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مانــ ــ ال ر نـ ا ـ ال لـ حما
قــرار

 رقــم 2017/2804

الــية ـية وا سر را�ســات ا ليــة ال أ�سا�ســ ل ــا ا ار الن ســ باإ

ا اإىل املر�صوم ال�صلطا رق 2000/114 باإ�صدار القانون امل�صرفـي   ا�صتنا

واإىل املر�صوم ال�صلطا رق 83/64 بتاأ�صي�ض املعهد امل�صرفـي العما  

ر بالقرار رق 2000/1379 ،  واإىل النظام الأ�صا�صي ملعهد الدرا�صات امل�صرفـية واملالــية ال�صا

 3/16/6/174/2804 افظـــي البنــ املركــــز العمانــــي رقـــــ م.م لــــــ�ض  واإلـ قـــرار 

ب�صاأن املوافقة عل النظام الأ�صا�صي لكلية الدرا�صات امل�صرفـية واملالــية  

وبناء عل ما تقت�صي امل�صلحة العامة  

رر

أولــــ ــاد ا ا

يعمـل فـي �صــاأن كليــة الدرا�صـــات امل�صرفـية واملالــيـــة بالنظـــام املرفـــق .

انيـــة ــاد ال ا

ـــال النظــام املرفــق   ـــ كـــل مــــا ي ـــ القــــرار رقــــ 2000/1379 امل�صـــار اإليــ  كمـــا يل يل

اأو يتعار�ض م اأحكام .

ــة ال ــاد ال ا

ريــدة الر�صميـة  ويعمـل بـ مـن اليـوم التالـي لتاريـ ن�صـر . ا القــرار فـي ا ين�صـر هــ

ســـــــــا 1438هـ ـ    2  مـ رم ر  سـ
ـــــ  28 مـ مـايــــــــــــــو 2017 وا ا

 د  علــ ب حممــ ب مو�ســـ
ل�ض املحافظ ي�ض   نا ر
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الــية ـية وا سر را�ســات ا ليـة ال أ�سا�ســ ل ــا ا الن

ــاد  1 ( ا

ا النظـــام  يكــــون للكلمات والعبـــارات التيــــة املعنـــ املبــــ قريـــــن  فـي تطبيـــق اأحكـــام هــــ

كل منها  ما  يقت�ض �صيا الن�ض معن اخر  

ـــ : البن املركز العما . ر نـــــ ا ال

افظي البن املركز . ل�ض  يـ   ا ل ا

ليـــــــــــــــــــــــــــة  كلية الدرا�صات امل�صرفـية واملالــية . ال

ارة كلية الدرا�صات امل�صرفـية واملالــية . ل�ض اإ إدار   لـــــــــ ا

ارة . ل�ض الإ ي�ض  يـــــــــــــــــــــــ  ر الر

ارة . ل�ض الإ ميــــــــــــــــــــــــــ  عميد الكلية واأم �صر  ال

ارية . حة الإ حة املالــية  والال ح الداخلية للكلية مثل الال ــــــــــــــــــــــــــح  اللوا اللوا

ــاد  2 ( ا

قيق الأغرا�ض التية   تهدف الكلية اإىل 

التدري�ض والتدري والتاأهيل العلمي والعملي للقيام بالأعمال امل�صرفـية واملالــية ،   - 1

ورف كفاءة العامل فـي القطاع امل�صرفـي واملالــي .

ت�صجيـــ الدرا�صـــات والبحــو والن�صــر فـي املجالـــ امل�صرفـي واملالــي  وتنظيــــ    2

ل . املحا�صرات والندوات املتعلقة ب

تقديــــ ال�صت�صــــارات فـي املجالــ امل�صرفـي واملالــي  والتعــــــاون مــــ املوؤ�ص�صــــــــات    3

ــــر�ض . ا ال ات العالقـــة لهـــ

ن�صر الوعي والثقافة والفكر امل�صرفـي والفكر املالــي .   4

تنظي الربام التعليمية والتدريبية واملهنية ق�صرية وطويلة املدى فـي املجال    5

امل�صرفـي واملالــي . 

لة ،  ات الأهداف املما ات  امعات والكليات واملعاهد واملوؤ�ص�صات والهي التعاون م ا  - 6

ل املعارف واملعلومات واخلربات معها . وتبا
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ــاد  3 ( ا

زاولة الأعمال امل�صرفـية فـي ال�صلطنة اأع�صاء فـي الكلية   تكون امل�صارف املرخ�ض لها 

ويج عل كل منها  

ت من اأجلها . 1  التعاون م الكلية لتحقيق روؤيتها ور�صالتها والأهداف التي اأن�ص

ا النظام . 2   اللتزام به

ارة . ل�ض الإ ل�ض املحافظ  و 3  اللتزام بقرارات 

ف امل�صاهمات املقررة .   4

ــاد  4 ( ا

4 مـــن املر�صـــوم ال�صلطانــي  ة  ارة عـل النحو املن�صو�ض علي فـي املـا ل�ض الإ ي�صكل 

ارة  ل�ض الإ ل�ض املحافظ  ويجتم  ي�ض  رق 83/64 امل�صار اإلي بقرار من نا ر

عوت لالنعقا كلما  ي�ض  ة اأ�صهر  ويجو للر ال  3 ي�ض مرة كل  بدعوة كتابية من الر

اأغلبيــة  اإل بح�صــور  ارة �صحيحــا  لــ�ض الإ انعقــا  ل  ول يكــون  اقت�صت ال�صــرورة 

ي�ض  ل الر يـ�ض  وفـي جمي الأحوال  يحل  الأع�صــاء  عل اأن يكون من بينه الر

ب فــي حالـة غياب اأو وجو مان لدي . نا

ا�صريــن  وعند ت�صاو الأ�صـوات يرجــح  وت�صـدر القرارات باأغلبيــة اأ�صــوات الأع�صــاء ا

ارة اأن يدعـــو مــن يـــرى ال�صتعانــة بهــ  يــ�ض الجتمــاع  وملجلـــ�ض الإ ان ال مـن ر ا

ون اأن يكون له �صوت معدو . �صور اجتماعات   و اخلربة  من 

ــاد  5 ( ا

لة   ا 4 اأرب �صنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مد اأخرى  ارة  ل�ض الإ تكون مدة ع�صوية 

ل�ض املحافظ . وت�صق عن الع�صو ع�صوية املجل�ض  د مكافات اأع�صا بقرار من  و

الت التية  ارة فـي ا ل�ض الإ بقرار من 

ر مقبول . ون ع ال جل�صات متتالية   3 ل عن ح�صور  ا ت 1  اإ

ثلها . هة التي  ا فقد �صفت فـي ا 2 اإ

�صية  الت عنها ال�ص ا  ثلها اأو اإ هة التي  ا �صدر حك واج النفا باإفال�ض ا 3  اإ

القانونية .
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لة بال�صرف اأو الأمانة . ة  ا حك علي فـي جر 4  اإ

ا فقد اأهليت القانونية . 5  اإ

ــاد  6 ( ا

ارة بالتــــي   لـــ�ض الإ تـــ�ض  ي

ها . ر�ص ال�صيا�صة العامة للكلية ومتابعة تنفـي   1

ح والنظ الكفـيلة بتحقيق اأهداف الكلية وانتظام �صري العمل فـيها . 2  و�ص اللوا

و�ص الهيكل التنظيمي للكلية .   3

و�ص قواعد واإجراءات قبول الدار�ص واملتدرب .   4

املوافقة عل املنح الدرا�صية وامل�صاعدات املالية للطال العماني  وفق ال�صواب    5

ها . التي يحد

6   تعيـــ مدقـــق خارجـــــي مرخــــ�ض لـــــ فـي ال�صلطنـــــة لتدقيــــق ح�صابـــات الكليـــة  

�ص�صاتــ ال�صنويــة . ديد  و

ها . ل�ض املحافظ لعتما نة الكلية  ورفعها اإىل  7   اإقرار موا

قيــق  ا يكفــل  ا�صتثمــار اأمــوال الكلية وتقريــر التمـل والت�صــرف فـي الأموال    8

اأغرا�ض الكلية .

اخــل ال�صلطنــة  9   قبــول الهبات والإعانات والتربعـــات واملنــح املقدمـــة مـن اأ جهــة 

هات املعنية . ل بالتن�صيق م ا اأو خارجها  و

ل بالتن�صيق  نحها الكليــة  و يــة واملوؤهــالت التــي  10  اعتمـــا الربامـــ الأكا

ت�صة . هات امل م ا

نــة ي�صكلهــا  ــ اأو  ارة اأو اأحــد اأع�صا ل�ض الإ يــ�ض  ارة اأن يفـــو�ض ر ويجــو ملجلـــ�ض الإ

بقرار من فـي بع�ض اخت�صا�صات .

ــاد  7 ( ا

ارة الربام التعليمية واملهنية والتدريبية ونـــوع املوؤهـــالت  لــ�ض الإ ــد بقـــرار من 

اجة اإلي   �ص�ض وا نحها الكلية  ومدة الدرا�صة لكل موؤهل وفقا لطبيعة الت التي 

ت�صة . هات امل ل وفقا ملا تقرر ا و
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ــاد  8 ( ا

و اخلبــرة والكفــاءة  لهـــا من  رجـــة الدكتــــورا اأو ما يعا يكون للكلية عميد من حملــة 
لـــ�ض  ارة  بعـــد موافقـــــة  ل�ض الإ ي�ض  العلمية والعملية  ي�صدر بتعيينــ قرار من ر

ت�ض بالتي   ارة والبن املركز  وي الإ

ارة . ل�ض الإ ح التي يقرها  1  تنفـي ال�صيا�صات والربام واللوا

وال�صت�صارات  والبحثية  والتدريبية  التعليميـة  والربام  التطوير  اقرتا خطة    2
والأن�صطة الأخرى .

3  اإعدا التقارير الدوريــة عن اأن�صطة الكليــة  وم�صــروع امليزانيــة  ورفعهــا ملجلــ�ض 
ارة الإ

ح والنظ الكفيلة بتحقيق اأهداف الكلية وانتظام �صري العمل فيها  اقرتا اللوا  4

ارة . ورفعها ملجل�ض الإ

ار عل �صري العمل بالكلية  وعل جمي العامل بها . الإ�صراف الفني والإ  5

ارة . ل�ض الإ 6  اإعدا تقرير رب �صنو عن �صري اأعمال الكلية  ورفع اإىل 

ارة . ل�ض الإ 7  اأ اخت�صا�صات اأخرى يكل بها من 

ــاد  9 ( ا

ارة اأو العاملـــــــ بالكليـــــة امل�صاركـــــــــة ب�صــــــورة مبا�صــــــــرة  لــــــ�ض الإ ل يجـــــــو لأع�صـــاء 
اأو غيـــر مبا�صـــرة فـي اأ �صفقـــة مـــ الكليـــة .

ــاد  10 ( ا

تتكـــون مـــوار الكليـــة مـــن التــــي  

1  م�صاهمات البن املركز .

�ص�صة . 2  م�صاهمات امل�صارف التجارية  وامل�صارف املت

3  م�صاهمات املوؤ�ص�صات التجارية امل�صتفـيدة من خدمات الكلية .

4  الر�صوم املتح�صلة من الدار�ص واملتدرب امل�صتفـيدين من خدمات الكلية .

5  الر�صوم املتح�صلة مقابل اخلدمات الأخرى التي تقدمها الكلية .

كومية . �ص�صات ا 6  امل

ارة . ل�ض الإ 7  اأ موار اأخرى يقرها 
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ــاد  11 ( ا

نة الكلية . ل�ض املحافظ ن�صبة م�صاهمة البن املركز فـي موا يحد    1

ي امل�صاهمات فـي نفقات  ارة ن�صبة تو ل�ض الإ يحد البن املركز بناء عل اقرتا    2

ا النظــام   10 من هــ ة  1 و 2 و 3 من املــا كـــورة فـي البنو  ــات امل الكليــة ب الف

ارة الر�صـــوم املتح�صلـــة مـــن امل�صتفـيديـــن مـــن خدمــــات الكليـــــة   لـــ�ض الإ ويحـــد 

ر�ض . ا ال ل وفقا لل�صواب والأ�ص�ض التي ي�صعها له و

ــاد  12 ( ا

ة اأ�صهر عل الأقــل   ال  3 نتهـا ال�صنويــة قبل بدء ال�صنة الدرا�صية بـ  تعـد الكليـة موا

ا تاأخر  وجبها  واإ ها قبل اإجراء ال�صرف  ل�ض املحافظ لعتما ويج عر�صها عل 

ني ع�صــر مـــن ميزانيــة ال�صنــة ال�صابقــة   12 ال هــــا يكــــون ال�صـــرف علـــ اأ�صـــا�ض  اعتما

ـــة اأ�صهـــر . ال  3 ل ملـــدة ل تزيـــد علـــ  و

ــاد  13 ( ا

ع جمي اأموال الكلية فـي ح�صا اأو اأك با�ص الكلية فـي اأ من امل�صارف املرخ�ض بها  تو

حة املالــية للكلية . فـي ال�صلطنة  ول يجو �صح اأ مبل من اأموال الكلية اإل وفقا لال

ــاد  14 ( ا

ـــــ  ـــــا والثال 31 ا تبـــداأ ال�صنــــة املالــيــــة للكليـــة فـي اأول �صبتمبـــــــر  وتنتهـــــي فـي 

مـــن اأغ�صطـــ�ض مـــن كــــل عــــام .

ــاد  15 ( ا

�صـــ  �صـــ ح�صابـــات الكليـــة اإلــــ التدقيــــق الداخلــي مـن قبــل مدققــي الكليـــة  كمــــا ت ت

اإىل مدقق ح�صابات خارجي مرخ�ض ل فـي ال�صلطنة .  

ــاد  16 ( ا

قيقها  ات التي مت  ا ارة تقريــرا �صنويــا يت�صمن جمي الأن�صطة والإ ل�ض الإ يعد 

ا ما يلزم . ل�ض املحافظ لت خالل العام  ويرف اإىل 
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