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مر�ســـوم �سلطانـــي
 رقـــم 2019/55

باإ�سـدار قانـون الإح�ســاء واملعلومــات

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى القانون الإح�سائي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/29 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/31 باإن�ساء املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ، 
وعلى نظام املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/40 ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت
املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون الإح�ساء واملعلومات ، املرفق . 
املــادة الثانيــــة

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات الالئحة التنفـيذية والقرارات 
اإدارة املركـــز ، كمــا ي�ســــدر  الالزمــة لتنفـيذ اأحكـــام القانون املرفــق بعـــد موافقة جملـــ�س 
ا�سرتاتيجية البيانات الوطنية بعد موافقة كل من جمل�س اإدارة املركز وجمل�س الوزراء ، 
واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل بالالئحة والقرارات املعمول بها ، فـيما ل يتعار�س مع اأحكام 

القانون املرفق . 
املــادة الثالثــــة 

يلغى القانون الإح�سائي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/29 ، كما يلغى كل ما يخالف 
القانون املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامه . 

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

�سـدر فـي : 28 مـن �ســــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق :   2  مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
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قانــون الإح�ســاء واملعلومـــات
الف�ســـل الأول

تعريفــات واأحكــــام عامــــة
املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

املركـــــز : 
املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات . 

الرئيـ�س التنفـيذي : 
الرئي�س التنفـيذي للمركز . 

الالئحـــــة : 
الالئحة التنفـيذية لقانون الإح�ساء واملعلومات . 

البيـــــانات : 
جمموعة من الــحروف اأو الكلمـــات اأو الأرقام اأو الرموز اأو ال�سور اأو الإ�ســــارات املتعلقــــة 

باملتغريات داخل املجتمع . 
املعلــــومات : 

وال�سكانية  القت�سادية  باجلوانب  وترتبط   ، التي متت معاجلتها  البيانات  جمموعة من 
والجتماعية والدميوغرافـية واجلغرافـية والتقنية والثقافـية والبيئية وغريها . 

البيانات الفردية : 
البيانات التي حتدد هوية ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري ، ويقدمها بناء على طلب . 

الإح�ســـاء : 
عملية جمع ومعاجلة البيانات بال�سكل الذي ي�سهل حتليلها وتف�سريها . 

اإتاحة البيانات واملعلومات : 
تزويد امل�ستفـيدين بالبيانات واملعلومات والإح�ساءات بالو�سائل املنا�سبة . 

الإح�سـاء الر�سمـي : 
الإح�ساء ال�سادر عن املركز ، اأو اأي جهة حكومية اأخرى . 
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الأن�سطـة الإح�سائيـة : 
التدابري والو�سائل والإجراءات املوؤدية اإلى توفـري واإتاحة البيانات واملعلومات . 

القائـم بالأن�سطـة الإح�سائيـة : 
املركز ، اأو اأي جهة حكومية اأخرى . 

املكلـف بالأن�سطـة الإح�سائيـة : 
كل �سخ�س طبيعي ، اأو اعتباري يقوم بالأن�سطة الإح�سائية . 

املجتمـــــع : 
جمموعة من الأفراد اأو املفردات ذات خ�سائ�س م�سرتكة تكون حمل الدرا�سة . 

التعـــــداد : 
ح�سر جميع الوحدات املت�سمنة ملجتمع معني فـي توقيت زمني حمدد . 

امل�ســـــــــــح : 
جمع بيانات عينة من جمتمع معني لتقدير خ�سائ�س هذا املجتمع فـي توقيت زمني حمدد . 

ال�ستطــالع : 
ا�ستقراء اجتاهات واآراء جمتمع ما ، جتاه مو�سوع معني ، فـي توقيت زمني حمدد . 

امل�ستجيــب : 
اأي جهة حكومية اأو غري حكومية ، ربحية اأو غري ربحية ، اأو فرد اأو جمتمع ، مت اختياره 

لإجراء الدرا�سة . 

ال�سجـالت الإداريـة : 
ال�سجالت الورقية اأو الإلكرتونية التي تدون فـيها البيانات واملعلومات التي تقوم بجمعها 

اجلهات احلكومية اأو غري احلكومية لأغرا�س اإدارية خمتلفة . 

املن�ســـــــاأة : 
كل مبنى ثابت �أو جزء منه يز�ول فـيه ن�صاط �قت�صادي �أو غري �قت�صادي ، �أو �أعد لذلك . 

ا�سرتاتيجيـة البيانــات : 
اإطار عمل متكامل لتنظيم واإدارة البيانات التي تنتجها اجلهات احلكومية وغري احلكومية ، 

وتت�سمن اخليارات والقرارات التي تتخذ لنقل وتكامل البيانات بني اجلهات . 
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املــادة ) 2 ( 

تهدف الأن�سطة الإح�سائية اإلى حتقيق الآتي : 
توفـيـــر �لبيانـــات و�ملعلومـــات �لدقيقـــة و�ملحدثـــة ملختلـــف �جلو�نــــب �القت�صاديــــة  �أ - 

وال�سكانية والجتماعية والدميوغرافـية والتقنية والثقافـية والبيئية وغريها . 

دعم وتطوير �لبحوث �لعلمية و�لتقنية .  ب - 

توعية �الأفر�د و�جلهات �حلكومية وغري �حلكومية باأهمية �الإح�صاء و�ملعلومات .  ج - 

 املــادة ) 3 ( 

جترى الأن�سطة الإح�سائية وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد والإجراءات وال�سوابط 
التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 4 ( 

تتولى الالئحة ت�سنيف الإح�ساءات الر�سمية . 

املــادة ) 5 ( 

يقوم املركز باإعداد ا�سرتاتيجية البيانات الوطنية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية . 

املــادة ) 6 ( 

ت�سمل ا�سرتاتيجية البيانات ب�سفة خا�سة الآتي : 

تعريف �لبيانات �لتي تنتجها �جلهات ، و�أ�صباب و�أهد�ف جمعها .  �أ - 

حتديد م�صدر وملكية �لبيانات .  ب - 

�آليات تبادل وتكامل �لبيانات و�إتاحتها للجهات �حلكومية وغري �حلكومية .  ج - 

�آليات �إن�صاء و��صتخد�م وتخزين و�لتحكم فـي �لبيانات و�ختيار �لتقنيات �ملنا�صبة  د - 
لها واآليات الرقابة على اأدائها . 

طــرق معاجلــة �لبيانــات ، كحوكمتهــا ، وتخزينهــا ، و�صمــان جودتهـــا ، وت�صنيــف  هـ - 
�سريتها ، ومدة �سالحيتها . 

معايري و�آليات �إتالف �لبيانات .  و - 

ز - �آليات �صمان جودة �لبيانات . 
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املــادة ) 7 ( 

يتعني على �سرطة عمان ال�سلطانية م�ساعدة القائمني بالأن�سطة الإح�سائيـــة فـي تاأديــة 
مهامهم . 

املــادة ) 8 ( 

 ، يتعني علـى جميع �جلهات �حلكومية ، وغيـر �حلكوميــة - كل فـي جمــال �خت�صا�صـه - 
والأفراد ، التعاون مع املركز فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، وت�ستثنى اجلهات الع�سكرية 

والأمنية من تقدمي املعلومات الإح�سائية التي يرى جمل�س الأمن الوطني اأنها �سرية . 

املــادة ) 9 ( 

تلتزم اجلهات احلكومية باإخطار املركز والتن�سيق معه قبل اإن�ساء اأو تعديل اأي نظام ملعاجلة 
ال�سجالت الإدارية ، وذلك لتخاذ التدابري الالزمة التي تخدم الإح�ساء الر�سمي . 

املــادة ) 10 ( 

تلتزم اجلهات احلكومية عند جمع البيانات واملعلومات بالآتي : 

�أ - �إدر�ج �لرقم �ملدين لالأفر�د �أو رقم �ل�صجل �لتجاري للموؤ�ص�صات و�ل�صركات �لتجارية 
وغريها فـي �سجالتها الإدارية ، وا�ستخدامهما فـي عمليات التوا�سل بني اجلهات 

احلكومية . 

ب - �إدر�ج �لعنــو�ن و�لرمز �الإحد�ثــي �خلــا�ص مبوقع �إقامة �أو عمــل �لفــرد �أو �ملن�صـاأة ، 
فـي �سجالتها الإدارية . 

ج - �أي �صو�بط �أخرى حتددها �لالئحة . 

املــادة ) 11 ( 

تعــد جميع البيانات الفردية وفقــا لأحكــام هذا القانون ، والتي تتعلق باأي اإح�ساء �سرية ، 
ول يجوز ن�سرها اإل ب�سورة جتميعيـــة ، ويحظر اطالع اأي فرد اأو جهة حكوميـــة اأو غيـــر 

حكومية عليها ، كما ل يجوز ا�ستخدامها لغري الأغرا�س الإح�سائية . 
ول يجوز ا�ستخدام اأي بيان فردي مت احل�سول عليه لرتتيب اأي عبء مايل ، كما ل يجوز 
ا�ستخدامه  ، وميكن  اأو ت�سرف قانوين  اإجراء  اأ�سا�سا لأي  اأو   ، اتخاذه دليال على جرمية 

كبينة �سد من قدم بيانا اأو معلومة غري �سحيحة . 
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املــادة ) 12 ( 

يحظــر ن�سر البيانـــات واملعلومـــات املتح�سلـــة عن الإح�ســاءات الر�سميــة ، اأو الك�ســف عنهـــا 
باأي و�سيلة ت�سري اإلى �سخ�س امل�ستجيب ، اأو التعريف به . 

املــادة ) 13 ( 

تن�ســاأ جلنـــة دائمـــة لالإح�ســـاء ي�سدر بت�سكيلهــا ونظــام عملهــا قرار من الرئيــ�س التنفـيــذي 
بعد موافقة جمل�س اإدارة املركز . 

املــادة ) 14 ( 

تخت�س اللجنة الدائمة لالإح�ساء بالآتي : 

�أ - تن�صيق �أعمال وبر�مج �الأن�صطة �الإح�صائية . 

ب - حتديد �أولوية وبر�مج �الأن�صطة �الإح�صائية طبقا الحتياجات �جلهات �حلكومية 
ومتابعة تنفـيذ الربامج وامل�ساريع ال�سنوية . 

ج - توحيــــــد �ملفاهيــــم و�لتعاريــــــف و�لت�صانيــــف و�ملقاييـــ�ص و�ملنهجيــــات �مل�صتخدمــــة 
فـي العمل الإح�سائي . 

د - دعم وت�صجيع �لدر��صات و�لبحوث �الإح�صائية . 

املــادة ) 15 ( 

تن�ساأ جلنة ا�ست�سارية لالإح�ساء تهدف اإلى تقدمي امل�سورة للمركز ب�سفة عامة وللرئي�س 
�لتنفـيــذي ب�صفــة خا�صــة حــول �أف�صل �ل�صبل و�لتجـــارب و�ملمار�صـــات �لدوليــة فـــي جمـــال 
الإح�ساء واملعلومات ، وتتكون من ممثلني عن اجلهات احلكومية وغري احلكومية ، على اأن 
يكون من بينهم اأكادمييون ، وي�سدر بت�سكيل اللجنة وحتديد اخت�سا�ساتها ونظام عملها 

قرار من الرئي�س التنفـيذي . 

الف�ســـل الثانـــي

املركــــز

املــادة ) 16 ( 

يكون املركز م�سوؤول عن الأن�سطة الإح�سائية ، والإح�ساء الر�سمي لل�سلطنة . 
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املــادة ) 17 ( 

يتولى املركز دعم الأن�سطة الإح�سائية من خالل الآتي : 
، وتنمية مهار�تهم  �لب�صرية �لعاملة فـي �الأن�صطة �الإح�صائية  �ملو�رد  �أ - بناء قدر�ت 

وفق الإمكانيات املتاحة . 
ب - تطوير �الإح�صاء �لر�صمي . 

ج - تطوير وحتديث �لو�صائل �لتقنية �لتي تدعم �الأن�صطة �الإح�صائية . 
د - توحيد مبادئ ومفاهيم �الإح�صاء �لر�صمي لدى �لقائمني باالأن�صطة �الإح�صائية . 

هـ - تطوير نظم ن�صر و�إتاحة �لبيانات و�ملعلومات �الإح�صائية . 
و - �الإ�صهام فـي توعية �الأفر�د و�جلهات �حلكومية وغري �حلكومية باأهمية �الأن�صطة 

الإح�سائية . 
ز - �الإ�صر�ف على �لقائمني باالأن�صطة �الإح�صائية . 

املــادة ) 18 ( 

يجوز للمركز القيام بالأن�سطة الإح�سائية التي تطلبها اجلهات احلكومية ، كما يجوز له 
القيام بتلك الأن�سطة اإذا طلبتها اجلهات غري احلكومية مبقابل مايل . 

املــادة ) 19 ( 
للمركز فـي �سبيل حتقيق اأهدافه طلب ما يراه لزما من بيانات ومعلومات و�سجالت اإدارية 
من الأفراد واجلهات احلكومية وغري احلكومية ، وبدون ر�سوم ، وعلى الأفراد واجلهات 
امل�سار اإليها موافاة املركز بها ، وذلك دون الإخالل مبا يفر�سه القانون من قواعد تكفل 

�سرية وخ�سو�سية بيانات الأفراد . 

املــادة ) 20 ( 

امل�سوحات  اإجراء  والأفراد  للجهات احلكومية وغري احلكومية  يرخ�س  اأن  للمركز  يجوز 
و�ال�صتطالعات وفقا الأحكام هذ� �لقانون و�ل�صروط و�ل�صو�بط �لتي حتددها �لالئحة . 

املــادة ) 21 ( 

يخت�س املركز بتوفـري الإح�ساءات الر�سمية التي تطلب من ال�سلطنة من قبل املنظمات 
الإح�ساءات  توفـري هذه  املعنية  تتولى اجلهة احلكومية  اأن  ، ويجوز  والدولية  الإقليمية 

لتلك املنظمات ، بعد التن�سيق مع املركز . 
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الف�ســل الثالـــث

و�سائــل جمــع البيانــات واملعلومـــات

املــادة ) 22 ( 

يكون جمع البيانات واملعلومات بالو�سائل الآتية : 
�لتعد�د .  �أ - 

�مل�صح .  ب - 
�ال�صتطالع .  ج - 

�ل�صجالت �الإد�رية .  د - 
�أي و�صيلة �أخرى يحددها �ملركز .  هـ - 

املــادة ) 23 ( 
واملتاحة  املن�سورة  واملعلومات  البيانات  ا�ستخدام  حرية  القانون  هذا  لأحكام  وفقا  للمركز 
التي يح�سل عليها من الأفراد واجلهات احلكومية ، وغري احلكومية ، وذلك وفقا ملا يحقق 

اأغرا�س الإح�ساء الر�سمي . 

املــادة ) 24 ( 

بعد  واملن�ساآت  املباين  اإلى  الدخول  واملعلومات  البيانات  بجمع  له  م�سرح  فرد  لأي  يجوز 
على  ويجب   ، الالئحة  التي حتددها  لل�سوابط  ووفقا   ، عنها  امل�سوؤول  اأو  مالكها  موافقة 
اأو امل�سوؤول عنها التعاون التام فـي �سبيل جمع البيانات واملعلومات  اأو املن�ساأة  مالك املبنى 

املطلوبة . 

الف�ســل الرابـــع

التزامــات القائــم واملكلــف بالأن�سطــة الإح�سائيـة

املــادة ) 25 ( 

يوؤدي �لقائمون و�ملكلفون باالإح�صاء �لر�صمي - قبل مبا�صرة مهامهم - �ليمني �الآتية : 
" اأق�سم باللـه العظيم اأن اأوؤدي واجباتي باإخال�س واأمانة ، واأل اأف�سي باأي معلومة حت�سلت 

عليها من عملي لأي فرد اأو جهة باملخالفة لأحكام هذا القانون " . 
ويوؤدي القائمون اليمني اأمام روؤ�سائهم املبا�سرين على اأن حتدد الالئحة كيفـية اأداء املكلفـني 

لليمني ، ومن ميثل القائمني واملكلفـني فـي اأدائها اإذا كانوا اأ�سخا�سا اعتبارية . 
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املــادة ) 26 ( 
يحظر على القائمني واملكلفـني بالأن�سطة الإح�سائية ال�سماح لغري امل�سرح لهم باحل�سول 

اأو النفاذ اإلى املعلومات التي ح�سلوا عليها . 

املــادة ) 27 ( 

يلتزم القائم اأو املكلف بالأن�سطة الإح�سائية بالآتي : 

�أن يقوم بنف�صه بالعمل �ملنوط به باأمانة و�إتقان .  �أ - 

�أن يعامل �مل�صتجيب معاملة الئقة .  ب - 

�أن يحرتم �أحكام �لقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ملنظمة للعمل .  ج - 

�أن يحافظ على ممتلكات �لدولة ، و�أن يتقيد فـي �إنفاق �أمو�لها مبا تفر�صه �الأمانة  د - 
واحلر�س عليها . 

�أن يحافظ على كر�مة �لعمل ، و�أن ي�صلك فـي ت�صرفاته م�صلكا يتفق و�الحرت�م  هـ - 
الواجب . 

�أال ي�صعى للح�صول على معلومـــات ال ترتبــط باأد�ء و�جباته ، �أو غيــر م�صــرح لـــه  و - 
الطالع عليها . 

الف�ســل اخلامـــ�س

اإتاحــة البيانـــات واملعلومـــات

املــادة ) 28 ( 

يكون املركز م�سوؤول عن اإتاحة البيانات واملعلومات الإح�سائية ، وذلك وفق خطة عمل �سنوية . 

املــادة ) 29 ( 

بالأن�سطة  واملكلفون  القائمون  يلتزم   ، القانون  هذا  من   )28( املــادة  بن�س  الإخالل  دون 
الإح�سائيــــة بتحليـــل ون�ســـر واإتاحـــة البيانـــات واملعلومـــات الإح�سائيــة اخلا�ســة بعملهــم ، 

وفقا لل�سوابط التي حتددها الالئحة . 
املــادة ) 30 ( 

ا�ستثناء من حكم املادتني )11( و )12( من هذا القانون ، للرئي�س التنفـيذي اأن يرخ�س 
كتابيا بالإف�ساح عن البيانات واملعلومات الآتية التي تتح�سل من الإح�ساءات الر�سمية :
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�لبيانات و�ملعلومــات املتعلقة بالأفـــراد واجلهــــات ، وذلك بعـــد املوافقـــة الكتابيـــة  �أ - 
على الإف�ساح عنها بوا�سطة الفرد اأو اجلهة . 

�لبيانــــات و�ملعلومـــــات �ملتخذة �صكــــل �لفهـــر�ص �أو �لقائمـــة للجهـــــــات �أو �ملوؤ�ص�صــــات  ب - 
اأو ال�سركات التجارية ، واملو�سحة لأي من العنا�سر الآتية : 

ال�سم اأو العنوان .  - 1

نوع اجلهة اأو املوؤ�س�سة اأو ال�سركة ون�ساطها .  - 2

اأرقام الهواتف وعناوين الربيد الإلكرتوين .  - 3

املنتجات التي تدخل فـي نطاق ن�ساطها .  - 4

�لبيانات و�ملعلومات �لتي تتخذ �صكل �ل�صجالت �الإح�صائية �لفردية وغريها من  ج -  
البيانـات واملعلومــات املتعلقـة بالأن�سطــــة القت�ساديـــة ، �سريطة اإزالة كــل مـا يوؤدي 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر اإلى التعريف ب�ساحبها . 

الف�ســل ال�ســـاد�س

العقوبـــــات

املــادة ) 31 ( 

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر ، يعاقب على اجلرائم 
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�سو�س عليها فـيه . 

املــادة ) 32 ( 

تعاقب كل جهة غري حكومية متتنع عن الإدلء بالبيانات واملعلومات املطلوبة وفقا لأحكام 
هذا القانون التي يطلبها القائمون اأو املكلفون بالأن�سطة الإح�سائية الر�سمية ، اأو متتنع 
عن  تقل  ال  �متناع  يوم  كل  عن  بغر�مة   ، �لر�صمي  لالإح�صاء  �لالزمة  �لنماذج  تعبئة  عن 
)100( مائة ريال عماين ، على األ يزيد جمموعها على )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين . 
فـي حكم املمتنع من ل يقدم البيانــــات املطلوبـــة خالل املوعد املعني لـــذلك ، مــا لـــم يثبـــت 

اأن التاأخري كان بعذر مقبول . 
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املــادة ) 33 ( 

يعاقب بال�سجن ملدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة �أ�صهر ، وبغر�مة 
ل تقــــل عــن )500( خم�سمائـــة ريـــال عمانـــي ، ول تزيــد علـــى )1000( األــــف ريــــال عمانــــي ، 
اأو باإحــدى هاتـــــني العقوبتـــــني ، كــــل مـــن حـــال بغيـــر عــــذر مقبـــول دون متكـــني القائمــــني 
اأو املكلفـني بالأن�سطة الإح�سائية الر�سمية من مبا�سرة مهامهم ، اأو تعمد تقدمي بيانات 

غري �سحيحة بق�سد ت�سليلهم . 
املــادة ) 34 ( 

يعاقب بغرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال 
عماين كل مكلف بخدمة للمركز ، اأو جلهة قائمة بالإح�ساء الر�سمي ارتكب اأيا من الأفعال 

الآتية : 
تعمد �لتمييز بني �الأفر�د �مل�صتجيبني على نحو �أ�صر بهم .  �أ - 

�أهمل فـي حماية �لبيانات �ملتح�صلة عن �الإح�صاء �ملكلف به .  ب - 
املــادة ) 35 ( 

يعاقب بال�سجن ملدة ل تقل عن )3( ثالثة �أ�صهر ، وال تزيد على )1( �سنة كل قائم ومكلف 
بخدمة للمركز اأو جلهة قائمة بالإح�ساء الر�سمي اأف�سى عمدا اأيا من البيانات التي حت�سل 
اأو حتقيق منافع �سخ�سية ، كما يعاقب  اأو اجلهة بق�سد الإ�سرار بالآخرين  عليها املركز 
بالعقوبة ذاتها كل من ح�سل بطريق الغ�س اأو التهديد على بيانات اأو معلومات اإح�سائية 

تتمتع بال�سرية وفق اأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 36 ( 

يعاقب بال�سجن ملدة ل تقل عن )3( ثالثة �أ�صهر ، وال تزيد على )1( �سنة ، وبغرامة ل تقل 
اأو باإحدى   ، األف ريال عماين  عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( 
هاتني العقوبتني كل من انتحل �سفة قائم اأو مكلف بالإح�ساء الر�سمي لغر�س احل�سول 

على بيانات اأو معلومات من اأي �سخ�س اآخر . 

املــادة ) 37 ( 

يعاقب بغرامة ل تقل عن )50( خم�سني ريال عمانيا ، ول تزيد على )5000( خم�سة اآلف 
ريال عماين ، كل من يخالف اأحكام هذا القانون فـيما مل يرد به ن�س ، والالئحة ، والقرارات 

املنفذة له . 


