مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/17
ب�إ�صدار قانون التفوي�ض واحللول فى االخت�صا�صات
�سلطان عمان .

نحن قابو�س بن �سعيد		

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانــون التف�سـريات والن�صـو�ص العامة رق ــم  3ل�سنة ، 1973
وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإدارى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 75/26
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :يعم ــل فى �ش ـ ـ�أن التفوي ـ ـ ــ�ض واحللـ ـ ـ ــول ف ــى االخت�صا�صـ ـ ــات ب�أحك ـ ــام
القانون املرافق .
املــادة الثـانيـــة  :يلغـ ـ ــى ن ــ�ص امل ـ ـ ـ ــادة ( )14من قان ـ ــون التف�سيـ ــرات والن�صـ ــو�ص العام ـ ـ ــة
رقـ ــم  3ل�سنة  ، 1973ون�ص املادة ( )15من قانون تنظيم اجلهاز الإدارى
للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم  ، 75/26كما يلغى كل ما يخالف
القانون املرافق �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثـالثـــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة  ،ويعمل به من اليوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  8 :من ربيع االول �سنة 1431هـ
املـوافـــق  23 :من فربايـــــــــر �سنة 2010م
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قانون التفوي�ض واحللول فى االخت�صا�صات
املــادة (  : ) 1ت�سرى �أحكام هذا القانون على الوزارات والوحدات احلكومية والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �إال ما ا�ستثنى
منها بن�ص خا�ص .
املــادة (  : ) 2ال يجوز التفوي�ض �إال وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة (  : ) 3لل ــوزراء وم ــن فى حكمهـ ـ ــم ور�ؤ�سـ ـ ـ ــاء الوح ـ ـ ــدات احلكومي ـ ـ ــة والهيئ ـ ـ ــات
وامل�ؤ�س�س ــات العامـ ــة وغريهـ ــا من الأ�شخا�ص االعتباري ـ ــة العامة  ،كل فى
نطاق اخت�صا�صه � ،أن يفو�ضوا بع�ض االخت�صا�صات املخولة لهم مبوجب
القوانيـن واملرا�سيــم ال�سلطانيــة �إىل الأمن ــاء العاميــن ووك ــالء ال ــوزارات
ومديرى العموم ومن فى حكمهم .
وال يجـ ـ ـ ـ ــوز التفويـ ـ ــ�ض فـ ــى االخت�صــا�صـ ـ ــات ذات الطبيعـ ـ ــة ال�سيا�سيـ ـ ــة
�أو الت�شريعية �أو التى تن�ص القوانني على �أنها من �سلطات الأ�صيل وحده .
املــادة (  : ) 4للوزراء ومن فى حكمهم ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامـ ــة وغريه ـ ــا م ــن الأ�شخـ ـ ـ ــا�ص االعتباريـ ـ ــة العام ــة  ،كـ ــل فــى نطـ ــاق
اخت�صا�صـ ــه � ،أن يفو�ض ــوا بالتوقيــع الأمن ــاء العامي ــن ووك ــالء الوزارات
ومديرى العموم ومن فى حكمهم .
وال يجـ ــوز التفويـ ــ�ض بالتوقيـ ــع على الق ــرارات ذات الطبيع ــة ال�سيا�سي ــة
�أو الت�شريعية .
املــادة (  : ) 5يجــب �أن يك ــون ق ــرار التفوي ــ�ض مكتوب ــا  ،ووا�ضحــا و�صريحــا  ،و�أن حتدد
فيــه �صالحي ــات املفـ ــو�ض �إلي ــه  ،و�صفتــه الوظيفي ــة  ،ومــدة التفوي ــ�ض ،
وا�سم املفو�ض �إليه بالتوقيع .
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املــادة (  : ) 6ال يجوز للمفو�ض �إليه �أن يفو�ض غريه فيما فو�ض فيه .
املــادة (  : ) 7للأ�صيــل �أن يعقـ ــب على الق ــرارات ال�ص ـ ــادرة من املفـ ــو�ض �إلي ــه بالإلغــاء
�أو التعديل  ،وال يعفى التفوي�ض الأ�صيل من امل�س�ؤولية عما فو�ض فيه .
املــادة (  : ) 8ال يجوز للأ�صيل ممار�سة االخت�صا�صات التى فو�ض فيه ــا �إال بعد انته ــاء
التفوي�ض ب�سبب من الأ�سباب الآتية :
�أ  -انتهاء مدته �أو الغر�ض منه .
ب � -إلغاء قرار التفوي�ض كتابة .
ج � -شغور وظيفة الأ�صيل �أو املفو�ض �إليه �أو تغيري �صفة �أى منهما .
املــادة (  : ) 9يكــون احللـ ــول حمــل ال ــوزراء ومن فــى حكمه ــم فى حالة غياب بع�ضه ــم
�أو وج ــود مان ــع يح ـ ــول دون ممار�ستهـ ــم اخت�صا�صاتهـ ــم مبقت�ضــى �أم ــر
من جاللة ال�سلطان .
املــادة ( : )10ت�ص ــدر اجله ـ ــات امل�شار �إليها فى املـ ـ ــادة (  ) 1القـ ــرارات املنظمـ ـ ــة حللول
املوظفني حمل بع�ضهم فى حالة الغياب �أو وجود مانع يحول دون ممار�سة
االخت�صا�ص ـ ــات  ،ويراعـ ـ ــى ف ـ ــى ذلك التقـ ـ ــارب ف ــى امل�ست ـ ــوى الوظيفـ ــى
وفى طبيعة االخت�صا�صات .
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