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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/100

باإن�ساء �حدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان 2040 

�تحديد اخت�سا�ساتها �اعتماد هيكلها التنظيمي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/31 باعتماد الهيكل التنظيمي لالأمانة العامة ملجل�س 

الوزراء ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/50 باإن�ساء وحدة دعم التنفيذ واملتابعة ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/33 باإ�سدار نظام وحدة دعم التنفيذ واملتابعة ، 

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأ�لـــــى

تن�ساأ وحدة ت�سمى " وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 2040 "، تتبع جمل�س الوزراء ، وحتدد 

اخت�سا�ساتها وفقا للملحق رقم )1( املرفق .

ومتار�س الوحدة تلك الخت�سا�سات بالتن�سيق مع الأمانة العامة ملجل�س الوزراء .

املــادة الثانيــــة 

 )2( رقم  للملحق  وفقا   2040 روؤية عمان  تنفيذ  التنظيمي لوحدة متابعة  الهيكل  يعتمد 

املرفق .
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املــادة الثالـثــــة

يكون لوحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان 2040 رئي�س ، ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين .

املــادة الرابعــة

�احلقوق  �الأ�سول  املخ�س�سات  كافة   2040 عمان  ر�ؤية  تنفيذ  متابعة  �حدة  اإلى  توؤ�ل 

�اللتزامات �املوجودات اخلا�سة بكل من : �حدة دعم التنفيذ �املتابعة ، �املديرية العامة 

ملتابعة اخلدمات احلكومية فـي الأمانة العامة ملجل�س الوزراء .

املــادة اخلام�ســــــــة

التنفيذ  دعم  �حدة   : من  كل  موظفو   2040 عمان  ر�ؤية  تنفيذ  متابعة  �حدة  اإلى  ينقل 

�املتابعة ، �املديرية العامة ملتابعة اخلدمات احلكومية من الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ، 

�ذلك بذات درجاتهم املالية . 

املــادة ال�ساد�ســـــــــة

تلغى �حدة دعم التنفيذ �املتابعة ، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، اأ� يتعار�س مع 

اأحكامه .

املــادة ال�سابعــــــــــة  

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، �يعمل به من تاريخ �سد�ره .

�سـدر فـي : 28 من ذي الحجـــة �سنــة 1441هـ

املـوافــــق : 18 من اأغ�سطـــــــ�س �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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امللحق رقم )1(

اخت�سا�سات �حدة متابعة تنفيذ ر�ؤية عمان 2040

1 - متابعة تنفيذ اأهداف الروؤية امل�ستقبلية عمان 2040 ونتائجها ، وموؤ�سرات اأداء اجلهات 

املنوط بها حتقيقها . 

2 - تقدمي الدعم وامل�ساندة للجهات املعنية بالروؤية امل�ستقبلية عمان 2040 ، ومتابعتها ، 

وذلك ل�سمان جناح تنفيذها .

3 - العمل على توفري بيئة حمفزة لتنفيذ الروؤية امل�ستقبلية عمان 2040 ، مبا فـي ذلك 

م�ساريع اخلطط التنموية والقت�سادية ، وو�سع احللول واملعاجلات املنا�سبة ملواجهة 

العقبات التي تعرت�سها .

بالروؤية  املعنية  اجلهات  خمتلف  بني  الفاعلة  ال�سراكة  وتعزيز   ، اإيجاد  على  العمل   -  4

واخلطط  الروؤية  هذه  تنفيذ  ل�سمان   ، اخلا�س  والقطاع   2040 عمان  امل�ستقبلية 

وامل�ساريع التنموية والقت�سادية ذات ال�سلة .

5 - تعزيز ، وتطوير التعاون مع اجلهات احلكومية ، لتمكينها من التميز ، وتر�سيخ ثقافة 

البتكار ومبادئ اجلودة ال�ساملة ، وفق اأف�سل املمار�سات الإدارية . 

6 - متابعة اخلدمات التي تقدم للجمهور للتاأكد من جودتها وفق املعايري املعتمدة .

7 - و�سع النظم والإجراءات الكفيلة حل�سول املتعاملني مع اجلهات احلكومية اخلدمية 

على اأف�سل اخلدمات .

8 - متابعة تنفيذ ال�سيا�سات اخلا�سة بتب�سيط الإجراءات ، وت�سهيل اخلدمات .
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