
اجلريدة الر�سمية العدد )1031(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/54

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام قانـون الأوقـاف

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وعلى قانون الأوقاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون الأوقاف امل�سار اإليه . 

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة اأو ما يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 17 من ذي احلجة �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 22 من اأكتوبــــــــر �سنة 2013م
قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض اأحكام قانون الأوقاف 

اأول : ي�ستبـــدل بن�ســـو�ض املــــواد ) 3 ، 26 ، 34 ، 36 ( مــن قانـــون الأوقـــاف امل�ســـار اإليــــه 

الن�سو�ض الآتية :

املــادة ) 3 ( 

يثبت الوقف لدى الكاتب بالعدل اأو وزارة الإ�سكان .

املــادة ) 26 ( 

وقف امل�سجد ل يكون اإل موؤبدا ، ول يجوز الرجوع فيه اأو التغيري فـي �سروطه وم�سارفه .

ويعترب وقفا كل ما تخ�س�سه الدولة من اأرا�ض لبناء م�ساجد اأو مدار�ض حتفيظ القراآن 

الكرمي ، وت�سري فـي �ساأنه اأحكام الوقف املن�سو�ض عليها فـي هذا القانون ، ويحق للوزارة 

ا�ستقطــاع اأجــزاء من هــذه الأرا�سي لال�ستثمــار لالإنفاق عليها و�سيانتها ، علـــى األ يوؤثـــر 

هذا ال�ستقطاع على الغر�ض الأ�سا�سي الذي خ�س�ست له الأر�ض ، واأن يتم ذلك بالتن�سيق 

مــع وزارة الإ�سكـــان ، وحتـــدد الالئحــة التنفيذيــة اإجــراءات وقواعــد قيــد الأمــوال العائـــدة 

من ال�ستثمار واأوجه �سرفها على اأن تبقى تلك الأرا�سي فـي ملكية الدولة .

املــادة ) 34 ( 

مع عدم الإخالل ب�سروط الوقف تتوىل الوزارة اإدارة وا�ستثمار الأوقاف امل�سمولة بوكالة 

الوزير نيابة عنه بكافة اأوجه ال�ستثمار مبا فـي ذلك الإيجار ، ومبا يحقق م�سلحة الوقف .

املــادة ) 36 ( 

امل�سمولة  الوقف  اأر�ض  بتعمري  للغري  ياأذن  اأن  للوزير  الوقف  ب�سروط  الإخالل  عدم  مع 

بوكالته بغر�ض ا�ستثمارها للمدة التي تقدرها الوزارة مبا ل يتجاوز )25( خم�سا وع�سرين 

�سنة ، ومبا يتنا�سب مع حجم وطبيعة امل�سروع وم�سلحة الوقف ، وبعد انتهاء مدة ال�ستثمار 

توؤول الأر�ض وما عليها من بناء اأو غرا�ض اأو من�ساآت ثابتة اإىل الوقف ، وذلك وفقا لل�سوابط 

وال�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية .
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ثانيا : ي�صاف اإىل قانون الأوقاف امل�صار اإليه ف�صالن جديدان على النحو الآتي :

الف�سل التا�سع 

 املوؤ�س�ســات الوقفيــــة 

املــادة ) 38 ( 

يجــوز اإدارة وا�صتثمــار الأمــوال املوقوفة عن طريق موؤ�ص�صــة وقفيــة بعـد موافقــة الــوزارة 

والتن�صيق مع اجلهات املخت�صة ، ويجوز للواقف طلب اإن�صاء موؤ�ص�صات وقفية اأو فروع لها 

داخل ال�صلطنة اأو خارجها وفقا لل�صوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية .

املــادة ) 39 ( 

تعد املوؤ�ص�صـــة الوقفيـــة مـــن الأ�صخـــا�ص العتباريـــة ذات النفـــع العــام ، وتكــون م�صوؤولــة عن 

اإدارة وا�صتثمار واملحافظة على الوقف �صواء اأكان منقول اأم عقارا اأم اأموال نقدية .

املــادة ) 40 ( 

الغـــر�ص  لـــهذا  املعـــد  املوؤ�ص�صــة الوقفيـــة بقيـــد نظامهــا الأ�صا�صــي فـي ال�صجــل  يتـــم �صهـــر 

بالوزارة ، وين�صر ملخ�ص النظام ورقم القيد باجلريدة الر�صمية ، وتكت�صب املوؤ�ص�صة الوقفية 

، وت�صري  ال�صخ�صية املعنوية اعتبارا من تاريخ الن�صر ، وتخ�صع لإ�صراف ورقابة الوزارة 

عليها اأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية ، وتعد املوؤ�ص�صة الوقفية النظام الأ�صا�صي لها 

وفقا لل�صوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية .

املــادة ) 41 ( 

تعــــد املوؤ�ص�صـــــة الوقفيـــة وكيـــــال عــــن الوزير الـــذي لـــــه حـــق الوكالــة العامــة علــى جميـــع 

الأوقاف ، وله احلق فـي عزل اأع�صاء جمل�ص اإدارتها اأو اإحالتهم اإىل اجلهات الق�صائية عند 

ثبوت ارتكابهم خمالفات مالية اأو اإدارية اأو جرائم جزائية .
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املــادة ) 42 ( 

تتوىل املوؤ�س�سة الوقفية اإدارة و�سيانة وا�ستثمار الأموال املوقوفة طبقا لل�سوابط الواردة 

فـي الالئحة التنفيذية .

املــادة ) 43 ( 

يتوىل الوزير تعيني اأع�ساء جمل�ض اإدارة املوؤ�س�سة الوقفية على اأن يكون من بينهم الوكالء 

الالئحة  حتددها  التي  لل�سوابط  طبقا  الوزارة  ميثل  ومن  الواقف  قبل  من  املر�سحون 

التنفيذية .

املــادة ) 44 ( 

تعد الأمـوال املوقوفـــة وعائــد ا�ستثمارهــا مـــن الأمــوال العامــة فـــي تطبيـــــق اأحكــــام قانـــون 

اجلزاء العماين .

املــادة ) 45 ( 

على املوؤ�س�سة الوقفية الحتفاظ فـي مقرها الرئي�سي بال�سجالت والدفاتر الآتية :

اأ - �سجالت لقيد جميع الأموال املوقوفة �سواء اأكانت عقارية اأم منقولة اأم نقدية .

ب - حما�سر جل�سات جمل�ض الإدارة .

ج - دفاتر ح�سابات الإيرادات وامل�سروفات والتربعات موؤيدة بامل�ستندات املعتمدة .

د - �سجالت اأع�ساء جمل�ض الإدارة والعاملني باملوؤ�س�سة .

هـ - اأي �سجالت اأخرى ترى الوزارة وجوب الحتفاظ بها .

ويجــب ذكــر ا�ســم املوؤ�س�ســة الوقفيــة وعنوانهــا ورقــم قيدهــا فـي جميــع دفاترهــا و�سجالتهــا 

ومطبوعاتها .

املــادة ) 46 ( 

تخ�سع املوؤ�س�سة الوقفية لرقابة الوزارة والتي ت�سمل فح�ض اأعمالها والتحقق من مطابقتها 

لنظامها الأ�سا�سي واأحكام القانون ، ويتوىل الرقابة مفت�سون يعينهم الوزير لهذا الغر�ض ، 

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1031(

يكون لهم حق دخول مقر املوؤ�س�سة والطالع على �سجالتها ودفاترها ووثائقها ، ويتمتعون 

ب�سفة ال�سبطيـة الق�سائيــة مبوجب قرار ي�ســدره وزيــر العــدل بنـاء علـى طلــب الوزيـر ، 

ل�سبـط ما يقـع من خمالفات لأحكــام هـذا القانـون واللوائح ال�سادرة تنفيذا لــه ، وحتريـر 

املحا�سر الالزمة واتخاذ الإجراءات املقررة قانونا .

املــادة ) 47 ( 

على املوؤ�س�سة الوقفية اأن تتقدم للوزارة بح�ساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد 

بنتيجة اأعمالها ال�سنوية من مراقب ح�سابات يتم تعيينه عن طريق الوزارة ، وتلتزم املوؤ�س�سة 

باأتعابه .

املــادة ) 48 ( 

تعفى املوؤ�س�سات الوقفية والأموال املوقوفة وعائد ا�ستثمارها من ال�سرائب والر�سوم .

املــادة ) 49 ( 

للوزير اأن يقرر دمج املوؤ�س�سات الوقفية ب�سرط متاثل ن�ساط كل منها ، وفـي حدود ال�سوابط 

التي حتددها الالئحة التنفيذية .

املــادة ) 50 ( 

يجوز للموؤ�س�سة الوقفية الإعالن عن اأوجه ن�ساطها فـي و�سائل الإعالم املختلفة .

املــادة ) 51 ( 

يحظر على املوؤ�س�سة الوقفيــة ال�ستغـــال بال�سيا�ســة اأو التدخــل فـي الأمور الدينية ، وعليها 

اأن تناأى عن التكتالت القبلية الفئوية ، ول يجوز لها ممار�سة ن�ساط غري وارد فـي نظامها 

وقفية  موؤ�س�سة  فـي  دجمها  اأو  اآخر  مكان  اإىل  نقلها  اأو  لها  اأخرى  فروع  فتح  اأو  الأ�سا�سي 

اأخرى ، اأو الدخول فـي م�ساربات مالية اأو احل�سول على اأموال من جهة اأجنبية ، اأو اإر�سال 

اأموال لأي جهة ، اإل بعد موافقة الوزارة واجلهات املخت�سة .
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الف�سل العا�سر

 العقوبـــات 

املــادة ) 52 ( 

ل يجوز متلك الأوقاف بو�سع اليد اأو ك�سب اأي حق عيني عليها بالتقادم اأو الت�سرف فيها ، 

ويعاقــب كــل مــن يخالف ذلك اأو يتعــدى علـــى املمتلكــات الوقفيـــة بال�سجـــن مـدة ل تتجــاوز 

�سنة ، وبغرامة ل تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

وفـي جميع الأحوال يتعني على الوزارة اإزالة التعدي بالطرق الإدارية .

املــادة ) 53 ( 

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سنة ، وغرامة ل تزيد 

على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من :

اأ - با�سر ن�ساطا للموؤ�س�سة قبل �سهرها .

با�سر ن�ساطا للموؤ�س�سة يخالف الغر�ض الذي اأن�سئت من اأجله ، اأو اأنفق اأموال فيما  ب - 

ل يحقق هذا الغر�ض اأو �سارب بها ، اأو اأ�سهم فـي متويل جماعات اإرهابية ، اأو ترتب 

عليها غ�سل الأموال .

�سمح لغري اأع�ساء جمل�ض اإدارة املوؤ�س�سة ال�سرتاك فـي اإدارتها .  ج - 
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