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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2016/48

باإن�سـاء ال�سنــدوق الوطنـي للتدريــب واإ�ســدار نظامــه 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 101/ 96 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ين�ساأ مبوجب هذا املر�سوم �سندوق ي�سمى "ال�سندوق الوطني للتدريب" يتمتع بال�سخ�سية 

العتبارية وال�ستقالل املايل والإداري ، ويعمل فـي �ساأنه بالنظام املرفق .

املــادة الثانيــــة

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق الوطني للتدريب اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ 

اأحكام النظام املرفق بعد اإقرارها من املجل�س .

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 15 من محــــــــرم �سنــة 1438هـ

املـوافــــق : 17 من اأكتوبــــــر �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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نظــام ال�سنــدوق الوطنــي للتدريــب

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

ال�سنـــدوق : 

ال�سندوق الوطني للتدريب .

املجلــــ�س : 

جمل�س اإدارة ال�سندوق .

الــــرئيـــ�س : 

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق .

الرئيــ�س التنفـيـــذي : 

الرئي�س التنفـيذي لل�سندوق .

املــادة ) 2 (

ال�سندوق موؤ�س�سة خا�سة ذات نفع عام ، تهدف اإىل جت�سري الفجوة املهارية بني العر�س 

والطلب فـي �سوق العمل ، من خالل بناء كفاءات وطنية مناف�سة عامليا .

املــادة ) 3 ( 

يتخذ ال�سندوق من حمافظة م�سقط مركزا له ، ويجوز له اأن ين�سئ فروعا فـي ال�سلطنة 

بقرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .

املــادة ) 4 ( 

لل�سندوق كافة ال�سالحيات لتحقيق اأهدافه ، وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

1 - تقييــــم الو�ســــع الراهــــن جلهـــود التدريــــب فــــي ال�سلطنـــة بهـــدف �ســــد الفجــــــوة 

بني متطلبـــــات كـــل مـــن : القطــــــاع اخلـــا�س وامل�سروعـــات الوطنيـــة من الكفــــاءات 

والتخ�س�سات ، وبني العر�س فـي �سوق العمل .
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2 - حتديد اأولويات التدريب واحتياجات �سوق العمل ، ل �سيما احتياجات القطاعات 

الواعـــــدة وامل�سروعـــــات التنمويـــة من الكفـــاءات واملهـــارات ، مــن خـــالل التعـــاون 

مع القطاع اخلا�س والعمل امل�سرتك مع اجلهات املعنية .

بناء بنية معلوماتية �ساملة لدعم التدريب ، من خالل جمع البيانات واملعلومات   - 3

املتعلقة بجانبي العر�س والطلب ، ومدخالت وخمرجات برامج التدريب املختلفة .

تقديـــم الدعــــم وال�ست�ســـارات للجهــات املعنيــة من احلكومـــة والقطـــاع اخلــــا�س ،   - 4

فـيما يتعلق ب�سيا�سات التدريب والت�سغيل واملعايري العاملية للجودة والعتماد .

 ، التدريــب  الرائــدة فـي جمـــال  املحليـــة والعاملية  املوؤ�س�ســات  ال�سراكــــات مع  بنـــاء   - 5

وال�ستفادة من براجمها حمليا لدعم القطاعات ال�سرتاتيجية والقطاع اخلا�س .

حتديد معايري متويل الربامج التدريبية ، مبا ي�سمل حتديد موا�سفات ومعايري   - 6

و�سروط املناهج املعتمدة للربامج التدريبية التي ميولها ال�سندوق ومعايري جودة 

اأداء املوؤ�س�سات التدريبية .

متويــل الربامــج التدريبيــة التـي تتــالءم مع الروؤيــة الوطنيــة والقطاعــــات ذات   - 7

الأولوية ، وتلبي احتياجات القطاع اخلا�س وامل�سروعات الوطنية من الكفاءات .

8 - متابعة اأداء الربامج التي يتم متويلها عن طريق ال�سندوق .

املــادة ) 5 ( 

يتوىل اإدارة ال�سندوق جمل�س اإدارة ، ي�سكل على النحو الآتي : 

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق                                                                 رئي�ســــــــــــــــــــــــــــــــا .  - 1

اأمني عام جمل�س التعليم                                                                   نائبا للرئيــ�س . - 2

وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب املهني           ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا . - 3

)2( ع�سوين من القطاع اخلا�س من ذوي الكفاءة واخلربة . - 4

)2( ع�سوين من اخلرباء . - 5

الرئي�س التنفـيذي                                                                               ع�سوا ومقررا . - 6
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املــادة ) 6 (

يكون للمجل�س كافة ال�سالحيات ، واإ�سدار القرارات ، واتخاذ الإجراءات الالزمة ملمار�سة 

ال�سندوق اخت�سا�ساته وحتقيق اأهدافه ، وب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

ر�سم ال�سيا�سة العامة لل�سندوق ومتابعة تنفـيذها . - 1

اعتماد لئحة نظام �سري العمل بال�سندوق . - 2

اإقرار اللوائح املنظمة لل�سوؤون املالية والإدارية بال�سندوق و�سوؤون العاملني به . - 3

اإقرار اللوائح والقواعد والإجراءات املنظمة لتمويل الربامج . - 4

اإبرام التفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�سلة باخت�سا�سات ال�سندوق مع اجلهات  - 5

املتخ�س�سة .

اعتمــــــاد الهيكـــــــــل التنظيمـــــي لل�سنــــدوق ، وحتديــــــــد الخت�سا�ســـــــات التف�سيليــــــة  - 6

للتق�سيمات الإدارية به .

اإقرار امليزانية ال�سنوية لل�سندوق ، واعتماد ح�سابه اخلتامي ال�سنوي . - 7

وللمجل�س تفوي�س الرئي�س التنفـيذي فـي اأي من اخت�سا�ساته .

املــادة ) 7 ( 

، ويجوز دعوته  اأ�سهر بدعوة من الرئي�س  يجتمع املجل�س مرة على الأقل كل )3( ثالثة 

لالنعقاد كلما اقت�سى الأمر ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا اإل بح�سور اأغلبية اأع�سائه ،

علــى اأن يكــون من بينهـــم الرئيـــ�س اأو نائبـــه ، وت�سدر القرارات باأغلبيــــة الأ�ســـوات ، وعنــــد 

الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع .

املــادة ) 8 ( 

للمجل�س فـي �سبيل ممار�سته لخت�سا�ساته ت�سكيل جلان دائمة اأو موؤقتة بح�سب مقت�سيات 

العمل .
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املــادة ) 9 ( 

للمجلـ�س ال�ستعانــة مبن يراه من اخلرباء واملتخ�س�سـني حل�سـور اجتماعاتــه اأو جل�ســات 

جلانه ، دون اأن يكون لهم �سوت معدود .

املــادة ) 10 ( 

ي�سـدر بتعـيني رئيــ�س جملــ�س اإدارة ال�ســندوق مر�ســوم �سلطانــي ، ويكون لـــه ال�سالحيــات 

الآتيـــة : 

اعتماد التعاقدات مع اجلهات ال�ست�سارية واملنفذة للربامج التدريبية . - 1

التن�سيـــق مـــع اجلهـــات الإداريـــة املعنيــة والقطــــاع اخلــا�س واملوؤ�س�ســـات الدوليـــة  - 2

مبا ي�ساهم فـي حتقيق اأهداف ال�سندوق .

متثيل ال�سندوق اأمام كافة اجلهات . - 3

تعيني اأع�ساء املجل�س من القطاع اخلا�س واخلرباء ، وحتديد مدة ع�سويتهم . - 4

املــادة ) 11 ( 

يكون لل�سندوق رئي�س تنفـيذي ي�سدر بتعيينه وحتديد اخت�سا�ساته وخم�س�ساته املالية 

قرار من املجل�س ، وميثل ال�سندوق اأمام الق�ساء .

املــادة ) 12( 

اأحكــام قانــون التاأمينــات الجتماعية ال�سادر باملر�سوم  ت�سري علـى العاملــني بال�سنــدوق 

ال�سلطاين رقم 91/72 .

املــادة ) 13( 

يكــون لل�سنــدوق ميزانيــة �سنويــة م�ستقلـــة ، وتبــداأ ال�سنة املالية لـــه فـي الأول من ينايــر ، 

وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام ، عدا ال�سنة املالية الأوىل ، فتبداأ 

من تاريخ العمل بهذا النظام ، وحتى احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته .
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املــادة ) 14( 

تتكون املـوارد املالية لل�سندوق من الآتي : 

العتمادات التي تخ�س�س لل�سندوق فـي امليزانية العامة للدولة . - 1

الهبات والو�سايا والتربعات التي يقرر املجل�س قبولها ، مبا ل يتعار�س مع اأهداف  - 2

ال�سندوق .

املـوارد الأخرى التي يحددها املجل�س . - 3

املــادة ) 15( 

يعني املجل�س م�سرفا اأو اأكرث لإيداع اأموال ال�سندوق فـيه .

املــادة ) 16( 

يعفى ال�سندوق من كافة ال�سرائب والر�سوم ، وذلك دون الإخالل باأحكام قانون اجلمارك 

لــــدول اخلليـــج العربيــــة ال�ســـــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانـــــي  لـــدول جملـــ�س التعاون  املوحــــد 

رقـــم 2003/67 . 

املــادة ) 17( 

يكـــون لل�سنـــدوق مراقـــب ح�سابــــات مرخـــ�س لــــه مبزاولـــة مهنـــة املحا�سبــــة واملراجعـــــة ، 

ي�سـدر بتعيينـه وحتديـد اأتعابـه قـرار مـن املجلـ�س .




