
اجلريدة الر�سمية العدد )1046(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/9

باإن�ساء الهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل التنمية واإ�سـدار نظامها

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلـــى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 76/48 ب�ســاأن التوقيــع علـــى املعامــالت املاليــة اخلارجيـــة 

والداخلية ،

وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 ، 

اجلهاز  لوحدات  امل�ستحقة  املبالغ  من  وغريها  والر�سوم  ال�سرائب  حت�سيل  نظام  وعلى 

الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/32 ، 

وعلى قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ،

وعلى قانـــون اجلمـــارك املوحــد لــدول جملــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربيـــة واملر�ســــوم 

ال�سلطاين رقم 2003/67 ال�سادر بتطبيقه ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

تن�ســاأ هيئـــة عامــة ت�سمـى )الهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل التنمية( تتبـــع وزارة التجـــارة 

وال�سناعة .

املــادة الثانيــــة 

تكون للهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل التنمية ال�سخ�سية العتبارية ، وتتمتع بال�ستقالل 

املايل والإداري ، وتكون لها اأهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة واإدارتها والت�سرف فيها 

وفقا للقوانني النافذة فـي ال�سلطنة ، ويعمل فـي �ساأنها بالنظام املرفق .
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املــادة الثالثــــة 

يكــــون املقــــر الرئي�ســـي للهيئـة العمانيــة لل�سراكـــة من اأجــل التنميـــة حمافظـــة م�سقـــط ، 

ويجوز اإن�ساء فروع اأو مكاتب لها داخل اأو خارج ال�سلطنة بقرار من جمل�س اأمنائها .

املــادة الرابعـــة 

على وحدات اجلهاز الإداري للدولة )املدنية والع�سكرية والأمنية( وال�سركات التي ت�ساهم 

البنية  م�ساريع  تنفيذ  عقود  بت�سمني  اللتزام   ،  %50 على  تزيد  بن�سبة  احلكومة  فيها 

التـــي تزيــــــــد  ، وعقــــــود توريـــــدات الأ�سلحــــة واملعــــدات الع�سكريــــــة والأمنيـــــــة  الأ�سا�سيــــة 

قيمتهــا على )5000000( خم�سة ماليني ريال عماين ، والتي تكون طرفا فيها ، بندا ين�س 

اأجل التنمية ، وذلك مبراعاة  على التزام الأطراف مبيزة التعامل بربنامج ال�سراكة من 

ال�سوابط واملعايري امل�سار اإليها فـي البند )6( من املادة )6( من النظام املرفق .

املــادة اخلام�سـة 

املالية  املعامالت  على  التوقيع  ب�ساأن   76/48 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اأحكام  من  ت�ستثنى 

اخلارجيــــة والداخليـــة امل�ســـار اإليـــه ، التفاقيـــات التــي تربمهــا الهيئـــة العمانيــة لل�سراكـــة 

من اأجل التنمية مع املقاولني واملوردين فـي اإطار تنفيذ برنامج ال�سراكة من اأجل التنمية .

املــادة ال�ساد�سـة 

ي�سدر رئي�س جمل�س اأمناء الهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل التنمية اللوائح والقرارات 

الالزمـــة لتنفيــذ اأحكــام هـــذا املر�ســــوم والنظام املرفق ، وذلك بعد اإقرارهــــا مــــن جملـــ�س 

الأمنـــاء ، واإىل اأن ت�سدر تلك اللوائح والقرارات ت�سري على الهيئة القوانني والنظم املطبقة 

على وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق .

املــادة ال�سابعـة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي : 3 من ربيــع الثاين �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 3 من فربايــــــــــــــر �سنة 2014م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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نظام الهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل التنمية

الف�ســـل الأول

تعاريــــــف

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيــــق اأحكــام هذا النظــــام يكـــون للكلمات والعبـــارات التاليـــة املعنــــى املو�ســــح قريــــن 

كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - الـهيئـــة : 

الهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل التنمية .

2 - الـمجل�س : 

جمل�س اأمناء الهيئة .

3 - الــرئي�س : 

رئي�س املجل�س .

4 - الرئي�س التنفيذي : 

الرئي�س التنفيذي للهيئة .

5 - برنامج ال�سراكة من اأجل التنمية : 

نهج تعاوين يقوم على اأ�سا�س مكافاأة الإجنازات املتوقعة ، يتم تطبيقه بني الأطراف 

فـي اإطــــار التعاقــــدات احلكوميــــة ذات ال�سلــــة بالإن�ســــاءات والتوريـــــدات )املدنية 

والع�سكريـــــة والأمنيــــة( ، وم�سروعــات البنية الأ�سا�سيــة وفقـــا لل�سوابط واملعاييـــر 

التي يقررها املجل�س .

الف�ســل الثانــي

اأهــــداف الهيئـــــة

املــادة ) 2 ( 

تهدف الهيئة اإىل توفري فر�س لتدريب وتاأهيل الكوادر العمانية ، ودعم املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة ، وتقوية القطاع اخلا�س ، وتعزيز التقنيات القائمة فـي القطاعني احلكومي 
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واخلا�س ، ودمج التقنيات احلديثة فيهما ، وتعزيز القدرات الع�سكرية والأمنية لل�سلطنة 

الوطني  الدخل  م�سادر  تنويع  على  والعمل   ، ال�ستثمار  وتي�سري   ، م�ستوياتها  فـي جميع 

وخلق اقت�ساد م�ستدام وفعال ، وذلك من خالل تطبيق برنامج ال�سراكة من اأجل التنمية .

الف�ســل الثالـــث

اخت�سا�ســــات الهيئـــة

املــادة ) 3 ( 

تخت�س الهيئة بالآتي : 

دعم املبادرات اخلا�سة بتي�سري ال�ستثمار ، وتعزيز التطور التقني .  - 1

العمل على نقل املهارات واخلربات واأف�سل املمار�ســـات الدولية فـي كافة املجالت   - 2

والأ�سخـــا�س  للدولـــة  الإداري  اجلهــاز  لوحدات  والأمنيـة(  والع�سكريـــة  )املدنيـــة 

العتبارية العامة الأخرى وال�سركات والأفراد .

ت�سجيــــع ال�سركــــات التناف�سيـــة القائمة ودعــــم تاأ�سيـــ�س �سركــات تناف�سيــــة جديــــدة   - 3

على امل�ستويني الوطني والدويل .

دعــــم قـــدرة اجلهـــات الع�سكريـــة والأمنيــة على الإنتــاج ، وتعزيــــز املعرفــــة لديهــــا   - 4

ونقل التقنيات احلديثة اإليها .

دعم قطاعات اقت�سادية يحددها املجل�س كقطاعات ا�سرتاتيجية من خالل العمل   - 5

على دمج التقنيات احلديثة فيها ، وتعديل التقنيات امل�ستخدمة بها .

دعـــم امل�سروعــــات ذات البعـــد الجتماعــي والقتـــ�سادي ، ولـــو كانـــت غري ربحيــــة ،   - 6

وب�سفة خا�سة تلك التي من �ساأنها تعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي .

دعــــم وت�سجيــــع تدريـــب وتاأهيــل الكــوادر العمانيــة فـي جميــع القطاعـــات املدنيـــة   - 7

والع�سكرية والأمنية .

اإجـــراء البحــوث والدرا�ســـات ، وو�سع القواعــد الالزمــة من اأجـــل تنفيـــذ برنامــج   - 8

ال�سراكة من اأجل التنمية .

-4-



اجلريدة الر�سمية العدد )1046(

املقاولــــني  واللقـــاءات مع  العمــل  والــدورات وور�س  والنـــدوات  املوؤمتـــرات  تنظيـــم   - 9

واملوردين للتوعية بكل ما يتعلق بربنامج ال�سراكة من اأجل التنمية ، واتخاذ كل 

ما يلزم مل�ساعدتهم فـي هذا اخل�سو�س .

التن�سيـــق مــع وحــــدات اجلهـــاز الإداري للدولـــة )املدنيــة والع�سكريـــة والأمنيـــة(   - 10

والأ�سخـا�س العتبـاريـــة العامــــة الأخـــرى فـــــي كـــــل مـــا يتعلق بتطبيـــق برنامـــــج 

ال�سراكة من اأجل التنمية .

اإدارة املفاو�سات اخلا�سة بتطبيق برنامج ال�سراكة من اأجل التنمية مع املقاولني   - 11

واملورديـــن با�ستقالليـــة عن املفاو�ســـات اخلا�ســة بال�ســروط واملوا�سفـــات الفنيــة 

والأ�سعــــار التـــي ت�ستقــــل بهــــا اجلهـــات املعنيـــة )املدنيـــة والع�سكريــــة والأمنيـــة( ، 

وذلك بالتن�سيق مع تلك اجلهات .

الف�ســل الرابـــع

اإدارة الهيئــــــــــــة

املــادة ) 4 ( 

يتولــــى اإدارة الهيئـــة جملــــ�س اأمنـــــاء ي�سكـــــل برئا�ســـــة وزيــر التجــارة وال�سناعــــة ، وع�سويــــة 

كل من :

الأمني العام بوزارة الدفاع نائبا للرئي�س .  - 1

وكيل وزارة املالية .  - 2

ممثل عن املكتب ال�سلطاين ل تقل رتبته عن عقيد ، ير�سحه وزير املكتب ال�سلطاين   - 3

كل اأربع �سنوات .

ممثل عن �سرطة عمان ال�سلطانية ل تقل رتبته عن عقيد ، ير�سحه املفت�س العام   - 4

لل�سرطة واجلمارك كل اأربع �سنوات .

وي�ســـدر بت�سكيــل املجلـــ�س وحتديـــد مكافاآت اأع�سائـــه قـــرار من جملــ�س الـــوزراء ، 

بناء على عر�س الرئي�س .
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املــادة ) 5 ( 

يحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حالة غيابه ، اأو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سته 

اخت�سا�ساته .

املــادة ) 6 ( 

دون الإخــالل باخت�سا�ســات الرئي�س التنفيذي املن�سو�س عليها فـي هـــذا النظــــام ، يكــــون 

للمجـــل�س كافـة ال�سالحيــات واإ�ســدار القرارات والتو�سيات واتخـــاذ الإجــراءات الالزمــة 

ملمار�سة الهيئة اخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها ، وب�سفة خا�سة الآتي : 

و�ســـع ال�سيا�ســـة العامـــة التــي ت�سيــر عليهــا الهيئــة فـي ممار�ستهــا اخت�سا�ساتهـــا   - 1

وحتقيق اأهدافها .

اعتماد اخلطة ال�سنوية ، واخلطط الفرعية للهيئة .  - 2

اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واإن�ساء التق�سيمات التنظيمية الفرعية وحتديد   - 3

اخت�سا�ساتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية . 

اعتماد امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للهيئة ، ورفعهما اإىل وزارة املالية .  - 4

و�سـع �سوابــــط ومعاييــــر تطبيق برنامـــج ال�سراكــــة من اأجل التنميـــة وال�ستثنـــاء   - 5

منه ، وي�سدر بال�ستثناء قرار من املجل�س فـي كل حالة على حدة .

املوافقـــة على قبـــول املنح والهبات وامل�ساعدات ، وذلك وفقـــا للقواعــد التي يقــرها   - 6

املجل�س مبا ل يتعار�س مع اأهداف الهيئة .

7 - املوافقــة على عقــد القرو�س وفقا للقوانــني والنظم النافــذة فـي ال�سلطنــة ، وبعــد 

التن�سيق مع وزارة املالية . 

حتديد الر�سوم التي تتقا�ساها الهيئة نظري ما تقدمه من خدمات ، وذلك بعد   - 8

موافقة وزارة املالية . 

9 - ت�سكيل جلان متخ�س�سة من بني اأع�ساء املجل�س اأو غريهم وحتديد اخت�سا�ساتها 

ومهامها ، ول تكون تو�سياتها اأو قراراتها نافذة اإل بعد اعتمادها من املجل�س .
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اإبـــرام التفاقيـــات ومذكــرات التفاهـم ذات ال�سلـــة باخت�سا�ســـات الهيئـــة ، وذلك   - 10

مبراعاة القوانني والنظم النافذة فـي ال�سلطنة .

اعتمــــاد التقاريــــر الدوريــــة وال�سنويــــة التي ترفـــع اإليـــه مــن الرئيــــ�س التنفيـــذي   - 11

عن ن�ساط الهيئة .

رفع تقرير �سنوي عن ن�ساط الهيئة ملجل�س الوزراء .  -12

املــادة ) 7 ( 

يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س اأربع مرات �سنويا على الأقل ، ويجوز دعوته لالجتماع 

كلما اقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، وتكون الدعوة خطية اأو اإلكرتونية على اأن يرفق بها 

ن�سخة من جدول الأعمال ، ول يكون اجتماع املجل�س �سحيحا اإل بح�سور اأغلبية اأع�سائه 

اأ�سوات  باأغلبية  وتو�سياته  املجل�س  قرارات  وت�ســدر   ، الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على 

احلا�سرين ، وفـي حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .

ويجوز للرئي�س اأن يدعو حل�سور جل�سات املجل�س من يرى مالءمة ح�سوره من اخلرباء 

واملتخ�س�سني ، دون اأن يكون لهم �سوت معدود .

املــادة ) 8 ( 

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

املــادة ) 9 ( 

ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة اأمام الق�ساء ، وفـي �سالتها بالغري .

املــادة ) 10 ( 

تكـــون للرئيـــ�س التنفيــذي كافـــة ال�سالحيـــات الالزمــة لتنفيــذ �سيا�ســة الهيئــــة وقــــرارات 

املجل�س ، وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

1 - اإدارة الهيئة والإ�سراف على موظفيها .

، والتق�سـيمات التنظيمية الفرعية ، وعر�سـهما  اإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة   - 2

على املجل�س .
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3 - اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ، وعر�سه على املجل�س .

4 - اإعداد احل�ساب اخلتامي للهيئة ، وعر�سه على املجل�س .

5 - تنفيذ �سيا�سات الهيئة والقرارات ال�سادرة من املجل�س .

6 - اإعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة ، وعر�سها على املجل�س .

7 - اإعداد تقارير ربع �سنوية عن ن�ساط الهيئة ، وعر�سها على املجل�س .

8 - اإعداد م�سروعات التفاقيات ومذكرات التفاهم ، وعر�سها على املجل�س .

9 - اأي اخت�سا�سات اأخرى ي�سدر بها قرار من املجل�س .

الف�ســل اخلامـــ�س

ماليـــــة الهيئـــــــة

املــادة ) 11 ( 

تتكون موارد الهيئة من الآتي : 

1 - العتمادات التي تخ�س�س للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة . 

2 - ح�سيلة املبالغ التي تتقا�ساها الهيئة مقابل ما توؤديه من خدمات .

3 - عوائد ا�ستثمار اأموال الهيئة .

4 - املنح والهبات وامل�ساعدات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا لأحكام هذا النظام .

5 - القرو�س التي حت�سل عليها الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام .

6 - ما يحدده املجل�س من موارد اأخرى بعد موافقة وزارة املالية .

املــادة ) 12 ( 

تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها اإىل وزارة املالية ، وتبداأ ال�سنة املالية للهيئة 

فـي الأول من �سهر يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام ، وذلك 

فيما عدا ال�سنة املالية الأوىل ، فتبداأ من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنتهي فـي احلادي 

والثالثني من دي�سمرب من العام التايل .
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املــادة ) 13 ( 

 ، بال�سلطنة  امل�سارف املرخ�س لها  باأحد  اأكرث  اأو  الهيئة فـي ح�ساب م�سرفـي  اأموال  تودع 

وي�سدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ، 

وي�سدر بقواعد واإجراءات ال�سرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .

املــادة ) 14 ( 

تعترب اأمـــوال الهيئــة الثابتــة واملنقولــة وعوائــد ا�ستثماراتهـــا اأمــــوال عامـــة تتمتـــع مبزايـــا 

وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها على اأموال املدينني ، وللهيئة حت�سيل املبالغ امل�ستحقة 

والر�سوم  ال�سرائب  نظام حت�سيل  فـي  عليها  املن�سو�س  لالإجراءات  ووفقا   ، بالطرق  لها 

وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة .

املــادة ) 15 ( 

تعفى الهيئة من جميع ال�سرائب والر�سوم ، وذلك دون الإخالل باأحكام قانون اجلمارك 

املوحد بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، وقانون تنظيم الت�سالت .

املــادة ) 16 ( 

يــوؤول اإىل اخلزانـــة العامة الفائ�س الذي حتققه الهيئة من مواردها ، وذلك بعـــد اقتطـــاع 

جميــع النفقـــات اجلاريـــة والـــراأ�س ماليـــة وغريها وفقـــا للقواعـــد التي يحددهــا املجلـــ�س 

بعــد موافقة وزارة املالية .

املــادة ) 17 ( 

يكون للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�س له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ي�سدر بتعيينه 

والإدارية  املالية  الرقابة  بقانون  الإخالل  دون  وذلك   ، املجل�س  من  قرار  اأتعابه  وحتديد 

للدولة .
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