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متهيدية أحكام : الفصل األول

خالف على يرد نص مالم ، منها كل قرين املعنى املوضح اآلتية واملصطلحات الكلمات لكل من يكون القانون هذا تطبيق أحكام في :(١) مادة
املعنى: هذا غير النص سياق يقتض أو ذلك،

. واجلمارك للشرطة العام املفتش العام: املفتـش
. املنافذ أو املناطق في فروعها أو إداراتها أو واجلوازات العامة للهجرة اإلدارة السلطة اتصة:

. اتصة تعلـيمات من السلطة على بناءً به املنوط األختصاص يؤدي من كل اتص: الضابط
التأشيرة أسماء حتدد ما لم مقامه يقوم ما أو سفره جواز في املذكورين األشخاص وبرفقته بدخول األجنبي الدخــول: إجازة تسمح تأشيرة

. منها املستفيدين
وبالشروط األحوال في في السلطنة باإلقامة له يرخص الذي لألجنبي واجلوازات العامة للهجرة اإلدارة متنحها التأشيرة التي اإلقامـة: سمة

. القانون هذا يحددها التي
. ً برياً منفذا أو جوياً أو بحرياً ميناءًا كان سواءًا اخلروج منها أو السلطنة لدخول أراضى العام مكان يحدده املفتش أي املنفذ:

. احلدود خارج إلى مشروعة بصورة غير السلطنة أراضي الذي دخل األجنبي إعادة اإلخراج:
. يدعو إلبعاده ما القانون عليها نص التي األسباب من حقه ، وقامت في مشروعة بصورة األجنبي املقيم في السلطنة إبعاد اإلبعاد:

العمانية . ال يحمل اجلنسية كل شخص ، القانون هذا تطبيق أحكام في ، أجنبياً يعتبر : (٢) مادة

دخولهم بشأن القانون هذا ألحكام األجانب يخضع طرفاً فيها ، السلطنة الدولية التي تكون اإلتفاقيات بأحكام اإلخالل عدم مع : (٣) مادة
. منها وخروجهم فيها وإقامتهم السلطنة

-: االتية الفئات هذا القانون بعض أحكام أو كل من يستثنى : (٤) مادة

. وحاشيتهم أسرهم األجنبية وأعضاء الدول رؤساء - ١
والفنيون  واإلداريون وامللحقون السلطنة لدى املعتمدون الدولية والهيئات األجنبية والقنصلية الدبلوماسية البعثات وأعضاء رؤساء - ٢

البعثات وأعضاء رؤساء أما ملهمة ، أو دبلوماسية سفر جوازات يحملون كانوا إذا الرسمية الوفود وكذلك ، لهم التابعون واألشخاص وعائالتهم
. باملثل املعاملة مبدأ بشأنهم فيتبع السلطنة ، املعتمدين لدى غير والقنصلية الدبلوماسية

. اخلليج العربية لدول التعاون مجلس دول مواطنو - ٣
بعد  لها اتصة التابعني السلطات من هويات أو جوازات يحملون الذين السلطنة إلى القادمة املدنية والطائرات اطقم السفن وأفراد ربابنة - ٤

السلطنة. إلى أراضي إذن بالنزول على احلصول
والسلطة املعنية اجلهات من كل بني بشأنهم التنسيق فيتم ، السلطنة إلى القادمة العسكرية والطائرات السفن أطقم وأفراد ربابنة أما

. اتصة
أو البقاء  بالنزول السلطات لهم تسمح الذين القهرية أو احلاالت اإلضطرارية في السلطنة موانيء في ترسو والطائرات التي ركاب السفن - ٥

بامليناء. الطائرة أو السفينة بقاء مدة مؤقتا
لم وإذا ، سفره جواز ، وتسليم الطائرة السفينة أو راكب غادر أي تخلف عن اتص إبالغ الضابط املغادرة قبل والطائرات وعلى ربابنة السفن

. إليه يصلون أول ميناء من سفره وثائق يرسلوا وأن ، عن هويته اتصة السلطة أن يبلغوا عليهم املغادرة، وجب بعد إال أمره يكتشف
. منظمة أو فرق ضمن وفود سفرهم أو قدومهم لدى والطالب والرياضيون السائحون - ٦

اآلتية :- األسباب ألحد القانون هذا أحكام بعض أو كل من إعفاءه العام املفتش من يقرر - ٧
إنسانية . اعتبارات ال - أ

اخلارجية . وزارة مع هذا الشأن في يتم التنسيق أن على ، الدولية اامالت اعتبارات باملثل أو ال املعاملة - مبدأ ب
إلى الفئات  منها بالنسبة اإلعفـاء وأحوال اإلقامــة وسمات الدخـول تأشيرات منح وشروط كيفية اخلارجية للشؤون الدولة وزير ينظم - ٨

املادة . هذه من (١،٢) البندين في املبينة
. العام املفتش من بقرار األخرى الفئات وإقامة وخـروج دخـول وتنظم إجـراءات
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منها واخلروج السلطنة إلى الدخول : الثاني الفصل

صادرة من املفعول سارية مقامه تقوم سفر وثيقة أو جواز يحمل كان إذا إال منها أو اخلروج السلطنة أراضي دخول لألجنبي يجوز ال : (٥) مادة
. سلطاته من الصادرة البلد إلى العودة حاملها تخول أن في الوثيقة ويشترط بها، معترف أخرى سلطة أية أو ببلده اتصة السلطات

من املرجع أو مانية العُ القنصليات أو السفارات من أو اتصة السلطة من دخول على تأشيرة حاصالً الوثيقة أو اجلواز حامل يكون أن يجب
. باخلارج العمانيني مصالح برعاية املكلف

وذلك اتص الضابط من وبإذن ، العام من املفتش يصدر قرار من املنافذ التي يحددها إال منها اخلروج دخول أراضي السلطنة أو ال يجوز : (٦) مادة
. مقامه السفر التي تقوم وثيقة على جواز أو بالتأشير

قائمة بأسماء اتص الضابط إلى يقدموا أن ، السلطنة منافذ أحد إلى وصولهم فور املركبات وقائدي والطائرات السفن ربابنة على : (٧) مادة
وكذلك ، تأشيرات دخول أو سفر جوازات يحملون ال الذين الركاب أسماء عن يبلغوا أن عليهم أن كما مركباتهم ، أو طائراتهم أو سفنهم طاقم
إلى املركبة أو الطائرة السفينة أو مغادرة من الركاب أولئك مينعوا أن وعليهم غير نافذة ، سفرهـم جوازات أن في الذين يشك الركاب عن أسماء

. بشأنهم يتبع ما السلطة اتصة تقرر أن

الدخول : تأشيرات الثالث الفصل

منها. اإلعفاء وحاالت منحها وسلطة وإجراءات وشروط صالحيتها ، ومدة الدخول تأشيرات أنواع العام املفتش يحدد : (٨) مادة

-: اتصة السلطات إلى إال بعد الرجوع اآلتية الفئات إحدى إلى ينتمي الذي األجنبي إلى دخول تأشيرة منح يجوز ال : مادة(٩)

فيهم. املرغوب غير قائمة في أسماؤهم الواردة - األشخاص أ
للعمل . القادمون ب -

. املرور إجازات حاملو - جـ
العام . املفتش من قرار بتحديدها يصدر التي األخرى الفئات - د

يوماً ، تسعني من ألكثر صاحلة كل منهما تكون على أن ، مقامه تقوم التي الوثيقة السفر أو على جواز إال الدخول متنح تأشيرة مادة(١٠): ال
. الوثيقة باجلواز أو العمل انتهاء تاريخ من يوماً ثالثني قبل التأشيرة سريان أن ينتهي األحوال جميع في ويجب

العام وللمفتش ، آخر مغادرة تاريخ من سنتني ملدة وذلك في السلطنة العمل له سبق الذي لألجنبي للعمل دخول منح تأشيرة يحظر مادة(١١):
. العامة املصلحة التي تقتضيها األحوال في املدة هذه عن التجاوز

األجانب الرابع : تسجيل الفصل

بالنسبة للزيارة وثالثني يوماً بالنسبة دخوله تاريخ من أيام سبعة أن يتقدم بنفسه خالل السلطنة دخل أجنبي على كل يجب : مادة(١٢)
وذلك النموذج بنفسه تقدمي من األجنبي ويجوز إعفاء ، الغرض لهذا املعد النموذج على لتسجيل إقامته اتصة السلطة إلى لإلقامة

الذي النموذج تقدمي في األجنبي مراجعة من ينيب تقبل هذه احلالة اتصة ، وفي السلطة تقبله لعذر خاصة باامالت الدولية أو العتبارات
. بنفسه يحرره

. التغيير حصول من ساعة ٢٧ اجلديد خالل عنوانه عن اتصة السلطة يبلغ أن إقامته محل يقوم بتغيير أجنبي كل وعلى
. املادة هذه أحكام من إعفاء األجنبي العام املفتش من قرار يصدر بها التي واألوضاع بالشروط ويجوز

أسماء يتضمن كشفاً يومياً اتص الضابط إلى يقدموا أن ، أجنبي يسكنه آخر محل أي أو النزل أو القائمني بإدارة الفنادق : على مادة(١٣)
. لهذا الغرض املعد النموذج على وذلك منهم ، والبيانات الكاملة عن كل عندهم ينزلون الذين األجانب
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األجانب الفصل اخلامس : إقامة

منح ، ويترتب على جتديدها وقواعد وإجراءات منها كل وشروط منح السلطنة ومدة في األجانب إقامة أنواع املفتش العام يحدد مادة(١٤) :
. به خاصة إقامة هؤالء من أي لم مينح ، ما والعشرين احلادية لم يبلغوا سن ممن املقيمني معه وأوالده لزوجه منحها ، الزوجني من ألي اإلقامة

. يطلب جتديدها يوماً أن عشر خمسة مبدة إقامته قبل انتهاء وعليه ، سنتني على لألجنبي املمنوحة اإلقامة مدة وال يجوز أن تزيد
. األسباب إبداء دون أو جتديدها اإلقامـة منح رفض ويجوز

. إقامة سـمة على يحصل أن أشهر على ثالثة تزيد السلطنة ملدة في اإلقامة في يرغب كل أجنبي على مادة(١٥):
. السلطنة داخل موجـودا كان إال ملن اإلقامة سـمة منح يجوز وال

. وثيقة السفر أو اجلواز على ً بها ومؤشرا املفعول سارية كانت متى السلطنة الدخول إلى حق حلاملها اإلقامة سمة تعطي :(١٦) مادة

اتصة بطلب مغادرة السلطة إلى يتقدم أن وعلى الكفيل كفيله، السلطنة بواسطة دخل الذي لألجنبي اإلقامة سـمة تعطى مادة(١٧):
. عنه الكفالة رفع أو عند جتديدها وعدم إقامته إنتهاء من أسبوعني قبل مكفوله

غير أشهر ثمانيـة أو متصلة ، أشهر ستة بدون عذر مقبول السلطنة خارج ، إذا جتاوزت مدة إقامته اإلقامة في األجنبي حقه يفقد :(١٨) مادة
. ثالث سنوات خالل ، ً شهرا أو ثمانية عشر ، واحدة سنة خالل ، متصلة

. إقامته إستمرار بشرط لألجنبي املرافقني إليها على املشار املدد والتسري

اتصة، تقبلها السلطة أسباباً تبد مالم ، البالد مغادرة وعليها الزوجية، العالقة األجنبية بإنقضاء العماني زوجة إقامة تنتهي مادة(١٩):
. بالسلطنة لها كفيل وجود وبشترط

. البالد مغادرة وعليه اآلخر الزوج إقامة على املترتبة الزوج إقامة أنتهت بينهما الزوجية العالقة وانقضت األجانب الزوجان من كان فإذا

. املفتش العام قرار التي يحددها والشروط وفقاً لإلجراءات إلى آخر كفيل من األجنبي نقل إقامة يجوز مادة(٢٠):
. الكفيل هذا إلى مباشرة له املرافقني أسرته أفراد إقامة نقل آخر كفيل إلى إقامة األجنبي نقل على ويترتب

إجازة املرور : الفصل السادس

أو الجئا األجنبي هذا كان إذا للخارج للسفر مرور سفر إجازة وثيقة أو يحمل جواز ال الذي األجنبي متنح أن للسلطة اتصة مادة(١٢): يجوز
. اجلنسية مجهول

ينتمي التي للدولة يكن لم إذا مرور إجازة ، سبب ألي صاحلة غير الوثيقة هذه أصبحت سفره أو وثيقة فقد الذي األجنبي متنح أن لها يجوز كما
. إليها التي ينتمي للدولة ممثل فيها بلد أراضي أي حاملها دخل إذا اإلجازة صالحية هذه وتنتهي ، السلطنة ممثل في إليها

. من عمرهم عشرة الثامنة ، ولم يتموا يعولهم وأوالده الذين العائلة وزوجته لرب مرور مشتركة إجازة منح يجوز مادة(٢٢):

. عـودة بإجـازة مقترنة تكـن لم ما العودة إلى السلطنة املـرور حلاملها إجـازة ال تخـول مادة(٢٣):

السياسي : اللجوء السابع الفصل

واالقامة السياسي اللجوء حق يطلب منحه أن سياسية ، ألسباب ، عمانيه غير سلطة مالحقة من موضوع إذا كان ، لألجنبي يجوز مادة(٢٤):
تخل وال ، للسلطنة العامة السياسة مع تتعارض ال األسباب تلك وكانت ، حريته أو حياته تهدد املالحقة هذه كانت متى ، السلطنة في

. أخطار له من يتعرض حني زوال ما إلى وذلك ، باملعتقدات اإلسالمية
. واملقيمني السياسيني بالالجئني املتعلقة األمور ، اتصة السلطات مع بالتنسيق ، اخلارجية للشئون الدولة وزير وينظم

. سلطاني بأمر سياسيه ألسباب أو اإلقامة السيـاسي اللجوء منح حق يكون مادة(٢٥):
. التزامات عليه من يفرض قد وما ، بهويته املتعلقة التفاصيل جميع فيها دون خاصة ، بطاقة احلالة في هذه األجنبي ويعطى
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. عمان سلطنة في إقامته طيلة سياسي نشاط بأي يقوم أن السياسي اللجوء حق منح ملن ال يجوز مادة(٢٦):

حق اللجوء تقييد ، وقت أي في ، يجوز ، كما السلطنة اللجوء السيـــــاسي وإبعاده من حق عن منح األجنبي العدول يجوز مادة(٢٧):
أو حياته فيها على دولة يخشى إلى ترحيله يجوز ، فال السياسي الالجيء إبعاد تقرر ، وإذا ذلك الظروف اقتضت متى جديدة السياسي بشروط

حريته.

السلطنة من واإلبعاد واإلخراج املغادرة : الثامن الفصل

اإلقامة جتديد لهـذه على قبل ذلك يكن قد حصل لم ما عند إنتهاء مدة إقامته ، مغادرة السلطنة مع مرافقيه اجنبي كل يجب على مادة(٢٨):
.

اجلهة من أو صدر أو التوقيف واإلحضار بالضبط أمر أو ، واجب النفاذ ضده حكم صدر قد كان إذا السلطنة مغادرة من األجنبي مينع ذلك ومع
. السفر من منعه أمر إلغاء أو عنه اإلفراج أو احلكم تنفيذ يتم حتى وذلك السفر مبنعه من اتصة أمر القضائية

املغادرة منعه من له احملكوم وطلب بحكم ثابتة مدنية إلتزامات إذا كانت عليه السلطنة مغادرة من األجنبي منع العام املفتش من بقرار ويجوز
بها . الوفاء يتولى كفيل تقدمي أو اإللتزامات بتلك حتى الوفاء وذلك ،

قام نفقة من أو األجنبي نفقة على ذلك ويكون ، العام املفتش من بأمر غير مشروعة، بصورة االجنبي الذي دخل السلطنة إخراج يتم مادة(٢٩) :
. بتشغيله أو بإدخاله

السلطنة إذا يدخل أن ، السابقة الفقرة ألحكام طبقاً إخراجه مت الذي لألجنبي يجوز ، القانون هذا (١١) من بأحكم املادة اإلخالل عدم ومع
. اخلامسة املادة أحكام حقه في توافرت

جميع وفي ، من السلطنة بإبعاده األمر ، جنحة ضده في الصادر تضمن احلكم أو ، جناية بات في عليه حكم حكم إذا األجنبي مادة(٣٠): يبعد
. بها احملكوم العقوبة تنفيذ بعد اإلبعاد ينفذ األحوال

اآلتية :- األحــوال من السلطنة في بإبعاده ويأمر ، األجنبي إقامة يلغي أن العام للمفتش يجوز مادة(٣١):

كان أو للخطر ، أو املالي أو اإلقتصادي السياسي كيانها أو تعريض سالمتها أو السلطنة بأمن األضرار شأنه من نشاط أو عمل بأي إذا قام -١
. اآلداب أو العام النظام يخالف

األخرى . مع الدول السلطنة مبصالح الضرر إحلاق شأنه من نشاط بأي إذا قام -٢
مرغوب فيه . غير ألي حزب مشايعاً أو منتميا كان إذا -٣

أعدائها. في صفوف عملوا ممن أو ، للسلطنة النظامية القوات ضد اخلــــارج أو في الداخل كان ممن حملوا السالح إذا -٤
. ظاهرة ومشروعة عيش وسيلة له لم تكن إذا - ٥

. املكلف بإعالتهم املرافقني األجانب األجنبي وأوالده زوج قرار اإلبعاد ويشمل

تلك إنقضت فإذا إبعاده ، قرار احملددة في املهلة في بوجوب مغادرة السلطنة بوسائله اخلاصة األجنبي بإبالغ قرار اإلبعاد تنفيذ يتم مادة(٣٢):
. اجلبرية بالقوة إبعاده مت ، اإلبعاد قرار تنفيذ املهلة دون

. اإلبعاد قرار لتنفيذ ضرورياً هذا التوقيف إذا كان ، تزيـد على إسبـوعني ال ملدة بإبعاده قرار صـدر الذي األجنبـي توقيف ويجـوز

شخصية ، كفالة يقدم أن بعد مهلة لتصفيتها أعطي التصفية تقتضي السلطنة في إبعاده مصالح تقرر الذي لألجنبي كان إذا مادة(٣٣):
التصفية إنهاء إجراءات عليه تعذر فإذا ، الظروف لذلك دعت إذا أكثر أو واحدة قابلة للتجديد ملرة ، ً واحدا ً شهرا إليها املشار املهلة وتكون مدة

. الشأن في هذا يوكل غيره أن له كان احملددة ، خالل املهلة

. العام املفتش من خاص إبعاده وبإذن من سنتني مضي بعد إال إبعاده سبق لألجنبي الذي دخول تأشيرة يجوز منح مادة(٣٤): ال

. منها إبعاده أو إخراجه مت أجنبي إسم أي ، السلطنة دخولهم املرغوب في غير األشخاص بقائمة يدرج مادة(٣٥):
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عامة أحكام التاسع : الفصل

وإقامته السلطنة بدخوله تتعلق أخرى مستندات أو أية بيانات أو مقامه التي تقوم الوثيقة أو سفره جواز يقدم أن األجنبي على يجب مادة(٣٦):
. ذلك منه طلب كلما املعنية اجلهات من وغيرها اتصة السلطة إلى منها وخروجه فيها

وعلى ، مقامه التي تقوم الوثيقة أو سفره تلف جواز أو فقد فور للشرطة ، مركز ، إبالغ أقرب السلطنة في املقيم على األجنبي مادة(٣٧): يجب
وتنتهي  إليها ، الوثائـق املشــار من أي أو تلـف فقد تـاريخ سـاعة من ٤٢ خـالل اتصة السلطة مراجعة كفيله بواسطة أو بنفسه األجنبي

. اإلبالغ من تاريخ أشهر ثالثة خالل التالف أو الفاقد بدل مقبول عذر يقدم دون لم إذا األجنبي إقامة

التي والبيانات القانون هذا ألحكام تنفيذاً تقدميها ، يلزم التي واإلقرارات النماذج وأوضاع أشكال منه العام بقرار املفتش يحدد مادة(٣٨):
. تتضمنها

مغادرتها أو السلطنة دخول من املمنوعني حتديد األجانب وإجراءات قواعد ، املعنية اجلهات ، باإلتفاق مع العام املفتش من بقرار يعني مادة(٣٩):
. رفعـها منها وإجراءات وشروط بذلك اخلاصة إدراج أسـمائهم بالقائمـة وكيفية

املرور وإجازات اإلقامة وسـمات الدخـول تاشيرات رســوم على وزارة املالية املشرف الوزير موافقة بعد العام املفتش من بقرار حتدد مادة(٤٠):
خمسني على رسم منها أال يزيد أي علـــى ، الصادرة مبقتضاه واللوائح القانون هذا ألحكام تنفيذاً سدادها يجب التي الرسوم وجميع وجتديدها

.(ü) رياالً

العقوبات : العاشر الفصل

ثالث وال جتاوز شهر عن تقل ال مدة بالسجن يعاقب آخر قانون أي أو العماني اجلزاء بها قانون يقضي عقوبة أشد اإلخالل بأية عدم مع مادة(٤١):
-: العقوبتني بإحدى هاتني أو ريال خمسمائة تزيد على وال ريال مائة عن تقل ال وبغرامة سنوات

عليها نص التي من التأشيرات نوع أي على احلصول بقصد غير صحيحة يقدم وثائق أو كاذبة اتصة مبعلومات السلطة أمام يدلي من كل -١
. منها أي أو جتديد مرور إجازة أو إقامة سمة على احلصول أو القانون هذا

القانون . هذا من السادسة املادة أو اخلامسة املادة ألحكام باالفة بطريق التسلل أو أو خلسة السلطنة أراضي أجنبي يدخل كل -٢
إقامته . برفض جتديد إبالغه من بالرغم لذلك احملددة في املدة السلطنة أراضي يغادر ال أجنبي كل -٣

األجنبي عودة حالة وكذلك في املشار إليها ، اجلرائم تكرار في حالة املادة هذه من األولى في الفقرة عليها املنصوص العقوبات بأقصى ويحكم
. منها إخراجه مشروعة بعد بصورة غير السلطنة إلى

أو خمسمائة ريال على تزيد وال عن عشرة رياالت تقل ال وبغرامة أشهــر ثالثة وال جتاوز أيام سبعة عن تقل ال مدة بالسجن يعاقب مادة(٤٢):
. املــدة القانونية خالل إقامته جتديد طلب ، في مقبول دون عذر يهمل ، أجنبي العقوبتني كل هاتني بإحدى

(٧ و ٣١) أحكام املادتني كل من خالف العقوبتني هاتني بإحدى أو ريال ال جتاوز ثالثمائة وبغرامة سنة على تزيد مدة ال مادة(٤٣): يعاقب بالسجن
. القانون هذا من

(٥ و ٦ و ٧ و ٢١ و ٣١). املواد ألحكام باالفة فعل أي على إرتكاب اتفق أو ساعد أو حرض من إليها كل املشار العقوبة بذات كما يعاقب

والطائرات  السفن ربابنة العقوبتني هاتني بإحدى أو ريال ألفي تزيد على ال وبغرامة سنتني على ال تزيد مدة بالسجن يعاقب :(ً مكررا مادة(٤٣
القانون. هذا ألحكام مخالفة بطريقة السلطنة أراضي إلى أجنبي إدخال يحاولون أو يدخلون الذين وقائدي املركبات

في وجوده مكان على الداللة أو إحضار مكفوله عن - بدون عذر مقبول إذا عجز - ريال على خمسمائة تزيد ال بغرامـة الكفيل يعاقب مادة(٤٤):
. إحضاره تاريخ طلب من شهر على تزيد ال مدة خالل السلطنة
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أو األوامر اللوائح أو القانون هذا أحكام يخالف من كل هذا الفصل يعاقب في عليها املنصوص املقررة للجرائم العقوبات عدا فيما مادة(٥٤):
. ريال خمسمائة تزيد على بغرامة ال له ً تنفيذا الصادرة

. القانون هذا ألحكام باالفة جرمية أية إرتكب األجنبي إذا بإبعاد أن حتكم جميع األحوال في للمحكمة مادة(٤٦): يجوز

و٤٤ و ٥٤) ً مكررا (٢٤ و ٣٤ و ٣٤ باملواد املعاقب عليها اجلرائم في إجراءات الدعوى في عدم السير ، يفوضه من العام أو للمفتش يجوز مادة(٤٧):
احلد نصف حالة كل في املقابل هذا يجاوز أال على العام املفتش من قرار بها يصدر التي والفئات وفقاً للقواعد مالي مقابل بأداء االف إذا قام

. الصلح اجلرمية موضوع عن للغرامة املقرر االقصى

أراضي إلى أو أكثر أجنبي إلدخال إستعمالها في يشرع ، أو سفينة تستعمل طائرة أو أو مركبة أية حجز العام املفتش من بأمر يجوز مادة(٤٨):
. القانون هذا ألحكام مخالفة بطريقة السلطنة

 


