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اجلريدة الر�سمية العدد )906(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/17 

      باإ�سدار قانون التفوي�ض واحللول فى االخت�سا�سات 

�سلطان عمان . نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانــون التف�سـريات والن�سـو�ص العامة رقـــم 3 ل�سنة 1973 ،

وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإدارى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 75/26 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى : يعمـــل فى �ســــاأن التفويـــــــ�ص واحللــــــــول فـــى الخت�سا�ســــــات باأحكـــــام 

القانون املرافق .

املــادة الثـانيـــة : يلغــــــى نـــ�ص املـــــــــادة )14( من قانـــــون التف�سيــــرات والن�ســــو�ص العامـــــــة 

رقــــم 3 ل�سنة 1973 ، ون�ص املادة )15( من قانون تنظيم اجلهاز الإدارى 

للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 75/26 ، كما يلغى كل ما يخالف 

القانون املرافق اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الثـالثـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة ، ويعمل به من اليوم التاىل 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى :  8  من ربيع االول  �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 23 من فربايـــــــــر  �سنة 2010م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون التفوي�ض واحللول فى االخت�سا�سات

اأحكام هذا القانون على الوزارات والوحدات احلكومية والهيئات  ت�سرى  املــادة ) 1 ( : 

واملوؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�سخا�ص العتبارية العامة اإل ما ا�ستثنى 

منها بن�ص خا�ص .

ل يجوز التفوي�ص اإل وفقا لأحكام هذا القانون . املــادة ) 2 ( : 

للـــوزراء ومـــن فى حكمهــــــم وروؤ�ســــــــاء الوحـــــــدات احلكوميـــــــة والهيئـــــــات  املــادة ) 3 ( : 

واملوؤ�س�ســـات العامــــة وغريهــــا من الأ�سخا�ص العتباريـــــة العامة ، كل فى 

نطاق اخت�سا�سه ، اأن يفو�سوا بع�ص الخت�سا�سات املخولة لهم مبوجب 

القوانيـن واملرا�سيــم ال�سلطانيــة اإىل الأمنـــاء العاميــن ووكـــالء الـــوزارات 

ومديرى العموم ومن فى حكمهم .

ول يجــــــــــوز التفويــــــ�ص فــــى الخت�ســا�ســــــات ذات الطبيعــــــة ال�سيا�سيــــــة 

اأو الت�سريعية اأو التى تن�ص القوانني على اأنها من �سلطات الأ�سيل وحده .

املــادة ) 4 ( : للوزراء ومن فى حكمهم وروؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات واملوؤ�س�سات 

العامــــة وغريهـــــا مـــن الأ�سخــــــــا�ص العتباريــــــة العامـــة ، كــــل فــى نطــــاق 

اخت�سا�ســــه ، اأن يفو�ســـوا بالتوقيــع الأمنـــاء العاميـــن ووكـــالء الوزارات 

ومديرى العموم ومن فى حكمهم .

ول يجــــوز التفويــــ�ص بالتوقيــــع على القـــرارات ذات الطبيعـــة ال�سيا�سيـــة 

اأو الت�سريعية .

يجــب اأن يكـــون قـــرار التفويـــ�ص مكتوبـــا ، ووا�سحــا و�سريحــا ، واأن حتدد  املــادة ) 5 ( : 

فيــه �سالحيـــات املفــــو�ص اإليـــه ، و�سفتــه الوظيفيـــة ، ومــدة التفويـــ�ص ، 

وا�سم املفو�ص اإليه بالتوقيع .
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ل يجوز للمفو�ص اإليه اأن يفو�ص غريه فيما فو�ص فيه . املــادة ) 6 ( : 

املــادة ) 7 ( : لالأ�سيــل اأن يعقــــب على القـــرارات ال�ســـــادرة من املفــــو�ص اإليـــه بالإلغــاء 

اأو التعديل ، ول يعفى التفوي�ص الأ�سيل من امل�سوؤولية عما فو�ص فيه .

املــادة ) 8 ( : ل يجوز لالأ�سيل ممار�سة الخت�سا�سات التى فو�ص فيهـــا اإل بعد انتهـــاء 

التفوي�ص ب�سبب من الأ�سباب الآتية :

اأ - انتهاء مدته اأو الغر�ص منه .

ب - اإلغاء قرار التفوي�ص كتابة .

ج - �سغور وظيفة الأ�سيل اأو املفو�ص اإليه اأو تغيري �سفة اأى منهما .

املــادة ) 9 ( : يكــون احللــــول حمــل الـــوزراء ومن فــى حكمهـــم فى حالة غياب بع�سهـــم 

اأمـــر  اأو وجـــود مانـــع يحـــــول دون ممار�ستهــــم اخت�سا�ساتهــــم مبقت�ســى 

من جاللة ال�سلطان .  

املــادة )10( : ت�ســـدر اجلهـــــات امل�سار اإليها فى املــــــادة ) 1 ( القــــرارات املنظمــــــة حللول 

املوظفني حمل بع�سهم فى حالة الغياب اأو وجود مانع يحول دون ممار�سة 

الخت�سا�ســـــات ، ويراعــــــى فـــــى ذلك التقــــــارب فـــى امل�ستـــــوى الوظيفــــى 

وفى طبيعة الخت�سا�سات .


