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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/23
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2004/48
ب�إن�شــاء �صنــدوق التنميـــة الزراعيـــة وال�سمكيـــة و�إ�صـــدار نظامــه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعـلى املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2004/48ب�إن�ش ــاء �صنــدوق التنمي ــة الزراعي ــة وال�سمكي ــة ،
و�إ�صــدار نظامــه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �صندوق التنمية الزراعية وال�سمكية  ،ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�ستبدل بن�ص املــادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/48امل�شار �إليه  ,الن�ص الآتي :
" يخ�ضع ال�صندوق لإ�شـراف وزيـر الزراعـة والثــروة ال�سمكيــة " .
املــادة الثالثــــة
يلغى نظام �صندوق التنمية الزراعية وال�سمكية املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/48
امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم  ،والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :مـن رم�ضــــــــان �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــــــو �سنـة 2017م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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نظــام �صنـدوق التنميـة الزراعيـة وال�سمكيـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
الـــــــوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
الـوزيــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .
ال�صنــدوق :
�صندوق التنمية الزراعية وال�سمكية .
املجلــــــ�س :
جمل�س �إدارة ال�صندوق .
الرئيــــــ�س :
رئي�س املجل�س .
الإدارة التنفـيذيـــة :
الإدارة التنفـيذية لل�صندوق .
الـمديـــــــر :
املــديــر التنفـيذي لل�صندوق .
القطاعـــات :
قطاعات الزراعة والرثوة احليوانية والرثوة ال�سمكية .
امل�شاريـــع التنمويـــة :
م�شاريع التخطيط والبحث والإر�شاد التنموي املرتبطة بالقطاعات  ،التي تهدف �إىل اال�ستغالل
الأمثل للموارد وتعظيم العائد االقت�صادي واالجتماعي منها  ،و�ضمان ا�ستدامتها .
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امل�شـاريـع الــرائــــدة :
امل�شــاريــع النمــوذجيــة التـي ته ــدف �إلـى نق ــل وتبنـي وتــوطــني ون�ش ــر التقنيــات االبتك ــاري ــة
فـي القطاعات .
التمويــــــل :
الأموال التي يخ�ص�صها ال�صندوق لتنفـيذ امل�شاريع التنموية والرائدة املعتمدة من املجل�س .
املــادة ( ) 2
يهدف ال�صندوق  -من تقدمي التمويل كليا �أو جزئيا � -إىل تنفـيذ امل�شاريع التنموية ،
والرائدة للم�ساهمة فـي الآتي :
�أ  -حفظ و�صيانة و�إدارة وا�ستغالل املوارد الطبيعية الزراعية واحليوانية وال�سمكية ،
وتنميتها بكفاءة عالية مبا ي�ضمن ا�ستدامتها .
ب  -زيادة م�ساهمة القطاعات فـي تعزيز الأمن الغذائي للبالد .
ج  -نقــل وتوط ــني التقني ــات  ،وب�صف ــة خا�ص ــة االبتكاري ــة منهــا لتح�س ــني كف ــاءة �أداء
القطاعات .
د  -زيادة دور القطاعات فـي التنويع االقت�صادي  ،والناجت املحلي الإجمايل .
هـ  -رفع امل�ست ــوى االقت ــ�صادي واالجتماع ــي للمنتفعــني من القطاع ــات  ،وزي ــادة دخ ــل
الفرد .
و  -بناء القدرات الب�شرية للمنتفعني من القطاعات  ،وتوفـري فر�ص عمل .
ز  -تع ــزي ــز ال�شــراكـ ــة مــع القـطـ ــاع اخلـ ـ ــا�ص  ،واحلكومــي  ،واجلمعي ــات التع ــاوني ـ ــة ،
وغريهــا من العنا�صر الفاعلة مبا يخدم م�صالح املنتفعني .
ح  -تهيئــة فــر�ص اال�ستثم ــار  ،وخا�صة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ك�أحــد مرتكــزات
تنمية القطاعات .
ط  -تطوير نظم الت�سويق  ،وتبني �أف�ضل املمار�سات امل�ستدامة فـي القطاعات .
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املــادة ( ) 3
يتوىل �إدارة ال�صندوق جمل�س �إدارة برئا�سة الوزير  ،وع�ضوي ــة (� )6ست ــة �أع�ضــاء ي�صــدر
بتعيينهــم قــرار من الوزيــر  ،بعد موافقــة جملــ�س الوزراء  ،ويحــدد الق ــرار نائب ــا للرئي ــ�س
من بني الأع�ضاء .
املــادة ( ) 4
يكون للمجل�س جميع ال�صالحيات الالزمة لإدارة ال�صندوق  ،والعمل على حتقيق �أهدافه ،
وله على الأخ�ص ال�صالحيات الآتية :
�أ  -و�ضع ال�سيا�سات العامة لل�صندوق  ،ومتابعة تنفـيذها .
ب  -اعتمــاد اللوائــح التنفـيذي ــة  ،واملالي ــة  ،والإداريــة  ،والهيكل التنظيم ــي  ،وامل�سمي ــات
الوظيفـية اخلا�صة بال�صندوق .
ج  -اعتماد �شروط التمويل ومناذج الطلبات ومناذج العقود التي تربم مع املنتفعني
من التمويل وحاالت تعديلها � ،أو �إلغائها .
د �	-إدارة �أمــوال ال�صنــدوق وممتلكاته  ،وحتدي ــد امل�صــرف �أو امل�صــارف التي تفتــح بهــا
ح�سابات �أموال ال�صندوق  ،و�إجراءات �سحبها .
هـ �	-إقرار امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي لل�صندوق .
و  -اعتماد امل�شاريع بجميع جماالتها التي ميولها ال�صندوق كليا � ،أو جزئيا .
ز  -املراجعة الدورية ملوارد ال�صندوق  ،والتزاماته .
ح �	-إقرار االتفاقيات التي يربمها ال�صندوق فـي �إطار تنفـيذه امل�شاريع .
ط  -حتديد اجلهات التي يرى املجل�س �أنها م�ؤهلة لتنفـيذ امل�شاريع املعتمدة .
ي  -درا�سة واعتماد الإجراءات اخلا�صة بتنفـيذ امل�شاريع .
ك  -البت فـي التو�صيات والدرا�سات والتقارير املقدمة من الإدارة التنفـيذية .
ل  -االطالع على التقارير املتعلقة بتنفـيذ امل�شاريع  ،واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
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م  -حتديد �شروط الن�شر  ،وا�ستغالل حق امللكية الفكرية الناجتة عن امل�شاريع املمولة
من ال�صندوق  ،مع مراعاة الأنظمة والقوانني املتعلقة بهذا ال�ش�أن .
ن  -اعتماد التقرير ال�سنوي اخلا�ص ب�أن�شطة ال�صندوق .
�س  -املوافقة على التعاقد مع اخلرباء .
ع  -قبــول الهبــات والو�صـايـا والتبــرعــات وفقـا للنظم والقواعد التي يقررها املجل�س ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أهداف ال�صندوق .
ويجوز للمجل�س تفوي�ض الرئي�س فـي بع�ض �صالحياته .
املــادة ( ) 5
يجتم ــع املجل ــ�س ( )3ث ــالث م ــرات فـي ال�سن ــة عل ــى الأق ــل بدع ــوة م ــن رئي�س ــه �أو نائ ــبه ،
وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضــور ثلثــي الأع�ضــاء  ،على �أن يكون من بينه ــم الرئيــ�س
�أو نائبــه  ،وي�صــدر املجلــ�س قراراتــه ب�أغلبيــة الأع�ض ــاء احلا�ضريــن  ،ف�إذا ت�ســاوت الأ�صــوات
يرجح اجلانب الذي فـيه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 6
يكــون لل�صنــدوق مديــر  ،يعني بقــرار من رئي�س املجلــ�س بعــد موافقـة املجلــ�س  ،وتكـون لــه
�صالحيات رئي�س الوحدة  ،وميثل ال�صندوق فـي عالقته مع الغري  ،و�أمام الق�ضاء .
املــادة ( ) 7
دون الإخالل باخت�صا�صاته الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام يخت�ص املدير بالآتي :
�أ � -إعداد م�شروع اخلطة ال�سنوية لل�صندوق  ،وعر�ضه على املجل�س .
ب �	-إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي لل�صندوق  ،وعر�ضه على املجل�س .
ج �	-إعــداد م�شــروع امليزانيــة واحلــ�ساب اخلتام ــي ال�سنوي ــني لل�صن ــدوق  ،وعر�ضهم ــا
على املجل�س .
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د �	-إعــداد م�شروعــات اللوائــح والقواع ــد والإجــراءات و�ش ــروط التموي ــل  ،وعر�ضهــا
على املجل�س .
هـ  -تنفـيذ قرارات  ،وتوجيهات املجل�س .
و �	-إع ـ ــداد التقاري ــر الدوري ــة  ،والتقريــر ال�سنــوي عن ن�ش ــاط ال�صنـ ــدوق  ،ورفعه ــا
�إلــى املجل ــ�س .
املــادة ( ) 8
تتكون موارد ال�صندوق من الآتي :
�أ  -االعتم ــادات التي تخ�ص�صهــا الدولة لل�صندوق بن�سبة (  )%1واحد فـي املائة من
قيمة الناجت املحلي الإجمايل للقطاعات لل�سنة املالية ال�سابقة  ،وت�سدد قبل بداية
ال�سنة املاليــة ب�إيداعهــا فـي ح�ســاب ال�صنــدوق بامل�ص ــرف  ،على �أن يع ــاد النظـ ــر
من وقــت �إىل �آخر  ،فـي مقــدار الن�سب ــة  ،ح�سب حاجة ال�صندوق  ،مبوجب قــرار
مـن جمل�س الوزراء .
ب  -م�ساهم ــات ال�شرك ــات وامل�ؤ�س ــ�سات والأف ــراد العاملــني ف ــي جم ــاالت القطاع ــات
والأن�شطة املرتبطة بها  ،وحتدد هذه الأن�شطة ون�سب امل�ساهمات عن كل ن�شاط ،
ووقت �سدادها بقرار من الوزير بعد التن�سيق مع جمل�س الوزراء .
ج  -املقابــل املالـي ال�ستغـالل حـق امللكية الفكريـة الناجتـة عن البحــوث  ،والـدرا�سـات ،
وامل�شاريع التي ميولها ال�صندوق .
د  -العوائد الناجتة عن م�ساهمة ال�صندوق فـي متويل امل�شاريع .
هـ  -عائد ا�ستثمار �أموال ال�صندوق .
و  -الهبات والو�صايا والتربعات التي يقرر املجل�س قبولها .
ز � -أي موارد �أخرى يتم االتفاق ب�ش�أنها مع وزارة املالي ــة .
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املــادة ( ) 9
يقـ ــدم ال�صن ــدوق تقري ــرا �إلــى وزارة املالي ــة مـ ــرة كـ ــل (� )6ست ـ ــة �أ�شه ــر  ،مرفق ــا ب ــه ك�ش ــف
عن ح�سـابـات ال�صنـدوق  ،وعمليـات ال�صرف .
املــادة ( ) 10
يجوز للمجل�س تعديل قرارات متويل امل�شاريع �أو �إلغا�ؤها على �ضوء التقارير التي يتلقاها ،
م ــع م ــا يتــرتـ ــب علــى ذلــك مــن تعــديـل �أو �إلغــاء لالتفــاقيــات املبــرمــة ف ــي هــذا ال�ش ـ�أن ،
وفــي حال الإلغاء ت�سرتد املبالغ غري امل�ستغلة  ،واملعدات التي مت �شرا�ؤها لأغرا�ض متويل
امل�شروع .
املــادة ( )11
يع ــني ال�صن ــدوق بطري ــق التعاقــد مدققــا خارجيــا من بــني املرخ ــ�ص لهم قانون ــا مبزاولــة
املهن ــة  ،يتوىل تدقيــق ح�ساب ــات ال�صن ــدوق  ،و�إجراءات حت�صيل موارده  ،وعملي ــات �صــرف
�أمواله  ،على �أن يقدم تقريرا �سنويا عن ذلك �إىل املجل�س .
املــادة ( ) 12
تعفـى �أمـوال ال�صنــدوق  ،وعائـد ا�ستثمــار هـذه الأمـوال من ال�ضــرائب  ،والـر�ســوم .
املــادة ( ) 13
تعترب �أموال ال�صندوق �أمواال عامة  ،ويتم حت�صيلها طبقا للإجراءات التي حت�صل بها
�أموال احلكومة .

