مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 75/9
بقانون التنمية االقت�صادية
�سلطان عمان

نحن قابو�س بن �سعيد

نظرا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
وبناء على ما عر�ضه علينا م�ساعد رئي�س جمل�س التنمية ،
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بالقانون رقم  75/1اخلا�ص بالتنمية االقت�صادية ل�سنة  1975املرفق ن�صه اعتبارا من
اليوم الأول من �شهر فرباير . 1975
املــادة الثانيــــة
على جميع الوزراء كل فيما يخ�صه تنفيذ هذا القانون  ,وين�شر فـي اجلريدة الر�سمية .
�صدر عنا بتاريخ  20 :من حمــرم �سنة 1395هـ
املـوافـــــــــــــــــــــق  1 :من فربايـر �سنة 1975م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون التنمية االقت�صادية ل�سنة 1975
رقم 75/1
ا�سم القانون وبدء نفاذه
املـــادة ( ) 1
ي�سمى هذا القانون " قانون التنمية االقت�صادية ل�سنة  " 1975وي�سري مفعوله اعتبارا من
اليوم الأول من �شهر فرباير . 1975
تف�سري
املـــادة ( ) 2
فـي هذا القانون ومامل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر  ،يكون للكلمات التالية املعاين
املو�ضحة �أمام كل منها :
املجل�س :
تعني جمل�س التنمية امل�شكل مبقت�ضى املر�سوم ال�سلطاين رقم . 1974/41
�أمانة املجل�س :
تعني �أمانة جمل�س التنمية .
امل�شروعات :
تعني �أية م�شروعات ا�ستثمارية متول كليا �أو جزئيا من الدولة �سواء �أكانت متعلقة بقطاعات
اخلدمات واملرافق العامة �أو الإنتاج .
الدرا�سات اال�ست�شارية:
تعنــي �أيــة ارتباطــات ممولــة من الدولــة  ،مع �شركــات �أو م�ؤ�س�ســات بق�صــد �إجــراء درا�س ــات
ا�ست�شارية متعلقة مب�شروعات ا�ستثمارية �أو بالتمهيد لإن�شاء م�شروعات ا�ستثمارية .
امل�ساهمات :
تعني م�ساهمات الدولة فـي ر�أ�س مال ال�شركات العمانية �أيا كان �شكلها القانوين .
القرو�ض :
تعني القرو�ض التي تقدمها الدولة ب�شروط مي�سرة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العمانية ب�صفة
حوافز على زيادة الن�شاط الإنتاجي والتجاري والنمو االقت�صادي .
امتيازات احلماية :
تعني االمتيازات املن�صو�ص عليها فـي قانون حماية ال�صناعات النامية رقم . 1974/4
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امليزانية الإمنائية :
تعني االعتمادات املالية ال�سنوية التي تقررها الدولة وتكون متعلقة بالإنفاق على
"امل�شروعات" �أو "درا�سات ا�ست�شارية " �أو " م�ساهمات " �أو " قرو�ض " باملعاين املو�ضحة فـي
هذا القانون .
اخت�صا�صات جمل�س التنمية
املـــادة ( ) 3
يخت�ص جمل�س التنمية مبا يلي :
 - 1حتديد االهداف وال�سيا�سة العامة للتنمية االقت�صادية  ،واقرتاح ال�سيا�سات
والإجراءات الالزمة لتنفيذها وو�ضع خطط تنمية متفقة مع هذه الأهداف
وال�سيا�سة العامة  .وتعتمد هذه اخلطط من �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم .
 - 2مناق�شة و�إقرار امليزانية الإمنائية ال�سنوية و�إحالتها �إىل جمل�س ال�ش�ؤون املالية .
 - 3حتديــد �أولويـ ــات م�شروعـ ــات التنمي ــة الت ــي تق ــدم �إلي ــه م ــن ال ــوزارات والدوائـ ــر
احلكومية  ،واملوافقة عليها قبل تنفيذها مبا يكفل االلتزام بهذه الأولويات ومبا
يحقق تكامل امل�شروعات وتوافقها مو�ضوعيا وزمنيا .
 - 4حتديد �أولوية الدرا�سات اال�ست�شارية التي تقدم �إليه من الوزارات والدوائر
احلكومية واملوافقة عليها قبل االرتباط بها .
 - 5و�ضع ال�شروط والقواعد العامة املنظمة " للقرو�ض " وامل�ساهمات التي يوافق
عليها املجل�س �ضمن امليزانية الإمنائية ال�سنوية .
 - 6املوافقة على امتيازات احلماية التي يقرتحها الوزير املخت�ص طبقا لقانون
حماية ال�صناعات النامية رقم � ، 1974/4إذا ما كانت االمتيازات املقرتحة تنطوي
على �أية مزايا �أو حقوق احتكارية .
 - 7تن�سيق �أن�شطة الوزارات والدوائر احلكومية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية .
 - 8تلقي تقارير متابعة تنفيذ امل�شروعات والدرا�سات اال�ست�شارية من الوزارات والدوائر
احلكومية .
�	- 9إ�صدار تقرير �سنوي عن متابعة تنفيذ خطة التنمية .
�	- 10أية مو�ضوعات �أخرى يحيلها �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم �إىل املجل�س .
املـــادة ( ) 4
تظل الوزارات والدوائر احلكومية م�س�ؤولة  ،كل فـي حدود اخت�صا�صها  ،عن �إجراءات
ومتابعة التنفيذ الفعلي للم�شروعات والدرا�سات اال�ست�شارية بعد �إقرارها من جمل�س
التنمية �ضمن امليزانية الإمنائية ال�سنوية .
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املـــادة ( ) 5
يتم االرتباط املايل النهائي على امل�شروعات والدرا�سات اال�ست�شارية املقرتحة من الوزارات
والدوائر احلكومية طبقا لل�شروط والأو�ضاع ومن قبل اجلهات املحددة فـي القوانني
واملرا�سيم والقرارات ال�سلطانية ال�سارية ب�شرط �أن ي�سبق ذلك موافقة جمل�س التنمية
على اعتماد هذه امل�شروعات والدرا�سات اال�ست�شارية فـي امليزانية الإمنائية ال�سنوية وفـي
خطط التنمية .
املـــادة ( ) 6
للمجل�س �أن يطلب من الوزارات والدوائر احلكومية موافاة �أمانة املجل�س بكافة البيانات
والدرا�سات والإح�صاءات الالزمة ملمار�سة اخت�صا�صاته .
امليزانية الإمنائية ال�سنوية وخطط التنمية
املـــادة ( ) 7
تكـ ــون الـ ــوزارات والدوائ ــر احلكومي ــة م�س�ؤول ــة  ،كل فـي ح ــدود اخت�صا�صه ــا  ،عن إ�ج ــراء
الدرا�سات االقت�صادية والفنية للم�شروعات والرتباطات الدرا�سات اال�ست�شارية وكذلك
تقدير تكلفتها قبل التقدم بها �إىل جمل�س التنمية .
املـــادة ( ) 8
تقدم الوزارات والدوائر احلكومية �إىل �أمانة املجل�س قبل �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء كل �سنة
مالية بيانا بامل�شروعات والدرا�سات اال�ست�شارية وامل�ساهمات والقرو�ض التي تقرتح �إدراجها
فـي امليزانية ال�سنوية مقرونا بالدرا�سات االقت�صادية التي مت على �أ�سا�سها حتديد هذه
املقرتحات  ،ومع قيام كل جهة برتتيب امل�شروعات املتقدمة بها بح�سب ما تراه من �أولويات
فـي القطاع امل�س�ؤولة عنه .
املـــادة ( ) 9
يقوم املجل�س مبناق�شة مقرتحات امليزانية الإمنائية ال�سنوية واتخاذ قرار ب�ش�أنها و�إحالتها
�إىل جمل�س ال�ش�ؤون املالية لت�ضمينها امليزانية العامة للدولة .
املـــادة ( ) 10
ت�شمل �أول خطة للتنمية الفرتة من  1980 - 1976وتقدم الوزارات والدوائر احلكومية كل
فـي حدود اخت�صا�صها �إىل �أمانة املجل�س ما تقرتح تنفيذه خالل تلك اخلطة من م�شروعات
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ودرا�سات ا�ست�شارية وقرو�ض وم�ساهمات مع بيان توزيعها جغرافيا وتقدير مبدئي لتكلفة
كل منها وحتديد لأولوياتها  .وكذلك الدرا�سات االقت�صادية والفنية التي مت على �أ�سا�سها
اقرتاح كل منها .
املـــادة ( ) 11
تقدم الوزارات والدوائر احلكومية �إىل �أمانة املجل�س تقارير متابعة �شهرية عن اخلطوات
التي يتم تنفيذها فعال بالن�سبة لكل م�شروع مت �إقراره  ،وكذلك تقارير متابعة عن
الدرا�سات اال�ست�شارية مع بيان �أوجه و�أ�سباب التفاوت بني تواريخ وحجم التنفيذ الفعلي
وما كان م�ستهدفا فـي اخلطة الأ�صلية .
املـــادة ( ) 12
تقدم الوزارات والدوائر احلكومية �إىل �أمانة املجل�س  ،كل فـي حدود اخت�صا�صها  ،بيانا
تف�صيليا بامل�شروعات والدرا�سات اال�ست�شارية والقرو�ض وامل�ساهمات التي مت االرتباط بها
قبل �سريان هذا القانون وال تزال حتت التنفيذ  ،مع موافاة �أمانة املجل�س بتقارير متابعة
�شهرية عن خطوات تنفيذها .
املـــادة ( ) 13
تخ�ص�ص كل وزارة ودائرة حكومية م�س�ؤوال بها يكلف مبتابعة تنفيذ قرارات املجل�س
وبت�سهيل �أعماله .
املـــادة ( ) 14
يخت�ص بتنفيذ ومتابعة القرو�ض وامل�ساهمات التي يوافق عليها املجل�س م�صرف للتنمية
االقت�صادية ي�صدر ب�إن�شائه وحتديد اخت�صا�صاته ونظامه مر�سوم �سلطاين بناء على مقرتحات
يتقدم بها املجل�س .
ا�ستثناء
املـــادة ( ) 15
ال يجوز اال�ستثناء من �أحكام هذا القانون �إال مبر�سوم �سلطاين .
�إ�صدار اللوائح
املـــادة ( ) 16
مل�ساعد رئي�س جمل�س التنمية �أن ي�صدر لوائح من �أجل تنفيذ هذا القانون وحتقيق �أغرا�ضه .
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