مر�ســــوم �ســــلطاين
رقم 76/48
ب�ش�أن توقيع املعامالت املالية اخلارجية والداخلية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على املر�سوم رقم  75/47اخلا�ص بتوقيع املعامالت املالية اخلارجية والداخلية ،
وعلى املر�سوم رقم  75/26اخلا�ص ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته ،
وعلى املر�سوم رقم  75/52اخلا�ص بنظام املناق�صات ،
وعلى ما عر�ضه علينا نائب رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون املالية ،
وبعد الرجوع �إىل ر�أي ديوان الت�شريع .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة ( ) 1
فيما عدا ما يتم توقيعه من �صاحب اجلاللة ال�سلطان �أو ممن يفو�ضه جاللته فـي توقيعه
تفوي�ضا خطيا  ،ف�إن جميع العقود وااللتزامات التي تربم با�سم جاللة ال�سلطان �أو نيابة
عنه �أو با�سم حكومة ال�سلطنة �أو نيابة عنها  ،والتي تخ�ضع لأحكام هذا املر�سوم ال يعتد بها
وال تنتج �أثرها قبل ال�سلطنة ما مل يتم توقيعها وفق �أحكام هذا املر�سوم �أو ي�صدر ب�إجازتها
قرار خا�ص من �صاحب اجلاللة ال�سلطان .
املـــادة ( ) 2
مع عدم الإخالل ب�أية ا�ستثناءات مقررة مبقت�ضى قوانني �أو مرا�سيم �سلطانية  ،تخ�ضع
للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا املر�سوم العقود وااللتزامات التي تتم بني حكومة
ال�سلطنة �أو �أي من الوزارات �أو الوحدات احلكومية �أو الهيئات �أو الهيئات العامة  ،وبني �أي
من الأ�شخا�ص الوطنيني �أو الأجانب داخل ال�سلطنة �أو خارجها �أو �أية حكومة �أو منظمة
�أو وكالة متخ�ص�صة �سواء �أكانت هذه العقود وااللتزامات متعلقة بتوريد ب�ضائع �أم تنفيذ
مقاوالت �أعمال �أو ت�أدية خدمات ا�ست�شارية �أو غريها من اخلدمات  ،و�أيا كان �شكل �أو طبيعة
العو�ض الذي يدفع مقابلها .
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كما تخ�ضع لهذه الأحكام عقود والتزامات امل�ؤ�س�سات العامة وذلك فيما يتعلق بعقود تنفيذ
امل�شروعات الإمنائية للم�ؤ�س�سة التي يتم متويلها بقرو�ض �أو م�ساهمة حكومية .
املـــادة ( ) 3
يخ�ضع توقيع العقود وااللتزامات امل�شار �إليها فـي املادة ( )2من هذا املر�سوم للقواعد الآتية
�سواء بالن�سبة للتعاقد الأ�صلي �أو تعديالته :
أ�  -العقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين ف�أكرث
يتعني توقيعها من الوزير املخت�ص �أو رئي�س الوحدة احلكومية �أو رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة �أو الهيئة العامة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �أو ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة
تفوي�ضا خا�صا ( فـي كل حالة على حدة ) .
كمــا توقع العق ــود �أوااللتزامات التي تبلغ قيمتهـ ــا خم�سمائ ــة �ألف ريال عمان ــي
ف�أكرث من الوزير امل�شرف على وزارة املالية �أو ممن يفو�ضه كتابة .
وتوقع العقود �أوااللتزامات التي تبلغ قيمتها مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين
ف�أكرث وتقل عن خم�سمائة �ألف ريال عماين من وكيل وزارة املالية لل�ش�ؤون املالية
�أو ممن يفو�ضه كتابة تفوي�ضا خا�صا فـي كل حالة على حدة .
ب  -العقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها مائة �ألف ريال عماين ف�أكرث وتقل عن
مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين يتعني توقيعها من الوزير املخت�ص �أو رئي�س
الوحدة احلكومية �أو رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة �أو الهيئة العامة �أو امل�ؤ�س�سة
العامة �أو ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة تفوي�ضا عاما  ،كما توقع من وكيل وزارة
املالية لل�ش�ؤون املالية �أو ممن يفو�ضه كتابة تفوي�ضا عاما .
ج  -العقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها خم�سني �ألف ريال عماين ف�أكرث وتقل عن
مائة �ألف ريال عماين يتعني توقيعها من وكيل الوزارة املخت�ص �أو املدير العام
للهيئة �أو الهيئة العامة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �أو ممن يقوم مقامه  -بح�سب الأحوال -
�أو ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة تفوي�ضا خا�صا (فـي كل حالة على حدة ) .
د  -العق ــود �أو االلتزام ــات التــي تقــل قيمتهــا عن خم�سني �ألـف ريــال عمانـي يتعيــن
توقيعه ـ ــا من وكي ـ ــل الـ ــوزارة املخت�ص �أو املديـ ــر ال ــعام للهيئة �أو الهيئ ـ ــة العامـ ــة
�أو امل�ؤ�س�سـ ــة العام ــة �أو م ــن يقـ ـ ــوم مقامـ ــه  -بح�سب الأحوال � -أو ممـ ــن يفو�ضـ ــه
�أي منهم كتابة تفوي�ضا عاما .
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هـ  -يعترب التوقيع على العقود �أو االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي الفقرات ال�سابقة
ت�أكيدا على اتباع الإجراءات ومراعاة ال�شروط والقواعد املن�صو�ص عليها فـي
قانون ونظام املناق�صات احلكومية وعلى وجود االعتمادات واملخ�ص�صات املالية
باملوازنة العامة وباخلطة املعتمدة وعلى مراعاة �أحكام القانون املايل .
كما يعترب توقيع الوزير امل�شرف على وزارة املالية �أو وكيل وزارة املالية لل�ش�ؤون
املالية �أو من يفو�ضه �أي منهما ت�أكيدا على �أن �شروط العقد �أو االلتزام تتفق مع
ال�سيا�سة املالية للحكومة .
املـــادة ( ) 4
العقود وااللتزامات التي تربم با�سم جاللة ال�سلطان �أو با�سم حكومة ال�سلطنة وتن�ص
ح�سب �شروطها على قيام احلكومة �أو �أي من الوزارات �أو الوحدات احلكومية �أو الهيئات
�أو الهيئات العامة ب�أي ا�ستثمار �أو تقدمي قر�ض �أو منحه �إىل الغري �أو احل�صول منه على
قر�ض �أو �إ�صدار �سندات مالية �أو �أية �سندات ديون �أو على االلتزام ب�أي �ضمان �أو تت�ضمن
الدخول فـي �أية معامالت مالية �أخرى  ،تخ�ضع فـي توقيعها للقواعد الآتية :
أ�  -العقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها خم�سمائة �ألف ريال عماين ف�أكرث يتعيــن
توقيعه ــا من الوزيـ ــر امل�ش ــرف على وزارة املاليـ ــة �أو مم ــن يفو�ضـه كتابــة .
ب  -العقود �أو االلتزامـ ــات التي تبلغ قيمتهــا مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين ف�أكرث
وتقل عن خم�سمائة �ألف ريال عماين يتعني توقيعه ــا من وكيل وزارة املالية
لل�ش�ؤون املالية �أو ممن يفو�ضه كتابة تفوي�ضا خا�صا فـي كل حاله على حده .
وتوقــع العق ــود �أو االلتزامات التي تقل قيمتهــا عــن مائتني وخم�س ــني �ألـ ــف ريـ ــال
عماين من وكيل وزارة املالية لل�ش�ؤون املالية �أو ممن يفو�ضه كتابة تفوي�ضا عاما .
ج  -يراعى عند التوقيع �أهداف ال�سيا�سة املالية للحكومة و�إجراءاتها و�أحكام القانون
املايل وغريه من القوانني واللوائح املعمول بها .
املـــادة (  4مكررا )
فـي تطبيق �أحكام هذا املر�سوم �إذا طر�أ مانع يحول دون توقيع املخول بالتوقيع  -ب�صفة
�أ�صلية �أو بالتفوي�ض  -على العقد �أو االلتزام  ،توىل التوقيع  -طوال فرتة قيام املانع -
من يحل حمله فـي مبا�شرة اخت�صا�صاته مبقت�ضى قرار ي�صدره الوزير املخت�ص �أو رئي�س
اجلهة املعنية .
وفـي جميع الأحوال يكون التوقيع على العقد �أو االلتزام مبراعاة �أحكام املادتني  3و  4من
هذا املر�سوم .
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املـــادة ( ) 5
وفـي جميع احلاالت يراعى عر�ض العقود وااللتزامات التي يرتتب عليها التزامات مالية
على الدولة جتاوز ن�صف مليون ريال عماين على ديوان الت�شريع قبل توقيعها تنفيذا
حلكم املادة ( )23من قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة امل�شار �إليها .
املـــادة ( ) 6
ال يجوز لوكيل وزارة املالية لل�ش�ؤون املالية �أو من ينيبه �أن يقوم ب�سداد �أية مبالغ �أو �إجراء
�أي حتويالت مالية �أو الوفاء ب�أي عو�ض �آخر من جانب حكومة ال�سلطنة �أو التفوي�ض فـي
�سداد �أي منها تنفيذا لأي عقد �أو التزام ما مل يكن ذلك العقد �أو االلتزام قد مت توقيعه
وفق �أحكام هذا املر�سوم .
املـــادة ( ) 7
يحظر على غري وكيل وزارة املالية لل�ش�ؤون املالية  ،بالنيابة عن حكومة ال�سلطنة �أو �أي
من وزاراتها �أو وحداتها الإدارية الأخرى ،تقدمي �أي خطاب ائتمان مما يكون مطلوبا لأي
م�صرف �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى تنفيذا لأي عقد �أو التزام يخ�ضع لأحكام هذا املر�سوم .
وذلك بعد الت�أكد من مطابقة العقد �أو االلتزام لتلك الأحكام .
املـــادة ( ) 8
ال يرتتب على بطالن العقد �أو االلتزام طبقا لأحكام هذا املر�سوم �أو على عدم �إجازته
ا�ستثناء طبقا لن�ص املادة الأوىل منه التزام حكومة ال�سلطنة ب�أي تعوي�ض لأي طرف من
�أطراف التعاقد �أو الغري �أو خ�ضوعها لأي جزاء وفـي جميع الأحوال ال ت�سمع الدعوى �ضد
ال�سلطنة فـي هذا ال�ش�أن وذلك مع عدم امل�سا�س بحق امل�ضرور فـي الرجوع على من ت�سبب
فـي وقوع ال�ضرر ب�صفته ال�شخ�صية طبقا للقواعد العامة فـي امل�س�ؤولية .
املـــادة ( ) 9
ت�ستثنى من �أحكام هذا املر�سوم العقود وااللتزامات الآتية:
�أ  -العقود وااللتزامات التي تدخل فيها �شرطة عمــان ال�سلطاني ــة �أو دائ ــرة الدف ــاع
بالنيابه عن حكومة ال�سلطنة �أو �أي من وزاراتها �أو وحداتها الإدارية الأخرى .
ب  -العقــود وااللتزامات التي يدخل فيها م�صرف عمان املركزي وفقا لأحكام القانون
امل�صرفـي .
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املـــادة ( ) 10
�أي خمالفة لأحكام هذا املر�سوم تعر�ض مرتكبها للم�ساءلة املدنية واجلنائية ح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 11
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/47امل�شار �إليه واملن�شورات املالية املنفذة له كما يلغى كل ما
يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم مما ت�ضمنته قوانني �أو مرا�سيم �سلطانية �سابقة .
املـــادة ( ) 12
ين�شر هذا املر�سوم باجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ ن�شره .
حرر فـي  3 :من ذي احلجة �سنة 1396هـ
املوافــــق  25 :من نوفمبــــــر �سنة 1976م
قابو�س بن �سعيد
�سلطــان عمـــــــان
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