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نهضة متجددة
مشروع إعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة



الوعـــد 
والوفاء 

1

في الثالث والعشرين من فبراير 2020م، ألقى جاللة السلطان هيثم بن طارق 
الوفي  فيه شعبه  ألهم  الذي  التاريخي  خطابه   - ورعاه  الله  حفظه   - المعظم 
الستكمال نهضة عمان المتجددة، حيث جسد جاللته - أعزه الله - في الخطاب 
مالمح رؤيته من أجل االرتقاء بعمان إلى مستوى طموحات وآمال شعبه في 

شتى المجاالت.

وقد أطلق جاللته - أيده الله - خالل الخطاب التاريخي وعده بإعادة هيكلة الجهاز 
اإلداري للدولة، ثم ما لبث أن ترجمه إلى توجيهات سديدة لدى ترؤسه اجتماع 
مجلس الوزراء الموقر في الثالث من مارس 2020م، حيث نصت التوجيهات 
السامية على "ضرورة المضي قدما في إعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة 

وتطويره لكي يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة".

وخالل أقل من ستة أشهر من الوعد السامي لجاللة السلطان المعظم - أبقاه 
ليكون  العلن  إلى  يخرج  الجديد  بهيكله  للدولة  اإلداري  الجهاز  هو  ها   - الله 
إشراقا،  أكثر  لمستقبل  تطلعاتهم  العمانيون  عليه  سيبني  الذي  األساس 

ويجسد حكومة جديدة لنهضة متجددة.



الخـــروج بهــيكل جديد للجـهاز اإلداري للدولة 
يمهد لتحقيق أولويات رؤية عمان 2040. 1

2

3

4

الحكومية  القطاعات  إدارة  على  القدرة  ضمان 
بكفاءة في األداء ووضوح في االختصاصات.

االستغالل األمثل للموارد البشـــرية المــــوجودة 
فــــي الجـــــهاز اإلداري للدولة نـوعا وَكًما.

أهداف
المشروع:

1

ضمان وجود خدمات حكومية ذات 
جودة عالية تواكب تطلعات المواطن.

5

تعــــزيـز الالمركزية في الحكومة وتمكين 
المحافظات.



الدفع بأداء وخدمات الحكومة 2
نحو ما يتناسب مع أولوية 

الحكومة اإللكترونية.

2 دوافع
إعادة الهيكلة:

4

تعزيز القدرة على التكيف مع 3
األوضاع المالية عبر ترشيق 

الجهاز اإلداري للدولة.

الحاجة إلى رفع كفاءة األداء الحكومي 
من أجل تعزيز الخدمات الحكومية 

وتسريع عجلة التنمية وتحسين بيئة 
ممارسة األعمال واالرتقاء بتنافسية 

االقتصاد الوطني.

تنص رؤية عمان 2040 1
على أهمية وجود جهاز 

إداري مرن ومبتكر يقوم 
على مبادئ واضحة 

للحوكمة.



التنظيم القطاعي بحيث تتضح 
اختصاصات ومسؤوليات وأدوار كل 

وحدة ضمن القطاعات الحكومية.

تجنب ازدواجية االختصاصات أو 
تعارضها بين مختلف الوحدات في 

الجهاز اإلداري للدولة.

وجود أطر للحوكمة الفاعلة   
        للموارد والمشاريع.

3 االعتبارات 
التي تم األخذ

بها:
االنسجام مع المعايير التي وضعتها 
رؤية عمان 2040 للجهاز اإلداري مثل 

تجويد أداء الحكومة والخدمات 
الحكومية، والفاعلية في التخطيط 

والتنظيم والمتابعة والتقويم.
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4 مراحل
المشروع:

تحليل الهيكلة الحالية للجهاز اإلداري 
للدولة على ثالثة مستويات: 
المستوى العام، والمستوى 

القطاعي، ومستوى الوحدات.

تقييم أداء وقيمة مخرجات الوحدات 
الحكومية في ظل الهيكلة الحالية 

للجهاز اإلداري للدولة.

قياس حجم اإلنفاق الحكومي في 
ظل الهيكلة الحالية ومدى إمكانية 

تقليصه عبر هيكلة أكثر كفاءة 
ومرونة.

مواءمة تلك المعايير مع مدى 
قدرتها على تلبية أولويات رؤية 

عمان 2040.

إيجاد خيارات هياكل جديدة تعكس القطاعات الحكومية 
بشكل واضح.

الخروج بالهيكل الجديد المتكامل للجهاز اإلداري للدولة.
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إلغاء خمسة مجالس بحيث تؤول االختصاصات المناطة بها 
والمتعلقة برسم السياسات وإقرار االستراتيجيات العامة والخطط 

التنموية والقطاعية الى مجلس الوزراء، وتتولى الوزارات المعنية باقي 
االختصاصات المرتبطة بالجوانب التنفيذية فيها.

دمج عشر وزارات لتكون خمس وزارات, وذلك على النحو اآلتي:

 المجلس األعلى
للتخطيط

مجلس
التعليم

 مجلس الشؤون المالية
وموارد الطاقة

 مجلس البحث
العلمي

مجلس الخدمة
المدنية

استحداث مجلس جديد باسم 
مجلس شؤون المحافظات. 

"وزارة العدل والشؤون القانونية" 
نتيجة دمج وزارتي العدل والشؤون 

القانونية.

"وزارة الثقافة والرياضة والشباب" 
نتيجة دمج وزارة الشؤون الرياضية ووزارة 
شؤون الفنون و قطاع الثقافة في وزارة 

التراث والثقافة.

"وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات"
نتيجة دمج وزارة النقل ووزارة التقنية واالتصاالت.

"وزارة التراث والسياحة"
نتيجة دمج وزارة السياحة وقطاع التراث في 

وزارة التراث والثقافة وكذلك نقل بعض 
اختصاصات الهيئة العامة للصناعات الحرفية 

إليها.

"وزارة العمل"
نتيجة دمج وزارة الخدمة المدنية ووزارة 

القوى العاملة والمركز الوطني 
للتشغيل والصندوق الوطني 

للتدريب.

ثانيا/ الوزارات:

أوًال: المجالس:

التشكيل الجديد 
للجهاز اإلداري

للدولة:
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تعديل مسميات ستة وزارات، وذلك نتيجة إضافة قطاعات إليها من 
اختصاصاتها  ونقل  والمؤسسات  الهيئات  بعض  إلغاء  أو  أخرى  وزارات 

إليها وهي: 

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار 
نتيجة نقل اختصاصات الهيئة العامة لترويج 

االستثمار وتنمية الصادرات إليها.

وزارة الطاقة والمعادن
لتشمل قطاعات النفط والغاز والكهرباء 

والتعدين وأيلولة الهيئة العامة 
للتعدين إليها.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
واالبتكار  نتيجة نقل اختصاصات مجلس 

البحث العلمي وأمانته العامة إليها وكذلك 
نقل االختصاصات المتعلقة بالتدريب 

المهني في وزارة القوى العاملة إليها.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية 
وموارد المياه  نتيجة نقل قطاع 
موارد المياه ومركز سالمة وجودة 

الغذاء من وزارة البلديات اإلقليمية 
وموارد المياه إليها وكذلك إلغاء الهيئة 

العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي 
وايلولة اختصاصاتها إليها.

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني   
نتيجة نقل االختصاصات المتعلقة بالتخطيط 

العمراني من األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط. 

وزارة اإلعالم  تشمل الهيئة العامة 
لإلذاعة والتلفزيون والمديرية العامة 

لالتصاالت في األمانة العامة لمجلس 
الوزراء ومركز التدريب اإلعالمي 

ومؤسسة عمان للصحافة والنشر 
واإلعالن. 

يتبع.. ثانيا/ الوزارات:

التشكيل الجديد 
للجهاز اإلداري

للدولة:

استحداث وزارة جديدة باسم
 "وزارة االقتصاد "

نتيجة إلغاء المجلس األعلى للتخطيط وأمانته العامة وآيلولة اختصاصاتهما إليها.

إلغاء
 وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه

وإنشاء  بلدية في كل محافظة تكون مستقلة في أداء أعمالها، وبحيث يكون لها فروع في 
الواليات وتخضع لنوع من اإلشــــــــراف الوصائي للمحافظين وذلك في إطار التوجه لتنمية 
المحافظات وتعزيز دور المحافظين من خالل توليهم مسؤولية األشراف على العمل البلدي 

في المحافظات.
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استحداث سبع مؤسسات جديدة من خالل الغاء / نقل اختصاصات 
قائمة لديها وذلك على النحو التالي: -

ثالثا/ الوحدات المستحدثة:

إلغاء وزارة البيئة 
وتحويلها إلى 
"هيئة البيئة".

التشكيل الجديد 
للجهاز اإلداري

للدولة:

" وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان (2040)"
لتتولى متابعة تنفيذ الرؤية وستؤول إليها 

اختصاصات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من ديوان 
البالط السلطاني . 

"الهيئة العامة للمناطق االقتصادية  الخاصة والمناطق الحرة"
تؤول إليها اختصاصات هيئة المنطقة االقتصادية بالدقم وتتولى اإلشراف على 

كافة المناطق االقتصادية والحرة في السلطنة.

"هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
نتيجة إلغاء كال من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق 

الرفد واالختصاصات المتعلقة بتدريب ودعم الحرفيين في الهيئة العامة 
للصناعات الحرفية ونقل اختصاصاتها إليها.

إنشاء جهاز االستثمار العماني   نتيجة نقل صندوق االحتياطي العام للدولة 
والصندوق العماني لالستثمار والمديرية العامة لالستثمارات في وزارة المالية، كما 

ينقل من وزارة المالية ملكية كافة الشركات واالستثمارات الحكومية ويستثنى من 
ذلك شركة تنمية نفط عمان ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولة والشركات 

التي يصدر بشأنها أمر من جاللة السلطان.

كلية التقنية 
العليا في 

مسقط.

كليات التقنية وعددها (7) في كال من 
إبراء والمصنعة وصاللة و نزوى و عبري 

و شناص.

كلية التربية 
في 

الرستاق.

كليات العلوم التطبيقية وعددها (5) 
في كال من نزوى و صاللة وصحار 

وصور وعبري.

انشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تؤول إليها:

تعديل مسمى هيئة تنظيم الكهرباء والمياه المرتبطة بها لتكون 
بمسمى "هيئة تنظيم الخدمات العامة"، وبحيث يتولى 

مجلس الوزراء تحديد الخدمات التي يتطلب األمر تنظيمها.
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نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 

نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع 

وزير الثقافة والرياضة والشباب 

وزير ديوان البالط السلطاني 

وزير المكتب السلطاني 

وزير الداخلية 

وزير الخارجية 

وزير المالية 

وزير األوقاف والشؤون الدينية 

وزير الطاقة والمعادن

وزير الصحة 

وزير التربية والتعليم 

وزير الدولة ومحافظ مسقط 

وزير العدل والشؤون القانونية 

وزير اإلعالم 

وزير الدولة ومحافظ ظفار 

وزير الدولة ومحافظ مسندم  

وزير التراث والسياحة

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

وزير اإلسكان والتخطيط العمراني 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 

وزير النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

وزير االقتصاد  

وزير التجارة والصناعة وترويج االستثمار

وزير التنمية االجتماعية 

وزير العمل 
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تشكيل مجلس الوزراء 
برئاسة جاللة

السلطان 
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9 النتائج
المأمولة مستقبال

للمشروع:
رفع مستوى كفاءة األداء الحكومي 

بالمقارنة مع اإلنفاق الجاري للموازنة 
العامة للدولة.

تحقيق تنمية تكون أكثر تركيًزا على 
مستوى المحافظات.

إيجاد بيئة أكثر تحفيزا لممارسة 
األعمال واستقطاب االستثمار.

تعزيز مؤشرات السلطنة في األداء 
الحكومي والحكومة اإللكترونية 

وكفاءة اإلنفاق والتنافسية 
االقتصادية والرفاه االجتماعي.

وجود بيئات عمل محفزة للموظفين 
وبأهداف واضحة ومؤشرات قياس 

أداء متفق عليها.




