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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2012/30
ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط و�إ�صدار نظامه
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/94ب�إن�شاء جمل�س التن�سيق االقت�صادي وت�شكيله وحتديد
اخت�صا�صاته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/38ب�إلغاء وزارة االقت�صاد الوطني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش�أ جمل�س ي�سمى " املجل�س الأعلى للتخطيط "  ،ويعمل فـي �ش�أنه ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يكــون للمجلــ�س �أمانــة عامــة تتمتـع بال�شخ�صيــة االعتباريــة واال�ستقــالل املالــي والإداري ،
ويكون مقرها حمافظة م�سقط .
املــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إىل الأمانة من وزارة االقت�صاد الوطني " امللغاة " جميع املخ�ص�صات واملوجودات اخلا�صة
باملديريات العامة للتخطيط التنموي  ،وتنمية القطاعات اخلدمية  ،وتنمية القطاعات
الإنتاجيــة  ،والعالق ــات االقت�صادي ــة  ،وال�ش ـ�ؤون االقت�صادي ــة  ،و�شـ ـ�ؤون القطـ ــاع اخل ــا�ص ،
والتق�سيمات الإدارية التابعة لوكيلي وزارة االقت�صاد الوطني لل�ش�ؤون االقت�صادية و�ش�ؤون
التنمية  ،كما ينقل �إليها بذات درجاتهم املالية جميع موظفـي املديريات املذكورة .
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املــادة الرابعــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/94امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام
املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة اخلام�سة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  5 :من رجـب �سنة 1433هـ
املـوافـــــق  26 :من مايــو �سنة 2012م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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نظام املجل�س الأعلى للتخطيط
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحك ــام هــذا النظــام يكــون للكلمــات التاليــة املعنـى املبني قرين كــل منهـا مـا لــم
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
املجلـــــ�س  :املجل�س الأعلى للتخطيط .
الأمانـــــة  :الأمانة العامة للمجل�س .
املـــادة ( ) 2
يهدف املجل�س �إىل و�ضع اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الالزمة لتحقيق التنمية امل�ستدامة
فـي ال�سلطنة  ،و�إيجاد الآليات التي من �ش�أنها تطبيق تلك اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ،
و�صوال �إىل حتقيق التنوع االقت�صادي واال�ستغالل الأمثل للموارد الطبيعية والب�شرية
املتاحة .
املـــادة ( ) 3
للمجل�س فـي �سبيل حتقيق �أهدافه ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة للتنمية طويلة املدى فـي �ضوء املوارد الطبيعية
والب�شرية املتاحة واحتياجات التنمية امل�ستدامة .
 - 2حتدي ـ ــد الر�ؤي ـ ــة امل�ستقبليـ ــة والتوجهـ ـ ــات العامـ ـ ــة والآلي ــات الالزمـ ــة لتنفـي ـ ــذ
اال�سرتاتيجيات مبا يحقق �أهداف التنمية امل�ستدامة .
 - 3و�ضع اال�سرتاتيجية العمرانية لل�سلطنة و�إقرار ال�سيا�سة العامة للتخطيط العمراين
فـي �ضوء خطط التنمية املعتمدة ووفقا لالعتبارات االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية .
 - 4و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للإح�صاء واملعلومات .
 - 5و�ضع معايري لتحديد �أولويات م�شروعات التنمية و�أ�ساليب التخطيط التنموي ،
مبا ي�ضمن حتقيق التوازن بني البعدين االقت�صادي واالجتماعي للتنمية .
�	- 6إقرار امليزانية الإمنائية ال�سنوية .
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�	- 7إقرار م�شاريع خطط التنمية اخلم�سية واعتماداتها املالية .
� - 8إجراء تقييم دوري لال�سرتاتيجيات والر�ؤى امل�ستقبلية والتوجهات العامة واخلطط
اخلم�سية مبراعاة املتغريات االقت�صادية واالجتماعية وغريها من املتغريات .
 - 9و�ضع �أ�س�س التعاون االقت�صادي لل�سلطنة مع الدول واملنظمات الإقليمية والدولية .
 - 10ما يكلف بدرا�سته من قبل جاللة ال�سلطان .
املـــادة ( ) 4
ي�شكل املجل�س برئا�سة جاللة ال�سلطان وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
 وزير التجارة وال�صناعة وزير الداخلية . الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية . وزير التعليم العايل . وزير الإ�سكان . وزير النقل واالت�صاالت . وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .وللمجل�س اال�ستعانة مبن يراه منا�سبا حل�ضور جل�ساته واال�شرتاك فـي مداوالته .
املـــادة ( ) 5
ير�أ�س جاللة ال�سلطان اجتماعات املجل�س  ،ويجوز �أن ينعقد برئا�سة نائب الرئي�س  ،وفـي
هذه احلالة ال تكون القرارات التي ي�صدرها املجل�س نافذة �إال بعد اعتمادها من جاللة
ال�سلطان .
املـــادة ( ) 6
يجتمع املجل�س ب�صفة دورية مبا ال يقل عن �أربع مرات فـي ال�سنة بدعوة من رئي�سه  ،وكلما
دعت احلاجة �إىل ذلك .
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املـــادة ( ) 7
للمجل�س التن�سيق مع جمل�س الوزراء �أو املجال�س واللجان املتخ�ص�صة فـي الأمور املت�صلة
باخت�صا�صاته .
املـــادة ( ) 8
للمجل�س ت�شكيل جلان  -من بني �أع�ضائه ومن غريهم  -متخ�ص�صة بقطاعات �أو مبو�ضوعات
�أو مبحافظات حمددة  ،وتكليفها مبهام تدخل فـي اخت�صا�صه  ،على �أن تلتزم هذه اللجان
بتقدمي تقارير للمجل�س عن املهام املكلفة بها .
املـــادة ( ) 9
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة التعاون مع املجل�س  ،و�إمداده مبا يطلبه من معلومات
�أو �إح�صائيات �أو غري ذلك مما يدخل فـي اخت�صا�ص املجل�س .
املـــادة ( ) 10
يتوىل ت�سيري �أمور الأمانة املالية والإدارية �أمني عام ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين .
املـــادة ( ) 11
ميثل الأمني العام الأمانة �أمام الق�ضاء وفـي مواجهة الغري وتكون له كافة ال�صالحيات
املالية والإدارية املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني واملرا�سيم التي ت�سري على وحدات
اجلهاز الإداري للدولة .
املـــادة ( ) 12
ت�سري على الأمانة القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وتطبق على موظفيها �أحكام قانون اخلدمة املدنية .
املـــادة ( ) 13
تخت�ص الأمانة بالآتي :
� - 1إعداد تقارير دورية عن متابعة تنفيذ ما اتخذه املجل�س من قرارات .
 - 2متابعة �أعمال اللجان امل�شكلة من قبل املجل�س .
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� - 3إجراء البحوث والدرا�سات فـي املو�ضوعات املت�صلة باخت�صا�صات املجل�س .
 - 4الدعوة لعقد اجتماعات املجل�س .
 - 5تلقي اقرتاحات اجلهات املعنية  ،وو�ضع ت�صور ب�ش�أنها ورفعها �إىل املجل�س .
 - 6حفظ حما�ضر اجتماعات املجل�س .
 - 7ما تكلف به من �أعمال من قبل املجل�س .
املـــادة ( ) 14
تكون للأمانة ميزانية م�ستقلة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية لها فـي الأول من �شهر يناير وتنتهي
فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل من
تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ذات العام .
املـــادة ( ) 15
تعفى الأمانة من كافة ال�ضرائب والر�سوم  ،ما مل ين�ص قانون �أو مر�سوم �سلطاين �آخر
على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 16
تتكون املوارد املالية للأمانة من االعتمادات التي تخ�ص�ص لها فـي امليزانية العامة للدولة .
املـــادة ( ) 17
تعترب �أموال الأمانة �أمواال عامة وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها على
�أموال املدينني  ،وللأمانة حماية هذه الأموال وحت�صيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي
حت�صل بها ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة .

