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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/94
بـ�إن�شــــاء وزارة االقت�صــــــاد
وتحديـد اخت�صا�صاتهـا واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/30ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للتخطيط  ،و�إ�صدار نظامه ،
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ وزارة ت�سمى " وزارة االقت�صاد " ،وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة االقت�صاد وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالـثــــة
دون الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/93بتعديـل م�ســمى وزارة الإ�سكان
�إلى وزارة الإ�سكـ ــان والتخطي ــط العمـ ــرانـي  ،وحتـ ــدي ــد اخت ــ�صا�صاتها واعتمــاد هيكلهـ ـ ــا
التنظيمي  ،ت�ؤول �إلى وزارة االقت�صاد كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات
واملوجودات اخلا�صة بالأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط  ،كما ينقل �إلى وزارة
االقت�صاد موظفو الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط  ،وذلك بذات درجاتهم املالية .
املــادة الرابعــة
يلغى املجل�س الأعلى للتخطيط و�أمانته العامة  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم � ،أو
يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســــــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي الحجــــــة �سنــة 1441هـ
املـوافــــق  18 :من �أغ�سطـــــــــــ�س �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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امللحق رقم ()1
اخت�صا�صات وزارة االقت�صاد
 -1اقرتاح ال�سيا�سات والربامج االقت�صادية والإجراءات الالزمة لتنفيذها  ،وعر�ضها على
جمل�س الوزراء لالعتماد .
 - 2درا�سة وتقييم �أداء القطاعات االقت�صادية  ،وتطورها واجتاهاتها بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية  ،و�إعداد االقرتاحات املنا�سبة لتطوير وتنمية الأداء فيها  ،وعر�ضها على جمل�س
الوزراء العتمادها .
 - 3درا�س ــة وحتليـ ــل املتغيـ ـ ــرات االقت�صـ ــادي ــة الإقليمي ــة والدوليــة  ،ومــدى ت�أثيـرهــا علـ ــى
ال�سيا�سات والربامج االقت�صادية .
 - 4متابعة تنفيذ ال�سيا�سات والربامج والأن�شطة االقت�صادية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 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  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء .
� - 7إقرار م�شاريع خطط التنمية اخلم�سية  ،واعتماداتها املالية  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء .
� - 8إجراء تقييم دوري لل�سيا�سات والر�ؤى امل�ستقبلية والتوجهات العامة واخلطط اخلم�سية
مبراعاة املتغريات االقت�صادية واالجتماعية وغريها .
 - 9و�ضع �أ�س�س التعاون االقت�صادي مع الدول واملنظمات الإقليمية والدولية .
 - 10الإ�سهام فـي العمل على رفع درجة التناف�سية لل�سلطنة فـي امل�ؤ�شرات التنموية العاملية .
� - 11إب ــداء الر�أي فـ ــي م�شروع ــات القوانــني واملرا�سي ــم ال�سلطاني ــة واللوائ ــح ذات ال�صل ــة
بال�سيا�س ــات االقت�صــادية قبل �إ�صــدارها .
 - 12اقتــراح م�شروعـات القوانـني واملرا�سـيم ال�سلطانيـة  ،و�إ�صـدار اللوائـح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الوزارة .
 - 13تعزيز  ،وتطوير التعاون فـي االخت�صا�صات املتعلقة بالوزارة مع غريها من اجلهات
املعنية فـي الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�ص�صة .
 - 14متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات والفعاليات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة
باخت�صا�صات الوزارة .
� - 15أي اخت�صا�صات �أخرى مقررة مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .

مكتـ ــب الوزيـ ــر

الملحــق رقــم ()2
الهيكـــل التنظيمــي لـــوزارة االقت�صـــاد
الوزيــــر

وكيـــل الـــوزارة
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املديرية العامة
للعالقات االقت�صادية اخلارجية

املديرية العامة
املديرية العامة
املديرية العامة املديرية العامة للبحوث املديرية العامة
للقطاعات االقت�صادية للقطاعات االجتماعية للمتابعة والتقييم والدرا�سات التنموية للتخطيط التنموي

املديرية العامة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

