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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2003/18

باإ�سدار قانون تنظيم مكاتب الرتجمة القانونية

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان

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

وعلى قانون ال�سركات التجارية رقم 4 / 74 وتعديالته ،

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 102 / 94 وتعديالته ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن تنظيم مكاتب الرتجمة القانونية باأحكام القانون املرافق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سـدر وزيـر التجارة وال�سناعة القـرارات الالزمة لتنفيذ هـذا القانون .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 23 من ذي احلجة �سنة 1423هـ

املـوافـــــق : 24 من فربايــــــــر �سنة 2003م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مر�سوم �سلطاين رقم 2003/18

باإ�سدار

قانون تنظيم مكاتب الرتجمة القانونية

الف�سل الأول

 تعريفات واأحكام عامة 

املـــادة ) 1 (

يق�سد فـي تطبيق اأحكام هذا القانون بالكلمات التالية املعنى املو�سح قرين كل منها :

الوزير :

وزير التجارة وال�سناعة .

الوزارة : 

وزارة التجارة وال�سناعة .

املـــادة ) 2 (

يجوز لالأفراد اأو ال�سركات فتح مكاتب للرتجمة القانونية اإىل اللغة العربية اأو منها اإىل 

غريها من اللغات الأجنبية .

املـــادة ) 3 (

ل يجوز فتح اأي من هذه املكاتب اإل بعد احل�سول على ترخي�س بذلك من الوزارة وفقا 

لل�سروط والأو�ساع املبينة فـي هذا القانون .

املـــادة ) 4 (

ين�ساأ بالوزارة �سجل لقيد الطلبات التي يقدمها اأ�سحاب ال�ساأن للح�سول على تراخي�س 

مبزاولة مهنة الرتجمة القانونية .

ول يتم قيدطلب الرتخي�س فـي هذا ال�سجل اإل بعد تقدمي امل�ستندات املوؤيدة للطلب .

املـــادة ) 5 (

ر�سوم  بتحديد  الوزير قرارا  للتجديد وي�سدر  قابلة  �سنوات  ملدة خم�س  الرتخي�س  مينح 

الرتخي�س والتجديد .

املـــادة ) 6 (

يجب اأن يذكر ا�سم مكتب الرتجمة القانونية ورقم الرتخي�س ال�سادر له وا�سم املرتجم 

فـي كل ما ي�سدر عن املكتب من اأوراق تتعلق بالرتجمة القانونية واأن تكون ممهورة بتوقيع 

املرتجم وخامت املكتب .
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املـــادة ) 7 (

اأي  ل يجوز للمرتجم اجلمع بني مهنة الرتجمة القانونية والوظائف العامة وممار�سة 

عمل من �ساأنه الإخالل بتقاليد املهنة .

املـــادة ) 8 (

على كل من يزاول مهنة الرتجمة القانونية ، مراعاة ما ياأتي :

1 - اأن يوؤدي اأعمال الرتجمة التي يقوم بها بالأمانة والدقة التامة ، واأل يغري �سيئا 

فـي م�سمون املحرر الذي يقوم برتجمته .

2 - اللتزام باأ�سول املهنة وتقاليدها .

األ يف�سي الأمور التي يكون قد اطلع عليها مبنا�سبة ممار�سته مهنة الرتجمة   - 3

القانونية .

ويجب على �ساحب مكتب الرتجمة القانونية اإنهاء عمل من يخالف الواجبات 

امل�سار اإليها بعد التثبت من ذلك .

املـــادة ) 9 (

الذي متت ترجمته ما مل  الأ�سلي  للم�ستند  املقررة  ذات احلجية  للمحرر املرتجم  يكون 

تثبت خمالفته حلقيقة وم�سمون امل�ستند الأ�سلي .

الف�سل الثاين

 �سروط الرتخي�س بفتح مكتب للرتجمة القانونية

املـــادة ) 10 (

باأعمال  القائمني  وكذلك  القانونية  للرتجمة  مكتب  بفتح  له  يرخ�س  من  فـي  ي�سرتط 

الرتجمة القانونية باملكتب ما ياأتي :

1 - اأن يكون عماين اجلن�سية .

2 - اأن يكون بالغا من العمر اإحدى وع�سرين �سنة على الأقل .

3 - اأن يكون متمتعا بالأهلية املدنية .

4 - اأن يكون ح�سن ال�سمعة حممود ال�سرية .

5 - اأن يجيد اللغة العربية حتدثا وقراءة وكتابة اإجادة تامة .

6 - اأن يكون حا�سال على موؤهل عال من اإحدى اجلامعات اأو املعاهد العليا املعرتف 

اأو  اإليها  اأو  اللغة املطلوب الرتجمة منها  التدري�س بها هي  بها والتي تكون لغة 

يكون تخ�س�سه بالكلية اأو املعهد العايل فـي هذه اللغة .

7 - األ تقـــل خربتـــه العمليـــة فـي جمـــال اأعمـــال الرتجمــة عن خمــ�س �سنــوات تاليــة 

فـي  املتخ�س�سة  واملعاهد  الكليات  خريجوا  ال�سرط  هذا  من  وي�ستثنى   ، للتخرج 

اأعمال الرتجمة .
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اأو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية  األ يكون قد �سدر �سده حكم فـي جناية   - 8

خملة بال�سرف اأو الأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

9 - وجود مكان منا�سب ملزاولة ن�ساط الرتجمة القانونية وذلك وفقا لل�سروط التي 

حتددها الوزارة .

اإذا كان مكتب الرتجمة القانونية مملوكا ل�سركة يجب توافر ال�سروط ال�سابقة 

فـي اأحد ال�سركاء على الأقل .

ويجوز ملكاتب الرتجمة القانونية ال�ستعانة مبرتجم اأو اأكرث من غري العمانيني 

تتوافر فيهم ال�سروط ال�سابقة .

املـــادة ) 11 (

فـي  القانونية  الرتجمة  اأعمال  مزاولة  الأجنبية  القانونية  الرتجمة  ملكاتب  يجوز  ل 

ال�سلطنة اإل بال�سرتاك مع عماين وفقا لل�سروط الآتية :

1 - اأن يكون ال�سريك العماين مرخ�سا له مبزاولة املهنة .

اللغة العربية ملدة  اأعمال الرتجمة من واإىل  املكتب الأجنبي قد زاول  اأن يكون   - 2

من  عليها  م�سدقا  �سهادة  يقدم  واأن  انقطاع  بدون   - الأقل  على   - �سنوات  ع�سر 

اجلهات املخت�سة مبا يثبت ذلك .

3 - اأن تتخذ امل�ساركة بينهما �سكل �سركة توؤ�س�س وت�سجل وفقا للقوانني العمانية .

املـــادة ) 12 (

ت�سري اأحكام قانون ال�سركات التجارية فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا القانون .

الف�سل الثالث

 منح الرتخي�س اأو وقفه اأو �سحبه

املـــادة ) 13 (

ت�سكل جلنة اأو اأكرث بقرار من الوزير تخت�س بالآتي :

طالب  فـي  القانون  هذا  فـي  عليها  املن�سو�س  ال�سروط  توافر  مدى  فـي  النظر   - اأ 

مبنح  القرار  واتخاذ  املرتجمني  وفـي  قانونية  ترجمة  مكتب  بفتح  الرتخي�س 

الرتخي�س اأو رف�سه .

ب - فح�س ال�سكاوي والتحقيق فيما ين�سب اإىل مكاتب الرتجمة القانونية واملرتجمني 

من خمالفات .

ج - يجوز وقف الرتخي�س ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر فـي حالة خمالفة اأحكام املادتني 

)6( و )8( من هذا القانون .


