مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/30
ب�إ�صدار قانون جمل�س البحث العلمى
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  2005/54ب�إن�شاء جمل�س البحث العلمى وحتديد اخت�صا�صاته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العاىل واعتماد
هيكلها التنظيمى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :يعمل فى �ش�أن جمل�س البحث العلمى بالقانون املرافق .
املــادة الثـانيـــة  :ي�صدر رئي�س جمل�س البحث العلمى اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ
�أحكام القانون املرافق  ،و�إىل �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والأنظمة
والقرارات ال�سارية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فى القانون املرافق
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثـالثـــة  :يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مــع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة  :ينــ�شر هــذا املر�سـ ــوم فى اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعم ــل به من اليوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  21 :من ربيع الثانى �سنة 1431هـ
املـوافــــق  6 :من �أبريــــــــــــــل �سنة 2010م
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قانون جمل�س البحث العلمى
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة (  : ) 1فى تطبيــق �أحكـ ــام هذا القانـ ــون يكـ ــون للكلمــات والعبارات التالية املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املجـلـــــــــــــــــــ�س  :جمل�س البحث العلمى .
هيئة املجلـــــ�س  :هيئة جمل ــ�س البحث العلمى امل�شكلــة عل ــى النح ــو
املن�صو�ص عليه فى املادة ( )6من هذا القانون .
الرئـيـــــــــــــــــ�س  :رئي�س املجل�س .
الأمانة العامــــة :الأمانة العامة للمجل�س .
الأميـــن العـــــام � :أمني عام املجل�س .
البحث العلمــــى  :الأن�شطـ ــة املنظمــة فى املجاالت العلميـ ــة والإن�سانية
املختلفـ ــة والتى ته ــدف �إلــى �إنت ــاج مع ــارف جديـ ــدة
من خ ــالل اتب ــاع منه ــج علمــى معيـ ــن  ،وت�شمــل
البحوث الأكادميية والتطبيقية والتطويرية ومنها
االبتكارات .
املــادة (  : ) 2يعد املجلــ�س املرجعيــة الر�سمية الأ�سا�سيــة امل�س�ؤول ــة عــن كـ ــل م ــا يتعلــق
بالبحث العلمى فى ال�سلطنة .
املــادة (  : ) 3يتمتع املجل�س بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املاىل والإدارى  ،ويكون
مقره الرئي�سى حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فى املحافظات
الأخرى واملناطق بقرار من الرئي�س بعد موافقة هيئة املجل�س .
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الف�صل الثانى
�أهداف املجل�س
املــادة (  : ) 4يهدف املجل�س �إىل تنظيم �ش�ؤون البحث العلمى بال�سلطنة والنهو�ض به
وت�شجيعه ودعمه مبختلف الو�سائل املادية واملعنوية  ،و�ضمان مواكبته
ودعمه ملتطلبات خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية .
الف�صل الثالث
اخت�صا�صات املجل�س
املــادة (  : ) 5يخت�ص املجل�س بالآتى :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة التى ي�سري عليها املجل�س فى ممار�سته الخت�صا�صاته .
 - 2و�ضع �إ�سرتاتيجية علمية متكاملة للبحث العلمى مب�شاركة اجلهات
املعنية بال�سلطنة ومتابعة تطويرها .
 - 3و�ضع خطة وطنية للبحث العلمى وحتديد �أولوياتها فى �ضوء متطلبات
خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية
بال�سلطنة والإعالن عنها بال�شكل الذى يوفر احلافز لتطوير البحث
العلمـى  ،وو�ضــع الربامــج الالزم ــة لتنفيذه ــا والإ�ش ــراف علــى ه ــذا
التنفيذ .
 - 4دعم االبتك ــارات الفردي ــة وامل�شاري ــع البحثية ح�سـ ــب �أولويات اخلطة
الوطنية للبحث العلمى .
 - 5دعم ن�شر امل�ؤلفات العلمية القيمة و�إقامة امل�ؤمترات والفعاليات ذات
ال�صلة بالبحث العلمى .
 - 6ت�شجيع م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص وغريها على امل�شاركة فى
جماالت البحث العلمى ودعم تلك امل�شاركة .
 - 7توزيـع خم�ص�ص ــات البحث العلمــى على الربامج البحثي ــة املختلف ــة
بح�سب �أولويات اخلطة الوطنية للبحث العلمى .
اجلريدة الر�سمية العدد ()909

-3-

 - 8العمل على حتقيق التع ــاون والتن�سيــق بني وحدات اجلهاز الإدارى
للدولة وبع�ضها وبني تلك الوحدات والقطاع اخلا�ص فى جماالت
البحث العلمى  ،مبا يكفــل حتقيــق الفائــدة املرج ــوة من الأن�شطة
البحثية .
 - 9و�ضع املعايري الالزمة لتقييم جودة واعتماد م�شروعات البحث العلمى .
 -10العم ــل على توفيــر املتطلب ــات الالزم ــة لإقام ــة بنيــة �أ�سا�سية للبحث
العلمى .
 -11و�ضع وتنفيــذ الربامــج الهادفة �إىل التوعيــة ب�أهميــة البح ــث العلمــى
واالبتكار .
 -12تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية فى جماالت البحث العلمى .
� -13إن�شــاء قاع ــدة بيان ـ ــات وطني ــة للبحــث العلمــى واال�ستعانـ ـ ــة فــى ذلك
بالبيانات والإح�صاءات والتقارير التى ترد �إليه من اجلهات احلكومية
واخلا�صة املعنية بالبحث العلمى .
� -14إق ــرار �سيا�س ــة وبرامــج ت�أهيل الكــوادر الوطنيـ ــة فى جمــاالت البحــث
العلمى .
 -15اقتــراح م�شروع ــات القواني ــن واملرا�سيــم ال�سلطانية اخلا�صــة بالبحث
العلمى بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،و�إقرار اللوائح والقرارات ذات
ال�صلة باخت�صا�صاته .
 -16متثيل ال�سلطنة فى امل�ؤمترات واالجتماعات الإقليمية والدولية ذات
ال�صلة بالبحث العلمى .
 -17العم ــل على دعــم وتوثي ــق التع ــاون مع امل�ؤ�س�ســات العلميــة الأجنبيــة
والدوليــة فى جم ــاالت البح ــث العلم ــى  ،و�إبرام االتفاقي ــات وتوقيع
مذكرات التفاهم الالزمة لذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 -18درا�سـ ــة املو�ضوعـ ــات ذات ال�صل ـ ــة بالبح ــث العلم ـ ــى التى يحيله ـ ــا �إليه
جمل�س الوزراء .
 -19ما يكلفه به جاللة ال�سلطان من �أمور �أخرى تتعلق بالبحث العلمى .
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الف�صل الرابع
هيئة املجل�س ونظام عملها
املــادة (  : ) 6ت�شكل هيئة املجل�س برئا�سة رئي�س املجل�س وع�ضوية كل من :
�أوال  :بال�صفة الوظيفية :
نائبا للرئي�س .
 - 1وزير التعليم العاىل
 - 2وزير ال�صحة .
 - 3وزير النفط والغاز .
 - 4وزير الرتبية والتعليم .
 - 5وزير التنمية االجتماعية .
� - 6أمني عام وزارة االقت�صاد الوطنى .
 - 7وكيل وزارة الزراعة .
 - 8وكيل وزارة الرثوة ال�سمكية .
 -9وكيل وزارة التجارة وال�صناعة للتجارة وال�صناعة .
� -10أمني عام املجل�س .
 -11رئي�س غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 -12رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س .
 -13ثالثة من ر�ؤ�ساء اجلامعات اخلا�صة يتم حتديدهم على �أ�سا�س
مدى �إ�سهام تلك اجلامعات فى جمال البحث العلمى وي�صدر
بتعيني كل منهم قرار من الرئي�س بعد موافقة هيئة املجل�س ،
وذلك ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد  ،وال ي�شرتط وجود
هذه املوافقة عند تعيينهم فى الت�شكيل الأول لهيئة املجل�س .
 -14مدير عام واحة املعرفة .
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ثانيا  :بال�صفة ال�شخ�صية :
 - 1اثنان من ال�شخ�صيات العامة املهتمة بالبحث العلمى .
 - 2اثن ــان م ــن ذوى الكفـ ــاءة العلمي ــة مم ــن له ــم خبـرة فى جمال
�إدارة امل�ؤ�س�سات املالية �أو �شركات امل�ساهمة العامة العاملة فى
ال�سلطنة .
وي�صدر بتعيني من ذكر فى البندين ال�سابقني قرار من الرئي�س
بعد موافقة اجلهة الأمنية املخت�صة  ،وتكون مدة ع�ضوية كل منهم
�أربع �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة .
ويكون الأمني العام مقررا لأعمال هيئة املجل�س .
املــادة (  : ) 7جتتمع هيئة املجل�س ثالث مرات �سنويا على الأقل بدعوة من رئي�سها ،
ويجوز دعوتها لالنعقاد كلما اقت�ضت م�صلحــة العم ــل ذلك  ،ويكــون
االجتماع �صحيحا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم
رئي�س االجتماع .
وت�صـ ــدر ق ــرارات وتو�صيات هيئـ ــة املجلـ ــ�س ب�أغلبي ـ ــة �أ�ص ــوات الأع�ض ـ ــاء
احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوى يرجح اجلانب الذى منه رئي�س االجتماع ،
وتبني �إجراءات ونظام العمل بهيئة املجل�س الئحة ت�صدر بقرار من
الرئي�س على �أن تعر�ض على هيئة املجل�س فى �أول جل�سة لإقرارها .
املــادة (  : ) 8يحل نائب رئي�س هيئة املجل�س حمل الرئي�س فى رئا�سة اجتماعاتها فى
حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون رئا�سته لالجتماع .
املــادة (  : ) 9تختـ ــ�ص هيئــة املجلـ ــ�س باعتم ــاد الهيكل التنظيمــى للمجل ــ�س وتعديل ــه ،
وممار�سة كافــة االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها فى املادة ( )5من هذا
القانون .
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املــادة ( : )10لهيئـ ــة املجل ــ�س ف ــى �سبيـ ــل ممار�ستهـ ــا الخت�صا�صاتهـ ــا اال�ستعان ــة بلجن ــة
ا�ست�شاري ــة ي�ص ــدر بت�شكيله ــا ق ــرار من الرئي�س بعد موافقة هيئة املجل�س
واجلهة الأمنية املخت�صة  ،وتقت�صر ع�ضوية تلك اللجنة على ر�ؤ�ساء
ال�شركات العاملية ور�ؤ�ساء اجلامعات العريقة امل�شهود لهم بالكفاءة العلمية
والعملية �سواء احلاليني منهم �أو ال�سابقني  ،وحتدد مكاف�آت �أع�ضاء
اللجنة بقرار من الرئي�س .
املــادة ( : )11تختــ�ص اللجن ــة اال�ست�شاري ــة ب�إب ــداء ال ــر�أى الفن ــى فيم ــا يحــال �إليهــا من
مو�ضوعات من قبل هيئة املجل�س �أو الرئي�س  ،وللرئي�س دعوة �أع�ضائها
حل�ضــور جل�س ــات هيئ ــة املجلـ ــ�س دون �أن يك ــون لهــم �ص ــوت معدود فى
املداوالت .
الف�صل اخلام�س
�إدارة املجل�س
�أوال  :الرئي�س :
املــادة ( : )12يتوىل �إدارة املجل�س وت�سيري �ش�ؤونه رئي�س ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطانى
تكون له كافة ال�صالحيات املالية والإدارية املقررة لرئي�س الوحدة وفقا
للقوانيــن واملرا�سي ــم التى ت�ســرى على وحــدات اجلهــاز الإدارى للدولــة
مبا فى ذلك �إن�شاء التق�سيمات الإدارية باملجل�س من م�ستوى دائرة فما
دونها وحتديد اخت�صا�صاتها و�إلغا�ؤها  ،ويخت�ص ب�إ�صدار اللوائح املالية
والإدارية ولوائح �ش�ؤون املوظفني باملجل�س بعد موافقة هيئة املجل�س دون
التقيد بالنظم الوظيفية املطبقة على وحدات اجلهاز الإدارى للدولة ،
وللرئي�س التفوي�ض فى �أى من اخت�صا�صاته .
املــادة ( : )13ميثل الرئي�س املجل�س فى عالقاته بالغري و�أمام الق�ضاء .
املــادة ( : )14يرفــع الرئيــ�س تقري ــرا ن�صف �سنــوى عن ن�شــاط املجلــ�س �إىل جاللة
ال�سلطان ي�ضمنه ملخ�صا ب�أهم املو�ضوعات التى نوق�شت بهيئة املجل�س
وما اتخذ ب�ش�أنها من قرارات  ،كما يرفع تقريرا �سنويا عن ن�شاط املجل�س
�إىل جمل�س الوزراء .
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ثانيا  :الأمانة العامة :
املــادة ( : )15يكون للمجل�س �أمانة عامة تتبع الرئي�س يعهد �إليها بكافة االخت�صا�صات
املالية والإدارية الالزمة لت�سيري العمل باملجل�س ولها ب�صفة خا�صة الآتى :
� - 1إعداد م�شروعات اخلطط وبرامج العمل باملجل�س ورفعها �إىل الرئي�س
للعر�ض على هيئة املجل�س لالعتماد .
 - 2اقرتاح اخلطط امل�ستقبلية لتوفري الكوادر الب�شرية الالزمة لتنفيذ
�سيا�سات وخطط وبرامج العمل باملجل�س ورفعها للرئي�س لالعتماد .
� - 3إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمجل�س واحل�ساب اخلتامى ورفعهما
�إىل الرئي�س للعر�ض على هيئة املجل�س لالعتماد .
 - 4تنفيذ �سيا�سات وخطط العمل املعتمدة من هيئة املجل�س .
 - 5تنفيذ قرارات هيئة املجل�س .
 - 6التن�سي ــق بني وح ــدات اجله ــاز الإدارى للدول ــة وبي ــن تلك الوحــدات
والقطاع اخلا�ص لتنفيذ برامج البحث العلمى املعتمدة .
 - 7تنظيم وتنفيذ الربامج الهادفة �إىل التوعية ب�أهمية البحث العلمى .
 - 8اقرتاح �سيا�سـة وبرام ــج ت�أهي ــل الك ــوادر الوطني ــة فى جماالت البحث
العلمى .
� -9إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة مبجاالت
البحث العلمى ورفعها �إىل الرئي�س للعر�ض على هيئة املجل�س بعد
التن�سيق مع اجلهات املعنية .
 -10حفظ ال�سجالت والوثائق وامل�ستندات ذات ال�صلة بعمل املجل�س .
 -11حفظ حما�ضر اجتماعات هيئة املجل�س .
 -12ما ي�سند �إليها من �أعمال �أخرى من قبل هيئة املجل�س �أو الرئي�س .
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املــادة ( : )16يتوىل رئا�سة الأمانة العامة �أمني عام ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطانى ،
تكون له كافة ال�صالحيات املالية والإدارية الالزمة لت�سيري �ش�ؤون املجل�س
فى احلدود التى تبينها لوائحه .
وللأمني العام التفوي�ض فى �أى من اخت�صا�صاته .
الف�صل ال�ساد�س
مالية املجل�س
املــادة ( : )17يكون للمجل�س ميزانية م�ستقلة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية للمجل�س فى اليوم
الأول من �شهر يناير وتنتهى فى احلادى والثالثني من �شهر دي�سمرب من
كل عام  ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا القانون
وتنتهى فى احلادى والثالثني من �شهر دي�سمرب من ذات العام .
املــادة ( : )18يتوىل تدقيق احل�سابات باملجل�س مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة
مهنة املحا�سبة واملراجعة ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من الرئي�س .
املــادة ( : )19تتكون املوارد املالية للمجل�س مما ي�أتى :
 - 1االعتمادات التى تخ�ص�صها الدولة للمجل�س .
 - 2مقابل اخلدمات اال�ست�شارية التى يقدمها املجل�س .
 - 3الهبات والإعانات واملنح التى تقبلها هيئة املجل�س بعد موافقة اجلهة
الأمنية املخت�صة .
 - 4عوائد و�إيرادات �أموال املجل�س .
املــادة ( : )20يحتفظ املجل�س بفائ�ض ميزانيته ال�سنوية وترحيله من �سنة لأخرى ،
وله ا�ستخدام هذا الفائ�ض فى متويل الأن�شطة البحثية .
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املــادة ( : )21تعترب �أموال املجل�س �أمواال عامة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة
وامتيازاتها  ،وللمجل�س حماية هذه الأموال وحت�صيلها بالطرق ووفق
الإجراءات التى حت�صل بها الأموال العامة .
املــادة ( : )22دون �إخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية يعفى املجل�س من كافة ال�ضرائب والر�سوم .
الف�صل ال�سابع
�أحكام ختامية
املــادة ( : )23على وحدات اجلهاز الإدارى للدولة وم�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص
التقيد فى ممار�سة �أن�شطة البحث العلمى بالقوانني واللوائح والقرارات
ذات ال�صلة بالبحث العلمى وب�إ�سرتاتيجية البحث العلمى واخلطط
والربامج التنفيذية التى ي�ضعها املجل�س فى هذا ال�ش�أن  ،وعليها موافاة
املجل�س مبا يطلبه من بيانات و�إح�صاءات وتقارير عن �أن�شطتها فى
جماالت البحث العلمى وذلك وفقا للإجراءات وفى املواعيد التى حتددها
لوائح املجل�س .
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