
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1186(

مر�ســــو �سـلطانـــــي
رقــم 2017/11

بتحديـــد اخت�سا�ســـات 
يمـي ـا التن وزارة التجـارة وال�سناعـة واعتمـاد هيكل

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلـ املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2005/102 بتحديـد اخت�سا�سـات وزارة التجـارة وال�سناعـة 

واعتماد هيكلها التنظيمي  

وبناء عل ما تقت�سي امل�سلحة العامة .

ـــا هـــو ات ر�سمنـــا 

املــادة الأولـــــ 

1 املرفـق . ـدد اخت�سا�سـات وزارة التجـارة وال�سناعـة وفقـا للملحـق رقـم 

انيــــة املــادة ال

2 املرفق . يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة وال�سناعة وفقا للملحق رقم 

ــــة ال املــادة ال

ا املر�سوم   ال ه يل املر�سوم ال�سلطا رقم 2005/102 امل�سار اإلي  كما يل كل ما ي

اأو يتعار�ض م اأحكام . 

املــادة الرابعــــة

ا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل ب من تاري �سدوره . ين�سر ه

انيـة �سنـــة 1438هـ �سـدر فـي  13 مـن جمـادى ال
املـوافــــق  12 مـن مــــــــــــــــــــــــار�س �سنـــة 2017

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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امللحــــق رقـــم  1 

اخت�سا�ســات وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

ا ي�سهم فـي تنمية  جالت التجارة وال�سناعة  1 - اقرتا ال�سيا�سات واخلطط املتعلقة 

ل�ض الوزراء . ها بعد اإقرارها من  القت�ساد العما  ومتابعة تنفـي

ا يكفـــل وفـــرة ال�سلـــ واملنتجـــات الرئي�ســـة  راءات ال�سترياد والت�سدير   2 - تنظيم اإ

ودتها وا�ستقرار اأ�سعارها . فـي الأ�سواق املحلية و

دم خطط التطوير   ا ي راء الدرا�سات والبحو  م البيانات والإح�ساءات واإ  - 3

الت التجارة وال�سناعة  وتنميتها  وتقييم امل�سروعات  ية فـي  ورف الكفاءة الإنتا

ال�ستثمارية واملن�سات ال�سناعية .

4 - العمل عل ت�سهيل ال�ستثمارات ال�سرتاتيجية فـي امل�سروعات التي ت�ساهم فـي تنمية 

القت�ساد الوطني .

وت�سري  ت�سهيل  لك  فـي  ا  ال�سلطنة  فـي  ا�ستثماري  منا  ة  بي توفـري  عل  العمل   -  5

تاأ�سي�ض امل�سروعات ال�ستثمارية .

لك الخرتاعـات والبتكـارات  وفقـا للقوانيـن  ا فـي  6 - حمايـة حقوق امللكية الفكرية 

لك  وبالتن�سيق م اجلهات املعنية . والتفاقيات املنظمة ل

ريهــــا  7 - منــــــ الرتاخيــــــ�ض الالزمــــــــة ملمار�ســـــــة الأن�سطــــــة التجاريــــة وال�سناعيـــــة  و

واملرا�سيـــم  للقوانـــني  الـــوزارة طبقـــا  اخت�ســـا�ض  فــــي  تدخـــل  التـــي  الرتاخيـــ�ض  مـــن 

لك . ت�سة كلما اقت�س الأمر  ال�سلطانية  والتن�سيق ب�ساأنها م اجلهات امل

 - ت�سجيل املن�سات والوكالت والعالمات التجارية وال�سناعية وفقا لأحكام القانون .

ــــة الوقـــود  وم�ستودعــات بيــ ا�سطــوانـات  ـيـــل حمطـــات تعب 9 - الرتخيـــ�ض باإقامـــة وت�س

ــاز النفــط امل�ســال .
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راء الختبارات املعملية لتلك ال�سل  ديد املوا�سفات القيا�سية لل�سل واملنتجات واإ  - 10

واملنتجات  والقيام بالتفتي�ض  ومراقبة اجلودة .

نظمة  ال�سلطنة  11 - و�ســـ ال�سوابــط والقواعــد الالزمــة لتنظيــم  وتوطــيد عالقة 

التجارة العاملية واملنظمات العربية والإقليمية والدولية الأخرى .

ــال التجارة وال�سناعة بني ال�سلطنة  12 - العمــل علــ تنميــة وتطويــر العالقــات فــي 

ــرات  املو فـــي  وامل�ساركــة  ال�سـلـــة   ات  الدوليـــة  واملنظمـــات  الـــدول  مـــن  ريهـــا  و

ات ال�سلة  ثـيل ال�سلطنة فـي املحافل  واملعــار�ض التجاريـــة الإقليميــــة  والدولية  و

باخت�سا�ســات الــوزارة . 

والعمل عل تطبيقها  الــوزارة   باخت�سا�ســات  املتعلقـــة  القوانـــني  اإعداد م�سروعات   -  13

ة لها .  ها  واإ�سدار القرارات واللوائ املنف ومتابعة تنفـي

14 - العمل عل تنمية املوارد الب�سرية فـي الوزارة .

ب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية . و 15 - اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة للوزارة 
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امللحــق رقـــم  2 ( 

امل�ست�ســـــــارون

مكاتب ال�سلطنة 
التجاريــة
 فـي اخلــار

يمـي لــوزارة التجـــارة وال�سنـاعـــة يكــل التن ال

اŸ�ست�سارون مكتب 
الوزير مكتـــــب 

�سلطنة عمان
التجاري بدبي

مركز خدمات 
مار  ال�ست

مديرية عامة

املديرية العامة
للتجارة وال�سناعة 

ة �سمال  حاف
نة البا

املديرية العامة
للتجارة وال�سناعة 

فار ة  حاف

املديرية العامة
لل�سوؤون الإدارية 

واملالية

اإدارات
 التجـارة وال�سناعـة 

ــــات باملحاف

املديريـة العامـة
للتجـــارة

املديريـة العامـة
لل�سناعـــة

املديريـة العامـة
مات  للمن

والعالقات التجاريـة

املديرية العامة
للموا�سفــات 
واملقايــيـ�س

املديرية العامة 
للتخطي 
والدرا�سات

مكتب اأمن 
الوزارة

الدائـــرة 
القانونية

ـــرة  دا
التدقيق 
الداخلي

ــرة  دا
خدمـــة 
املراجعني

ـــرة  دا
ق ا الو

ق�سم اأمن 
املعلومات 

ونية الإلك

الــوزيـــــــــــــــــــر

اÿبــــــراءمكتــب الوكيــــــل

وكيـــل الـــوزارة       -1
0-


