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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/40

باإ�سدار نظــام املركز الوطني لالح�ســاء واملعلومــات 

�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 املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/30 باإن�ساء املجل�س الأعلى للتخطيط واإ�سدار نظامه ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/31 باإن�ساء املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات بالنظام املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات القرارات واللوائح الالزمة 

لتنفيــذ اأحكــام النظــام املرفــق ، واإلـى اأن ت�سـدر ت�سـري على املركــز القوانيـن والنظـم التي 

تخ�سع لها وحدات اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي النظام املرفق ، 

ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

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

املــادة الرابعــة 

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

�سـدر فـي : 15 من �ســــــــوال �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 12 من اأغ�سط�س �سنة 2014م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

ء
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نظام املركز الوطني لالح�ساء واملعلومات 

املــادة ) 1 (

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

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

املركـــــــــــــــــــــــــــــز : املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات .

املجلــــــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة املركز .

الرئيــــــــــــــــــــــــ�س : رئي�س املجل�س .

الرئي�س التنفـيذي : الرئي�س التنفـيذي للمركز .

املــادة ) 2 (

يهدف املركز اإىل تلبية احتياجات ومتطلبات الدولة من الإح�ساءات الر�سمية واملعلومات 

املوثقــــة ل�ستخدامهـــا فـي و�ســـع ال�سيا�ســـات والربامـــج على امل�ستــوى الوطنـــي والإقليمــــي 

تلبية  اإىل  يهدف  كما   ، املت�سارعة  والجتماعية  القت�سادية  املتغريات  ظل  فـي  والدويل 

متطلبات كافة اجلهات فـي احل�سول على املعلومات فـي املجالت التنموية .

املــادة ) 3 (

وله   ، اخت�سا�ساته  ملمار�سة  الالزمة  ال�سالحيات  كافة  اأهدافه  �سبيل حتقيق  فـي  للمركز 

ب�سفة خا�سة الآتي :  

1 - الإ�سراف الفني على اإدارة وتنظيم العمل الإح�سائي واملعلوماتي بال�سلطنة . 

2 - اقرتاح وتنفـيذ ال�سرتاتيجية الإح�سائية واملعلوماتية . 

3 - التن�سيق مع اأجهزة الدولة لتمكينها من تنفـيذ ال�سرتاتيجية الوطنية املحددة 

لها فـي جمال الإح�ساء واملعلومات . 

4 - جمع وتخزين الإح�ساءات الر�سمية املنتجة من قبل املركز واجلهات احلكومية 

الأخـــرى ، اإ�سافــة اإلــى املعلومــات املعــدة من قبــل القطــاع اخلـا�س بهـدف حتليلهــا 

ون�سرها . 

ء
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5 - جمــع وحفــظ م�ســادر البيانات امل�ستخدمـــة فـي الإح�ســاءات الر�سميـــة لال�ستفـــادة 

منها فـي اإنتاج اإح�ساءات اإ�سافـية كلما دعت احلاجة اإىل ذلك . 

6 - تقدمي الدعم الفني للجهات احلكومية الأخرى فـي جمال الإح�ساء واملعلومات . 

7 - العمل على توافق العمل الإح�سائي واملعلوماتي مع الأهداف التنموية الوطنية 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

8 - توفـري التدريــب الــالزم لرفــــــع قـــدرات العامليـــن فـي جمــال الإح�ســـاء واملعلومــات 

فـي املركز وفـي اجلهات احلكومية الأخرى . 

9 - ا�ستغـــــالل ال�سجــــالت الإداريــــة لــدى اجلهــات احلكوميــة الأخــرى فـي الأغرا�س 

الإح�سائية واملعلوماتية كلما دعت احلاجة اإىل ذلك .

10- اإجــراء التعدادات الوطنية املختلفة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

11 - تنفـيــذ برامــج عمل �سنويــة لإجـراء امل�سوحات الإح�سائيــة فـي ال�سلطنــة ، وحتديث 

وتطوير وو�سع اخلطط والت�ساميم الفنية للم�سوحات التي يتقرر اإجراوؤها ح�سب 

الربنامج الزمني املعتمد . 

12 - و�سع برامج العمل املعنية باإنتاج الإح�ساءات الر�سمية . 

13 - و�سع املعايري الوطنية لإنتاج الإح�ساءات الر�سمية فـي ال�سلطنة ح�سب التو�سيات 

الدولية واأف�سل املمار�سات .

14 - تنفـيـــذ برامــــج لتقييـــم ور�ســــــد الإح�ســـاءات الر�سميــــة املنتجـــة بوا�سطـــة اجلهـات 

املخت�سة . 

15 - بناء ون�سر املوؤ�سرات الجتماعية والقت�سادية والبيئية والثقافـية .

الوطني  ال�سعيدين  الر�سمية على  الوطنية  املعلومات والإح�ساءات  واإتاحة  ن�سر   - 16

والدويل . 

17 - بناء واإدارة منظومة متكاملة للمعلومات الجتماعية والقت�سادية على امل�ستوى 

الوطنـــي مبا يلبــــي املتطلبــات التنمويــة املختلفــــة ، وي�سهــل عمليــــة متابعـــة التقدم 

الجتماعي والقت�سادي .
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18 - بناء موؤ�سرات لقيا�س الأداء التنموي فـي ال�سلطنة . 

19 - بناء مرا�سد متكاملة للمعلومات الجتماعية والقت�سادية . 

20 - بناء املنظومة الإح�سائية واملعلوماتية الوطنية الداعمة لعملية �سناعة القرار . 

21 - ت�سجيــع ودعــم الدرا�سـات والبحــوث الإح�سائيــة واملعلوماتيــة ، والعمــل علــى ن�سر 

الوعي بالإح�ساءات واملعلومات . 

 22 - اإن�ســــــاء البنــــى الوطنيــــــة للمعلومـــــات اجلغرافـيـــة التـــي تت�سمــــن نظامــا متكامـــال 

للمعلومات اجلغرافـية ي�سمل قواعد للبيانات واخلرائط وبرامج التدريب الالزمة 

لتاأهيل الكوادر الوطنية العاملة فـي هذا املجال . 

23 - متثيل ال�سلطنة فـي املوؤمترات والجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقــة مبجــالت 

عمل املركز .

املــادة ) 4 (

يتوىل املجل�س اإدارة املركز وتنظيم �سوؤونه وت�سريف اأموره ، وتكون له كافة ال�سالحيات 

الالزمة ملمار�سة املركز اخت�سا�ساته وحتقيق اأهدافه املن�سو�س عليها فـي هذا النظام ، وله 

ب�سفة خا�سة الآتي :  

1 - ر�سم ال�سيا�سات العامة للمركز ، ومتابعة تنفـيذها . 

2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتق�سيمات الإدارية وحتديد اخت�سا�ساتها بعد 

التن�سيق مع اجلهات املعنية .

3 - اعتماد اإجراء التعدادات الوطنية املختلفة .

4 - اقرتاح تعديل القوانني املرتبطة بالإح�ساء واملعلومات .

5 - املوافقة على اإبرام التفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�سلة بالإح�ساء واملعلومات . 

6 - اإقرار امليزانية ال�سنوية للمركز ، ورفعها اإىل املجل�س الأعلى للتخطيط لعتمادها .

7 - اإقرار احل�ساب اخلتامي للمركز ، ورفعه اإىل املجل�س الأعلى للتخطيط لالعتماد . 
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8 - اإعداد تقرير �سنوي عن ن�ساط املركز ، ورفعه اإىل املجل�س الأعلى للتخطيط . 

9 - حتديد الر�سوم التي يتقا�ساها املركز مقابل اخلدمات التي يقدمها بعد التن�سيق 

مع وزارة املالية . 

10 - تعييــن مراقــب ح�سابــات مرخــ�س لــه مبزاولــة مهنة املحا�سبة واملراجعة لتدقيق 

ح�سابات املركز ، وحتديد اأتعابه .

11 - اإن�ساء مكاتب وفروع للمركز فـي حمافظات ال�سلطنة .

12 - اأي اخت�سا�سات اأخرى ي�سدر بها قرار من املجل�س الأعلى للتخطيط .

املــادة ) 5 (

يعني املجل�س من بني اأع�سائه نائبا للرئي�س يحل حمل الرئي�س عند غيابه ، اأو قيام مانع 

يحول دون ممار�سة اخت�سا�ساته .

املــادة ) 6 (

يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س اأو نائبه مرتني على الأقل فـي ال�سنة ، وذلك للنظر فـيما 

املجل�س لالنعقاد  ، ويجوز دعوة  اأعماله  فـي جدول  يعر�س عليه من مو�سوعات مدرجة 

كلما اقت�ست احلاجة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا اإل بح�سور اأغلبية اأع�سائه على اأن 

يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه ، وت�سدر القرارات باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، 

وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع ، وللمجل�س ال�ستعانة مبن يرى 

من ذوي اخلربة والخت�سا�س حل�سور اجتماعاته دون اأن يكون له �سوت معدود .  

املــادة ) 7 (

يكون للمركز رئي�س تنفـيذي بالدرجة اخلا�سة ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين .

املــادة ) 8 (

ميثل الرئي�س التنفـيذي املركز اأمام الق�ساء وفـي �سالته بالغري . 
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املــادة ) 9 (

يكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول 

بها فـي اجلهاز الإداري للدولة ، وله ب�سفة خا�سة الآتي :

1 - اإدارة املركز والإ�سراف على موظفـيه ، وتطوير ومتابعة نظام العمل به .

2 - اإعداد الهيكل التنظيمي للمركز ، وعر�سه على املجل�س لالعتماد . 

3 - اإعداد خطط وبرامج العمل باملركز ، وعر�سها على املجل�س لالعتماد .

4 - اإعــداد م�سروعــي امليزانيـــة ال�سنويـــة واحل�ســـاب اخلتامـــي ، ورفعهمـــا اإلـــى املجلــ�س 

لالإقرار .

5 - اإعداد م�سروعات التفاقيات ومذكرات التفاهم ، وعر�سهما على املجل�س .

6 - اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س .

املــادة ) 10 (

 ، تكون للمركز ميزانية �سنوية م�ستقلة ترفع اإىل وزارة املالية بعد اعتمادها من املجل�س 

وتبداأ ال�سنة املالية للمركز فـي اليوم الأول من �سهر يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 

من �سهر دي�سمرب من كل عام ، وتبداأ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ، 

وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام ذاته . 

املــادة ) 11 (

تودع اأموال املركز فـي ح�ساب خا�س باأحد امل�سارف املرخ�س لها بال�سلطنة ، ويحدد املجل�س 

قواعد واإجراءات ال�سرف من هذه الأموال .

املــادة ) 12 (

تتكون موارد املركز من الآتي :

1 - العتمادات املالية التي تخ�س�س للمركز فـي امليزانية العامة للدولة .
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2 - الهبـــات والإعانــات واملنـــح التي يقبلهـــا املجلـــ�س ، ويوافـــق عليهـــا املجلـــ�س الأعلــى 

للتخطيط .

3 - ح�سيلــة املبالـــغ التي يتقا�ساهـــا املركـــــز مقابــل ما يقدمـــه من اأن�سطــة وما يوؤديــه 

من خدمات .

4 - اأي اإيرادات اأخرى يقرها املجل�س ، ويوافق عليها املجل�س الأعلى للتخطيط .

املــادة ) 13 (

تعتبــر اأمــوال املركــز اأمــوال عامـــة ، وتتمتـع مبزايا وحقـــوق اخلزانــة العامــة وامتيازاتهـا 

على اأموال الدائنني ، وللمركز حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات املن�سو�س 

عليها فـي 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 . 

املــادة ) 14 (

مع عــدم الإخـالل باأحكــام قانـون اجلمــارك املوحــد بــدول جملــ�س التعــاون لــدول اخلليــج 

العربية يعفى املركز من كافة ال�سرائب والر�سوم .

املــادة ) 15 (

احلكومة  ملوظفـي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  املركز  موظفـي  على  ي�سري 

العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 .


