
Appendix

Appendix I. – Laws and executive provisions

The following list provides an overview of Omani laws dating from 1971/2 to 2009, 

which are directly connected to development, employment and women. For easy 

understanding, the list is divided into subjects and their subcategories. Within each 

category and subcategory a chronological method has been followed from the oldest 

laws to the most recent ones. The names of the laws retain their heading as found in 

the yearly volumes of the Omani statute rolls, the only exception occurred when the 

heading was longer than two or three lines, in this case the name has been 

shortened. 

As has been explained in chapter 5 Omani laws are promulgated in form of sultan’s 

decree or ministerial decision. This fact is fully noted at the end of each law line in its 

abbreviated Arabic form. Certain inconsistencies prevail for the first few years (1971-

1975), where the system used was not yet codified and developed to its current form, 

and therefore includes separate categories for law, sultan’s decree, sultan’s decision

and none for ministerial decision. It is also important to note, that these categories 

are numbered separately and when searching for the law it is important to know not 

only the number, but also its classification as sultan’s decree or ministerial decision. 

The sultan’s decrees form a separate part of the yearly volumes classified in precise 

numerical order, while ministerial decrees are in the second part of the volume, 

divided under the heading of each ministry responsible for promulgation. 

With the exception of The Basic Law of State, new Labor Law and some foreign 

investment related laws, no laws or legal provisions are available in English. Thus for 

the future reference of the researcher, the list has been written in Arabic script in the 

form as it appears in yearly statute rolls of Oman.  



Subject and subcategories list:

I.         Development and planning

Institutional structure, Investment and finance, Planning for 

development and economy

II. Citizenship 

Citizenship, Human rights, Civil society

III. Education

IV. Employment

Labor law and amendments, Civil service codes, Omanization

V. Social welfare: social security, social insurance and retirement

VI. Commerce, industry and entrepreneurship

VII. Land laws

VIII. International relations

IX. Legal, legislature, judiciary

X. Government apparatus, structure and institutions

Royal court, Police and military, Majlis of Oman, Institutional structure 

and competencies

Note: Each law with relevance is mentioned only once in the most appropriate place.



I.

DEVELOPMENT AND PLANNING 

Institutional structure

م س15/197216/197217/1972تأسیس المخلس االعلى للتخطیط االقتصادي واالنمائي والمركز االقتصادي واالنمائي 

م س 36/1974بتشكیل لجنة تخطیط تنمیة المجتمع 

م س 41/1974بتشكیل مجلس التنمیة 

م س53/1974عضاء جدد الى مجلس التنمیة باضافة ا

م س4/1975بنقل وكیل وزارة المواصالت الى مجلس التنمیة وتعیینھ وكیال لشؤون التخطیط 

م س46/1977بانشاء باالمانة الفنیة لمجلس التنمیة المدیریات العامة 

م س 18/1976بتعیین معالي وزیر التربیة والتعلیم عضوا بمجلس التنمیة 

م س31/1976" بنك تنمیة عمان"مصادقة على تاسیس بنك التنمیة االقتصادیة باسم بال

م س 48/1979بالتصدیق على اتفاقیة انشاء المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة 

م س26/1980بتعدیل الھیكل التنظیمي لالمانة الفنیة لمجلس التنمیة 

م س32/1988بتشكیل اللجنة الوطنیة للطوارئ 

م س73/1988بانشاء اللجنة الوطنیة للطوارئ 32/1988راء تعدیل في المرسوم السلطاني رقم باج

م س34/1991بالموافقة على تأسیس بنك تنمیة عمان 31/1976باجراء تعدیالت في المرسوم السلطاني رقم 

م س58/1991باعتماد الھیكل التنظیمي لالمانة العامة لمجلس التنمیة 

م س19/1994ات وزارة التنمیة واالمانة العامة لمجلس التنمیة بتحدید اختصاص

م س     39/1994باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة التنمیة 

Investment and finance

بالتصدیق على اتفاقیة القرض لمشروع تنمیة واستغالل الغاز الطبیعي  الموقعة بین حكومة سلطنة عمان وصندوق ابوظبي لالنماء 

م س35/1976القتصادي العربي ا

بالتصدیق على اتفاقیة القرض لمشروع تنمیة واستغالل الغاز الطبیعي بین حكومة سلطنة عمان والصندوق العربي لالنماء االقتصادي 

م س50/1976واالجتماعي 

صندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة بالتصدیق على اتفاقیة القرض لمشروع تنمیة واستغالل الغاز الطبیعي بین حكومة سلطنة عمان وال

م س 51/1976العربیة 



م س 62/1977بالتصدیق على اتفاقیة القرض لمشروع شبكة الطرق الجبلیة بالمنطقة الجنوبیة 

م س 63/1977بالتصدیق على اتفاقیة القرض لمشروع شبكة الطرق الجبلیة بالمنطقة الجنوبیة 

م س 77/1977شبكة الطرق الجبلیة بالمنطقة الجنوبیة بالتصدیق على اتفاقیة القرض لمشروع 

م س78/1977بالتصدیق على اتفاقیة القرض لمشروع شبكة الطرق الجبلیة بالمنطقة الجنوبیة 

Planning for development and economy  

م س9/1975. 1975لسنة 1باصدار قانون التنمیة االقتصادیة رقم 

م س32/1976. 1980–1975ة الخمسیة للسنوات بشأن اعتماد خطة التنمی

م س1/1979. 1987باصدار قانون تنظیم وتشجیع الصناعة لعام 

م س 82/1980. 1985-1981باعتماد خطة التنمیة الخمسیة الثانیة 

س م 83/1980في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجاالت الزراعة واالسماك والصناعة والمعادن والمحاجر 

م س 71/1981) الزراعة واالسماك(باعتماد الالئحة التنفیذیة في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص 

م س6/1982) التعدین والمحاجر(باعتماد الالئحة التنفیذیة في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص 

م س 20/1982) تقلیدیةصناعات حرفیة (باعتماد الالئحة التنفیذیة في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص 

م س23/1984باجازة تقدیم القروض للمشروعات الزراعیة والسمكیة في ظل مرسوم الدعم المالي للقطاع الخاص 

م س 48/1984بانشاء لجنة التخطیط للتنمیة والبیئة بالمنطقة الجنوبیة 

م س103/1985. 1990–1986باعتماد خطة التنمیة الخمسیة الثالثة 

م س1/1991. 1995–1991د خطة التنمیة الخمسیة الرابعة باعتما

م س 6/1991باعتماد التقسیم االداري للسلطنة 

م س10/1991باجراء تعدیالت في نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسیاحة 

م س50/1991باجراء التعداد السكاني الشامل 

ق و1/1992ة للتعداد في شأن اختصاصات اللجنة الوطنی

ق و     27/1993باعادة تشكیل اللجنة الوطنیة للتعداد 

II.

CITIZENSHIP

Citizenship and human rights

33/1972قانون تنظیم الجنسیة العمانیة 

37/1972قانون جواز السفر العماني 



38/1973قانون اقامة االجانب 

م س11/1974بتعدیل قانون الجنسیة العمانیة 

م س24/1975في تقدیر الدیات واالروش 

م س 3/1983بقانون تنظیم الجنسیة العمانیة 

قر س2/1983بتعدیل الدیات واالروش 

م س92/1985بانشاء اللجنة الوطنیة لرعایة الطفولة 

م س5/1986باجراء تعدیل في قانون الجنسیة العمانیة 

ق و1/1987صیة بالالئحة التنفیذیة لقانون البطاقة الشخ

م س2/1987باصدار قانون البطاقة الشخصیة 

ق و4/1990باصدار الالئحة التنفیذیة لقانون البطاقة الشخصیة 

م س58/1993بالتفویض في اصدار احكام تنظیم زواج العمانیین من أجانب واجراء تعدیالت في قانون تنظیم الجنسیة العمانیة 

ق و92/1993نیین من اجانب باصدار احكام تنظیم زواج العما

م س95/1994بتعدیل بعض احكام قانون تنظیم الجنسیة العمانیة 

م س69/1997باصدار قانون جواز السفر العماني 

م س72/1999بتعدیل قانون الجنسیة العمانیة 

Civil society

83/1972ندیة والجمعیات في السلطنة قانون بشأن تنظیم اال

قر س16/1974ة في المدن العمانیة الكبیرة والمھمة باقامة صالة الجمع

3/1975قانون المطبوعات 

م س45/1976باصدار قانون الرقابة على المصنفات الفنیة 

م س 70/1977بقانون حمایة المخطوطات 

م س 6/1980باصدار قانون حمایة التراث القومي 

م س 49/1980بانشاء دار جریدة عمان 

م س 38/1983العمانیة لالنتاج الفني التلفزیوني بانشاء الھیئة 

ق و36/1983بتشكیل لجنة علیا للتخطیط االعالمي 

م س49/1984باصدار قانون المطبوعات والنشر 

ق و25/1984بشأن اصدار الالئحة التنفیذیة لقانون المطبوعات والنشر 

ق و 47/1985بالموافقة على اعالن قیام جمعیة المرأة العمانیة بمرباط 

ق و 48/1985بالموافقة على اعالن قیام جمعیة المرأة العمانیة بصاللة 



ق و53/1985بالموافقة على اعالن قیام جمعیة المرأة العمانیة بطاقة 

م س39/1986بانشاء وكالة االنباء العمانیة 

ق و 60/1986بالموافقة على اعالن قیام جمعیة المرأة العمانیة بالخابورة 

ق و61/1986بعبرى الموافقة على اعالن قیام جمعیة المرأة العمانیةب

ق و12/1989بتنظیم االعمال الخیریة لصالح المعوقین 

ق و22/1990بشأن النظام العام للجمعیات الخیریة 

ق و58/1991من النظام العام للجمعیات النسائیة الثقافیة ) 12(بشأن استبدال نص المادة 

م س 14/2000الجمعیات االھلیة باصدار قانون

م س 30/2001بتعدیل قاون الجمعیات االھلیة 

م س55/2001بتعدیل قانون الجمعیات االھلیة 

م س41/2002بتعدیل قانون الجمعیات االھلیة 

م س 23/2007بتعدیل بعض احكام قانون الجمعیات االھلیة 

III.

EDUCATION

2/1973قانون المدارس االھلیة 

7/1973قانون البعثات واالعانات الدراسیة 

م س22/1977بتعدیل قانون البعثات واالعانات الدراسیة 

م س43/1977بانشاء مجلس للتربیة والتعلیم والتدریب المھني 

م س60/1977بتعدیل اسم معھد الدراسات االسالمیة وتحدید اختصاصاتھ 

م س 68/1977بانشاء المدارس الخاصة 

م س4/1978ة تشكیل مجلس التربیة والتعلیم والتدریب المھني باعاد

م س2/1979باصدار نظام اللجنة الوطنیة العمانیة للتربیة والثقافة والعلوم 

م س3/1979بالغاء المدیریة العامة لشؤون المناطق التعلیمیة وتقسیم المدیریة العامة للشؤون االداریة والمالیة 

م س 63/1980ربیة والتعلیم والتدریب المھني باعادة تشكیل مجلس الت

م س 66/1980بالتصدیق على اتفاقیة انشاء جامعة الخلیج العربي 

م س 44/1981بانشاء لجنة باسیسیة لمشروع جامعة قابوس 

في الدول العربیة بالموافقة على انضمام سلطنة عمان الى اتفاقیة االعتراف بدراسات التعلیم العالي وشھاداتھ ودرجاتھ العلمیة 

م س 100/1981



م س31/1983بتاسیس النادي الجامعي 

ق و2/1984بتغییر تسمیة مراكز التدریب المھني الى معاھد التدریب النھني 

ق و 16/1984بشأن الالئحة التنفیذیة لمعاھد التدریب المھني بالسلطنة 

ق و 17/1984بشأن نظام تقویم طالب معاھد التدریب المھني 

ق و 32/1984باعتماد النظام العام للجمعیات النسائیة الثقافیة 

ق و 17/1984بتعدیل بعض احكام القرار الوزاري بشأن انشاء وادارة المدارس الخاصة 

ق و 19/1984بانشاء مكتب عمان الدائم للیونسكو في باریس 

ق و 50/1984الثانوي في شأن ادخال التعلیم الثانوي الصناعي في الخطة العامة للتعلیم 

م س 13/1985باصدار قانون البعثات واالعانات الدراسیة 

ق و 1/1985في شأن معادلة الشھادة التي تمنحھا اكادیمیة الشرطة بنزوى 

ق و 7/1985باصدار الالئحة التنفیذیة لقانون البعثات واالعانات الدراسیة 

ق و 8/1985دیة الریاضیة باعتماد الالئحة الموحدة للنظام االساسي لالن

ق و 12/1985بشأن معادلة الشھادة الثانویة المھنیة التي تمنحھا مدرسة الحرس السلطاني المھنیة للبنین 

ق و 12/1985في شأن التعلیم الصناعي 

ق و 16/1985باصدار الالئحة التنظیمیة للتربیة العسكریة 

ق و 20/1985ص داخل السلطنة بتشكیل لجنة توزیع الخریجین على القطاع الخا

ق و31/1985بشأن النظام االساسي للكلیات المتوسطة للمعلمین والمعلمات 

ق و 34/1985بالالئحة التنظیمیة النشاء معاھد ومراكز التدریب المھني 

ق و 89/1985بتحدید مكافأة طلبة معاھد التدریب المھني 

م س 9/1986باصدار قانون جامعة السلطان قابوس 

م س82/1986باجراء تعدیل في قانون جامعة السلطان قابوس 

م س 86/1986باجراء تعدیل في قانون جامعة السلطان قابوس 

ق و 45/1986بشأن الالئحة التنظیمیة لمدارس التعلیم الخاص 

ق و92/1986بشأن تحدید مكافآت طلبة معاھد التدریب المھني وكلیة عمان الفنیة الصناعیة 

م س 19/1987اعتماد الھیكل التنظیمي لجامعة السلطان قابوس ب

م س 32/1987باجراء تعدیل في التشكیل الوزاري 

ق و 41/1987بشأن الالئحة التنظیمیة لمدارس الجالیات 

ق و42/1987باصدار الالئحة التنظیمیة لمدارس التربیة الجاصة 

م س19/1988باصدار نظام معھد العلوم الصحیة 

م س29/1988باجراء تعدیل في قانون البعثات واالعانات الدراسیة 



م س 95/1988بنظام اللجنة الوطنیة العمانیة للتربیة والثقافة والعلوم 

ق و 50/1988بتطبیق نظام الفصلین الدراسیین في المرحلة الثانویة 

م س 64/1989بتعدیل بعض احكام قانون البعثات واالعانات الدراسیة 

م س72/1990تعدیل بعض احكام نظام اللجنة الوطنیة العمانیة للتربیة والثقافة والعلوم ب

ق و44/1990بشأن العمل باحكام الئحة تقییم المؤھالت ومعادالتھا 

م س 31/1991بانشاء لجنة علیا لتدریب المھني والعمل وتحدید اختصاصاتھا 

ق و40/1991اع بشأن معادلة الشھادات التي تمنحھا وزارة الدف

ق و116/1991بالالئحة التنظیمیة لمدارس الجالیات 

م س 50/1992بتشكیل مجلس ادارة لمعاھد السلطان قابوس للدراسات االسالمیة وتحدید صالحیاتھ 

م س53/1992باجراء تعدیل في النظام االساسي لھیئة التدریب المھني 

ق و 11/1992بالالئحة التنظیمیة للمدارس الخاصة 

ق و 17/1992بالعمل بالالئحة التنظیمیة لمجالس اآلباء 

ق و18/1992بالعمل بالالئحة التنظیمیة لمجالس االمھات 

م س 55/1993في شأن نظام المعاھد التعلیمیة التابعة لوزارة الصحة 

م س79/1995باصدار النظام االساسي لكلیات التربیة للمعلمین والمعلمات 

م س26/1997لشریعة والقانون بانشاء كلیة ا

م س7/1998بتعدیل بعض احكام نظام كلیة الشریعة والقانون 

م س41/1999باصدار نظام الجامعات الخاصة 

م س3/2000بتعدیل بعض احكام النظام االساسي لكلیات التربیة للمعلمین والمعلمات 

م س49/2000بتعدیل مسمى كلیات التربیة للمعلمین والمعلمات 

م س73/2002بتعدیل بعض احكام نظام كلیة الشریعة والقانون 

م س83/2002باصدار قانون البعثات والمنح واالعانات الدراسیة 

م س2/2003بتعدیل بعض احكام قانون البعثات والمنح واالعانات الدراسیة 

م س38/2006بنقل تبعیة كلیة الحقوق 

م س 43/2006جلس البحث العلمي باضافة وزیر التربیة والتعلیم لعضویة م

م س71/2006باصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س  63/2008باصدار قانون رعایة وتأھیل المعاقین 

    



IV.

EMPLOYMENT

Labor law and amendments

ق72/93العطالت الرسمیة 

م س 34/1973قانون العمل 

م س37/1974قانون العمل العماني بتعدیل 

م س 40/1977باصدار قانون تعویض اصابات العمل واالمراض المھنیة 

م س 66/1977بالغاء نص المادة من قانون تعویض اصابات العمل واالمراض المھنیة 

م س52/1983) 22مادة (بتعدیل قانون العمل 

ق و42/1986من قانون العمل ) 58(بشأن تنفیذ احكام المادة 

م س96/1989بتعدیل بعض احكام قانون العمل 

م س35/2003باصدار قانون العمل 

م س74/2006بتعدیل بعض احكام قانون العمل 

م س112/2006بتعدیل بعض احكام قانون العمل 

م س63/2009بتعدیل بعض احكام قانون العمل 

  

Civil service

قر س6/1974یة بزیادة رواتب موظفي الخدمة المدن

م س27/1975بخصوص اصدار قانون الخدمة المدنیة 

م س7/1976بخصوص زیادة رواتب موظفي الدولة المدنیین وتعدیل قانون الخدمة المدنیة 

قر س 6/1979من راتب االساسي % 10برفع رواتب موظفي الدولة بنسبة 

م س8/1980باصدار قانون الخدمة المدنیة 

م س32/1980لعام للدرجات والرواتب بتعدیل الجدول ا

م س 89/1980بتعدیل جدول الدرجات والرواتب الملحقین بقانون الخدمة المدنیة 

قر س1/1980من الراتب االساسي % 10برفع رواتب موظفي الدولة بنسبة 



م س52/1984باصدار الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة 

ق و 8/1985ة زیا خاصا بمنح بعض موظفي وزارة الصح

ق و 10/1985بمنح بعض العاملین بوزارة الكھرباء والمیاه بدل طبیعة عمل 

ق و 11/1985بمنح عمال المبیدات والمحاصیل الزراعیة بلجنة تنمیة المناطق بدل طبیعة عمل 

ق و 12/1985بمنح شاغلي وظائف الحلقة الثالثة العاملین بمیناء ریسوت بوزارة المواصالت بدل طعام

ق و13/1985بنمح العساكر العاملین بمكتب صاحب السمو السید الممثل الخاص لجاللة السلطان بدل خاص 

ق و 14/1985بمنح االطباء العمانیین بوزارة الصحة عالوة تشجیعیة 

ق و 15/1985ھرباء والمیاه بدل انتقال بمنح شاغلي وظیفة قاريء العدادات بالمدیریة العامة للكھرباء بالمنطقة الجنوبیة بوزارة الك

بمنح شاغلي الوظائف العاملین بالمراكز والورش الخارجیة للطرق بالمدیریة العامة للطرق بوزارة المواصالت بدل طعام وبدل انتقال 

ق و 16/1985

ق و 22/1985من الالئحة التنفیذیة لقانون الجدمة المدنیة ) 15(بتعدیل الملحق رقم 

ق و 23/1985القیمة االیجاریة للوحدات السكنیة التي یقطن بھا الموظفون العزاب بتعدیل

م س6/1986باجراء تعدیل في قانون الخدمة المدنیة 

م س60/1986في شأن االشراف على اجھزة الخدمة المدنیة  وتعیین نائب متفرغ لرئیس مجلس الخدمة المدنیة 

م س 64/1986دنیة بانشاء امانة عامة لمجلس الخدمة الم

ق و1/1986بمنح قضاة المحكمة الجزائیة في العاصمة والمحاكم االبتدائیة الجزائیة بدل طبعیة عمل 

م س 9/1988باجراء تعدیالت في قانون الخدمة المدنیة والئحتھ التنفیذیة 

م س 17/1988بانشاء وزارة للخدمة المدنیة وتحدید اختصاصاتھا 

م س18/1988الخدمة المدنیة وتحدید اختصاصاتھ باعادة تشكیل مجلس 

ق و8/1988في شأن تعیین الموظفین غیر العمانیین بعقود خاصة خارج نطاق قانون الخدمة المدنیة 

ق و20/1988من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة ) 122(بتعدیل مادة 

من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة 145من في حكمھم من حكم المادة باستثناء زوجات اعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي و

م س 1/1989

ق و2/1989من الالئحة التنفیذیة لقانون الجدمة المدنیة ) 135(بتعدیل المادة 

ق و 3/1989باجراء تعدیالت في الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة 

ق و 4/1989یة من تظام االسكان الحكومي باستثنائ قضاة المحاكم الشرع

ق و 5/1989في شأن منح بدل مراجعة للقضاة وتوابعھم بوزارة العدل واالوقاف والشئون االسالمیة 

ق و 8/1989من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة ) 10(باستثناء بعض موظفي وزارة االعالم عن بعض احكام الملحق رقم 

ق و 11/1989لمراقبي المباني العمانیین بوزارة االسكان ) عالوة موقع(بیعة العمل بمنح بدل ط

ق و 13/1989في شأن منح بدل مناوبة لبعض موظفي وزارة الداخلیة 



ق و14/1989في شأن منح الباحثین االجتماعیین بوزارة االسكان والسائقین المصاحبیین لھم بدل طبعیة عمل 

ق و 16/1989یة في كافة الوزارات والوحدات والدوائر الحكومیة ومواعید الدوام الرسمي بشأن العطلة االسبوع

ق و 18/1989بشأن منح بدل ضیافة للوالة ونوابھم بوزارة الداخلیة  

ق و19/1989بمنح بدل انتقال لبعض موظفي وزارة العدل واالوقاف والشئون االسالمیة 

ق و 21/1989یة لقانون الخدمة المدنیة بتعدیل بعض احكام الالئحة التنفیذ

ق و22/1989من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة ) 73(بعدیل المادة رقم 

ق و 23/1989من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة ) 10(بتعدیل الملحق رقم 

ق و24/1989نیة من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المد) 12(بتعدیل الملحق رقم 

ق و 25/1989من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة ) 8(بتعدیل الملحق رقم 

ق و28/1989بشأن منح بدل اكل للعاملین بسفن نقل وتنزیع میاه الشرب التابعة لوزارة الكھرباء والمیاه بمحافظة مسندم 

م س 41/1990باجراء تعدیالت في قانون الخدمة المدنیة 

ق و 10/1990المرفق بالالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة ) 16(بتعدیل بعض احكام الملحق رقم 

ق و 11/1990من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة ) 22(من المادة ) 3(بشأن تعدیل فقرة 

ق و14/1990بمنح بدل طبیعة عمل لمدربي الحراثات بوزارة الزراعة واالسماك 

ق و 16/1990من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة ) 145(بشأن تعدیل المادة 

ق و19/1990الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة 12بتعدیل بعض احكام الملحق رقم 

ق و20/1990الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة 16بتعدیل بعض احكام الملحق رقم 

ق و 1/1991ط وقواعد اعتبار االصابة الناتجة عن االجھاد اوارھاق من العمل اصابة عمل بشأن شرو

ق و37/1991بتحدید االمراض المزمنة والمستعصیة التي تعتبر عجزا كامال مستدیما 

م س  57/1992باجراء تعدیالت في قانون الخدمة المدنیة 

م س15/1992دمة المدنیة بتعدیل بعض احكام الالئحة التنفیذیة لقانون الخ

ق و 6/1993من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة 176بتعدیل نص المادة 

ق و10/1993من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة 10بتعدیل بعض احكام الملحق رقم 

ق و 16/1993نیة من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المد16بتعدیل بعض احكام الملحق رقم 

ق و18/1993باستثناء الصیادلة غیر العمانیین من بعض قواعد االسكان الحكومي 

م س120/2004باصدار قانون الخدمة المدنیة 

م س 4/2006باضافة بعض االحكام الوظیفیة والتعاقدیة 

م س  31/2007بتعدیل جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الجدمة المدنیة 

  



Omanization

م س13/1972منع وتحدید الجلب العمال االجانب 

بمنع التجار االجانب المعفیین من قانون استثمارالرأسمال االجنبي استیراد عمال اجانب من الخارج اذا كان في استبدال اولئك العمال 

ق 73/145ب منافسة للمواطنین العمانیین االجان

ق و 35/1983التي یقدمھا اصحاب االعمال بالقطاع الخاص لمشاریع التدریب المھني بتحدید نسبة المساھمة المالیة

ق و 15/1985بشأن تحدید نسبة المساھمة المالیة التي تقدمھا اصحاب االعمال بالقطاع الخاص لمشاریع التدریب المھني 

ق و 8/1986اص لمشاریع التدریب المھني بشأن تحدید نسبة المساھمة المالیة التي تقدمھا اصحاب االعمال بالقطاع الخ

ق و 14/1987بشأن تحدید نسبة المساھمة المالیة التي تقدمھا اصحاب االعمال بالقطاع الخاص لمشاریع التدریب المھني 

ق و12/1988بشأن تحدید نسبة المساھمة المالیة التي تقدمھا اصحاب االعمال بالقطاع الخاص 

ق و 37/1989المالیة التي تقدمھا اصحاب االعمال بالقطاع الخاص لمشاریع التدریب المھني بشأن تحدید نسبة المساھمة

ق و87/1989بشأن الحد االدني الجور العاملین العمانییین في القطاع الخاص 

م س 59/1991باصدار ظوابط تشجیع المواطنین على العمل في الورش المھنیة 

ق و2/1992تي تقدمھا اصحاب االعمال بالقطاع الخاص لمشاریع التدریب المھني بتحدید نسبة المساھمة المالیة ال

ق و 51/1993بشأن قواعد الترخیص باستقدام عمال غیر عمانیین 

ق و 52/1993بشأن بطاقات العمل للعمال العمانیین العاملین في شركات ومؤسسات ومنشأت القطاع الخاص 

ق و81/1993القطاع الخاص في شأن تنظیم تشغیل المواطنیین في

ق و   1/1993بشأن تحدید نسبة المساھمة المالیة التي تقدمھا اصحاب االعمال بالقطاع الخاص لمشاریع التدریب المھني 

V.

SOCIAL WELFARE

م س 61/1977باصدار قانون الضمان االجتماعي 

م س21/1980بتعدیل المعاشات الشھریة الواردة بقانون الضمان االجتماعي 

م س87/1984باصدار قانون الضمان االجتماعي 

م س38/1985بتعدیل قانون الضمان االجتماعي 

م س 27/1988بتعدیل بعض مواد قانون المساكن االجتماعیة 

م س83/1988بزیادة المعاشات الشھریة المقررة بقانون الضمان االجتماعي 

م س92/1988یة بتعدیل بعض مواد قانون المساكن االجتماع

ق و54/1990بشأن الئحة المساعدات لألسر واالفراد المحتاجین 



ق و69/1991بشأن القواعد المنظمة لمشروعات موارد الرزق 

م س78/1991باجراء تعدیالت في قانون الضمان االجتماعي 

ق و 38/1993باصدار الئحة صرف معاشات العجز والوقاة الناشئین عن سبب غیر مھني 

ق و39/1993في شأن اجراءات تسویة وصرف المنح االضافیة  والمستندات الالزمة للصرف 

م س74/2005باجراء تعدیل في قانون الضمان االجتماعي 

Social insurance and retirement

م س26/1986باصدار قانون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانیین 

م س32/1986نون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانیین بتعدیل في قا

م س71/1988باجراء تعدیل في قانون معاشات ومكافأت مابعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانیین 

م س93/1989بتعدیل بعض احكام قانون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانیین 

م س 33/1990حكام قانون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانیین بتعدیل بعض ا

م س72/1991باصدار قانون التأمینات االجتماعیة 

م س4/1992باجراء تعدیالت في قانون التأمینات االجتماعیة 

ق و126/1992ة التأمینات االجتماعیة بالمواعید والشروط التي تتبع في تحصیل االشتراكات والمبالغ االخرى المستحقة لھیئ

م س6/1993بانشاء صندوق تقاعد وزارة شئون مكتب القصر 

م س77/1994بتعدیل بعض احكام قانون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانیین 

م س64/1995بتعدیل بعض احكام قانون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانیین 

م س72/1996بتعدیل بعض احكام قانون التأمینات االجتماعیة 

م س 60/1997بتعدیل بعض احكام قانون التأمینات االجتماعیة 

م س6/1998بتعدیل قانون التأمینات االجتماعیة 

م س49/1998باصدار نظام معاشات ومكافآت افراد الحرس السلطاني 

م س54/1999ات االجتماعیة بتعدیل بعض احكام قانون التأمین

م س70/1999بتعدیل بعض احكام قانون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانیین 

باصدار قانون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانیة  والنظام االساسي لصندوق شرطة عمان السلطانیة 

م س2/2000

م س48/2000انون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانیین بتعدیل بعض احكام ق

م س3/2002باصدار قانون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة السلطانیة 



النظام االساسي لصندوق شرطة عمان بتعدیل بعض احكام قانون معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانیة  و

م س  4/2002السلطانیة 

م س19/2002باجراء تعدیالت في قانون التأمینات االجتماعیة 

م س100/2004بتعدیل بعض احكام نظام معاشات ومكافآت مابعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة السلطانیة 

م س8/2005ت ومكافآت مابعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانیین بتعدیل بعض احكام قانون معاشا

م س19/2005بتعدیل بعض احكام قانون التأمینات االجتماعیة 

م س4/2006باضافة بعض االحكام الوظیفیة والتعاقدیة الخاصة بوكالء الوزارات 

م س44/2006فاع وقوات السلطان المسلحة بتعدیل بعض احكام نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الد

م س 60/2006بتعدیل بعض احكام قانون التأمینات االجتماعیة 

م س 71/2008بتعدیل بعض احكام قانون التأمینات االجتماعیة 

     

VI.

COMMERCE, INDUSTRY AND ENTREPRENEURSHIP

م س19/1972نون استثمار رأس المال االجنبي قا

م س1972/ 29الدخلریبةمرسوم لض

م س94/1972یل لجنة لحسم المنازعات التجاریةتشك

ق3/1974قانون السجل التجاري 

ق4/1974قانون الشركات التجاریة 

م س6/1974قانون حمایة الصناعات النامیة 

م س7/1974القانون المصرفي 

م س4/1974باصدار قانون الحرف االجنبیة واستثمار الرأسمال االجنبي 

م س52/1974بالغاء الضرائب الجمركیة على الصادرات المعینة 

قر س3/1974بإلغاء الضریبة الجمركیة على المواد النفطیة 

م س4/1974قانون الشركات التجاریة 

قر س13/1974بشأن تشكیل جھاز اداري لتنفیذ قانون السجل التجاري 

قر س15/1974من الرسوم الجمركیة باعفاء بعض المواد الغذائیة ومواد البناء

م س21/1975بتفسیر مرسوم ضریبة الدخل 

م س2/1977بتعدیل قانون الحرف االجنبیة واستثمار رأس المال االجنبي 

م س32/1977بتعدیل القانون المصرفي 



م س55/1977بانشاء بنك االسكان العماني 

م س55/1977بتعدیل القانون المصرفي 

م س 65/1977بة الدخل على الشركات المختلطة التي یملك المواطنون العمانیون نصیبا في راس مالھا بتخفیض ضری

م س 11/1978بتعدیل المرسوم السلطاني بشأن بنك االسكان العماني 

م س 16/1978بتعدیل المرسوم السلطاني بشأن قانون الحرف االجنبیة واستثمار الرأسمال االجنبي 

م س 12/1979شركات التأمین باصدار قانون 

قر س 7/1979بتحمل الحكومة نسبة من فوائد القروض التي یمنحھا بنك االسكان العماني للمواطنین 

م س 47/1981بقانون ضریبة الدخل على الشركات 

م س50/1981" بنك عمان للزراعة واالسماك"بتأسیس شركة مساھمة عمانیة باسم 

م س 79/1981ت التجاریة بانشاء ھیئة حسم المنازعا

م س 97/1981بانشاء الھیئة العامة لتسویق المنتجات الزراعیة 

م س 42/1982باصدار قانون الھیئات الخاصة العاملة في المجال الریاضي 

م س 56/1982باصدار القانون المالي 

م س 5/1983بتشكیل لجنة ضریبة الدخل على الشركات 

م س 19/1983ن المصرفي العماني بتعدیل بعض احكام القانو

م س 51/1983بانشاء ھیئة منطقة الرسیل الصناعیة 

م س64/1983بتاسیس المعھد المصرفي العماني 

م س88/1986بتعدیل بعض احكام قانون السجل التجاري 

م س40/1987في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسیاحة 

م س 46/1987خل على الشركات المختلطة التي یملك المواطنون العمانیون نصیباً في رأسمالھا بتعدیل ضریبة الد

م س 68/1987باصدار قانون العالمات والبیانات التجاریة 

م س14/1988باجراء تعدیل في القانون المالي 

م س  81/1988بتشكیل مجلس ادارة سوق مسقط لالوراق المالیة 

م س 87/1988الحصائي باصدار القانون ا

م س13/1989) 4/1984(باجراء تعدیالت في قانون الشركات التجاریة رقم 

م س 77/1989باصدار قانون ضریبة االرباح على المؤسسات التجاریة والصناعة 

م س80/1989. 1978باجراء تعدیالت في قانون تنظیم وتشجیع الصناعة لعام 

م 29/1990ناعیة والشركات المملوكة بالكامل للمواطنیین العمانیین من ضریبة االرباح لمدة سنتین باعفاء المؤسسات التجاریة والص

س 

م س 49/1990بانشاء لجنة للتنسیق التجاري والصناعي 



م س 55/1990باصدار قانون التجارة 

م س 73/1990جاریة باجراء تعدیالت في نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكیم امام ھیئة حسم المنازعات الت

م س 86/1990باجراء تعدیل في النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان 

م س3/1991بتعدیل تاریخ العمل بقانون التجارة 

م س68/1992باستمرار االعفاء الضریبي المقرر للمؤسسات التجاریة والشركات المملوكة بالكامل لمواطنین العمانیین 

م س57/1993ظمة لالستثمار الخلیجي باصدار االحكام المن

م س80/1993للمؤسسات التجاریة والشركات المملوكة بالكامل لمواطنین العمانیین بالغاء العمل باالعفاء الضریبي المقرر

م س61/1994بتعدیل بعض احكام قانون ضریبة االرباح على المؤسسات التجاریة والصناعیة 

م س83/1994ات التجاریة باجراء تعدیالت في قانون الشرك

م س102/1994باصدار قانون استثمار رأس المال االجنبي 

م س16/1996باجراء تعدیالت في قانون الشركات التجاریة 

م س59/1996بانشاء المركز العماني لتروج االستثمار وتنمیة الصادرات 

م س90/1996بتعدیل بعض احكام قانون استثمار رأس المال االجنبي 

م س47/1997باصدار قانون التحكیم في المنازعات المدنیة والتجاریة 

م س66/1997باجراء تعدیالت في قانون الشركات التجاریة 

م س39/1998باجراء تعدیالت في قانون الشركات التجاریة 

م س47/1998باصدار القانون المالي 

م س80/1998باصدار قانون سوق رأس المال 

م س 74/1999كام القانون المالي بتعدیل بعض اح

م س85/1999باجراء تعدیالت في قانون الشركات التجاریة 

م س114/2000باصدار القانون المصرفي 

م س18/2002بتعدیل بعض احكام قانون سوق رأس المال 

م س29/2002باصدار قانون االجراءات المدنیة والتجاریة 

م س34/2002باصدار قانون غسل االموام 

م س77/2002باجراء تعدیالت في قانون الشركات التجاریة 

م س78/2002بتعدیل بعض احكام النظام االساسي للمركز العماني لترویج االستثمار وتنمیة الصادرات 

م س56/2003بتعدیل بعض احكام قانون استثمار رأس المال االجنبي 

م س11/2004بتعدیل بعض احكام القانون المصرفي 

م س72/2004اصدار الالئحة التنفیذیة لقانون غسل االموال ب

م س41/2005بتعدیل بعض احكام قانون الشركات التجاریة 



م س92/2005بتعدیل بعض احكام قانون االجراءات المدنیة والتجاریة 

م س99/2005باجراء تعدیالت في قانون الشركات التجاریة 

م س119/2006المدینة والتجاریة بتعدیل بعض احكام قانون االجراءات 

م س3/2007بتعدیل بعض احكام قانون التحكیم في المنازعات المدنیة والتجاریة 

م س5/2007بتعدیل بعض احكام قانون سوق رأس المال 

م س22/2007باصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان 

م س67/2008باصدار قانون حقوق الملكیة الصناعیة 

م س28/2009نون ضریبة الدخل باصدار قا

م س      32/2010بتعدیل احكام قانون استثمار رأس المال االجنبي 

VII.

LAND LAWS

ق45/1972توزیع االراضي الزراعیة 

م س52/1972قانون تنظیم االراضي 

م س11/1973قانون المساكن الشعبیة 

م س35/1977باصدار قانون المساكن الشعبیة 

م س 33/1978عض االراضي الغراض السیاحة بتخصیص ب

م س64/1978باصدار قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة 

م س 5/1980باصدار قانون االراضي 

قر س2/1980باعفاء جمیع المنتقعین بالمساكن الشعبیة من باقي قیمة تلك المساكن 

فر س  3/1980ي بتخفیض اعباء فوائد القروض التي یحصلھا بنك االسكان العمان

م س 5/1981بتنظیم انتفاع االجانب والشركات باراضي السلطنة 

م س88/1982باعتماد الالئحة التنفیذیة لقانون التنظیم انتفاع االجانب والشركات باراضي السلطنة 

م س 86/1984بنظام استحقاق االراضي الحكومیة

ق و 26/1985في شأن تحدید ومسح االراضي 

ق و 50/1985سند الملكیة بالعمل ب

م س 70/1987بتنظیم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

م س6/1989في شأن تنظیم العالقة بین مالك ومستأجري المساكن والمحال التجاریة والصناعة وتسجیل عقود االیجار الخاصة بھا 

م س48/1989باصدار نظام تملیك الشقق والطبقات 



م س57/1989بتقریر استثناء من احكام قانون االراضي 

في شأن تنظیم العالقة بین مالك ومستأجري المساكن والمحال التجاریة والصناعة وتسجیل   6/1989بتعدیل المرسوم السلطاني رقم 

م س79/1989عقود االیجار الخاصة بھا 

ق و 50/1991بشأن الئحة القروض السكنیة لذوي الدخل المحدود 

ق و 141/1991باأللغاء وتعدیل بعض مواد الئحة القروض السكنیة لذوي الدخل المحدود 

م س24/1995باجراء تعدیالت في احكام بعض القوانین الخاصة باالراضي 

م س2/1998باصدار نظام السجل العقاري 

م س 21/2004الدول االعضاء بتنظیم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعقار في

م س198061/2005بتعدیل في قانون االراضي لعام 

م س88/2005بتعدیل بعض احكام نظام استحقاق االراضي الحكومیة 

م س17/2006بتعدیل بعض احكام نظام استحقاق االراضي الحكومیة 

م س68/2006بتعدیل بعض احكام نظام استحقاق االراضي الحكومیة 

م س32/2007ل بعض احكام قانون االراضي تتعدی

م س125/2008بتعدیل بعض احكام نظام استحقاق االراضي الحكومیة 

VIII.

INTERNATIONAL RELATIONS

5/1974قانون نظام اللجنة الوطنیة العمانیة لیونسكو 

م س17/1974ام االساسي المرافق لھا بالتصدیق على اتفاقیة تأسیس البنك العربي للتنمیة االقتصادیة في افریقیا والنظ

م س22/1976بالتصدیق على اتفاقیة المؤسسة العربیة لالتصاالت الفضائیة 

م س36/1976بالتصدیق على اتفاقیة تاسیس صندوق النقد العربي والنظام االساسي المرافق لھا 

م س38/1976بالتصدیق على اتفاقیة انشاء منظمة الخلیج لالستشارات الصناعیة 

م س40/1976بالتصدیق على اتفاقیة الحصانات واالمتیازات لمنظمة المؤتمر االسالمي 

م س1/1977بالتصدیق على اتفاقیة انشاء المؤسسة العربیة لضمان االستثمار 

م س5/1977بالتصدیق على اتفاقیة الدولیة للمواصالت السلكیة والالسلكیة 

م س31/1977لعمانیة لیونسكو قانون نظام اللجنة الوطنیة ابتعدیل 

م س34/1977بالتصدیق على تعدیالت مواد اتفاقیة صندوق النقد الدولي 

م س 58/1977بانضمام حكومة سلطنة عمان الى اتفاقیة الھاي 

م س69/1977بانضمام سلطنة عمان الى االتفاقیة الدولیة الخاصة بالتدابیر الواجب اتخاذھا لخطر 



م س 72/1977یة فلورنس الستیراد المواد التعلیمیة والعلمیة والثقافیة بانضمام الي اتفاق

م س 50/1978بالتصدیق على زیادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي 

م س 61/1979بالتصدیق على النظام االساسي لمكتب التربیة العربي لدول الخلیج 

م س11/1980یفزیون الخلیج بالتصدیق على اتفاقیة جھاز تل

م س 55/1980بالتصدیق على انضمام سلطنة عمان الى اتفاقیة الدولیة لتنظیم صید الحیتان 

م س 87/1980بالتصدیق على وثائق انضمام حكومة السلطنة الى اتفاقیة انشاء المعھد العربي للتخطیط بالكویت 

م س88/1980السلطنة للمنظمة البحریة الدولیة لالقمار الصناعیة بانضمام 

م س1/1981بالتصدیق على زیادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي 

م س 21/1981بالتصدیق على االتفاقیة العامة للتعاون االقتصادي والفني والتجاري بین دول االعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي 

م س 22/1981بالتصدیق على المادة الثامنة معدلة المتعلقة بانشاء المجلس االقتصادي والتعاوني التابع لجامعة الدول العربیة 

م س 40/1981" یونیدو"بالتصدیق على میثاق منظمة االمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 

م س 41/1981حمرالدولي بانضمام السلطنة الى البروتوكولین الخاصین بالصلیب اال

م س 30/1982بالمصادقة على انضمام سلطنة عمان الى اتفاقیة وكالة انباء الخلیج 

م س 57/1982بتعدیل دستور منظمة الصحة العالمیة 

م س 105/1982بانشاء لجنة علیا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

م س49/1983ق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي بالتصدیق على زیادة حصة السلطنة في حقو

م س51/1984بالتصدیق على اتفاقیة انشاء المنظمة العربیة للسیاحة 

م س 22/1985بالتصدیق على اتفاقیة مزایا وحصانات مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

م س23/1986اریة بالموافقة على انضمام السلطنة الى عضویة المعھد الدولي للعلوم االد

م س 36/1987بالتفویض في توقیع االتفاقیة االساسیة بین منظمة االمم المتحدة لالطفال وحكومة سلطنة عمان 

م س71/1987بالتصدیق على االتفاقیة االساسیة بین منظمة االمم المتحدة لالطفال وحكومة سلطنة عمان 

م س24/1988الدولیة لمكافحة الجرائم ضد االشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بالموافقة على انضمام سلطنة عمان الى االتفاقیة

م س 61/1988بالموافقة على انضمام سلطنة عمان الى االتفاقیة الدولیة لمناھضة اخذ الرھائن 

م س86/1988بالتصدیق على مذكرة التفاھم مع الیونیسكو حول مساھمة السلطنة في مشروع دراسة طرق تجارة الحریر 

م س68/1989بالتصدیق على اتفاقیة التعاون بین الدول اعضاء مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وبین الجماعة االوروبیة 

م س 44/1990بالتصدیق على تعدیل دستور منظمة الصحة العالمیة 

م س63/1990بالموافقة على انضمام السلطنة الى اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات 

م س 21/1991تفویض في توقیع االتفاق االساسي بین حكومة سلطنة عمان ومنظمة االمم المتحدة للتنمیة الصناعیة بال

م س 22/1991بالتفویض في توقیع االتفاقیة العربیة لتیسیر انتقال االنتاج الثقافي العربي 



م 29/1991جار غیر المشروع في المخدرات والمعثرات العقلیة بالموافقة على انضمام السلطنة الى اتفاقیة االمم المتحدة لمكافحة االت

س 

م س2/1992بالتصدیق على زیادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي 

م س10/1992بالتصدیق على االتفاقیة العربیة لتیسیر انتقال االنتاج الثقافي العربي 

م س42/1992قیة صندوق النقد الدولي بالتصدیق على التعدیل الثالث التفا

م س    72/1992بالتصدیق على تعدیل بعض احكام میثاق منظمة المؤتمر االسالمي 

م س22/1993بالموافقة على انضمام السلطنة الى االتفاقیة الدولیة للبحث واالنقاذ 

م س 10/1994بالموافقة على انضمام سلطنة عمان الى منظمة العمل الدولي 

IX.

LEGAL, LEGISLATURE, JUDICIARY

ق41/1972الجریدة الرسمیة قانون 

م س3/1973قانون التفسیرات والنصوص العامة 

م س4/1973قانون الجریدة الرسمیة 

م س7/1974باصدار قانون الجزاء العماني 

م س23/1974باصدار قانون السجون 

قر س7/1974بشأن فرض الرسوم على الصكوك الشرعیة 

م س2/1975قانون بتعدیل قانون الجریدة الرسمیة 

ضد " بالتوقیف االحتیاطي"بخصوص اعطاء الصالحیة لبعض المسؤولین في الدولة الطلب من السلطات المختصة باصدار االمر 

م س39/1975االشخاص المتھمین بقضایا تتعلق بالنظام واالمن العام 

م س59/1979الرسمیة بنقل تبعیة دیوان التشریع والجریدة 

م س 66/1981بتحدید صالحیات مستشار الدولة للشئون الجزائیة 

م س 116/1981بتعیین رئیس المحكمة الجزائیة 

م س 36/1982باعتماد اختصاصات مكتب نائب رئیس الوزراء للشئون القانونیة 

م س25/1984بتنظیم القضاء الجزائي 

م س24/1986ظ واالرشاد بانشاء معھد القضاء الشعري والوع

م س 25/1986من مرسوم تنظیم القضاء الجزائي ) 3(بتعدیل نص المادة 

م س44/1987بتنظیم القضاء الجزائي 25/1984باجراء تعدیالت في المرسوم السلطاني 

م س14/1994بتحدید اختصاصات وزارة الشؤون القانونیة 



م س108/1996باصدار قانون المحاماة 

م س12/1997بعض احكام قانون الجزاء العماني بتعدیل

م س48/1998باصدار قانون السجون 

م س77/1999بتعدیل قانون الجزاء العماني 

م س90/1999باصدار قانون السلطة القضائیة 

م س       91/1999بانشاء محكمة القضاء االداري واصدار قانونھا 

م س92/1999بانشاء االدعاء العام واصدار قانونھا 

م س97/1999باصدار قانون االجراءات الجزائیة 

م س 4/2000باصدار قانون تسلیم المجرمین 

م س14/2001بتعدیل بعض احكام قانون السلطة القضائیة 

م س72/2001بتعدیل بعض احكام قانون الجزاء العماني 

م س73/2001بتعدیل بعض احكام قانون االجراءات الجزائیة 

م س5/2002یل قانون السلطة القضائة بتعد

م س18/2003باصدار قانون تنظیم مكاتب الترجمة القانونیة 

م س40/2003باصدار قانون الكتاب بالعدل 

م س41/2003بتعدیل في قانون المحاماة 

م س42/2003بتعدیل بعض احكام قانون االجراءات الجزائیة 

م س64/2003باصدار قانون محكمة امن الدولة 

م س90/2003بتعدیل بعض احكام قانون المحاماة 

م س5/2004باجراء تعدیل في قانون السلطة القضائیة 

م س89/2004بتعدیل بعض احكام قانون محكمة امن الدولة 

م س64/2005باجراء تعدیل في قانون المحاماة 

م س75/2005بتعدیل بعض احكام قانون الجزاء العماني واالجراءات الجزائیة 

م س52/2007باجراء تعدیالت على بعض احكام قانون الجزاء العماني واالجراءات الجزائیة 

م س78/2008باجراء تعدیالت في قانون المحاماة 

م س 140/2008باجراء تعدیل في قانون المحاماة 

م س3/2009بتعدیل بعض احكام قانون محكمة القضاء االداري 

م س36/2009مجرمین باصدار قانون تسلیم ال

م س55/2010باجراء تعدیالت في بعض القوانین 



X.

GOVERNMENT APPARATUS, STRUCTURE AND INSTITUTIONS 

Royal Court

م س54/1974بانشاء دیوان تشریفات جاللة السلطان المعظم 

م س11/1975بتنظیم دیوان تشریفات جاللة السلطان المعظم 

م س 47/1980دیوان تشریفات جاللة السلطان بالھیكل التنظیمي ل

م س47/1980باصدار القانون الخاص بنظام الموظفین بدیوان تشریفات جاللة السلطان 

م س90/1980بتعدیل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفین بدیوان التشریفات 

م س 24/1981ي باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة شئون الدیوان السلطان

م س55/1981بتعدیل الھیكل التنظیمي لدیوان تشریفات جاللة السلطان 

م س 8/1982بتعدیل الھیكل التنظیمي لدیوان تشریفات جاللة السلطان 

م س 80/1982كل التنظیمي لدیوان تشریفات جاللة السلطان یبتعدیل الھ

م س81/1982الموظفین بدیوان تشریفات جاللة السلطان بتعدیل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام

م س 94/1982بنقل صالحیات مستشار االمن القومي الى مكتب القصر 

م س 95/1982" دیوان شئون القصور والتشریفات السلطانیة"باعتماد اسم 

م س 96/1982" دیوان شئون البالط السلطاني"باعتماد اسم 

م س110/1982ت جاللة السلطان الي دیوان شئون البالط السلطاني واعتماد ھیكلھ التنظیمي بتعدیل عبارة دیوان تشیفا

م س16/1983باعتماد الھیكل التنظیمي لدیوان شئون البالط السلطاني 

م س 44/1983بتعدیل الھیكل التنظیمي لدیوان شئون البالط السلطاني 

م س 65/1983لسلطاني باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة شئون الدیوان ا

م س68/1983بتعدیل الھیكل التنظیمي لوزارة شئون الدیوان السلطاني 

م س 31/1984لدیوان شئون البالط السلطانيبتعدیل الھیكل التنظیمي

سم 34/1984بسریان احكام قانون موظفي دیوان شئون البالط السلطاني على موظفي بلدیة العاصمة 

م س76/1984ظیمي لدیوان الشئون البالط السلطاني بتعدیل الھیكل التن

م س 103/1984مي لدیوان تشریفات جاللة السلطانكل التنظیھیبتعدیل ال

م س25/1985بتعدیل اسم وظیفة مدیر عام مكتب رئیس دیوان شئون البالط السلطاني 

م س 67/1985بتعدیل في الھیكل التنظیمي لدیوان شئون البالط السلطاني 

م س 81/1985بتعدیل الھیكل التنظیمي الداخلي لمكتب الممثل الخاص لجاللة السلطان 



م س57/1986بتعدیل اسم دیوان شئون البالط السلطاني 

م س8/1988باعتماد الھیكل التنظیمي لدیوان البالط السلطاني 

س  م 128/1991باصدار القانون الخاص بالنظام المالي لدیوان البالط السلطاني 

م س 82/1993باعتماد الھیكل التنظیمي لدیوان البالط السلطاني 

م س83/1993باجراء تعدیالت في القانون الخاص بنظام الموظفین بدیوان البالط السلطاني 

م س  97/97باصدار القانون الخاص بنظام الموظفین بدیوان البالط السلطاني 

Police and military

ق5/1973قانون الشرطة 

م س45/1980بانشاء صندوق تعاقد شرطة عمان السلطانیة 

م س 86/1982باعتماد نظام رواتب التعاقد ومكافآت نھایة الخدمة في قوات السلطان المسلحة 

م س91/1982بتحدید المسمیات والرتب الخاصة بوحدات قوة الشرطة والعاملین فیھا 

م س35/1990باصدار قانون الشرطة 

م س76/1991نون الدفاع المدني باصدار قا

م س3/1993بانشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني 

م س87/1993بانشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع 

م س7/1994بانشاء صندوق تقاعد جھاز االمن الداخلي 

م س75/1999بتعدیل قانون الدفاع المدني 

م س62/2000لیة الشرطة بتعدیل مسمى اكادیمیة الشرطة واصدار نظام ك

م س42/2001بتعدیل بعض احكام قانون الشرطة 

م س    67/2003بتطبیق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

Council of Oman

م س37/1984بتعدیل في تحدید دورات انعقاد المجلس االستشاري للدولة 

م س89/1985للدولة بنفس تشكیلھ مدة اضافیة باستمرار المجلس االستشاري 

م س 102/1985بتعدیل بعض االحكام الخاصة بانشاء المجلس االستشاري للدولة ونظامھ الداخلي 

م س4/1990باجراء تعدیل في النظام الداخلي للمجلس االستشاري للدولة 

م س 93/1991بانشاء مجلس الشوري 

م س 95/1991بتسمیة اعضاء مجلس الشورى 



م س 97/1991باصدار الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى 

م س 98/1991بتحدید مكافآت رئیس واعضاع مجلس الشورى 

م س39/1993بتسمیة عضو في مجلس الشورى 

م س84/1994بتعدیل بعض احكام المرسوم السلطاني بانشاء مجلس الشورى والمرسوم السلطاني بالالئحة الداخلیة للمجلس 

م س86/1997ي شأن مجلس عمان ف

م س87/1997باصدار الالئحة الداخلیة لمجلس عمان 

م س88/1997باصدار الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى 

م س35/2000بتعدیل بعض احكام نظام مجلسي الدولة والشورى 

م س50/2000بتعدیل بعض احكام نظام مجلسي الدولة والشورى 

م س104/2000مجلسي الدولة والشورى بتعدیل بعض احكام نظام 

م س105/2000بتعدیل بعض احكام الالئحة الداخلیة لمجلس الدولة 

م س106/2000بتعدیل بعض احكام الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى 

م س74/2003بتعدیل بعض احكام نظام مجلسي الدولة والشورى 

م س70/2004بتعدیل بعض احكام الالئحة الداخلیة لمجلس الدولة 

م س71/2004بتعدیل بعض احكام الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى 

م س  2/2007بتعدیل بعض احكام نظام مجلسي الدولة والشورى 

Institutional structure and competencies

م س73/146بتشكیل مجلس اعلى للدفاع 

م س1/1974قانون انشاء وتنظیم بلدیة العاصمة 

م س40/1974بعض التغیرات في الوزارات باجراء

م س49/1974" وزارة االعالم والسیاحة"بتغییر اسم 

م س4/1975قانون اعادة تنظیم بلدیة العاصمة 

م س16/1975" لجنة التصنیع"بتشكیل لجنة في وزارة التجارة والصناعة تعرف باسم 

م س17/1975" سجل صناعي"بخصوص انشاء 

م س22/1975للتدریب المھني بوزارة الشؤون االجتماعیة والعمل بخصوص انشاء مجلس

م س26/1975بخصوص اصدار قانون تنظیم الجھاز االداري للدولة 

م س 28/1975بتشكیل مجلس الخدمة المدنیة 

م س34/1975بتفویض وزیر التجارة والصناعة اعطاء الترخیص 



م س 35/1975بخصوص الحذف من اختصاصات محافظة العاصمة 

م س 36/1975باصدار قانون اسرار الوظیفة واالماكن المحمیة 

م س1/1976بنقل خدمات وكیل وزارة االعالم والثقافة الي وزارة الخارجیة 

م س 6/1976" وزارة الدفاع"الى " دائرة الدفاع"باستبدال تسمیة 

م س3/1975للنظر في تنظیم الجھاز االداري للدولة وتشكیل لجنة 75بخصوص ایقاف العمل بقانون الخدمة المدنیة لعام 

م س12/1976باجراء بعض التغییرات في الوزارات 

م س13/1976بتعدیل قانون تنظیم الجھاز االداري للدولة 

م س14/1976" وزارة التراث القومي"باسم " وزارة التراث العماني"بتغییر اسم 

م س 17/1976ت لوزارة االراضي بنقل مسؤولیة االشراف على شؤون البلدیا

م س 20/1976باستحداث مدیریة عامة بوزارة االشغال العامة 

م س21/1976بتحدید اختصاصات وزارة شؤون الشباب 

م س26/1976باستحداث مدیریات جدیدة بوزارة المواصالت 

م س76/1977ستحداث مدیریة عامة بوزارة التجارة والصناعة اب

م س20/1977ت وزارة التراث القومي بتحدید اختصاصا

م س 21/1977بتحدید اختصاصات وزارة االعالم والثقافة 

م س39/1977بانشاء ثالثة مدیریات عامة بوزارة التربیة والتعلیم 

م س 1/1978ختصاصات المدیریة العامة للمواصفات والمقاییس اب

م س5/1978بانشاء امانة عامة لمجلس الوزراء 

م س15/1977عیة واختصاصات مكتب مقاطعة اسرائیل الى دائرة الجمارك العامة بنقل تب

م س 22/1978باصدار قانون نظام الجمارك 

م س 23/1978بتنسیق العمل بین وزارة شؤون االراضي والبلدیات ووزارة الزراعة واالسماك والنفط والمعادن 

م س 37/1978رتین جدیدتین بتحدید مجال اختصاص وزارة المواصالت واستحداث وزا

م س 40/1978بتخفیض وزارة االشغال العامة الى مدیریة عامة 

م س 45/1978بالحاق المدیریة العامة لالشغال العامة بوزارة الشؤون االجتماعیة والعمل 

س م53/1978بانشاء مدیریة عامة للطرق بوزارة المواصالت والغاء مدیریة الخدمات والعالقات العامة 

م س 62/1978بانشاء مدیریة عامة بوزارة البرید والبرق والھاتف 

م س 63/1978بتعدیل اختصاصات وزارة المواصالت وھیكلھا التنظیمي 

م س 16/1979بانشاء مدیریة عامة للشؤون الفنیة بوزارة التراث القومي 

م س 17/1979باختصاصات وزارة البرید والبرق والھاتف 

م س 19/1979مجلس الزراعة واالسماك والصناعة بشأن انشاء 



م س 27/1979بانشاء مدیریة عامة للشؤون االقتصادیة بوزارة التجارة والصناعة 

م س 28/1979باجراء تعدیالت في تشكیل مجلس الوزراء 

م س66/1979باجراء تعدیالت في تشكیل مجلس الوزراء 

قر س5/1979التراث القومي والثقافة بنقل دائرة المكتبة االسالمیة الي وزارة 

م س 2/1980بالھیكل التنظیمي لمكتب نائب رئیس الوزراء للشؤون القانونیة 

م س 3/1980بالھیكل التنظیمي لوزارة الزراعة واالسماك 

م س4/1980بالغاء مدیریة عامة وانشاء مدیرتین بوزارة التربیة والتعلیم 

م س18/1980بانشاء معھد االدارة العامة 

م س 19/1980بانشاء مدیریتین عامتین بوزارة الداخلیة 

م س 20/1980بالغاء مدیریة عامة و بانشاء مدیریتین عامتین بوزارة الشؤون االجتماعیة والعمل 

م س25/1980بالھیكل التنظیمي لوزارة النفط والمعادن 

م س 40/1980باعادة التنظیم المدیریة العامة للمالیة 

م س43/1980نشاء الھیئة العامة للمواصالت السلكیة والالسلكیة با

م س 48/1980بالھیكل التنظیمي لوزارة االعالم وشؤون الشباب 

م س 51/1980بتحدید اختصاصات وزارة االشغال العامة وتنظیمھا 

م س58/1980بتقریر صفة المنفع العامة لمشروعات حكومیة 

م س 59/1980مشروعات حكومیة بتقریر صفة المنفع العامة ل

م س 60/1980بتقریر صفة المنفع العامة لمشروعات حكومیة 

م س62/1980بانشاء الھیئة العامة للمخازن واالحتیاطي الغذائي 

م س73/1980بالھیكل التنظیمي لوزارة التراث القومي والثقافة 

م س 73/1981بانشاء مجلس استشاري للدولة 

م س 86/1981للمجلس االستشاري للدولة بالنظام الداخلي

م س 87/1981بانشاء سكرتاریة مجلس الوزراء 

م س 104/1981بانشاء مدیریة عامة للخدمات والمشاریع بوزارة الداخلیة 

م س1/1982مدیریة عامة لالرصاد الجویة بوزارة المواصالت ءبانشا

س م11/1982باعتماد اختصاص وزارة الكھرباء والمیاه 

م س 13/1982باجراء تعدیل في التشكیل الوزاري 

م س 16/1982باجراء تعدیل في التشكیل الوزاري 

م س26/1982بانشاء مدیریتان عامتان بوزارة التربیة والتعلیم 

م س 40/1982بتعدیل اختصاصات بعض الوزارات 



م س 41/1982بانشاء مجلس االعلى لرعایة الشباب

م س48/1982مجلس الوزراء بتعدیل في تشكیل 

م س85/1982باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة العدل واالوقاف والشئون االسالمیة 

قر س 2/1982باصدار نظام القطاع االعالمي في وزارة االعالم 

م س 4/1983باجراء تعدیل في التشكیل الوزاري 

م س 13/1983باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة المواصالت 

م س14/1983باعتماد الھیكل التنظیمي لمكتب وزیر الدولة وولي ظفار 

م س 32/1983بانشاء مدیریتین عامتین بوزارة الشئون االجتماعیة والعمل واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س 48/1983باعتماد اختصاصات وزارة المواصالت 

م س 61/1983راسیم السلطانیة الخاصة بانشائھ باختیار اعضاء المجلس االستشاري للدولة وتعدیالت في الم

م س62/1983بتعدیل في التشكیل الوزاري 

م س66/1983باجراء تعدیل في التشكیل الوزاري 

م س2/1984باختیار من یتولى مھام سكرتیر مجلس الوزراء بالوكالة 

م س18/1984في نقل مسئولیة االشراف على بلدیة العاصمة لدیوان شئون البالط السلطاني

سم 21/1984باعتماد الھیكل التنظیمي للمجلس االعلى لرعایة الشباب 

م س45/1984بانشاء وزارة للبیئة وتعیین وزیر لھا 

م س47/1984بتحدید اختصاصات وزارة البیئة 

م س63/1984بانشاء مدیریة عامة بوزارة الزراعة واالسماك واعتماد الھیكل التنظیمي للوزارة 

م س 2/1985راء تعدیل في التشكیل الوزاري باج

م س 7/1985بتعدیل الھیكل التنظیمي لوزارة التجارة والصناعة 

م س 28/1985باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة النفط والمعادن 

م س32/1985بمنح لجنة تنمیة المناطق سلطة اجراء المناقضات الخاصة بمشروعاتھا 

م س 35/1985ي لوزارة البیئة باعتماد الھیكل التنظیم

م س37/1985باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة شئون البلدیات االقلیمیة 

م س 45/1985باعتماد الھیكل التنظیمي للسكرتاریة الفنیة للجنة التخطیط للتنمیة والبیئة بالمنطقة الجنوبیة 

م س 46/1985باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة الشئون االجتناعیة والعمل 

م س47/1985باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة الداخلیة 

م س 104/1985بتعدیل اسم وزارة البیئة واختصاصانھا 

م س 17/1986بتعدیل في الھیكل التنظیمي لوزارة االسكان ووزارة الشئون االجتماعیة والعمل 

م س21/1986باعادة تشكیل مجلس الشئون المالیة 



م س44/1986ھیكل التنظیمي لوزارة االسكان باعتماد ال

م س 51/1986باعادة تشكیل مجلس الشئون المالیة 

م س56/1986باجراء تعدیل في الھیكل التنظیمي لوزارة المواصالت 

م س61/1986باجراء تعدیل في تشكیل الوزاري 

م س83/1986ظیمي بتعدیل اسم وزارة التربیة والتعلیم وشئون الشباب واعتماد ھیكلھا التن

م س11/1987بتعدیل الھیكل التنظیمي لمكتب السید نائب رئیس الوزراء للشئون القانونیة 

م س20/1985باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة االسكان 

م س92/1987باجراء تعدیل في التشكیل الوزاري 

س م34/1988بتحدید اختصاصات وزارة الدفاع واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س 43/1988باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة الداخلیة 

م س 48/1988باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة الخدمة المدنیة 

م س 85/1988باعتماد الھیكل التنظیمي لسكرتاریة مجلس الوزراء 

م س 93/1988باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة التربیة والتعلیم والشباب 

م س  7/1989یكل التنظیمي لوزارة البلدیات االقلیمیة باعتماد الھ

م س14/1989باجراء تعدیل في التشكیل الوزاري 

م س 100/1989بانشاء وزارة موارد المیاه وتحدید اختصاصاتھا 

م س 5/1990بانشاء وزارة للعمل والتدریب المھني وتعدیل اسم وزارة الشئون االجتماعیة والعمل 

م س 6/1990في التشكیل الوزاري باجراء تعدیل 

م س 11/1990بتحدید اختصاصات وزارة البیئة وتعدیل ھیكلھا التنظیمي 

م س 12/1990باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة الصحة 

م س48/1990باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة موارد المیاه 

م س68/1991بانشاء الھیئة العامة لخدمات االسعاف 

م س 106/1991تعدیل في التشكیل الوزاري باجراء

م س 113/1991بانشاء الھیئة العامة للریاضة واالنشطة الشبابیة 

م س116/1991باصدار نظام الھیئات والمؤسسات العامة 

م س 18/1992بتحدید اختصاصات وزارة الكھرباء والمیاه 

م س30/1992بتعدیل اسم وزارة الزراعة واالسماك وتحدید اختصاصاتھا 

م س 56/1992بتحدید اختصاصات وزارة الخدمة واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س 58/1992باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة النفط والمعادن 

م س59/1992باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة البلدیات االقلیمیة والبیئة 



م س24/1993نظیمي بتحدید اختصاصات وزارة المواصالت واعتماد ھیكلھا الت

م س2/1994باجراء تعدیل في التشكیل الوزاري 

م س15/1994بتحدید اختصاصات وزارة التعلیم العالي 

م س23/1994باعتماد الھیكل التنظیمي لوزارة التجارة والصناعة 

م س47/1994بتحدید اختصاصات وزارة المالیة واالقتصاد 

م س39/1996ماد ھیكلھا التنظیمي بتحدید اختصاصات وزارة المالیة واعت

م س60/1996بانشاء مجلس الشؤون المالیة وموارد الطاقة 

م س19/1997بتحدید اختصاصات وزارة التربیة والتعلیم واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س37/1997بتعدیل بعض اختصاصات مجلس الشؤون المالیة وموارد الطاقة 

م س6/1999والشؤون الدینیة واعتماد ھیكلھا التنظیمي بتحدید اختصاصات وزارة االوقاف 

م س83/1999بتحدید اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكیة واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س47/2000بتحدید اختصاصات وزارة العدل واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س66/2001لمیاه واعتماد ھیكلھا التنظیمي بتحدید اختصاصات وزارة البلدیات االقلیمیة والبیئة والموارد ا

م س6/2002بتحدید اختصاصات وزارة التعلیم العالي واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س38/2002بتحدید اختصاصات وزارة الصحة 

م س32/2003بتحدید اختصاصات وزارة التنمیة االجتماعیة واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س37/2003الدولة ومحافظ ظفار واعتماد ھیكلھا التنظیمي للمكتب بتحدید اختصاصات مكتب وزیر

م س53/2003باصدار نظام الھیئة العامة للصناعات الحرفیة واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س76/2004بتحدید اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س112/2004اتھا بانشاء وزارة الشؤون الریاضیة وتحدید اختصاص

م س24/2005بتحدید اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س95/2005بتحدید اختصاصات وزارة السیاحة واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س55/2006بتحدید اختصاصات وزارة البلدیات االقلیمیة والبیئة والموارد المیاه واعتماد ھیكلھا التنظیمي     

م س83/2008بتحدید اختصاصات وزارة الثروة السمكیة واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

م س        142/2008بتحدید اختصاصات وزارة الخدمة المدنیة واعتماد ھیكلھا التنظیمي 

  



Appendix II. – Omanization tables and SANAD 

Table 1: Omanization percentages 2003 - 2005

OMANIZATION PERCENTAGES PER SECTOR 2003 -2005 (2007) *

Sector
Job/occupation or 

establishment classification
2003 2004 2005 2006 2007

IT

Senior management 0 15 25 n.a. n.a.

Sales & marketing 7 15 25 n.a. n.a.

Technical support and infrastructure 9 15 25 n.a. n.a.

Applications & service development 9 15 25 n.a. n.a.

Communications

Engineers 20 25 30 40 50

Technicians 25 35 45 55 65

Skilled labor 25 35 45 60 80

Total percentage 25 30 35 45 55

Travel 

and 

tourism

Aviation companies 76 78 80 82 83

Tourist restaurant 35 50 70 85 100

Travel & tourism 42 50 60 70 80

Hotels (3, 4, 5 stars) 40 50 60 70 75

Car rent 52 62 75 85 97

Oil and gas

Productive & operating 82 85 87 89 90

Main contractors 68 75 80 85 90

Assisting services 20 30 40 50 60

Interior contractors 15 30 40 50 60

Local cooperatives companies 15 25 30 40 50

Consultancy

Engineers 5 10 15 20 25

Draughtsman 30 40 50 60 70

Material supervision jobs 25 30 35 40 45

Land survey 40 50 60 70 80

Accountants 20 30 40 50 60

Admin. Posts 50 60 70 80 90

Contracting
2

nd
category & above 20 22.5 25 27.5 30

Continued projects 40 50 60 70 80



Sector
Job/occupation or 

establishment classification
2003 2004 2005 2006 2007

Electricity 

& 

Water

Power plants in Ghubrah, Rusayl, Wadi al-Gizzi, Musandam, Dhahirah

Engineers 64 75 78 n.a. n.a.

Assistant engineers 80 100 100 n.a. n.a.

Technicians 66 74 76 n.a. n.a.

Skilled workers 100 100 100 n.a. n.a.

Power plants in Manah, al-Kamil, Barkah, and Salalah

Engineers 32 43 43 n.a. n.a.

Assistant engineers 45 45 45 n.a. n.a.

Technicians 47 51 51 n.a. n.a.

Skilled workers 43 50 50 n.a. n.a.

Debt collector companies

Manager/ supervisor/ programmer 28 33 39 n.a. n.a.

Accountant/ cashier 84 85 87 n.a. n.a.

Meter clerk 87 86 89 n.a. n.a.

Worker/ assisting occupations 92 98 100 n.a. n.a.

Automobiles 30 35 40 45 50

Table 2: Omanization percentages 2006 - 2010

OMANIZATION PERCENTAGES PER SECTOR 2006 – 2010 **

Sector
Job/occupation or 

establishment classification
2006 2007 2008 2009 2010

IT

Senior management 5 6 7 8 9

Sales & marketing 100 100 100 100 100

Technical support and 
infrastructure

11 12 13 14 15

Applications & service 

development
11 12 13 14 15

Communications

Engineers 40 50 52 52 54

Technicians 55 65 65 65 70

Skilled labor 60 65 70 75 80



Total percentage 52 60 62 64 68

Sector
Job/occupation or 

establishment classification
2006 2007 2008 2009 2010

Travel and tourism

Aviation companies 81 84 86 88 90

Tourist restaurant 55 65 75 85 90

Travel & tourism 55 65 75 85 95

Hotels (3, 4, 5 stars) 65 70 75 80 85

Car rent 65 75 80 85 90

Hotels (1, 2 stars) & lodges 35 40 45 50 55

Oil & Gas

Productive & operating 82 85 87 90 90

Direct services 70 75 77 80 82

Assisting services 62 65 67 70 73

Local companies 75 75 77 80 82

Consultancy services

Engineers 20 25 25 25 25

Draughtsman 60 70 70 70 70

Material supervision jobs 40 45 45 45 45

Land survey 70 80 80 80 80

Accountants 50 60 60 60 60

Admin. Posts 80 90 90 90 90

Contracting
2

nd
category & above 27.5 30 30 30 30

Continued projects 70 80 80 80 80

Electricity & 

Water 

Power plants in Ghubrah, Rusayl, Wadi al-Gizzi, Musandam, 
Dharah

Engineers 78 78 78 78 78

Assistant engineers 100 100 100 100 100

Technicians 76 76 76 76 76

Skilled workers 100 100 100 100 100

Power plants in Manah, al-Kamil, Barkah, and Salalah

Engineers 43 43 43 43 43

Assistant engineers 45 45 45 45 45

Technicians 51 51 51 51 51

Skilled workers 50 50 50 50 50

Debt collection companies

Manager/ supervisor/ 
programmer

39 39 39 39 39

Accountant/ cashier 87 87 87 87 87

Meter clerk 89 89 89 89 89



Worker/ assisting occupations 100 100 100 100 100

Total percentage 85 90 90 90 90

Secor
Job/occupation or 

establishment classification
2006 2007 2008 2009 2010

Automobiles 45 50 52 55 58

Sales & distribution 45 50 5 60 65

Transport and 
Navigation

Sea ports 70 74 78 78 78

Navigation agencies, clearing 
offices

67 71 77 77 77

Marine transport 90 90 95 95 95

Shipping 64 74 84 84 84

Accounting 

occupations

Managers 15 20 23 26 29

Specialists 30 40 45 50 55

Professionals 40 50 55 60 66

Clerical occupations 75 100 100 100 100

Private education

Private schools

Academic 9 10 11 12 15

Non-academic 50 50 54 56 58

Private universities & colleges

Academic 8 10 12 14 16

Non-academic 62 65 68 71 74

Private training centers and institutes

Management & finance 55 60 70 80 90

Technicians & assistant 
trainers

15 20 25 30 35

Trainers 15 20 25 30 35

Industry 35

Tailoring factories 25

Banks 90

* As provided by MOM according to MD 160-166/2003, 176/2003.

** As provided by MOM according to 3rd National Manpower Seminar.



Table 3: Activities financed by SANAD programme

Activities financed by SANAD programme *

1. Grocery shop

2. Fruit and vegetable shop

3. Fish, meat and poultry shop

4. Distribution cars for fruit and vegetables

5. Car wash and oil change outlets

6. Readymade garments and cosmetics shop

7. Fabrics and textile shop

8. Flower shop

9. Sale and maintenance of air conditioning

10. Photography studios

11. Car spare parts shop

12. Car maintenance and spare parts workshop 

13. Sale and rent of wedding dresses and its accessories 

14. Sweets and nuts shop

15. Nurseries

16. Sport clothes and equiptment shop

17. Library

18. Cofee shop

19. SANAD offices for citizens' services

20. Ladies' beauty salon

21. Internet cafes

22. Boat maintenance workshop

23. Sale of used cars

24. Transport of breakers such as sand, bricks and stones

25. Sale and repair of mobile phones

26. Lady garment tailoring

27. Calligraphist

28. Sale and supply of electrical appliances



* As provided by MOM, SANAD programme, Projects finance by SANAD 

programme. 

Please note that in a document (Wizāra al-quwa al-`āmilah: Al-mihan wa al-´a`māl 

wa al-´anshiṭa al-maḥẓūra min khilāl barnāmij sanad, 2009. ) made available by MOM 

in May 2009, following categories of small businesses are no longer supported: 1., 2., 

3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 28. All exempted 

categories are marked in italics in the previous table.

Table 4: SANAD job opportunities

Activity Number of 

outlets

Number of beneficiaries 

(Jobs available)

Grocery shops 5112 12162 (1010)

Fruit and vegetable shops 563 1010

Running and managing of school 

cafeterias

216 373 (38)

SANAD committees projects 2460 5106 (1344)

SANAD services centres 118 311 (77)

Supporting and financing individual 

initiatives to set up small enterprises

1316 1505

Women's tailoring activity 337 812

SANAD incubators 4 39

Total 10126 21318

Please note that the previous table has not been included in the main body of the 

dissertation, as the author does not find the data reliable. The number of jobs 

available through the programme at the end of 2007 should be 21318. In the same 

document, from which the table has been transferred, the new job opportunities in 

2007 stand at 2255. Certain categories provided the exact numbers of opportunities 

taken in 2007 (provided in brackets in the above table). And rather annoyingly, the 

numbers do not add up. Furthermore, as the table appears to provide accumulative 

numbers for the duration of SANAD programme until 2007, it is clear that the 

category of supporting and financing individual initiatives… includes only the projects 

financed in 2007. 



Appendix III. – Education

Private universities and colleges in Oman

 Sohar University www.soharuni.edu.om 

 Dhofar University www.du.edu.om

 Nizwa University www.unizwa.edu.om

 Majan College www.majancollege.edu.om

 Modern College of Commerce and Science www.mcbs.edu.om

 Caledonian College of Engineering www.cce.edu.om

 College of Fire Fighting and Safety Engineering www.fsecoman.com

 Muscat College of Administrative Science and Technology

 Mazoon College of Administration and Applied sciences 

www.mazooncollege.edu.om 

 Al-Zahra College for Girls www.zahracol.edu.om

 Oman Medical College www.omc.edu.om

 Waljat College for Applied Sciences www.waljatcolleges.edu.om

 Sur University College www.suc.edu.om

 Middle East College of Information Technology www.mecit.edu.om

 Oman College for Tourism www.otha.edu.om

 Gulf College www.gulfcollegeoman.com

 Scientific College of Design www.scdoman.info 

 Oman College of Management and Technology  www.omancollege.edu.om

 International Maritime College Oman www.imcoman.net

 Al-Buraimi College www.buc.edu.om

 Al-Bayan College www.bayancollege.edu.om 

 German University of Technology in Oman www.gultech.edu.om

 Arab Open University www.aouoman.org

 Oman Dental College www.omandentalcollege.org 
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