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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/9
ب�إن�شاء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية و�إ�صـدار نظامها
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  76/48ب�ش ـ�أن التوقيــع عل ــى املعامــالت املاليــة اخلارجي ــة
والداخلية ،
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/32
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
وعلى قان ــون اجلم ــارك املوحــد لــدول جملــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربي ــة واملر�سـ ــوم
ال�سلطاين رقم  2003/67ال�صادر بتطبيقه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ هيئ ــة عامــة ت�سمـى (الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية) تتب ــع وزارة التج ــارة
وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
تكون للهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل
املايل والإداري  ،وتكون لها �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها والت�صرف فيها
وفقا للقوانني النافذة فـي ال�سلطنة  ،ويعمل فـي �ش�أنها بالنظام املرفق .
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املــادة الثالثــــة
يكـ ــون املقـ ــر الرئي�س ــي للهيئـة العمانيــة لل�شراك ــة من �أجــل التنمي ــة حمافظ ــة م�سق ــط ،
ويجوز �إن�شاء فروع �أو مكاتب لها داخل �أو خارج ال�سلطنة بقرار من جمل�س �أمنائها .
املــادة الرابعـــة
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية) وال�شركات التي ت�ساهم
فيها احلكومة بن�سبة تزيد على  ، %50االلتزام بت�ضمني عقود تنفيذ م�شاريع البنية
الأ�سا�سيـ ــة  ،وعقـ ـ ــود توري ـ ــدات الأ�سلحـ ــة واملعـ ــدات الع�سكريـ ـ ــة والأمني ـ ـ ــة الت ــي تزيـ ـ ـ ــد
قيمتهــا على ( )5000000خم�سة ماليني ريال عماين  ,والتي تكون طرفا فيها  ،بندا ين�ص
على التزام الأطراف مبيزة التعامل بربنامج ال�شراكة من �أجل التنمية  ،وذلك مبراعاة
ال�ضوابط واملعايري امل�شار �إليها فـي البند ( )6من املادة ( )6من النظام املرفق .
املــادة اخلام�سـة
ت�ستثنى من �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/48ب�ش�أن التوقيع على املعامالت املالية
اخلارجيـ ــة والداخلي ــة امل�ش ــار �إلي ــه  ،االتفاقي ــات التــي تربمهــا الهيئ ــة العمانيــة لل�شراك ــة
من �أجل التنمية مع املقاولني واملوردين فـي �إطار تنفيذ برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية .
املــادة ال�ساد�سـة
ي�صدر رئي�س جمل�س �أمناء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية اللوائح والقرارات
الالزم ــة لتنفيــذ �أحكــام ه ــذا املر�سـ ــوم والنظام املرفق  ،وذلك بعد �إقرارهـ ــا مـ ــن جمل ــ�س
الأمن ــاء  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات ت�سري على الهيئة القوانني والنظم املطبقة
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق .
املــادة ال�سابعـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من ربيــع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  3 :من فربايــــــــــــــر �سنة 2014م
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نظام الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
الف�صـــل الأول
تعاريــــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكــام هذا النظـ ــام يك ــون للكلمات والعب ــارات التالي ــة املعنـ ــى املو�ضـ ــح قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـهيئـــة :
الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية .
 - 2الـمجل�س :
جمل�س �أمناء الهيئة .
 - 3الــرئي�س :
رئي�س املجل�س .
 - 4الرئي�س التنفيذي :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .
 - 5برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية :
نهج تعاوين يقوم على �أ�سا�س مكاف�أة الإجنازات املتوقعة  ،يتم تطبيقه بني الأطراف
فـي �إطـ ــار التعاقـ ــدات احلكوميـ ــة ذات ال�صلـ ــة بالإن�شـ ــاءات والتوري ـ ــدات (املدنية
والع�سكري ـ ــة والأمنيـ ــة)  ،وم�شروعــات البنية الأ�سا�سيــة وفق ــا لل�ضوابط واملعايي ــر
التي يقررها املجل�س .
الف�صــل الثانــي
�أهــــداف الهيئـــــة
املــادة ( ) 2
تهدف الهيئة �إىل توفري فر�ص لتدريب وت�أهيل الكوادر العمانية  ،ودعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،وتقوية القطاع اخلا�ص  ،وتعزيز التقنيات القائمة فـي القطاعني احلكومي
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واخلا�ص  ،ودمج التقنيات احلديثة فيهما  ،وتعزيز القدرات الع�سكرية والأمنية لل�سلطنة
فـي جميع م�ستوياتها  ،وتي�سري اال�ستثمار  ،والعمل على تنويع م�صادر الدخل الوطني
وخلق اقت�صاد م�ستدام وفعال  ،وذلك من خالل تطبيق برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية .
الف�صــل الثالـــث
اخت�صا�صــــات الهيئـــة
املــادة ( ) 3
تخت�ص الهيئة بالآتي :
 - 1دعم املبادرات اخلا�صة بتي�سري اال�ستثمار  ،وتعزيز التطور التقني .
 - 2العمل على نقل املهارات واخلربات و�أف�ضل املمار�س ــات الدولية فـي كافة املجاالت
(املدني ــة والع�سكري ــة والأمنيـة) لوحدات اجلهــاز الإداري للدول ــة والأ�شخ ــا�ص
االعتبارية العامة الأخرى وال�شركات والأفراد .
 - 3ت�شجيـ ــع ال�شركـ ــات التناف�سي ــة القائمة ودعـ ــم ت�أ�سي ــ�س �شركــات تناف�سيـ ــة جديـ ــدة
على امل�ستويني الوطني والدويل .
 - 4دعـ ــم ق ــدرة اجله ــات الع�سكري ــة والأمنيــة على الإنتــاج  ،وتعزيـ ــز املعرفـ ــة لديهـ ــا
ونقل التقنيات احلديثة �إليها .
 - 5دعم قطاعات اقت�صادية يحددها املجل�س كقطاعات ا�سرتاتيجية من خالل العمل
على دمج التقنيات احلديثة فيها  ،وتعديل التقنيات امل�ستخدمة بها .
 - 6دع ــم امل�شروعـ ــات ذات البع ــد االجتماعــي واالقت ــ�صادي  ،ول ــو كان ــت غري ربحيـ ــة ،
وب�صفة خا�صة تلك التي من �ش�أنها تعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي .
 - 7دعـ ــم وت�شجيـ ــع تدري ــب وت�أهيــل الكــوادر العمانيــة فـي جميــع القطاع ــات املدني ــة
والع�سكرية والأمنية .
�	- 8إج ــراء البحــوث والدرا�س ــات  ،وو�ضع القواعــد الالزمــة من �أج ــل تنفي ــذ برنامــج
ال�شراكة من �أجل التنمية .
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 - 9تنظي ــم امل ؤ�مت ــرات والن ــدوات والــدورات وور�ش العمــل واللق ــاءات مع املقاولـ ــني
واملوردين للتوعية بكل ما يتعلق بربنامج ال�شراكة من �أجل التنمية  ،واتخاذ كل
ما يلزم مل�ساعدتهم فـي هذا اخل�صو�ص .
 - 10التن�سي ــق مــع وحـ ــدات اجله ــاز الإداري للدول ــة (املدنيــة والع�سكري ــة والأمني ــة)
والأ�شخـا�ص االعتبـاري ــة العامـ ــة الأخ ــرى ف ـ ــي ك ـ ــل م ــا يتعلق بتطبي ــق برنام ـ ــج
ال�شراكة من �أجل التنمية .
� - 11إدارة املفاو�ضات اخلا�صة بتطبيق برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية مع املقاولني
واملوردي ــن با�ستقاللي ــة عن املفاو�ض ــات اخلا�صــة بال�شــروط واملوا�صف ــات الفنيــة
والأ�سعـ ــار الت ــي ت�ستقـ ــل بهـ ــا اجله ــات املعني ــة (املدني ــة والع�سكريـ ــة والأمني ــة) ،
وذلك بالتن�سيق مع تلك اجلهات .
الف�صــل الرابـــع
�إدارة الهيئــــــــــــة
املــادة ( ) 4
يتولـ ــى �إدارة الهيئ ــة جملـ ــ�س �أمن ـ ــاء ي�شك ـ ــل برئا�س ـ ــة وزيــر التجــارة وال�صناعـ ــة  ،وع�ضويـ ــة
كل من :
 - 1الأمني العام بوزارة الدفاع نائبا للرئي�س .
 - 2وكيل وزارة املالية .
 - 3ممثل عن املكتب ال�سلطاين ال تقل رتبته عن عقيد  ،ير�شحه وزير املكتب ال�سلطاين
كل �أربع �سنوات .
 - 4ممثل عن �شرطة عمان ال�سلطانية ال تقل رتبته عن عقيد  ،ير�شحه املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك كل �أربع �سنوات .
وي�ص ــدر بت�شكيــل املجل ــ�س وحتدي ــد مكاف�آت �أع�ضائ ــه ق ــرار من جملــ�س ال ــوزراء ،
بناء على عر�ض الرئي�س .
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املــادة ( ) 5
يحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حالة غيابه � ،أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سته
اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 6
دون الإخــالل باخت�صا�صــات الرئي�س التنفيذي املن�صو�ص عليها فـي ه ــذا النظـ ــام  ،يكـ ــون
للمج ــل�س كافـة ال�صالحيــات و�إ�صــدار القرارات والتو�صيات واتخ ــاذ الإجــراءات الالزمــة
ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها  ،وب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1و�ض ــع ال�سيا�س ــة العام ــة التــي ت�سيــر عليهــا الهيئــة فـي ممار�ستهــا اخت�صا�صاته ــا
وحتقيق �أهدافها .
 - 2اعتماد اخلطة ال�سنوية  ،واخلطط الفرعية للهيئة .
 - 3اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة و�إن�شاء التق�سيمات التنظيمية الفرعية وحتديد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 4اعتماد امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للهيئة  ،ورفعهما �إىل وزارة املالية .
 - 5و�ضـع �ضوابـ ــط ومعاييـ ــر تطبيق برنام ــج ال�شراكـ ــة من �أجل التنمي ــة واال�ستثن ــاء
منه  ،وي�صدر باال�ستثناء قرار من املجل�س فـي كل حالة على حدة .
 - 6املوافق ــة على قب ــول املنح والهبات وامل�ساعدات  ،وذلك وفق ــا للقواعــد التي يقــرها
املجل�س مبا ال يتعار�ض مع �أهداف الهيئة .
 - 7املوافقــة على عقــد القرو�ض وفقا للقوانــني والنظم النافــذة فـي ال�سلطنــة  ،وبعــد
التن�سيق مع وزارة املالية .
 - 8حتديد الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة نظري ما تقدمه من خدمات  ،وذلك بعد
موافقة وزارة املالية .
 - 9ت�شكيل جلان متخ�ص�صة من بني �أع�ضاء املجل�س �أو غريهم وحتديد اخت�صا�صاتها
ومهامها  ،وال تكون تو�صياتها �أو قراراتها نافذة �إال بعد اعتمادها من املجل�س .
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 - 10إ	�ب ــرام االتفاقي ــات ومذكــرات التفاهـم ذات ال�صل ــة باخت�صا�ص ــات الهيئ ــة  ،وذلك
مبراعاة القوانني والنظم النافذة فـي ال�سلطنة .
 - 11اعتمـ ــاد التقاريـ ــر الدوريـ ــة وال�سنويـ ــة التي ترف ــع �إلي ــه مــن الرئيـ ــ�س التنفي ــذي
عن ن�شاط الهيئة .
 -12رفع تقرير �سنوي عن ن�شاط الهيئة ملجل�س الوزراء .
املــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أربع مرات �سنويا على الأقل  ،ويجوز دعوته لالجتماع
كلما اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،وتكون الدعوة خطية �أو �إلكرتونية على �أن يرفق بها
ن�سخة من جدول الأعمال  ،وال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه
على �أن يكون من بينهم الرئي�س  ،وت�صــدر قرارات املجل�س وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين  ،وفـي حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
ويجوز للرئي�س �أن يدعو حل�ضور جل�سات املجل�س من يرى مالءمة ح�ضوره من اخلرباء
واملتخ�ص�صني  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 8
يكون للهيئة رئي�س تنفيذي ي�صدر بتعيينه وحتديد خم�ص�صاته املالية قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 9
ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالتها بالغري .
املــادة ( ) 10
تك ــون للرئي ــ�س التنفيــذي كاف ــة ال�صالحي ــات الالزمــة لتنفيــذ �سيا�ســة الهيئـ ــة وقـ ــرارات
املجل�س  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
� - 1إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفيها .
� - 2إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة  ،والتق�سـيمات التنظيمية الفرعية  ،وعر�ضـهما
على املجل�س .
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� - 3إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وعر�ضه على املجل�س .
� - 4إعداد احل�ساب اخلتامي للهيئة  ،وعر�ضه على املجل�س .
 - 5تنفيذ �سيا�سات الهيئة والقرارات ال�صادرة من املجل�س .
� - 6إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 7إعداد تقارير ربع �سنوية عن ن�شاط الهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 8إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 9أي اخت�صا�صات �أخرى ي�صدر بها قرار من املجل�س .
الف�صــل اخلامـــ�س
ماليـــــة الهيئـــــــة
املــادة ( ) 11
تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3عوائد ا�ستثمار �أموال الهيئة .
 - 4املنح والهبات وامل�ساعدات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا لأحكام هذا النظام .
 - 5القرو�ض التي حت�صل عليها الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام .
 - 6ما يحدده املجل�س من موارد �أخرى بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 12
تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها �إىل وزارة املالية  ،وتبد�أ ال�سنة املالية للهيئة
فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام  ،وذلك
فيما عدا ال�سنة املالية الأوىل  ،فتبد أ� من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من دي�سمرب من العام التايل .
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املــادة ( ) 13
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 14
تعترب �أم ــوال الهيئــة الثابتــة واملنقولــة وعوائــد ا�ستثماراته ــا �أمـ ــواال عام ــة تتمت ــع مبزاي ــا
وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها على �أموال املدينني  ،وللهيئة حت�صيل املبالغ امل�ستحقة
لها بالطرق  ،ووفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة ( ) 15
تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،وقانون تنظيم االت�صاالت .
املــادة ( ) 16
ي ـ�ؤول �إىل اخلزان ــة العامة الفائ�ض الذي حتققه الهيئة من مواردها  ،وذلك بع ــد اقتط ــاع
جميــع النفق ــات اجلاري ــة وال ــر�أ�س مالي ــة وغريها وفق ــا للقواع ــد التي يحددهــا املجل ــ�س
بعــد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 17
يكون للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ي�صدر بتعيينه
وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س  ،وذلك دون الإخالل بقانون الرقابة املالية والإدارية
للدولة .
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