــالوة ا�ستثنائيــة �أو �أكثــر مــن عــالوات الرتبــة التــي ي�شغلهــا
بال�شروط الآتية :
�أ �	-أن يتوافر فـي املوازنة مبالغ لل�صرف منها على هذا الغر�ض .
ب � -أن يكون تقدير كفايته فـي التقرير الأخري مبرتبة ممتاز وذلك بالن�سبة ملن يخ�ضعون
لنظام تقارير الكفاية �أما غريهم فريجع فـي �ش�أنهم �إىل املفت�ش العام .
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ج �	-أن يكون قد �أم�ضى �سنة على الأقل فـي خدمة ال�شرطة  .وال مينح رجل ال�شرطة
�أكثــر مــن �أربــع ع ــالوات ا�ستثنائيــة فـي الرتبـة الواحـدة  .وال يغيــر منــح الع ــالوات
اال�ستثنائية من ا�ستحقاق رجل ال�شرطة لعالواته الدورية ال�سنوية فـي مواعيدها .
وي�صدر مبنح العالوات اال�ستثنائية قرار من املفت�ش العام .
املـــادة ( ) 31
يجوز منح مكاف�آت ت�شجيعية لرجل ال�شرطة الذي يقدم خدمات ممتازة �أو �أعماال �أو بحوثا
�أو اقرتاحات جدية ت�ساعد على حت�سني طرق العمل ورفع كفاءة الأداء  ،وذلك بال�شروط
والأو�ضاع التي ي�صدر بها قرار من املفت�ش العام .
املـــادة ( ) 32
ي�سرتد رجل ال�شرطة النفقات التي يتكبدها فـي �سبيل �أداء �أعمال وظيفته  .وي�ستحق بدل
�سفر عن كل ليلة يق�ضيها خارج مقر عمله بال�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة املالية .
وي�ستحق م�صاريف نقل له ولعائلته ومتاعه فـي الأحوال الآتية :
�أ  -عند التعيني لأول مرة .
ب  -عند النقل من جهة �إىل �أخرى .
ج  -عند انتهاء اخلدمة .
املـــادة ( ) 33
ال يجوز التنازل �أو احلجز على رواتب وبدالت وا�ستحقاقات رجل ال�شرطة �إال للوفاء بنفقة
�شرعية � ،أو بدين ثابت للحكومة  ،وذلك فـي حدود ربع الراتب �أو البدل �أو اال�ستحقاق .
ومع عدم الإخالل ب�أولوية دين النفقة  ،يجوز حت�صيل املبالغ املرتتبة على م�شرتيات رجل
ال�شرطة من دكاكني و�أندية ال�شرطة والقرو�ض االجتماعية التي متنح له وذلك مبا ال
يجاوز ن�صف الراتب �أو البدل �أو اال�ستحقاق .
الف�صل الثالث
فـي النقل والندب والبعثات والإعارة
املـــادة ( ) 34
جتري حركة تنقالت رجال ال�شرطة مرة واحدة كل عام  ،ويجوز �إجراء حركة التنقالت
�أكرث من مرة خالل العام � ،إذا اقت�ضت ال�ضروره �أو امل�صلحة العامة ذلك  .وي�ضع املفت�ش
العام  -بناء على اقرتاح اللجنة  -القواعد التي تتم التنقالت مبقت�ضاها .
وي�صدر بالتنقالت قرار من املفت�ش العام �أو من يفو�ضه .
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املـــادة ( ) 35
ال يجوز نقل رجل ال�شرطة �إىل وظيفة خارج جهاز ال�شرطة �إال مبوافقة املفت�ش العام  .وي�شغل
رجل ال�شرطة املنقول الدرجة التي تتنا�سب مع ما يتقا�ضاه من رواتب وخم�ص�صات .
املـــادة ( ) 36
يجوز للمفت�ش العام �أن ينتدب رجل ال�شرطة للقيام م�ؤقتا بعمل وظيفة �أخرى فـي نف�س
م�ستواها �أو فـي وظيفة تعلوها مبا�شرة  ،فـي ذات جهاز ال�شرطة �أو خارجه  ،وذلك بناء على
طلب يرفع من اجلهة طالبة االنتداب وملدة ال تتجاوز �سنة واحدة  ،قابلة للتجديد لفرتة
�أخرى عند ال�ضرورة .
املـــادة ( ) 37
حتت�سب مدة النقل �أو االنتداب من مدة اخلدمة من �أجل احت�ساب املكاف�آت �أو معا�ش التقاعد .
املـــادة ( ) 38
يجوز للمفت�ش العام �إيفاد رجل ال�شرطة فـي بعثة �أو منحة للدرا�سة �أو التدريب �أو منحة
�إجازة درا�سية ب�أجر �أو بدون �أجر بال�شروط �أو الأو�ضاع التي حتددها الالئحة  .وحتفظ
لع�ضو البعثة �أو املنحة �أو الإجازة الدرا�سية رتبته  ،ويجوز �شغلها بطريق التعيني �أو الندب
دون الرتقية �إذا كانت مدة البعثة �أو املنحة �أو الإجازة ال تقل عن �سنة على �أن تخلى عند
عودته  .وتدخل مدة البعثة �أو املنحة �أو الإجازة الدرا�سية فـي ح�ساب املعا�ش �أو املكاف�أة وفـي
ا�ستحقاق الرتقية �إذا انتهت الدرا�سة بنجاح .
املـــادة ( ) 39
يجوز للمفت�ش العام �إعارة رجل ال�شرطة �إىل امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات التي ت�ساهم احلكومة
فيها بن�سبة ال تقل عن  %50وكذلك �إىل احلكومات والهيئات الدولية  ،وملدة ال تتجاوز �سنة
واحدة قابلة للتجديد لفرتة �أخرى عند ال�ضرورة .
وتدخل مدة الإعارة فـي ح�ساب معا�ش التقاعد �أو املكاف�أة  ،وفـي ا�ستحقاق العالوة والرتقية .
ويجوز �شغل وظيفة املعار بطريق الندب حلني عودته .
الف�صل الرابع
فـي الإجازات
املـــادة ( ) 40
ال يجوز لرجل ال�شرطة �أن ينقطع عن عمله �إال لإجازة م�صرح بها فـي حدود الإجازات
املقررة  ،وطبقا لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة .
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املـــادة ( ) 41
لرجل ال�شرطة احلق فـي الإجازة الأ�سبوعية املقررة  ،ف�إذا اقت�ضى نظام العمل �أو ظروفه
�إلغاءها ب�أمر من ال�سلطة الرئا�سية املخت�صة منح بدلها  ،وذلك بال�شروط والأو�ضاع التي
ي�صدر بتحديدها قرار من املفت�ش العام .
ولرجل ال�شرطة احلق فـي �إجازة براتب كامل عن �أيام عطالت الأعياد واملنا�سبات الر�سمية ،
ف�إذا تعذر القيام بها كلها �أو بع�ضها ب�سبب نظام العمل �أو ظروفه منح عددا مماثال من
الأيام بدال عنها .
املـــادة ( ) 42
مينح رجل ال�شرطة فـي احلاالت الطارئة �إجازة ال تزيد عن ثالثة �أيام فـي املرة الواحدة وال
تزيد على ثالث مرات خالل العام  ،وي�ضع املفت�ش العام نظام منح هذه الإجازات والقواعد
التي تنظم �ش�ؤونها بناء على اقرتاح اللجنة .
املـــادة ( ) 43
ي�ستحق رجل ال�شرطة �سنويا �إجازة اعتيادية  ،ويكون حتديد مدتها لفئات ال�شرطة املختلفة ،
بال�شروط والأو�ضاع التي تقررها الالئحة التنفيذية  .وحتدد مواعيد الإجازة االعتيادية
ح�سب مقت�ضيات العمل وظروفه  .وال يجوز تق�صري الإجازة االعتيادية �أو ت�أجيلها �أو قطعها
�إال لأ�سباب قوية تقت�ضيها م�صلحة العمل  .ويجوز �ضم مدد هذه الإجازة �إىل بع�ضها
بال�شروط والأو�ضاع التي تبينها الالئحة  .ويجوز �صرف بدل نقدي لرجل ال�شرطة عن
�إجازته االعتيادية التي ي�ستحقها وال يقوم بها بال�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة .
املـــادة ( ) 44
ي�ستحق رجل ال�شرطة  -فـي حالة املر�ض � -إجازة مر�ضية على النحو التايل :
�أ � -إجازة مر�ضية براتب كامل ملدة ال تزيد على �سبعة �أيام فـي املرة الواحدة .
ب  -فـي حالة املر�ض ملدة تزيد على �سبعة �أيام  ،تكون الإجازة املر�ضية :
 �ستة �شهور براتب كامل . �ستة �شهور �أخرى بن�صف راتب .وي�ستحق هذا النوع من الإجازة املر�ضية مرة كل خم�س �سنوات .
وحتدد الالئحة ال�سلطة املخت�صة مبنح الإجازة املر�ضية .
املـــادة ( ) 45
�إذا كان املر�ض ناجتا عن الإ�صابة ب�سبب ت�أدية الوظيفة متنح املدد امل�شار �إليها فـي املادة
ال�سابقة براتب كامل  .وحتدد الالئحة �شروط منح التعوي�ض عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض
املهنية .
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املـــادة ( ) 46
يجوز لرجل ال�شرطة  -فـي حالة املر�ض  -اال�ستفادة من الإجازة االعتيادية �إذا كان له
ر�صيد منها � ،سواء كان ذلك خالل مدة الإجازة املر�ضية �أو عند انتهائها  .وعلى رجل
ال�شرطة املري�ض �إخطار اجلهة التابع لها عن مر�ضه خالل (� )24ساعة على الأكرث من
تخلفه عن العمل .
املـــادة ( ) 47
ال يجوز �إنهاء خدمة رجل ال�شرطة ب�سبب املر�ض �إال بعد ا�ستنفاد كل �إجازاته االعتيادية
واملر�ضية التي ي�ستحقها ما مل يتنازل كتابة عنها كلها �أو جزء منها  .وا�ستثناء مما تقدم
يجوز �إنهاء خدمة �ضابط ال�شرطة فـي �أي وقت ب�سبب املر�ض فـي احلاالت الآتية :
�أ  -فـي حالة املفت�ش العام وم�ساعديه مبر�سوم �سلطاين .
ب  -فـي حالــة �أي �ضابـط �آخر  ،ب�أمـر من جاللة ال�سلطان بناء على اقرتاح املفت�ش العام
واال�ستناد �إىل تو�صية اللجنة الطبية املخت�صة .
املـــادة ( ) 48
متنح الإجازات اخلا�صة التالية بال�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة :
�أ �	-إجازة خا�صة لأداء فري�ضة احلج .
ب �	-إجازة خا�صة ملرافقة مري�ض للعالج .
ج �	-إجازة خا�صة للزواج .
د �	-إجازة خا�صة  -بدون راتب  -ملرافقة الزوج �أو الزوجة .
هـ �	-إجازة درا�سية بدون راتب .
ويجوز تقرير �أنواع �أخرى من الإجازات اخلا�صة وال حتت�سب مدة الإجازة اخلا�صة من
مدد الإجازات الأخرى وذلك بال�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة .
املـــادة ( ) 49
رجل ال�شرطة الذي ينقطع عن عمله �أو ال يعود �إليه عقب انتهاء الإجازة املمنوحة له بغري
عذر مقبول  ،يحرم من راتبه عن مدة انقطاعه  ،ومع ذلك يجوز للمفت�ش العام �أو من
يفو�ضه �أن يقرر ح�ساب مدة االنقطاع �إجازة اعتيادية �إذا كان لرجل ال�شرطة ر�صيد منها
ي�سمح بذلك  ،وقدم عذرا يربر هذا االنقطاع  ،دون �إخالل مب�ساءلته ان�ضباطيا فـي جميع
الأحوال .
وللمفت�ش العام �أو من يفو�ضه �إ�صدار قرار ب�إنهاء خدمة رجل ال�شرطة الذي جتاوزت مدة
انقطاعه دون عذر مقبول ثالثني يوما مت�صلة .
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الف�صل اخلام�س
�صالحيات وواجبات رجال ال�شرطة
املـــادة ( ) 50
لرجل ال�شرطة حمل ال�سالح والعتاد والذخرية امل�سلمة �إليه مبوجب وظيفته  ،وال يجوز
له ا�ستعمال ال�سالح �إال فـي الأحوال وبالطريقة املبينة فـي هذا القانون �أو �أي قانون �آخر .
املـــادة ( ) 51
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون �آخر  ،لرجل ال�شرطة اللجوء
�إىل ا�ستعمال القوة  -دون ا�ستعمال ال�سالح �أو �إطالق النار  -بالقدر الالزم لأداء واجبه
وب�شرط �أن يكون ا�ستعمال القوة هو الو�سيلة الوحيدة لذلك .
ويقت�صر ا�ستعمال ال�سالح على الأحوال التالية :
�أوال  :القب�ض على :
 - 1املحك ــوم علي ــه بعقوب ــة �إرهابيـة �أو بال�سجـن ملـدة تزيـد على ثـالثة �أ�شهـر �إذا قـاوم
�أو حاول الهرب .
 - 2املته ــم بجناي ــة �أو بجنح ــة م�شه ــودة ال تق ــل عقوبته ــا عــن �ستـ ــة �أ�شه ــر �إذا قـ ــاوم
�أو حاول الهرب .
 - 3كل متهم �صدر �أمر القب�ض عليه � ،إذا قاوم �أو حاول الهرب .
ثانيا  :عند حرا�سة ال�سجني �إذا قاوم �أو حاول الهرب .
ثالثا  :لفظ التجمهر �أو التظاهر �أو االجتماع الذي يحدث من ع�شرة �أ�شخا�ص �أو �أكرث �إذا
عر�ض الأمن العام للخطر .
املـــادة ( ) 52
يجوز �إطالق النار فـي احلاالت امل�شار �إليها فـي املادة ال�سابقة � ،إذا كان �إطالق النار هو
الو�سيلة الوحيدة لتحقيق الأغرا�ض ال�سالفة وبالقدر الالزم لأداء واجبه  ،و�شريطة �أن
يبذل رجل ال�شرطة جهده فـي �أن ال ي�صيب �أحدا �إ�صابة قاتلة  .ويراعى �أن يكون �إطالق
النار فـي احلالة املبينة فـي البند الثالث من املادة ( )51من القانون ب�أمر ي�صدره ال�ضابط
امل�س�ؤول عن الوحدة  .ويبد�أ رجل ال�شرطة بالإنذار ب�أنه �سيطلق النار ثم يلج�أ بعد ذلك �إىل
�إطالق النار  .ويحدد املفت�ش العام بقرار منه  -بناء على اقرتاح اللجنة  -ال�سلطات التي
يكون لها حق �إ�صدار الأوامر با�ستعمال ال�سالح و�إطالق النار والإجراءات التي تتبع فـي
جميع احلاالت وكيفية توجيه الإنذار و�إطالق النار وكيفية تنفيذه .
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املـــادة ( ) 53
فـي غري الأحوال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )52من هذا القانون �أو فـي قانون اجلزاء
العماين �أو �أي قانون �آخر  ،ال يجوز لرجل ال�شرطة �إطالق النار �إال وفقا لل�شروط والأو�ضاع
التي ي�صدر بها قرار من املفت�ش العام .
واجبات رجال ال�شرطة
املـــادة ( ) 54
يجب على رجل ال�شرطة مراعاة ما ي�أتي :
�أ �	-أن يخ�ص�ص كل وقته ون�شاطه  -على مدار الأربع والع�شرين �ساعة يوميا  -للقيام
بالواجبات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو �أي قانون �آخر �أو اللوائح �أو القرارات
املنفذة لها .
ب � -أن يطيع الأوامر القانونية لل�ضابط الأعلى فـي جميع الأوقات  ،و�أن ينفذها بكل
دقة و�أمانة فـي حدود القوانني واللوائح املعمول بها  ،ويتحمل ال�ضابط الأعلى
م�س�ؤولية الأوامر التي ت�صدر منه  ،وهو م�س�ؤول كذلك عن ح�سن �سري العمل فـي
حدود اخت�صا�صه .
ج � -أن ي�ؤدي العمل املكلف به �شخ�صيا بنف�سه بدقة و�أمانة و�إخال�ص وتفان .
د � -أن يحافظ على كرامته وكرامة مهنته و�أن ي�سلك فـي ت�صرفه م�سلكا يتفق واالحرتام
الواجب �أو الالئق بها .
هـ � -أن يكون ح�سن اخللق وهادئ الطبع  ،و�أن يتحلى ب�ضبط النف�س وال�صرب وعدم
االنفعال فـي كل الأوقات  ،و�أن يحافظ على كرامة املواطنني و�آدميتهم وال يتعدى
على حقوقهم �أو على م�شاعرهم  ،و�أن يتحا�شى ا�ستعمال العنف معهم �إال فـي احلاالت
التي يربرها القانون و�أال يلج�أ �إىل �سوء ا�ستعمال ال�سلطة �أو ا�ستغاللها و�أن يعترب
نف�سه فـي جميع الأوقات �صديقا للمواطنني وفـي خدمتهم .
و � -أن يراعي الأحكام اخلا�صة بحماية املال العام  ،وجتنب ت�ضارب امل�صالح وفقا
لأحكام القانون .
ز � -أن يقيم فـي مقر عمله  ،وال يجوز �أن يقيم خارجه �إال لأ�سباب �ضرورية  ،يقرها
ال�ضابط امل�س�ؤول عن الوحدة .
املـــادة ( ) 55
يحظر على رجل ال�شرطة ما ي�أتي :
�أ  -اال�شتغال بال�سيا�سة .
ب  -اال�شتغال بالتجارة فـي غري الأحوال وال�شروط التي ي�صدر بتحديدها قرار من
املفت�ش العام .
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ج  -قبـول ع�ضويـة جملــ�س �إدارة �أيــة �شركــة �أو م�ؤ�س�سة خا�صة �أو �أي من�صـب فيهـا �إال
�إذا كان معينا من قبل احلكومة  ،كما ال يجوز �أن ي�ؤدي �أي عمل لغري اجلهات
احلكومية دون احل�صول على �إذن كتابي من املفت�ش العام .
د �	-إف�شاء �أية معلومات تت�صل بعمله عن امل�سائل ال�سرية التي ينبغي �أن تظل �سرية
بطبيعتها �أو مبقت�ضى تعليمات خا�صة  ،ويظل هذا االلتزام قائما حتى بعد انتهاء
خدمته فـي ال�شرطة .
هـ  -االحتفاظ ب�أ�صل ورقة �أو وثيقة من الأوراق �أو الوثائق الر�سمية �أو نزع ورقة من
امللفات الر�سمية ولو كانت خا�صة بعمل كلف به �شخ�صيا .
و  -الإف�ضاء ب�أي ت�صريح �أو بيان عن �أعماله عن طريق ال�صحف �أو غري ذلك من طرق
الن�شر �إال �إذا كان م�صرحا له بذلك من املفت�ش العام .
ز � -شراء �أو ا�ستئجار �أي مال لل�شرطة ولو عن طريق املزاد العلني �أو �أن يبيع �أو ي�ؤجر
لها ماال ولو عن طريق املناق�صة  ،دون احل�صول على �إذن كتابي بذلك من املفت�ش
العام .
ح  -قبول هدايا �أو �إكراميات �أو منح من �أ�صحاب امل�صالح �أو من ينت�سب �إليهم �سواء
كان ذلك مبا�شرة �أو بالوا�سطة � ،أو قبول م�ساعدة مالية �أو اقرتا�ض املال �أو الوقوع
حتت منة �أي �شخ�ص من الأ�شخا�ص الذين لهم �أية م�صلحة جتارية مرتبطة بعقود
�أو ذات عالقة بالدوائر التي ينتمي �إليها .
ط  -ا�ستغالل من�صبه الر�سمي  -فـي �أية �صورة من ال�صور  -لتحقيق �أغرا�ض �شخ�صية .
املـــادة ( ) 56
على رجل ال�شرطة مراعاة الأحكام املالية املعمول بها  ،ويحظر عليه ما يلي :
�أ  -خمالفة القواعد والأحكام املالية املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائح املالية
املعمول بها .
ب  -خمالفة القوانني واللوائح اخلا�صة باملناق�صات واملزايدات .
ج  -الإهمال �أو التق�صري الذي يرتتب عليه �ضياع حق من احلقوق املالية للدولة ،
وامل�سا�س مب�صلحة من م�صاحلها املالية � ،أو �أي ت�صرف يكون من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إىل ذلك ب�صفة مبا�شرة .
املـــادة ( ) 57
يجوز احلجز على ممتلكات رجل ال�شرطة العقارية واملنقولة وبيعها باملزاد العلني ال�ستيفاء
�أي دين للحكومة عليه � ،أو لتعوي�ضها عن اختال�س �أو �سرقة � ،أو فقد � ،أو تلف �أموال لها
ت�سبب فيه رجل ال�شرطة عمدا �أو �إهماال  ،وذلك بقرار من املفت�ش العام  .وللمفت�ش العام
�أن يوقف �صرف بع�ض رواتب وخم�ص�صات رجل ال�شرطة مبا ال يجاوز ربعها حلني الف�صل
النهائي فـي �أي اتهام يوجه �إليه .
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الف�صل ال�ساد�س
اجلرائم االن�ضباطية والت�أديب
املـــادة ( ) 58
رجل ال�شرطة الذي يخالف �أو يق�صر �أو يهمل فـي �أداء واجبات الوظيفة املن�صو�ص عليها
فـي هذا القانون � ،أو �أي قانون �آخر � ،أو فـي اللوائح �أو القرارات � ،أو الأوامر ال�صادرة تنفيذا
لهذا القانون �أو غريه من القوانني � ،أو يخرج على مقت�ضى الواجب فـي �أعمال وظيفته
�أو ي�أتي عمال �أو ت�صرفا ال ي�ستقيم مع ما تفر�ضه الوظيفة على رجل ال�شرطة من تعفف
وا�ستقامة � ،أو ي�سلك �سلوكا من �ش�أنه الإخالل بكرامة الوظيفة  ،يكون مرتكبا جلرمية
ان�ضباطية ويعاقب وفقا لأحكام هذا القانون  ،وذلك مع عدم الإخالل ب�إقامة الدعوى
اجلزائية �ضده عند االقت�ضاء .
املـــادة ( ) 59
ال يجوز توقيع عقوبة على رجل ال�شرطة �إال بعد التحقيق معه كتابة وحتقيق دفاعه ،
ويجب �أن يكون القرار ال�صادر بتوقيع العقوبة م�سببا  .ويجوز بالن�سبة للمخالفات الب�سيطة
�أن يكون التحقيق �شفاهة على �أن يثبت م�ضمونه فـي القرار ال�صادر بالعقوبة  ،وفـي هذه
احلالة ال يجوز �أن تزيد العقوبة على الت�أنيب �أو الإنذار �أو اخل�صم من الراتب مدة ال
تتجاوز ثالثة �أيام .
املـــادة ( ) 60
ال جتوز م�ساءلة رجل ال�شرطة عن خمالفة وقعت منه بعد ثالث �سنوات من تاريخ وقوعها .
ومــع ذلك �إذا ك ــون الفع ــل جرميــة جنائية فـال ت�سقـط الدعوى الت�أديبيـة �إال ب�سقـوط
الدعوى اجلزائية  -وتنقطع هذه املدة ب�أي �إجراء من �إجراءات التحقيق �أو االتهام �أو
املحاكمة  ،وت�سري املدة من جديد ابتداء من �آخر �إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة
امل�شار �إليها  ،و�إذا تعدد املتهمون ف�إن انقطاع املدة بالن�سبة لأحدهم يرتتب عليه انقطاعها
بالن�سبة للباقني  ،ولو مل تكن قد اتخذت �ضدهم �إجراءات قاطعة للمدة .
املـــادة ( ) 61
لرجل ال�شرطة �أن يلقي القب�ض �أو ي�أمر به بالن�سبة ملن هو �أدنى منه فـي الرتبة �أو فـي
الأقدمية � ،إذا ارتكب فـي ح�ضوره جرمية ج�سيمة وذلك بالتحفظ عليه و�إجراء التحقيق
معه  .وال يجوز �أن تزيد مدة التحفظ على � 72ساعة �إال ب�إذن ال�سلطة املخت�صة  ،وينظم
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املفت�ش العام �شروط و�أو�ضاع التحفظ الع�سكري بالن�سبة لرجال ال�شرطة  .وال يرتتب على
الو�ضع حتت التحفظ الع�سكري فقد مدة اخلدمة �أو اخل�صم من الراتب وت�ستنزل مدته
من مدة ال�سجن التي يحكم بها .
املـــادة ( ) 62
لل�سلطات الرئا�سية كل فـي دائرة اخت�صا�صها �أن توقف رجل ال�شرطة الذي يتهم فـي �أية
جرمية عن العمل �إذا اقت�ضت طبيعة اجلرمية �أو م�صلحة التحقيق ذلك ملدة ال تزيد على
�شهر  ،وللمفت�ش العام �أو من يفو�ضه متديد مدة الوقف ملدة �أو ملدد �أخرى ال جتاوز
�شهرين  ،ويكون التمديد بعد ذلك من املحكمة الع�سكرية املخت�صة .
ويكون الوقف عن العمل بن�صف الراتب  ،وللمحكمة فـي اجلرائم الواقعة على الأموال
اململوكة للدولة حرمان املوقوف من كل الراتب  ،ف�إذا حفظ التحقيق معه �أو ق�ضي برباءته ،
ت�صرف له م�ستحقاته املالية التي �أوقف �صرفها .
و�إذا حكم على رجل ال�شرطة بالف�صل وكان موقوفا اعتربت خدمته منتهية من تاريخ
وقفه  ،وفـي هذه احلالة يعفى من رد املبالغ التي ا�ستلمها من راتبه �أثناء مدة الوقف .
املـــادة ( ) 63
�إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق بعد ا�ستجواب رجل ال�شرطة حب�سه احتياطيا جاز لالدعاء
الع�سكري �أن ي�صدر �أمرا بحب�سه  ،وال يجوز الأمر باحلب�س االحتياطي �إال �إذا كانت الواقعة
جناية �أو جنحة معاقبا عليها بال�سجن ملدة تزيد على ثالثة �أ�شهر .
ويكون الأمر باحلب�س االحتياطي ال�صادر من ع�ضو االدعاء الع�سكري مبا ال يجاوز
�أ�سبوعني  ،ولقا�ضي املحكمة الع�سكرية املخت�صة متديده ملدة �أو ملدد �أخرى مبا ال يجاوز
�ستة �أ�شهر  .ما مل يكن رجل ال�شرطة قد �أحيل �إىل املحكمة  .وال يجوز الإفراج عن رجل
ال�شرطة �إذا كان حمبو�سا فـي جرمية عقوبتها الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد (املطلق) .
ويرتتب على حب�س رجل ال�شرطة احتياطيا  ،وقفه عن عمله مدة حب�سه ووقف �صرف
ن�صف راتبه  ،ف�إذا حفظ التحقيق معه �أو ق�ضي برباءته ت�صرف له م�ستحقاته املالية التي
�أوقف �صرفها .
املـــادة ( ) 64
�أ  -العقوبات االن�ضباطية التي يجوز توقيعها على ال�ضباط هي :
 - 1الت�أنيب .
 - 2الإنذار وال يجوز �أن يتكرر فـي خالل �سنة واحدة .
 - 3اخل�صم من الراتب ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر فـي ال�سنة .
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 - 4ت�أجيل موعد ا�ستحقاق العالوة الدورية ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر .
 - 5ال�سجن ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر .
 - 6تنزيل الرتبة  ،لرتبة واحدة مع راتبها .
 - 7الف�صل من اخلدمة مع حفظ حقه فـي معا�ش التقاعد واملكاف�أة �أو حرمانه
من هذا احلق �أو جزء منه .
ب  -العقوبات االن�ضباطية التي يجوز توقيعها على الرتب الأخرى هي :
 - 1الإنذار وال يجوز �أن يتكرر فـي خالل �سنة واحدة .
 - 2احلرمان من الراحة الأ�سبوعية �أو بع�ضها .
 - 3عمل �إ�ضافـي ملدة ال تتجاوز �سبعة �أيام .
 - 4احلرمان من الإجازة االعتيادية مبا ال يجاوز ن�صفها .
 - 5احلجز بالثكنة ملدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوما بن�صف راتب .
 - 6اخل�صم من الراتب ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر فـي ال�سنة .
 - 7ال�سجن ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر .
 - 8تنزيل الرتبة  ،لرتبة واحدة مع راتبها .
 - 9الف�صل من اخلدمة مع حفظ حقه فـي معا�ش التقاعد واملكاف�أة �أو حرمانه
من هذا احلق �أو جزء منه .
املـــادة ( ) 65
�أ  -لل�سلطات الرئا�سية لرجال ال�شرطة توقيع العقوبات االن�ضباطية املن�صو�ص عليها
فـي البنود ( )3 ، 2 ، 1من الفقرة (�أ) من املادة ال�سابقة بالن�سبة �إىل ال�ضباط ،
والبنود من ( )7-1من الفقرة (ب) من املادة ذاتها بالن�سبة �إىل الرتب الأخرى ،
ب�شرط �أال تتجاوز عقوبة اخل�صم من الراتب فـي املرة الواحدة خم�سة ع�شر يوما ،
وعقوبة ال�سجن ع�شرة �أيام  ،وذلك بال�شروط والأو�ضاع التي ي�صدر بها قرار من
املفت�ش العام بناء على اقرتاح اللجنة .
ب  -للمحاكم الع�سكرية توقيع العقوبات االن�ضباطية املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
املـــادة ( ) 66
لل�سلطـ ــات الرئا�سيـ ــة التي يحددهـ ــا املفت ــ�ش العـ ــام الت�صـ ــرف فـي التحقيـ ــق فـي اجلرائ ـ ــم
االن�ضباطية على الوجه الآتي :
 -1حفظ التحقيق بقرار م�سبب .
 - 2توقيع العقوبات االن�ضباطية وفقا للقانون .
 - 3رفع الأمر �إىل ال�سلطة الأعلى .
 - 4التو�صية بالإحالة �إىل املحكمة الع�سكرية املخت�صة .
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املـــادة ( ) 67
ينظم املفت�ش العام بقرار ي�صدره  -بناء على اقرتاح اللجنة � -سلطة الت�صديق على
العقوبات االن�ضباطية التي ت�صدرها ال�سلطات الرئا�سية و�إجراءات ومواعيد التظلم منها
و�سلطة البت فيها .
ويكون القرار ال�صادر من �سلطة الت�صديق واجب التنفيذ وغري قابل للطعن .
الف�صل ال�سابع
املحاكم الع�سكرية
�أ � -إجراءات التحقيق واالدعاء واملحاكم
املـــادة ( ) 68
يتوىل االدعاء الع�سكري التحقيق فـي اجلرائم التي تقع من رجال ال�شرطة �أو غريهم فـي
�أي من الأحوال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )80من هذا القانون  ،ويكون لالدعاء الع�سكري
ال�صالحيات املخولة لالدعاء العام مبوجب القوانني ال�سارية .
كما يتوىل التحقيق فـي اجلرائم االن�ضباطية التي تقع من رجال ال�شرطة .
وي�صدر املفت�ش العام بناء على اقرتاح اللجنة قرارا بقواعد التحقيق والت�صرف فيه
و�إجراءات االدعاء واملحاكمة الع�سكرية  .وللمفت�ش العام �إ�سناد �سلطة التحقيق فـي بع�ض
اجلرائم لغري االدعاء الع�سكري .
املـــادة ( ) 69
ينظم املفت�ش العام بقرار منه �أوامر الإحالة �إىل املحاكم الع�سكرية والت�صديق على �أحكامها ،
واحلاالت التي يجوز التظلم فيها  ،و�إجراءات التظلم  ،ومواعيد و�سلطة البت فيه .
املـــادة ( ) 70
مع مراعاة �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 86/25ي�صدق من جاللة ال�سلطان على �أحكام
ف�صل ال�ضباط � ،أما �أحكام ف�صل الرتب الأخرى فيكون الت�صدق عليها من املفت�ش العام .
املـــادة ( ) 71
يجوز للمفت�ش العام �أن ي�أمر ب�إحالة اجلرائم التي يرتكبها رجال ال�شرطة وتقع فـي
اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية � ،إىل املحاكم اجلزائية  ،لتتوىل نظرها واحلكم فيها .
املـــادة ( ) 72
يطبق فيما مل يرد ن�ص ب�ش�أنه فـي هذا الف�صل  ،الن�صو�ص اخلا�صة بالإجراءات والعقوبات
الواردة فـي القوانني العامة .
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املـــادة ( ) 73
ال حتول حماكمة رجال ال�شرطة جزائيا دون حماكمتهم ع�سكريا � ،إذا ا�شتمل الأمر على
جرمية ان�ضباطية .
املـــادة ( ) 74
يبقـى رجــال ال�شرطـة خا�ضعيـن لأحكــام الف�صلني ال�ساد�س وال�سابـع من البـاب الثانـي مـن
القانــون  ،حتــى ولــو خرجــوا مــن اخلدمـة  ،متـى كانــت جرائمهــم وقـت وقوعهـا تدخــل فـي
اخت�صا�صه ويجوز حماكمتهم عنها  .والعقوبات االن�ضباطية التي يجوز توقيعها على من
ترك اخلدمة هي :
�أ  -غرامة ال تتجاوز الراتب الذي كان يتقا�ضاه رجل ال�شرطة فـي ال�شهر الذي وقعت
فيه اجلرمية .
ب  -احلرمان من ربع معا�ش التقاعد �أو املكاف�أة ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر .
ج  -تخفي�ض معا�ش التقاعد من تاريخ �صدور قرار الإدانة مبا ال يجاوز الربع .
املـــادة ( ) 75
ال جتوز ترقية رجل ال�شرطة �إذا كان حماال للتحقيق �أو موقوفا عن العمل �أو حماال �إىل
املحاكمة ف�إذا حفظ التحقيق �أو ق�ضي برباءته وجب عند ترقيته ح�ساب �أقدميته فـي الرتبة
املرقى �إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الرتقية لو مل تتم �إحالته للتحقيق �أو يوقف
عن العمل �أو يحال �إىل املحاكمة .
كما ال جتوز ترقية رجل ال�شرطة الذي وقعت عليه عقوبة ان�ضباطية �أو حكم عليه جزائيا
فـي جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة �إال بعد حمو العقوبة االن�ضباطية �أو مرور �سنتني من
تاريخ تنفيذ احلكم اجلزائي �أو من تاريخ �صدوره �إذا كان م�شموال بوقف التنفيذ .
املـــادة ( ) 76
مع مراعاة �أحكام املادة ( )70من هذا القانون  ،يكون ل�سلطة الت�صديق التي يحددها املفت�ش
العام ال�صالحيات الآتية :
 - 1تخفيف العقوبات املحكوم بها �أو �أن تبدل بها عقوبة �أقل منها .
� - 2إلغاء كل العقوبات �أو بع�ضها .
� - 3إيقاف تنفيذ العقوبات كلها �أو بع�ضها .
� - 4إلغاء احلكم مع حفظ الدعوى .
� - 5إعادة املحاكمة �أمام حمكمة �أخرى .
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املـــادة ( ) 77
لرجل ال�شرطة املحال �إىل املحاكمة �أن يطلع على التحقيقات التي �أجريت  ،وله �أن يح�ضر
جل�سات املحاكمة  ،و�أن يقدم دفاعه �شفهيا �أو كتابة  ،ويجوز له �أن يختار من بني �ضباط
ال�شرطة من يتوىل الدفاع عنه .
املـــادة ( ) 78
تكون الأحكام النهائية للمحاكم الع�سكرية واجبة التنفيذ  ،وال يجوز الطعن فيها �إال وفقا
لأحكام هذا القانون  ،وجلاللة ال�سلطان �أن ي�أمر ب�إلغاء احلكم �أو �إعادة نظر الدعوى �أمام
حمكمة �أخرى � ،أو يخف�ض العقوبة �أو ي�ستبدل بها عقوبة �أخف .
املـــادة ( ) 79
ي�شرتط ملحو العقوبات االن�ضباطية التي توقع على رجل ال�شرطة :
 - 1انق�ضاء �سنة فـي حالة الت�أنيب �أو الإنذار �أو احلرمان من الراحة الأ�سبوعية �أو
العمل الإ�ضافـي �أو احلرمان من الإجازة االعتيادية �أو احلجز بالثكنة �أو اخل�صم
من الراتب ملدة ال تتجاوز خم�سة �أيام  ،و�سنتني فـي حالة العقوبات االن�ضباطية
الأخرى عدا الف�صل .
� - 2أن يكون �سلوكه مر�ضيا وذلك من واقع التقارير املرفوعة عنه .
� - 3أن يتقدم بطلب حمو العقوبة بعد انق�ضاء املدة املبينة فـي البند ( )1من هذه
املادة .
ويتم املحو بقرار من املفت�ش العام �أو م�ساعده لل�ش�ؤون الإدارية واملالية بالن�سبة �إىل ال�ضباط ،
ومن القائد بالن�سبة �إىل الرتب الأخرى .
ويرتتب على حمو العقوبة اعتبارها ك�أن مل تكن بالن�سبة �إىل امل�ستقبل  ،وال ي�ؤثر ذلك على
احلقوق التي ترتبت نتيجة لها .
ب  -اخت�صا�صات املحاكم الع�سكرية
املـــادة ( ) 80
تخت�ص املحاكم الع�سكرية املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،بنظر ما يقع من رجال
ال�شرطة من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر فـي الأحوال
الآتية :
� - 1إذا وقعت اجلرمية على معدات �أو جتهيزات �أو �أ�سلحة �أو ذخائر �أو وثائق �أو �أ�سرار
ال�شرطة وجميع متعلقاتها .
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� - 2إذا وقعت اجلرمية فـي مقر �أي من ت�شكيالت ال�شرطة �أو الثكنات �أو الأماكن التي
ت�شغلها ال�شرطة �أينما وجدت .
� - 3إذا وقعت اجلرمية ب�سبب ت�أدية �أعمال الوظيفة .
كما تخت�ص هذه املحاكم بنظر ما يحال �إليها من اجلرائم االن�ضباطية التي يرتكبها رجال
ال�شرطة .
املـــادة ( ) 81
تختـ�ص املحكمة الع�سكرية العليا بنظر اجلرائم اجلزائية واالن�ضباطية التي يرتكبها �أو
ي�ساهم فيها �ضباط ال�شرطة من رتبة مقدم فما فوق  ،وبنظر اجلنايات التي يرتكبها رجال
ال�شرطة من ال�ضباط �إىل رتبة رائد والرتب الأخرى  ،كما تخت�ص بنظر التظلمات التي
يقدمها ال�ضباط من �أحكام املحكمة الع�سكرية لل�ضباط .
املـــادة ( ) 82
تخت�ص املحكمة الع�سكرية لل�ضباط بنظر اجلنح واملخالفات التي يرتكبها �أو ي�ساهم فيها
�ضباط ال�شرطة حتى رتبة رائد  ،وبنظر اجلرائم االن�ضباطية التي يرتكبونها  ،كما تخت�ص
بنظر التظلمات املقدمة من �أحكام املحكمة الع�سكرية للرتب الأخرى .
املـــادة ( ) 83
تخت�ص املحكمة الع�سكرية للرتب الأخرى بنظر اجلنح واملخالفات التي يرتكبها �أو ي�ساهم
فيها رجال ال�شرطة من الرتب الأخرى  ،كما تخت�ص بنظر اجلرائم االن�ضباطية التي
يرتكبونها .
ج  -ت�شكيل املحاكم الع�سكرية
املـــادة ( ) 84
ت�شكل املحكمة الع�سكرية العليا من ثالثة �ضباط برئا�سة �أقدمهم وال تقل رتبته عن رتبة
عقيد  ،وميثل االدعاء �أحد �ضباط ال�شرطة ويلحق بها �أمني �سر لتدوين ما يجري فـي
اجلل�سات  ،ومتابعة ما ي�صدر من قرارات .
املـــادة ( ) 85
ت�شكل املحكمة الع�سكرية لل�ضباط من � :ضابط وال تقل رتبته عن رائد  ،وميثل االدعاء
�أحد �ضباط ال�شرطة ويلحق بها �أمني لل�سر .
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املـــادة ( ) 86
ت�شكل املحكمة الع�سكرية للرتب الأخرى من �ضابط برتبة نقيب �أو مالزم �أول وميثل
االدعاء �أحد �ضباط ال�شرطة  ،ويلحق بها �أمني لل�سر .
املـــادة ( ) 87
�أ  -يجوز فـي الأحوال اخلا�صة ت�شكيل املحكمة الع�سكرية العليا من خم�سة �ضباط ،
واملحكمة الع�سكرية من ثالثة �ضباط .
ب  -ي�صدر بت�شكيل املحاكم الع�سكرية قرار من املفت�ش العام .
ج  -ال يجوز حماكمة �أحد رجال ال�شرطة �أمام حمكمة ع�سكرية يكون رئي�سها �أحدث
رتبة ممن جتري حماكمته .
الف�صل الثامن
اال�ستيداع
املـــادة ( ) 88
�أ  -يجوز �إحالة �ضابط ال�شرطة �إىل اال�ستيداع ملدة ال تتجاوز �سنتني فـي �إحدى احلاالت
التالية :
� - 1إذا كان ال�ضابط ي�ؤدي واجباته بطريقة غري مر�ضية .
� - 2إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
 - 3عدم اللياقة ال�صحية امل�ؤقتة للخدمة العامة .
وتكون الإحالة ب�أمر من جاللة ال�سلطان بناء على تو�صية املفت�ش العام .
ب  -يخ�ضع ال�ضابط املحال �إىل اال�ستيداع لأحكام هذا القانون  .وال يجوز له �أن ي�شتغل
بال�سيا�سة وال يجوز خالل مدة اال�ستيداع ترقيته �أو منحه عالوة  ،كما ال يجوز له
ارتداء مالب�سه الر�سمية فـي �أية منا�سبة �إال ب�إذن من املفت�ش العام  ،وال يجوز له
حمل �سالح بغري ترخي�ص .
ج  -حتت�سب مدة اال�ستيداع فـي مدة اخلدمة وفـي املدة املح�سوبة فـي معا�ش التقاعد .
د  -ي�صرف لل�ضابط املحال �إىل اال�ستيداع ثلثا راتبه الأ�سا�سي .
هـ � -إذا انق�ضت مدة اال�ستيداع دون �أن ي�صدر قرار من جاللة ال�سلطان بالإعادة �إىل
اخلدمة  ،اعتربت اخلدمة منتهية ما مل تكن قد انتهت ل�سبب �آخر .
و  -تعترب الرتبة التي كان ي�شغلها ال�ضابط �شاغرة مبجرد �إحالته لال�ستيداع .
ز  -جتوز �إعادة ال�ضابط من اال�ستيداع قبل نهاية ال�سنتني  ،ويحدد قرار الإعادة رتبته
و�أقدميته  ،وتكون الإعادة ب�أمر من جاللة ال�سلطان .
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الف�صل التا�سع
فـي انتهاء اخلدمة
املـــادة ( ) 89
تنتهي خدمة رجل ال�شرطة لأي �سبب من الأ�سباب التالية :
�أ  -الوفاة �أو احتمال الغيبة الدائمة .
ب  -فقدان اجلن�سية .
ج  -بلوغ رجل ال�شرطة �ستني �سنة ميالدية بالن�سبة �إىل ال�ضباط وخم�س وخم�سني
�سنة ميالدية بالن�سبة �إىل الرتب الأخرى .
وجتوز �إحالة رجل ال�شرطة للتقاعد بقرار من املفت�ش العام بعد انق�ضاء �سبع
وع�شرين �سنة فـي اخلدمة بجهاز ال�شرطة .
د �	-إذا وافق املفت�ش العام على طلب التقاعد االختياري بالن�سبة �إىل من �أكمل فـي
اخلدمة ع�شرين �سنة .
هـ  -عدم اللياقة ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية املخت�صة بعد ا�ستنفاد الإجازات
امل�ستحقة .
و �	-إذا تزوج بغري عمانية  -دون احل�صول على �إذن ر�سمي .
ز  -اال�ستقالة .
ح  -اال�ستغناء عن اخلدمة ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو ظروف العمل التي يقرها املفت�ش
العام .
ط  -الف�صل من اخلدمة بحكم �أو قرار ت�أديبي �أو مبقت�ضى �أحكام هذا القانون .
ي �	-إذا �صدر �ضده حكم فـي جناية �أو فـي جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة � ،أما �إذا كان
احلكم م�شموال بوقف التنفيذ �أو فـي جنحة غري خملة بال�شرف �أو الأمانة جاز
للمفت�ش العام �إنهاء اخلدمة .
ك  -العزل بقرار �أو مبر�سوم �سلطاين .
املـــادة ( ) 90
يجوز لرجل ال�شرطة �أن ي�ستقيل من الوظيفة وتكون اال�ستقالة مكتوبة ويجب على رجل
ال�شرطة �أن ي�ستمر فـي عمله � ،إىل �أن يبلغ بقرار قبول اال�ستقالة  ،وال تعترب اال�ستقالة
مقبولة �إال مبوافقة املفت�ش العام  .ويجوز �إرجاء قبول اال�ستقالة لأ�سباب تتعلق مب�صلحة
العمل �أو ب�سبب اتخاذ �إجراءات ت�أديبية �ضده .
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املـــادة ( ) 91
يعترب رجل ال�شرطة م�ستقيال �إذا التحق بخدمة �أية جهة �أجنبية بغري ت�صريح من املفت�ش
العام  ،وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالعمل فيها .
املـــادة ( ) 92
رجل ال�شرطة الذي ي�ستقيل من وظيفته قبل م�ضي خم�س �سنوات بالن�سبة �إىل ال�ضباط
وثالث �سنوات بالن�سبة �إىل الرتب الأخرى  ،على �آخر دورة ح�ضرها �أو م�ؤهل ح�صل عليه ،
يلتزم ب�سداد ما تكلفه جهاز ال�شرطة �أثناء الدورة �أو الدرا�سة .
الباب الثالث
�أحكام عامة وختامية
الف�صل الأول
الرعاية
املـــادة ( ) 93
الرعاية االجتماعية وال�صحية مكفولة لرجال ال�شرطة على الوجه الذي ي�صدر به قرار
من املفت�ش العام .
املـــادة ( ) 94
ت�ؤول ح�صيلة جزاءات اخل�صم من الراتب واحلرمان من العالوة الدورية والوقف عن
العمل املوقعة على رجال ال�شرطة  ،وكذلك ما يحرمون منه من رواتب مدة الوقف عن
العمـ ــل ومـ ــدة ال�سجــن �إىل �صنـ ــدوق التقاعـ ــد لل�ص ــرف منهــا فـي الأغـ ــرا�ض االجتماعيـ ــة
�أو الثقافية �أو الريا�ضية طبقا لل�شروط والأو�ضاع التي يحددها املفت�ش العام .
املـــادة ( ) 95
ي�سري على رجال ال�شرطة  ،ما ال يتعار�ض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فـي قانون
اخلدمة املدنية .
وي�سري على �شاغلي الدرجات املدنية والدرجات املعاونة �أحكام هذا القانون فيما عدا
خ�ضوعهم للمحاكم الع�سكرية  ،و�صالحيات ا�ستعمال القوة وال�سالح و�إطالق النار .
وي�صدر املفت�ش العام قرارا بالنظام الت�أديبي املتعلق بهم .
املـــادة ( ) 96
ي�صدر بت�شكيل اللجنة الطبية املخت�صة ب�ش�ؤون ال�شرطة وحتديد اخت�صا�صاتها و�إجراءاتها
و�سري العمل بها قرار من املفت�ش العام .
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الف�صل الثاين
م�ستحقات التقاعد
املـــادة ( ) 97
ي�ضع املفت�ش العام بناء على اقرتاح اللجنة قواعد و�شروط راتب العجز وتعوي�ض الإ�صابة
�أو الوفاة التي تلحق برجل ال�شرطة �أثناء وب�سبب العمل .
الف�صل الثالث
كليات ومدار�س ال�شرطة
املـــادة ( ) 98
يجوز �إن�شاء كليات لتخريج وتدريب �ضباط ال�شرطة  ،ومدار�س لتخريج وتدريب الرتب
الأخرى  ،وي�صدر ب�إن�شاء الكلية مر�سوم �سلطاين � ،أما املدار�س فتن�ش�أ بقرار من املفت�ش
العام .
ال يجوز قبول غري العمانيني فـي كليات ومدار�س ال�شرطة  ،على �أنه يجوز قبول غري
العمانيني املتقدمني من قبل حكوماتهم ب�أعداد منا�سبة يحددها املفت�ش العام .
الف�صل الرابع
اللوائح
املـــادة ( ) 99
من غري م�سا�س ب�أي حكم �آخر من �أحكام هذا القانون ب�ش�أن ا�ست�صدار اللوائح  ،للمفت�ش
العام  -بناء على اقرتاح اللجنة � -أن ي�صدر لوائح عامة فيما يتعلق بكل �أو بع�ض امل�سائل
الآتية :
�أ  -حتديد قوة ال�شرطة و�شتى رتبها وملء الوظائف ال�شاغرة وامل�صدق بها .
ب  -فر�ض ال�ضبط والربط والنظام فـي جهاز ال�شرطة .
ج � -إن�شاء وتنظيم الإدارات والوحدات والأق�سام وحتديد تلك التي يديرها رجال ال�شرطة
�أو ي�شرتكون فـي العمل بها وتنظيم العمل وحتديد امل�س�ؤوليات واالخت�صا�صات
فيها .
د  -حتديد كمية و�أنواع الأ�سلحة والذخرية واملهمات واملالب�س التي ت�صرف لرجال
ال�شرطة .
هـ  -حتديد الأ�س�س اخلا�صة ب�إعداد تقارير الكفاية والرتقيات والتنقالت والإجازات
والبعثات .
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و  -تطوير جهاز ال�شرطة .
ز  -حتديد موا�صفات الزي الر�سمي و�شارات الرتب لرجال ال�شرطة .
ح � -أية م�سائل �أخرى من �أجل حتقيق �أغرا�ض هذا القانون .
الف�صل اخلام�س
الأوامر
�أ  -الأوامر امل�ستدمية
املـــادة ( ) 100
مع مراعاة �أحكام هذا القانون واللوائح التي ي�صدرها املفت�ش العام  ،له كذلك �أن ي�صدر
الأوامر امل�ستدمية امللزمة جلميع رجال ال�شرطة فـي امل�سائل الآتية :
�أ  -ح�سن �إدارة ورفاهية جهاز ال�شرطة .
ب  -التدريب واالن�ضباط .
ج  -املالب�س واملهمات .
د � -أعمال ال�شرطة االجتماعية .
هـ  -ح�سن �إدارة مكاتب وثكنات ومراكز التدريب و�أق�سام ال�شرطة .
ب  -الأوامر اخلا�صة بالوحدات
املـــادة ( ) 101
مع مراعاة �أحكام هذا القانون واللوائح ال�صادرة مبوجبه والأوامر امل�ستدمية  ،لكل �ضابط
م�س�ؤول عن وحدة من وحدات جهاز ال�شرطة �أن ي�صدر الأوامر والتعليمات الالزمة حل�سن
�سري العمل والتي تطبق فـي حدود دائرة اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 102
للمفت�ش العام �أن يفو�ض بع�ض اخت�صا�صاته املقررة مبوجب هذا القانون �إىل �أحد م�ساعديه
�أو مديري الإدارات العامة �أو �آمري الوحدات ومن فـي حكمهم وفـي جميع الأحوال ال يجوز
التفوي�ض فـي احلاالت التي تدل الن�صو�ص على �أنها من ال�سلطات املق�صورة على املفت�ش
العام .
املـــادة ( ) 103
ي�ضع املفت�ش العام  -بناء على اقرتاح اللجنة  -نظام الرقابة واملتابعة وتقييم الأداء  ،وما
حتقق من �أهداف وفقا ملعايري حمددة يخ�ضع لها جميع رجال ال�شرطة .
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الف�صل ال�ساد�س
�ش�ؤون خدمة غري العمانيني
املـــادة ( ) 104
يجوز تعيني رجال �شرطة من غري العمانيني بعقود م�ؤقتة كم�ست�شارين �أو فنيني �أو خرباء
ويكون التعيني ب�أمر من جاللة ال�سلطان بناء على تو�صية املفت�ش العام  .وي�ضع املفت�ش
العام  ،بقرار ي�صدره  ،النظام اخلا�ص بتوظيف امل�ست�شارين والفنيني واخلرباء ممن
يقومون ب�أعمال م�ؤقتة �أو عار�ضة  ،و�شروط و�أو�ضاع التعاقد معهم  .ويخ�ضع املتعاقدون
لأحكام هذا القانون فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي العقد  ،وال يجوز لأي رجل �شرطة معني
بعقد م�ؤقت وحمدد الفرتة �أن يتخلى عن �أعمال وظيفته � ،أو اال�ستقالة من ال�شرطة �أثناء
�سريان عقد خدمته بدون �إذن مكتوب من املفت�ش العام فـي حالة ال�ضابط ومن ال�ضابط
امل�س�ؤول عن الوحدة بالن�سبة للرتب الأخرى .
الف�صل ال�سابع
الر�سوم
املـــادة ( ) 105
للمفت�ش العام فر�ض ر�سوم على ال�شهادات والت�صاريح التي ت�صدرها �شرطة عمان ال�سلطانية
فـي جمال تطبيق �أحكام هذا القانون  ،وذلك بالتن�سيق مع وزارة املالية .
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