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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2015/43

باإ�سـد�ر تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون جملـ�ض �لبحـث �لعلمـي

�سلطـــان عمـــان  نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 54/ 2005 باإن�ساء جمل�ض للبحث العلمي وحتديد اخت�سا�ساته ، 

وعلى قانون جمل�ض البحث العلمي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/30 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملـــادة �لأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على قانون جمل�ض البحث العلمي امل�سار اإليه .

 �ملـــادة �لثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

 �ملـــادة �لثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 13 مـن محــــــــــــــرم �سنــة 1437هـ

�ملو�فـــــق : 27 مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام قانـون جملـ�ض �لبحـث �لعلمـي

ي�ستبدل بن�سي املادتني 5 ، 6 /اأول )البنود 6 ، 7 ، 8 ، 9( من قانون جمل�ض البحث العلمي 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/30 الن�سان الآتيان :

�ملــادة ) 5 (

يخت�ض املجل�ض بكافة ال�سالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافه ، وله ب�سفة خا�سة الآتي :

ر�سم ال�سيا�سة التي ي�سري عليها املجل�ض فـي ممار�سته لخت�سا�ساته . - 1

و�ســع ا�سرتاتيجيـــة علميـــة متكاملة للبحث العلمــي مب�ساركـــة اجلهــات املعنيـــة ،  - 2

ومتابعة تطويرها .

و�سع خطة وطنية للبحث العلمي ، وحتديد اأولوياتها فـي �سوء متطلبات خطة  - 3

التنمية القت�سادية والجتماعية ، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ، والإعالن عنها 

الالزمة  الربامج  وو�سع   ، العلمـــي  البحث  لتطوير  احلافز  يوفـــر  الذي  بال�سكل 

لتنفيذها ، والإ�سراف على هذا التنفيذ .

دعم البتكارات الفردية وامل�ساريع البحثية ح�سب اأولويات اخلطة الوطنية للبحث  - 4

العلمي .

دعــم ن�ســر املوؤلفــات العلميــة القيمــة ، واإقامــة املوؤمتــرات والفعاليــات ذات ال�سلة  - 5

بالبحث العلمي .

جمالت  - 6 فـي  امل�ساركة  على  وغريها  اخلا�ض  القطاع  و�سركات  موؤ�س�سات  ت�سجيع 

البحث العلمي ، ودعم تلك امل�ساركة .

توزيع خم�س�سات البحث العلمي على الربامج البحثية املختلفة بح�سب اأولويات  - 7

اخلطة الوطنية للبحث العلمي .

العمـــــــل علــــى حتقيــــق التعـــاون والتن�سيــــــق بني وحــــدات اجلهــاز الإداري للدولـــة  - 8

وبع�سهـــا ، وبني تلك الوحدات والقطـــاع اخلـــا�ض فـي جمـــــالت البحث العلمـــي ، 

مبا يكفل حتقيق الفائدة املرجوة من الأن�سطة البحثية .

و�سع املعايري الالزمة لتقييم جودة واعتماد م�سروعات البحث العلمي . - 9

العمل على توفري املتطلبات الالزمة لإقامة بنية اأ�سا�سية للبحث العلمي . - 10
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و�سع وتنفيذ الربامج الهادفة اإىل التوعية باأهمية البحث العلمي والبتكار . - 11

اإن�ساء واإدارة وتطوير املناطق العلمية والرتويج لها . - 12

حتديد الأن�سطة والأعمال التي يجوز مزاولتها فـي املناطق العلمية . - 13

تقرير حق النتفاع على الأرا�سي الكائنة باملناطق العلمية . - 14

العلمــي  - 15 الإنتـــاج  ال�ستــفادة من  بهــــدف   ، امل�ساهمــــة فيهــــا  اأو  ال�سركــــات  تاأ�سيــــ�ض 

واملعرفــــي ، اأو اإدارة اأو تنميـــة اأو تطوير قطاعاته الأ�سا�سية ، ومتـــلك حقوق امللكية 

الفكرية والت�سرف فيها .

تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية فـي جمالت البحث العلمي . - 16

اإن�ســـــاء قاعــــدة بيانــــات وطنيــــة للبحـــث العلمـــي ، وال�ستعانــــة فـي ذلك بالبيانـــــات  - 17

والإح�ساءات والتقارير التي تــــرد اإليه مـــن اجلهـــات احلكوميــة واخلا�سة املعنية 

بالبحث العلمي .

اإقرار �سيا�سة وبرامج تاأهيل الكوادر الوطنية فـي جمالت البحث العلمي . - 18

19 -  ، العلمـــي  بالبحـــث  ال�سلطانيـــة اخلا�ســة  واملرا�سيم  القوانني  اقتـــراح م�سروعــات 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ، واإقرار اللوائح والقرارات ذات ال�سلة باخت�سا�ساته .

متثيـــل ال�سلطنـــة فـي املوؤمتــرات والجتماعات الإقليميـــة والدوليــــة ذات ال�سلــــة  - 20

بالبحث العلمي .

والدوليـــة  - 21 الأجنبيـــة  العلمية  املوؤ�س�ســـات  التــــعاون مع  دعـــــم وتوثيق  العمـــل على 

فـي جمالت البحث العلمي ، واإبرام التفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم الالزمة 

لذلك ، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

درا�سة املو�سوعات ذات ال�سلة بالبحث العلمي التي يحيلها اإليه جمل�ض الوزراء . - 22

ما يكلفه به جاللة ال�سلطان من اأمور اأخرى تتعلق بالبحث العلمي . - 23

�ملــادة ) 6 / �أول (

6 - اأمني عام املجل�ض الأعلى للتخطيط .

7 - وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للزراعة .

8 - وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية .

9 - وكيل وزارة التجارة وال�سناعة .


