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ب�إ�صدار قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد		
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/7
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  82/39بحماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ،
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم  82/ 39امل�شار �إلي ــه  ،كم ــا يلغ ــى ك ــل ما يخال ــف هذا املر�س ــوم
والقانون املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من ذي القعدة �سنة 1432هـ
املـوافـــــق  24 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2011م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
وحدات اجلهاز الإداري للدولة :
جمل�س الوزراء والوزارات وما يتبعهما من �أجهزة �إدارية وفنية واملجال�س املتخ�ص�صة
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �أو �أي وحدة �إدارية
ت�ستمد �سلطاتها من الدولة .
املال الـعام :
كل عقار �أو منقول مملوك ملكية عامة �أو خا�صة للدولة �أو لإحدى وحدات اجلهاز الإداري
بها �أو ال�شركات التي ت�ساهم فيها احلكومة بن�سبة تزيد على ( ، )%40والأموال اخلا�صة
التــي تديره ــا �أو ت�ش ــرف عليه ــا تل ــك الوح ــدات  ،ك�أمــوال الوقــف والزكــاة  ،و�أمــوال الأيت ــام
والق�صر .
امل�س�ؤول احلكـومي :
كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا حكوميا � ،أو يتوىل عمال ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة فـي �إحدى وحدات
اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل  ،ويعترب فـي حكم امل�س�ؤول احلكومي �أع�ضاء
جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة فـي ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة
بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�سمالها .
املنفعة :
املقابل الذي يح�صل عليه امل�س�ؤول احلكومي � ،أيا كانت �صورته  ،و�سواء كان ب�صفة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة .
املــادة ( ) 2
تعد �أمواال مملوكة ملكية عامة الأموال التي تخ�ص�ص للمنفعة العامة مبوجب قانون ،
�أو مر�سوم �سلطاين � ،أو قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية �أو من يبا�شر �سلطاته
واخت�صا�صاته � ،أو بالفعل .
ويكون تخ�صي�ص املال العام للمنفعة العامة بالفعل عن طريق قيام الدولة بر�صده وتهيئته
للنفع العام .
املــادة ( ) 3
تعد �أمواال مملوكة ملكية خا�صة الأموال التي ال تكون خم�ص�صة للمنفعة العامة � ،أو التي
انتهى تخ�صي�صها لذلك .
-2-

املــادة ( ) 4
للأموال العامة حرمتها  ،ويجب املحافظة عليها  ،وال يجوز الت�صرف فيها ب�أي نوع من
�أن ــواع الت�صرف ــات �إال وفق ــا لأحكـام القانون  ،وال يجوز احلجز عليها �أو التع ــدي عليهــا ،
كما ال يجوز متلكها �أو ك�سب �أي حق عيني عليها بالتقادم  ،ويقع باطال كل ت�صرف يتم
باملخالفة ملا تقدم  ،ويتم �إزالة �أي تعد على الأموال العامة بالطريق الإداري .
املــادة ( ) 5
يجب على امل�س�ؤول احلكومي �أن يحول دون �إ�ساءة ا�ستعمال املال العام  ،و�أن يبلغ اجلهات
املخت�صة فورا مبا يثبت لديه من خمالفات تتعلق باملال العام .
املــادة ( ) 6
ال يجوز لوحدات اجلهاز الإداري للدولة التي ي�شرف عليها امل�س�ؤول احلكومي التعامل مع
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة تكون له م�صلحة فيها �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
املــادة ( ) 7
يحظـ ــر على �أي م�سـ ـ�ؤول حكوم ــي ا�ستغ ــالل من�صب ــه �أو عمل ــه لتحقيــق منفع ــة لـه �أو لغريه
�أو ا�ستغالل نفوذه لي�سهل لغريه احل�صول على منفعة � ،أو معاملة متميزة .
كما يحظر على امل�س�ؤول احلكومي �إبرام �أي ت�صرف ي�ؤدي �إىل امل�سا�س باملال العام �أو تبديده .
املــادة ( ) 8
يحظ ـ ــر على امل�سـ ـ ـ�ؤول احلكومــي القي ـ ــام بـ ــدور الو�سي ـ ــط �أو الوكي ــل �أو الكفيـ ــل لأي �شرك ــة
�أو م�ؤ�س�سة يت�صل ن�شاطها بجهة عمله .
ويعترب من �أعمال الو�ساطة املحظورة قيامه مب�ساعدة غريه بق�صد ت�سهيل ح�صول ال�شركة
�أو امل�ؤ�س�سة على موافقة من احلكومة .
املــادة ( ) 9
ال يجوز للم�س�ؤول احلكومي ا�ستعمال الأموال العامة فـي �أغرا�ض �شخ�صية �أو فـي غري
الأغرا�ض املخ�ص�صة لها .
املــادة ( ) 10
يحظر على امل�س�ؤول احلكومي اجلمع بني من�صبه �أو عمله  ،ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة  ،و�أي عمل
�آخر فـي القطاع اخلا�ص يت�صل مبن�صبه �أو عمله � ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك
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من جمل�س الوزراء �إذا كان امل�س�ؤول احلكومي وزيرا �أو من هو فـي مرتبته � ،أو وكيل وزارة
�أو من هو فـي مرتبته  ،ومن رئي�س الوحدة بالن�سبة لغريهم من امل�س�ؤولني احلكوميني .
ويلتزم كل م�س�ؤول حكومي ح�صل على الرتخي�ص بتقدمي �إف�صاح �سنوي �إىل جهاز الرقابة
املالية والإدارية للدولة وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغر�ض  ،يت�ضمن جميع التعامالت
مع الوحدات احلكومية واملن�ش�آت التي متلك احلكومة �أكرث من ( )%40من ر�أ�سمالها .
املــادة ( ) 11
ال يجوز لأي م�س�ؤول حكومي �أو �أبنائه الق�صر � ،أن يكون له ح�صة فـي �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة
�أو عمل يهدف �إىل الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة .
وي�ستثنى من ذلك من اكت�سب تلك احل�صة قبل العمل ب�أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 12
يلتزم امل�س�ؤول احلكومي بتقدمي �إقرار بذمته املالية �إىل جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة  ،وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغر�ض يت�ضمن بيانا بجميع الأموال املنقولة
والعقارية اململوكة له ولأزواجه و�أوالده الق�صر  ،وم�صدر هذه امللكية  ،وذلك بناء على طلب
رئي�س جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة كلما ا�ستدعت ال�ضرورة ذلك  ،وتكون هذه
الإقرارات �سرية وال يجوز االطالع عليها �إال مبوافقة رئي�س اجلهاز .
املــادة ( ) 13
يلتزم امل�س�ؤول احلكومي بعدم �إف�شاء الأ�سرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته �أو عمله �إذا
كانت �سرية بطبيعتها �أو مبقت�ضى تعليمات ت�صدر بذلك  ،وي�ستمر هذا احلظر قائما بعد
انتهاء العالقة الوظيفية .
املــادة ( ) 14
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد فـي قانون اجلزاء العماين �أو فـي �أي قانون �آخر يعاقب
على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فيه .
املــادة ( ) 15
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني كل من خالف �أحكام املواد
(  )12 ، 10 ، 9 ، 8 ، 5 ، 4من هذا القانون .
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املــادة ( ) 16
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن �سن ــة وال تزي ــد على ث ــالث �سن ــوات ك ــل من خال ــف حكم
املادة (  ) 7من هذا القانون .
املــادة ( ) 17
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة كل من خالف حكم الفقرة
الأوىل من املادة ( )11من هذا القانون .
املــادة ( ) 18
فـي جميع الأحوال الواردة فـي املواد (  ) 17 ، 16 ، 15يحكم بعزل امل�س�ؤول احلكومي من
من�صبه �أو عمله ومب�صادرة كافة الأموال التي تلقاها باملخالفة لأحكام هذا القانون .
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