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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2015/43
ب�إ�صـدار تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون جملـ�س البحـث العلمـي
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005 /54ب�إن�شاء جمل�س للبحث العلمي وحتديد اخت�صا�صاته ،
وعلى قانون جمل�س البحث العلمي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2010/30
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون جمل�س البحث العلمي امل�شار �إليه .
املـــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  13 :مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  27 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون جملـ�س البحـث العلمـي
ي�ستبدل بن�صي املادتني �/ 6 ، 5أوال (البنود  )9 ، 8 ، 7 ، 6من قانون جمل�س البحث العلمي
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/30الن�صان الآتيان :
املــادة ( ) 5
يخت�ص املجل�س بكافة ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهدافه  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
1 -1ر�سم ال�سيا�سة التي ي�سري عليها املجل�س فـي ممار�سته الخت�صا�صاته .
2 -2و�ضــع ا�سرتاتيجي ــة علمي ــة متكاملة للبحث العلمــي مب�شارك ــة اجلهــات املعني ــة ،
ومتابعة تطويرها .
3 -3و�ضع خطة وطنية للبحث العلمي  ،وحتديد �أولوياتها فـي �ضوء متطلبات خطة
التنمية االقت�صادية واالجتماعية  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،والإعالن عنها
بال�شكل الذي يوف ــر احلافز لتطوير البحث العلم ــي  ،وو�ضع الربامج الالزمة
لتنفيذها  ،والإ�شراف على هذا التنفيذ .
4 -4دعم االبتكارات الفردية وامل�شاريع البحثية ح�سب �أولويات اخلطة الوطنية للبحث
العلمي .
5 -5دعــم ن�شــر امل�ؤلفــات العلميــة القيمــة  ،و�إقامــة امل�ؤمتــرات والفعاليــات ذات ال�صلة
بالبحث العلمي .
6 -6ت�شجيع م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص وغريها على امل�شاركة فـي جماالت
البحث العلمي  ،ودعم تلك امل�شاركة .
7 -7توزيع خم�ص�صات البحث العلمي على الربامج البحثية املختلفة بح�سب �أولويات
اخلطة الوطنية للبحث العلمي .
8 -8العم ـ ـ ــل علـ ــى حتقيـ ــق التع ــاون والتن�سيـ ـ ــق بني وحـ ــدات اجلهــاز الإداري للدول ــة
وبع�ضه ــا  ،وبني تلك الوحدات والقط ــاع اخل ــا�ص فـي جم ـ ــاالت البحث العلم ــي ،
مبا يكفل حتقيق الفائدة املرجوة من الأن�شطة البحثية .
9 -9و�ضع املعايري الالزمة لتقييم جودة واعتماد م�شروعات البحث العلمي .
10 10العمل على توفري املتطلبات الالزمة لإقامة بنية �أ�سا�سية للبحث العلمي .
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11 11و�ضع وتنفيذ الربامج الهادفة �إىل التوعية ب�أهمية البحث العلمي واالبتكار .
�12 12إن�شاء و�إدارة وتطوير املناطق العلمية والرتويج لها .
13 13حتديد الأن�شطة والأعمال التي يجوز مزاولتها فـي املناطق العلمية .
14 14تقرير حق االنتفاع على الأرا�ضي الكائنة باملناطق العلمية .
15 15ت�أ�سيـ ــ�س ال�شركـ ــات �أو امل�ساهمـ ــة فيهـ ــا  ،بهـ ــدف اال�ستــفادة من الإنت ــاج العلمــي
واملعرفـ ــي � ،أو �إدارة �أو تنمي ــة �أو تطوير قطاعاته الأ�سا�سية  ،ومت ــلك حقوق امللكية
الفكرية والت�صرف فيها .
16 16تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية فـي جماالت البحث العلمي .
�17 17إن�ش ـ ــاء قاعـ ــدة بيانـ ــات وطنيـ ــة للبح ــث العلم ــي  ،واال�ستعانـ ــة فـي ذلك بالبيان ـ ــات
والإح�صاءات والتقارير التي تـ ــرد �إليه م ــن اجله ــات احلكوميــة واخلا�صة املعنية
بالبحث العلمي .
�18 18إقرار �سيا�سة وبرامج ت�أهيل الكوادر الوطنية فـي جماالت البحث العلمي .
19 19اقت ــراح م�شروعــات القوانني واملرا�سيم ال�سلطاني ــة اخلا�صــة بالبح ــث العلم ــي ،
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،و�إقرار اللوائح والقرارات ذات ال�صلة باخت�صا�صاته .
20 20متثي ــل ال�سلطن ــة فـي امل�ؤمتــرات واالجتماعات الإقليمي ــة والدوليـ ــة ذات ال�صلـ ــة
بالبحث العلمي .
21 21العم ــل على دع ـ ــم وتوثيق التـ ــعاون مع امل�ؤ�س�س ــات العلمية الأجنبي ــة والدولي ــة
فـي جماالت البحث العلمي  ،و�إبرام االتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم الالزمة
لذلك  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
22 22درا�سة املو�ضوعات ذات ال�صلة بالبحث العلمي التي يحيلها �إليه جمل�س الوزراء .
23 23ما يكلفه به جاللة ال�سلطان من �أمور �أخرى تتعلق بالبحث العلمي .
املــادة ( � / 6أوال )
� - 6أمني عام املجل�س الأعلى للتخطيط .
 - 7وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للزراعة .
 - 8وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية .
 - 9وكيل وزارة التجارة وال�صناعة .

