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مر�ســــوم �ســــلطاين
 رقـــم 2012/48

باإن�ساء جمل�س التعليم واإ�سدار نظامه

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 91/128 ، 
وعلى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/86 ، 
وعلـى القـانـون اخلــا�ص بنظـــام املوظفـني بديــوان البــالط ال�سلطانـي ال�ســادر باملر�ســـــوم 

ال�سلطاين رقم 97/97 ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 98/65 باإن�ساء جمل�ص للتعليم العايل ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى
�ساأنه  في  ال�سلطاين ويعمل  البالط  ديوان  يتبع  التعليم"  "جمل�ص  ي�سمى  جمل�ص  ين�ساأ 

باأحكام النظام املرفق .
 املــادة الثانيــــة 

بال�سخ�سية  تتمتع   ، اخت�سا�ساته  ممار�سة  في  تعاونه  عامة  اأمانة  التعليم  ملجل�ص  يكون 
العتبارية وال�ستقالل املايل والإداري ، ويكون مقرها حمافظة م�سقط .

املـــادة الثالـثــــة 
التعليم  جمل�ص  وموجودات  خم�س�سات  جميع  التعليم  ملجل�ص  العامة  الأمانة  اإىل  توؤول 

العايل ، كما ينقل اإليها بذات درجاتهم املالية جميع املوظفني العاملني به .
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املـــادة الرابعــة

ي�سدر رئي�ص جمل�ص التعليم اللوائح الالزمة لتنفيذ اأحكام النظام املرفق بعد اإقرارها من 

املجل�ص ، وت�سري على الأمانة العامة ملجل�ص التعليم وموظفيها كافة القوانني واملرا�سيم 

والنظم املطبقة على ديوان البالط ال�سلطاين .  

املـــادة اخلام�سة

يلغـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 98/65 امل�سـار اإليـه ، كما يلغـى كـل مـا يخالـف هـذا املر�ســوم  

والنظام املرفق  اأو يتعار�ص مع اأحكامهما .

املـــادة ال�ساد�سة

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

�سدر فـي : 23 من �ســـــوال �سنة 1433هـ
املوافــــق : 10 من �سبتمرب �سنة 2012م 

قابو�س بن �سعيد
�سلطــــان عمـــــان
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نظــام جملــ�س التعليـــم
املـــادة ) 1 (

المبين قرين كل  التالية المعنى  النظام يكون للكلمات والعبارات  اأحكام هذا  في تطبيق 
منها ما لم يقت�ص �سياق الن�ص خالف ذلك :

:  جمل�ص التعليم . املجلــــــــــــــ�س 
الأمــانــــــــــــة :  الأمانة العامة للمجل�ص . 

:  رئي�ص املجل�ص . الرئيــــــــــــ�س 
:  نائب رئي�ص املجل�ص . نائب الرئي�س 

:   اأمني عام املجل�ص . الأمني العـــام 
املـــادة ) 2 (

اأنواعه ومراحله وخمرجاته والعمل على  يهدف املجل�ص اإىل النهو�ص بالتعليم مبختلف 
�سمان جودته ، وذلك مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة وخطط التنمية وحاجات �سوق 

العمل .
املـــادة ) 3 (

يكون للمجل�ص في �سبيل حتقيق اأهدافه الخت�سا�سات الآتية : 
و�سع ال�سيا�سة  العامة التي ي�سير عليها المجل�ص في ممار�سته لخت�سا�ساته .  -  1
ر�سـم ال�سيا�سـة العامـة للتعليـم بمختلف اأنواعـه ومراحلـه ، والعـمل علـى توجيـه  -  2

التعليـم بمـا يتفـــق وال�سيـــا�ســــة العــامــة للـــدولــة ومتطلبــات التنميــة ال�ساملـــة ، 
وبما يـوؤدي اإلى تحقيــق الأهداف الثقافية والجتماعية والقت�سـادية والعلميــة 
لل�سلطنــة ، وذلــك بالتن�سيـــق مــع المجــالـــ�ص المتخ�س�ســة ، والعمـل على متابعــة 

تنفيذها .
و�سع ا�ستراتيجية للتعليم في اإطار ال�سيا�سة العامة للدولة بالتن�سيق مع الجهات  -  3

المخت�سة ، والعمل على متابعة تنفيذها .
متابعــة وتقييــم م�ستــوى جــودة التعليم بجميـع اأنواعه ومراحلــه ، واتخــاذ كافــة  -  4

الإجراءات الالزمة ل�سمان جودة مخرجاته .
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بمــا يواكــب مختلـــف   -  5 التعليــــم وتطويرهـا  وبــرامــج  �سيـــا�ســات وخطــط  مراجعــة 

المتغيرات ، ويتفق وال�سيا�سة العامة للدولة .
ر�سم ال�سيا�سات وو�سع الآليات المنا�سبة لتحقيق الربط والتكامل بين مخرجات  -  6

والتقني  التطبيقـي  التعليـم  ذلــك  فـي  بمـا  ومـراحلــه  اأنواعـــه  التعليــم بمختلــف 
والمهني .

العمـل علـى ربـط البرامـج التعليميــة والتخ�س�ســات الدرا�سيـة بمتطلبـات �ســوق  -  7
العمل في ال�سلطنة . 

تنظيـم قبول الطالب في موؤ�س�سات التعليم بمختلف اأنواعه ومراحله ، وتحديد  -  8
اأعدادهم بالتن�سيق مع الجهات المخت�سة .

الموافقة على اإن�ساء موؤ�س�سات التعليم بمختلف اأنواعه ومراحله في اإطار ال�سيا�سة  -  9
العامة للدولة ، قبل منح الترخي�ص باإن�سائها من الجهات المخت�سة .  

اإقرار ا�ستراتيجيات وخطط موؤ�س�سات التعليم العالي بمختلف اأنواعه ، ومتابعة    -10
تنفيذها بالتن�سيق مع الجهات املخت�سة .

و�سيا�ســات  التعليـم  وبرامـج  الـدرا�سيـة  المنـاهــج  وتطــويـر  مراجعــة  علـى  العمـل    -11
المتحانات والتقــويم واأ�سالــيب الإدارة والإ�ســــراف بما يكفـــــل تحقيــــق ال�سيا�ســـــــة 

العامة للتعليم في ال�سلطنة ، وذلك بالتن�سيق مع الجهات المخت�سة .
12- متابعـة �ســوؤون التعليــم وما يعتر�ســه من �سعوبــات ، وو�سـع الخطــط والبرامـــج 

الكفيلة بحلها . 
 ، ومراحله  اأنواعه  بمختلف  التعليم  موؤ�س�سات  منت�سبي  اأو�ساع  ودرا�سة  متابعة    -13
تلـــك  اأداء  الكفيلــــة برعايتهــم من خــالل تح�سيــن م�ستــوى  الإجــــراءات  واتخـاذ 

الموؤ�س�سات .
14- درا�ســة التقــاريــر ال�سنــويــة التــي تعــدها الجهــات المخت�ســة ب�ســاأن التعليــم واأداء 

موؤ�س�ساتــه واتخــاذ الإجراءات المنا�سبــة في هذا الخ�سو�ص .
البت في الجزاءات الإدارية التي تقترح الجهات المخت�سة اإيقاعها على موؤ�س�سات   -15
التعليم في مختلف اأنواع التعليم ومراحله وفقا للت�سريعات النافذة في ال�سلطنة .
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، وتوثيق  بالتعليم  ال�سلة  ذات  الدرا�سات  ون�سر  اإعداد  ت�سجيع ودعم  العمل على    -16
التعـاون وتبـادل الخبـرات مع الجهــات المماثلــة في الدول الأخــرى والمنظمـــات 

الدولية المعنية في مجال التعليم بمختلف اأنواعه ومراحله . 
العمل على تطوير نظام التوثيق  المتعلق بالتعليم بجميع اأنواعه ومراحله وفقا    -17

لأحكام القوانين النافذة . 
الإ�ســراف على الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد الأكاديمــي في اإطـار اأحكــام المر�ســـوم    -18

ال�سلطاني رقم 2010/54  باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكاديمي . 
19- اقتراح م�سروعات القوانين المتعلقة بالتعليم واإبداء ما يراه في �ساأن ما ترفعه 
التعليم  واأنظمة  القوانين  ومتابعة   ، الم�سروعات  هذه  من  المخت�سة  الجهات 

النافذة والعمل على تحديثها وتطويرها .
اأنواعه  بمختلف  بالتعليم  ال�سلــة  ذات  الدوليـة  التفــاقيــات  م�سـروعــات  درا�ســة    -20
ومراحله ومراجعة التفاقيات النافذة ، وذلك بالتن�سيق مع الجهات المخت�سة . 

متابعة تنفيذ �سيا�سة المجل�ص وقراراته .   -21
تحديد اخت�سا�سات الأمانة .    -22

اعتماد الهيكل التنظيمي لالأمانة .    -23
اإقرار اللوائح الالزمة ل�سير العمل بالمجل�ص وممار�سته لخت�سا�ساته .   -24

اإقرار الميزانية ال�سنوية للمجل�ص وح�سابها الختامي .   -25
درا�سـة مـا يحيلــه اإليــه جــاللــة ال�سلطــان اأو مجلـ�ص الــوزراء اأو الجهــات المعنيــة    -26

بالتعليم من مو�سوعات متعلقة باخت�سا�ساته .  
اإعـداد تقـريـر �سنـوي عن التعليـم بمختلـف مراحلـه واأنواعـه ، ورفعـه اإلى مجلــ�ص    -27

الوزراء .

املـــادة ) 4 (
ي�سكل املجل�ص برئا�سة وزير ديوان البالط ال�سلطاين وع�سوية كل من : 

 وزير التعليم العالي      نائبا للرئي�ص .  -  1
 وزير التربية والتعليم .  -  2
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 وزير القوى العاملة .  -  3
وزير الخدمة المدنية .  -  4
الأمين العام للمجل�ص الأعلى للتخطيط .  -  5  
الأمين العام لمجل�ص البحث العلمي .  -  6  
الرئي�ص التنفيذي للهيئة العمانية لالعتماد الأكاديمي .  -  7  
الأمين العام لمجل�ص التعليم              مقررا .  -  8  
قرار من  -  9 بتحديده ومدة ع�سويته  ي�سدر   ، الحكومية  اإحدى الجامعات  رئي�ص   

الرئي�ص . 
رئي�ص اإحدى الجامعات الخا�سة من العمانيين ، ي�سدر  بتحديده ومدة ع�سويته    -10

قرار من الرئي�ص . 
ومدة  بتحديدهم  ي�سدر  العلمية  والمكانة  الفكر  ذوي  بين  من  اأع�ساء  ثالثة    -11

ع�سويتهم قرار من الرئي�ص . 
ع�سوان يمثالن القطاع الخا�ص ي�سدر بتحديدهما ومدة ع�سويتهما قرار من    -12

الرئي�ص . 

املـــادة ) 5 (
يجتمع املجل�ص مرة على الأقل كل ثالثة اأ�سهر بدعوة من الرئي�ص ، ويجوز دعوته لالنعقاد  

كلما اقت�سى الأمر ذلك .

املـــادة ) 6 (
يحل نائب الرئي�ص محل الرئي�ص في الدعوة لجتماعات المجل�ص  ورئا�سة جل�ساته ، وذلك  

في حال غيابه اأو وجود مانع يحول دون قيامه بذلك .

املـــادة ) 7 (
اأن يكون من بينهـم  اأع�سائـه على  اأغلبية  اإل بح�سـور  المجل�ص �سحيحـا  انعقاد  يكــون  ل 
الرئي�ص اأو نائبه ، وت�سدر قراراته باأغلبية الأع�ساء الحا�سرين ، وفي حال ت�ساوي الأ�سوات 

يرجح الجانب الذي منه رئي�ص الجتماع .
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املـــادة ) 8 (
للمجل�ص  في �سبيل ممار�سته لخت�سا�ساته ت�سكيل جلان دائمة اأو موؤقتة بح�سب مقت�سيات 

العمل وحتديد مدة عملها ومكافاآت اأع�سائها . 

املـــادة ) 9 (
للمجل�ص ال�ستعانة بمن يراه من الخبراء والمخت�سين �سواء في اجتماعاته اأو في جل�سات 

لجانه دون اأن يكون لهم �سوت معدود في المداولت .  

املـــادة ) 10 (
بالدرجة اخلا�سة ي�سدر  اأمني عام  املالية والإدارية  �سوؤونها  الأمانة وت�سيري  اإدارة  يتوىل 
بتعييـنه مر�سـوم �سلطانـي ، تكـون لـه كافــة ال�سالحيــات املاليــة والإداريــة املقــررة لرئيـــ�ص 
ولــه   ، ال�سلطــاين  البالط  ديوان  علـى  املطبقة  والنظم  واملرا�سيم  للقوانني  وفقا  الوحدة 

ب�سفة خا�سة الآتي :
تمثيل الأمانة اأمام الق�ساء وفي مواجهة الغير . -  1
اإعداد  م�سروعات  اللوائح الالزمة ل�سير العمل بالمجل�ص وممار�سته لخت�سا�ساته . -  2
اقتراح الهيكل التنظيمي لالأمانة . -  3
اإعداد م�سروع الميزانية ال�سنوية لالأمانة واعتماده بعد اإقراره من  المجل�ص .  -  4
اإعداد م�سروع الح�ساب الختامي للمجل�ص واعتماده بعد اإقراره من  المجل�ص .  -  5
تنفيذ �سيا�سة المجل�ص وقراراته . -  6
رفع تقرير �سنوي اإلى المجل�ص عن اأعمال الأمانة . -  7

املـــادة ) 11 (
تكون لالأمانة ميزانية م�ستقلة ، وتبداأ ال�سنة املالية لها في الأول من �سهر يناير وتنتهي 
في احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل عام ، على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأوىل من 
تاريخ العمل بهذا النظام  وتنتهي في احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ذات العام .
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املـــادة ) 12 (
تعفى الأمانة من كافة ال�سرائب والر�سوم ، ما مل ين�ص قانون اأو مر�سوم �سلطاين على 

خالف ذلك .

املـــادة ) 13 (
تتكون املوارد املالية لالأمانة من الآتي :

العتمادات التي تخ�س�ص لها في الميزانية العامة للدولة . -  1

الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�ص مبا ل يتعار�ص مع اأهدافه . -  2

املـــادة ) 14 (
تعترب اأموال الأمانة اأموال عامة وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها على 

اأموال املدينني ، ولالأمانة حماية هذه الأموال وحت�سيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي 

حت�ســل بها ال�ســرائب والر�ســوم وغريهــا من املبالــغ امل�ستحقــة لوحــدات اجلهــــاز الإداري 

للدولة . 

املـــادة ) 15 (
على اجلهات املعنية في القطاعني العام واخلا�ص موافاة املجل�ص من خالل اأمانته العامة 

مبا يطلبه من بيانات واإح�ساءات ومعلومات يراها �سرورية لتنفيذ اخت�سا�ساته .


