مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2009/69
باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة اخلارجية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2004/120
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :يعتمد الهيكل التنظيمى لوزارة اخلارجية املرفق .
املــادة الثـانيـــة  :يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثـالثـــة  :ين�شر هذا املر�س ــوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فى  22 :من ذى احلجة �سنة 1430هـ
املـوافــــق  9 :من دي�سمبــــــر �سنـة 2009م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()901
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الهيكل التنظيمى لوزارة اخلارجية

الوزيــــــــر

مركز �إدارة
مكتب الرقابة مكتب التقنية مكتب اجلرف القارى مكتب التحليل
مكتب التدقيق
الإدارية النووية ال�سلمية وال�ش�ؤون البحرية
ال�سيا�سى املعلومات واملتابعة الداخلى
دائرة مكتب الأمني العام

الأمني العام

دائرة مكتب الوزير
مكتب
مكتب جلان مكتب مبادرات
التخطيط وجمعيات
ال�شراكة
والتطوير ال�صداقة مع
وم�شاريع
الإدارى الدول الأخرى التعاون

وكيل الوزارة لل�ش�ؤون الدبلوما�سية
قطاع �ش�ؤون العالقات الدولية
ال�ش�ؤون الأوروبية
دائرة غرب �أوروبا
دائرة �شرق �أوروبا
دائرة االحتاد الأوروبى
ال�ش�ؤون الأمريكية
دائرة �أمريكا ال�شمالية
دائرة �أمريكا اجلنوبية
ال�ش�ؤون الآ�سيوية
دائرة �شرق �آ�سيا
دائرة غرب �آ�سيا
دائرة �آ�سيا الو�سطى
دائرة الآ�سيان
ال�ش�ؤون العاملية واملنظمات
دائرة املنظمات الدولية
دائرة ال�ش�ؤون العاملية
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قطاع ال�ش�ؤون العربية والإقليمية

ال�ش�ؤون العربية
دائرة جامعة الدول العربية
دائرة جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية
دائرة امل�شرق العربى
دائرة املغرب العربى
دائرة احلوار العربى الدوىل
ال�ش�ؤون الأفريقية
دائرة �شرق �أفريقيا
دائرة غرب �أفريقيا
دائرة جنوب
وو�سط �أفريقيا
ال�ش�ؤون الإعالمية والثقافية
الدائرة الإعالمية
دائرة التعاون الثقافى

مركز
الدرا�سات
الدبلوما�سية

وكيل الوزارة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
قطاع ال�ش�ؤون الأمنية

قطاع ال�ش�ؤون االقت�صادية

قطاع ال�ش�ؤون الإدارية واملالية

ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
ال�ش�ؤون االقت�صادية
ال�ش�ؤون الأمنية
الدائرة الإدارية واملالية
دائرة �أمن
دائرة التعاون الدوىل
الوثائق واملحفوظات
الدائرة القانونية
دائرة التعاون العربى
دائرة �أمن البعثات
الدائرة القن�صلية
دائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
والديوان العام
دائرة املرا�سم
التجمعات االقت�صادية
دائرة تقنية املعلومات
وجمموعات احلوار
دائرة امل�شاريع واملمتلكات
دائرة االت�صاالت
دائرة العمليات
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دائرة منظمة
التجارة العاملية
دائرة الدرا�سات
االقت�صادية

دائرة املوارد الب�شرية
دائرة الإح�صاء واملقايي�س
املعهد الدبلوما�سى
النادى الدبلوما�سى

