
اجلريدة الر�سمية العدد )999(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/6

باإن�سـاء �سنـدوق الرفـد واإ�سـدار نظامـه 

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون ال�سمان الجتماعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/87 ،

الجتماعية  التنمية  وزارة  اخت�سا�سات  بتحديد   2003/32 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ، 

وعلى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 2012/68 بتحديـــد اخت�سا�ســات وزارة الزراعـــة والثــــروة 

ال�سمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وبـــناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ين�ساأ مبوجب هذا املر�سوم �سندوق ي�سمى "�سندوق الرفد" يتمتع بال�سخ�سية العتبارية 

وال�ستقالل املايل والإداري .

املــادة الثانيــــة 

يكون مقر �سندوق الرفد حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ساء فروع اأو مكاتب له بال�سلطنة 

بقرار من جمل�س اإدارته .

املــادة الثالثــــة 

يعمل فـي �ساأن �سندوق الرفد بالأحكام الواردة فـي النظام املرفق .
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املــادة الرابعــــة 

يوؤول اإىل �سندوق الرفد الأ�سول واملخ�س�سات واحلقوق واللتزامات وال�سجالت اخلا�سة 

التنمية  وزارة  من  الرزق  موارد  وم�سروعات   ، العاملة  القوى  وزارة  من  �سند  بربنامج 

الجتماعية ، وامل�سروعات الزراعية للمراأة الريفية من وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .

ويكون اإعمال مقت�سى الأيلولة وفقا لالآلية التي يتم التفاق عليها بني الوزير املخت�س 

ورئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق .

املــادة اخلام�سـة 

ينقل اإىل �سندوق الرفد من وزارات القوى العاملة والتنمية الجتماعية والزراعة والرثوة 

اأعمال تتعلق بربنامج �سند  اأو  اأو مهاما  ال�سمكية املوظفون الذين يبا�سرون اخت�سا�سات 

وم�سروعات موارد الرزق  وامل�سروعات الزراعية للمراأة الريفية بذات درجاتهم وخم�س�ساتهم 

املالية ، وذلك بالتن�سيق بني الوزير املخت�س ورئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق .

املــادة ال�ساد�سـة 

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق الرفد اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا املر�سوم 

والنظام املرفق ، بعد موافقة جمل�س اإدارة ال�سندوق ، واإىل اأن ت�سدر تلك اللوائح والقرارات 

الإداري  اجلهاز  وحدات  على  املطبقة  والنظم  القوانني  وموظفيه  ال�سندوق  على  ت�سري 

للدولة .

املــادة ال�سابعـة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الثامنـة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 16 من ربيع الأول �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 28 من ينايـــــــــــــر �سنة 2013م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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نظام �سندوق الرفد

الف�سل الأول

تعاريــــف

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - ال�سنــــــــــــــــــــدوق : �سندوق الرفد .

2 - املجلـــــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة ال�سندوق .

3 - رئيـــــ�س املجلـــــ�س : رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق .

4 - الرئي�س التنفيذي : الرئي�س التنفيذي لل�سندوق .

الف�سل الثاين

اأهــداف ال�سنـــدوق

املـــادة ) 2 ( 

يهدف ال�سندوق اإىل تقدمي القرو�س مل�ساريع الفئات الآتية :

اأ - اخلا�سعون لقانون ال�سمان الجتماعي .

ب - ال�سباب الباحث عن عمل .

ج - املهنيون ، واحلرفيون فـي جمال ال�سناعات احلرفية .

د - املراأة الريفية .

هـ - اأي فئات اأخرى ي�سدر بها قرار من املجل�س .

املـــادة ) 3 ( 

 ، ال�سماح وال�سمانات والتاأمينات اخلا�سة بها  القرو�س وحتديد فرتة  يكون منح و�سداد 

للفئات املن�سو�س عليها فـي املـــادة )2( من هذا النظام وفقا للمعايري وال�سوابط وال�سروط 

والإجراءات التي ي�سدر بها قرار من املجل�س .
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املـــادة ) 4 ( 

يحـــدد املجل�س العائد الذي يتقا�ساه ال�سندوق على القــرو�س التــي يقدمهــا مبا ل يجــاوز 

)2%( �سنويا .

املـــادة ) 5 ( 

ا�ستثناء من حكم املادة )4( من هذا النظام تعفى الفئات اخلا�سعة لقانون ال�سمان الجتماعي 

من عائد القرو�س املقدمة لها من ال�سندوق .

الف�سل الثالث

اإدارة ال�سنــدوق

املـــادة ) 6 ( 

يكون لل�سندوق جمل�س اإدارة ي�سكل على النحو الآتي :

1 - وزير التجارة وال�سناعة                                                                                  رئي�سا

2 - وكيل وزارة املالية                                                                                             ع�سوا

3 - وكيل وزارة التنمية الجتماعية                                                                      ع�سوا

4 - وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية                                 ع�سوا

5 - وكيل وزارة القوى العاملة للعمل                                                                   ع�سوا

6 - نائب رئي�س الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية                                              ع�سوا

7 - ثالثة من ذوي اخلربة والكفاءة ي�سدر بتعيينهم قرار من رئي�س املجل�س .

ويختار املجل�س من بني اأع�سائه نائبا لرئي�س املجل�س يحل حمله فـي حال غيابه اأو قيام 

مانع يحول دون ممار�سته لخت�سا�ساته .

املـــادة ) 7 ( 

يكون للمجل�س جميع ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سندوق والعمل على حتقيق اأهدافه ، 

وله على الأخ�س ما ياأتي :

و�سع ال�سيا�سات العامة لل�سندوق ومتابعة تنفيذها .  - 1



اجلريدة الر�سمية العدد )999(

قبـــول الهبـــات والو�سايـــا والتربعـــات وفقـــا للنظم والقواعــــد التي يقررهــا ومبــــا   - 2

ل يتعار�س مع اأهداف ال�سندوق .

3 - املوافقة على القرتا�س وفقا للقواعد التي ي�سدرها لهذا الغر�س .

تت�سمن  اأن  على  القرو�س  لتقدمي  املنظمة  والإجراءات  والقواعد  اللوائح  اإقرار   - 4

ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

اأ - ال�سروط والإجراءات الالزمة للح�سول على القر�س .

ب - القواعد املنظمة ملتابعة الفئات امل�ستفيدة من القرو�س .

ج - اللتزامات املفرو�سة على امل�ستفيد من القر�س .

د - احلقوق واللتزامات املتبادلة بني كل من ال�سندوق وامل�ستفيد من القر�س .

اأموال ال�سندوق فـي الودائع امل�سرفية وغريها  اإقرار اللوائح املنظمة ل�ستثمار   - 5

من املجالت التي يتم التفاق عليها مع وزارة املالية . 

6 - اعتماد الهيكل التنظيمي لل�سندوق .

7 - اعتماد امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي لل�سندوق .

اعتمــاد التقريـــر ال�سنــوي اخلـــا�س بن�ســاط ال�سنــدوق ورفعه اإىل جمل�س ال�ســوؤون   - 8

املالية وموارد الطاقة .

املـــادة ) 8 ( 

يعقد املجل�س اجتماعا عاديا اأربع مرات على الأقل فـي ال�سنة بدعوة من رئي�س املجل�س ، 

كما يجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا 

اإل بح�سور خم�سة اأع�ساء على الأقل ، على اأن يكون من بينهم رئي�س املجل�س اأو نائبه . 

وي�سدر املجل�س قراراته باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، وفـي حالة الت�ساوي يرجح 

اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع .

املـــادة ) 9 ( 

للمجل�س اأن يفو�س بع�س اخت�سا�ساته اأو �سالحياته اإىل رئي�س املجل�س .
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املـــادة ) 10 ( 

يكون لل�سندوق رئي�س تنفيذي ي�سدر بتعيينه وحتديد خم�س�ساته املالية قرار من املجل�س .

املـــادة ) 11 ( 

ميثل الرئي�س التنفيذي ال�سندوق فـي عالقته بالغري واأمام الق�ساء .

املـــادة ) 12 ( 

يتوىل الرئي�س التنفيذي ت�سيري الأمور املالية والإدارية لل�سندوق والإ�سراف على موظفيه ، 

وتكون له فـي هذا ال�ساأن ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة املن�سو�س عليها فـي القوانني 

املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة .

املـــادة ) 13 ( 

ت�سري على ال�سندوق القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري 

للدولة ، وتطبق على موظفيه اأحكام قانون اخلدمة املدنية .

املـــادة ) 14 ( 

دون الإخــالل باخت�سا�ساتـــه الأخـــرى املن�ســو�س عليها فـــي هــذا النظام يختـــ�س الرئيـــ�س 

التنفيذي بالآتي :

اإعداد م�سروع اخلطة ال�سنوية لل�سندوق وعر�سها على املجل�س .  - 1

على  وعر�سهما  لل�سندوق  ال�سنويني  اخلتامي  واحل�ساب  امليزانية  م�سروع  اإعداد   - 2

املجل�س .

اإعداد م�سروع الهيكل التنظيمي لل�سندوق وعر�سه على املجل�س .  - 3

فـي  عليها  املن�سو�س  وال�سروط  والإجراءات  والقواعد  اللوائح  م�سروعات  اإعداد   - 4

هذا النظام وعر�سها على املجل�س .

تنفيذ قرارات وتوجيهات املجل�س .  - 5

اإعداد تقارير دورية وتقرير �سنوي عن ن�ساط ال�سندوق ورفعها للمجل�س .  - 6
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املـــادة ) 15 ( 

نيابة  النظام  هذا  لأحكام  وفقا  تقدم  التي  القرو�س  اإدارة  العماين  التنمية  بنك  يتوىل 

عن ال�سندوق ، مبا فـي ذلك �سرف قيمتها ومتابعة ال�سداد واتخاذ الإجراءات القانونية 

الالزمة فـي حالة اإخالل املقرت�س بالتزامه ب�سداد اأ�سل القر�س والعائد فـي املوعد املحدد .

الف�سل الرابع 

النظـام املالــي لل�سنــدوق

املـــادة ) 16 ( 

يكون لل�سندوق ميزانية �سنوية م�ستقلة ، وتبداأ ال�سنة املالية له فـي الأول من يناير وتنتهي 

فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام عدا ال�سنة املالية الأوىل ، فتبداأ من تاريخ 

العمل بهذا النظام وحتى احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام التايل .

املـــادة ) 17 ( 

يكون راأ�س مال ال�سندوق ) =/70.000.000 ر .ع( �سبعني مليون ريال عماين من اخلزانة 

العامة للدولة .

املـــادة ) 18 ( 

تتكون موارد ال�سندوق مما ياأتي :

1 - الدعــــــــم ال�سنــــوي املخ�ســــ�س لل�سنــــدوق فـي امليزانيـــة العامـــة للدولــــة ومقــــداره 

) =/7.000.000 ر .ع ( �سبعة ماليني ريال عماين .

2 - عائد القرو�س التي يقدمها ال�سندوق وفقا لهذا النظام .

3 - عائد ا�ستثمار اأموال ال�سندوق .

4 - الهبات والو�سايا والتربعات التي يقرر املجل�س قبولها .

5 - املوارد الأخرى التي يحددها املجل�س بالتفاق مع وزارة املالية .

املـــادة ) 19 ( 

تعتبــر اأمـــوال ال�سنـــدوق الثابتـــة واملنقولة وعائـــد ما يقدمـــه مـــن قـــرو�س وعائـــد ا�ستثمــار 

اأمواله اأموال عامة .
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املـــادة ) 20 ( 

يكون لل�سندوق حت�سيل املبالغ امل�ستحقة له وفقا لأحكام نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم 

وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 94/32 .

املـــادة ) 21 ( 

مــع عــدم الإخالل باأحكـــام املر�ســـوم ال�سلطانــي رقــم 2003/67 بتطبيــق قانـــون اجلمــارك 

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، يعفى ال�سندوق من جميع ال�سرائب 

والر�سوم .

املـــادة ) 22 ( 

يكون لل�سنــدوق مراقـب ح�سابــات مرخــ�س لــه مبزاولة مهنة املحا�سبــة واملراجعــة ، ي�ســدر 

بتعيينه وحتديد اأتعابه قرار من املجل�س .


