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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2012/48
ب�إن�شاء جمل�س التعليم و�إ�صدار نظامه
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 91/128
وعلى قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/86
وعلـى القـانـون اخلــا�ص بنظ ــام املوظفـني بديــوان البــالط ال�سلطانـي ال�صــادر باملر�س ـ ــوم
ال�سلطاين رقم ، 97/97
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/65ب�إن�شاء جمل�س للتعليم العايل ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش�أ جمل�س ي�سمى "جمل�س التعليم" يتبع ديوان البالط ال�سلطاين ويعمل في �ش�أنه
ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يكون ملجل�س التعليم �أمانة عامة تعاونه في ممار�سة اخت�صا�صاته  ،تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري  ،ويكون مقرها حمافظة م�سقط .
املـــادة الثالـثــــة
ت�ؤول �إىل الأمانة العامة ملجل�س التعليم جميع خم�ص�صات وموجودات جمل�س التعليم
العايل  ،كما ينقل �إليها بذات درجاتهم املالية جميع املوظفني العاملني به .
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املـــادة الرابعــة
ي�صدر رئي�س جمل�س التعليم اللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق بعد �إقرارها من
املجل�س  ،وت�سري على الأمانة العامة ملجل�س التعليم وموظفيها كافة القوانني واملرا�سيم
والنظم املطبقة على ديوان البالط ال�سلطاين .
املـــادة اخلام�سة
يلغـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  98/65امل�شـار �إليـه  ،كما يلغـى كـل مـا يخالـف هـذا املر�ســوم
والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املـــادة ال�ساد�سة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  23 :من �شـــــوال �سنة 1433هـ
املوافــــق  10 :من �سبتمرب �سنة 2012م
قابو�س بن �سعيد
�سلطــــان عمـــــان
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نظــام جملــ�س التعليـــم
املـــادة ( ) 1
في تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل
منها ما لم يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
املجلــــــــــــــ�س  :جمل�س التعليم .
الأمــانــــــــــــة  :الأمانة العامة للمجل�س .
الرئيــــــــــــ�س  :رئي�س املجل�س .
نائب الرئي�س  :نائب رئي�س املجل�س .
الأمني العـــام � :أمني عام املجل�س .
املـــادة ( ) 2
يهدف املجل�س �إىل النهو�ض بالتعليم مبختلف �أنواعه ومراحله وخمرجاته والعمل على
�ضمان جودته  ،وذلك مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة وخطط التنمية وحاجات �سوق
العمل .
املـــادة ( ) 3
يكون للمجل�س في �سبيل حتقيق �أهدافه االخت�صا�صات الآتية :
1 - 1و�ضع ال�سيا�سة العامة التي ي�سير عليها المجل�س في ممار�سته الخت�صا�صاته .
2 - 2ر�سـم ال�سيا�سـة العامـة للتعليـم بمختلف �أنواعـه ومراحلـه  ،والعـمل علـى توجيـه
التعليـم بمـا يتف ــق وال�سي ــا�سـ ــة العــامــة لل ــدولــة ومتطلبــات التنميــة ال�شامل ــة ،
وبما يـ�ؤدي �إلى تحقيــق الأهداف الثقافية واالجتماعية واالقت�صـادية والعلميــة
لل�سلطنــة  ،وذلــك بالتن�سي ــق مــع المجــال ــ�س المتخ�ص�صــة  ،والعمـل على متابعــة
تنفيذها .
3 - 3و�ضع ا�ستراتيجية للتعليم في �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة بالتن�سيق مع الجهات
المخت�صة  ،والعمل على متابعة تنفيذها .
4 - 4متابعــة وتقييــم م�ستــوى جــودة التعليم بجميـع �أنواعه ومراحلــه  ،واتخــاذ كافــة
الإجراءات الالزمة ل�ضمان جودة مخرجاته .
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5 - 5مراجعــة �سي ــا�ســات وخطــط وبــرامــج التعليـ ــم وتطويرهـا بمــا يواكــب مختل ــف
المتغيرات  ,ويتفق وال�سيا�سة العامة للدولة .
6 - 6ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع الآليات المنا�سبة لتحقيق الربط والتكامل بين مخرجات
التعليــم بمختلــف �أنواع ــه ومـراحلــه بمـا فـي ذلــك التعليـم التطبيقـي والتقني
والمهني .
7 - 7العمـل علـى ربـط البرامـج التعليميــة والتخ�ص�صــات الدرا�سيـة بمتطلبـات �ســوق
العمل في ال�سلطنة .
8 - 8تنظيـم قبول الطالب في م�ؤ�س�سات التعليم بمختلف �أنواعه ومراحله  ،وتحديد
�أعدادهم بالتن�سيق مع الجهات المخت�صة .
9 - 9الموافقة على �إن�شاء م�ؤ�س�سات التعليم بمختلف �أنواعه ومراحله في �إطار ال�سيا�سة
العامة للدولة  ،قبل منح الترخي�ص ب�إن�شائها من الجهات المخت�صة .
� -10إقرار ا�ستراتيجيات وخطط م�ؤ�س�سات التعليم العالي بمختلف �أنواعه  ،ومتابعة
تنفيذها بالتن�سيق مع الجهات املخت�صة .
 		-11العمـل علـى مراجعــة وتطــويـر المنـاهــج الـدرا�سيـة وبرامـج التعليـم و�سيا�ســات
االمتحانات والتقــويم و�أ�سالــيب الإدارة والإ�شـ ــراف بما يكف ـ ــل تحقيـ ــق ال�سيا�س ـ ـ ــة
العامة للتعليم في ال�سلطنة  ،وذلك بالتن�سيق مع الجهات المخت�صة .
 -12متابعـة �ش ـ�ؤون التعليــم وما يعتر�ضــه من �صعوبــات  ،وو�ضـع الخطــط والبرام ــج
الكفيلة بحلها .
 		-13متابعة ودرا�سة �أو�ضاع منت�سبي م�ؤ�س�سات التعليم بمختلف �أنواعه ومراحله ،
واتخـاذ الإجـ ــراءات الكفيلـ ــة برعايتهــم من خــالل تح�سيــن م�ستــوى �أداء تل ــك
الم�ؤ�س�سات .
 -14درا�ســة التقــاريــر ال�سنــويــة التــي تعــدها الجهــات المخت�صــة ب�ش ـ�أن التعليــم و�أداء
م�ؤ�س�ساتــه واتخــاذ الإجراءات المنا�سبــة في هذا الخ�صو�ص .
 -15البت في الجزاءات الإدارية التي تقترح الجهات المخت�صة �إيقاعها على م�ؤ�س�سات
التعليم في مختلف �أنواع التعليم ومراحله وفقا للت�شريعات النافذة في ال�سلطنة .
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 		-16العمل على ت�شجيع ودعم �إعداد ون�شر الدرا�سات ذات ال�صلة بالتعليم  ،وتوثيق
التعـاون وتبـادل الخبـرات مع الجهــات المماثلــة في الدول الأخــرى والمنظم ــات
الدولية المعنية في مجال التعليم بمختلف �أنواعه ومراحله .
 		-17العمل على تطوير نظام التوثيق المتعلق بالتعليم بجميع �أنواعه ومراحله وفقا
لأحكام القوانين النافذة .
 		-18الإ�شــراف على الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد الأكاديمــي في �إطـار �أحكــام المر�س ــوم
ال�سلطاني رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكاديمي .
 -19اقتراح م�شروعات القوانين المتعلقة بالتعليم و�إبداء ما يراه في �ش�أن ما ترفعه
الجهات المخت�صة من هذه الم�شروعات  ،ومتابعة القوانين و�أنظمة التعليم
النافذة والعمل على تحديثها وتطويرها .
 -20درا�ســة م�شـروعــات االتفــاقيــات الدوليـة ذات ال�صلــة بالتعليم بمختلف �أنواعه
ومراحله ومراجعة االتفاقيات النافذة  ،وذلك بالتن�سيق مع الجهات المخت�صة .
 -21متابعة تنفيذ �سيا�سة المجل�س وقراراته .
 -22تحديد اخت�صا�صات الأمانة .
 -23اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة .
� -24إقرار اللوائح الالزمة ل�سير العمل بالمجل�س وممار�سته الخت�صا�صاته .
� -25إقرار الميزانية ال�سنوية للمجل�س وح�سابها الختامي .
 -26درا�سـة مـا يحيلــه �إليــه جــاللــة ال�سلطــان �أو مجلـ�س الــوزراء �أو الجهــات المعنيــة
بالتعليم من مو�ضوعات متعلقة باخت�صا�صاته .
� 		-27إعـداد تقـريـر �سنـوي عن التعليـم بمختلـف مراحلـه و�أنواعـه  ،ورفعـه �إلى مجلــ�س
الوزراء .
املـــادة ( ) 4
ي�شكل املجل�س برئا�سة وزير ديوان البالط ال�سلطاين وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
1 - 1وزير التعليم العالي
2 - 2وزير التربية والتعليم .
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3 - 3وزير القوى العاملة .
4 - 4وزير الخدمة المدنية .
 5 - 5الأمين العام للمجل�س الأعلى للتخطيط .
 6 - 6الأمين العام لمجل�س البحث العلمي .
 7 - 7الرئي�س التنفيذي للهيئة العمانية لالعتماد الأكاديمي .
مقررا .
 8 - 8الأمين العام لمجل�س التعليم
 9 - 9رئي�س �إحدى الجامعات الحكومية  ،ي�صدر بتحديده ومدة ع�ضويته قرار من
الرئي�س .
 -10رئي�س �إحدى الجامعات الخا�صة من العمانيين  ،ي�صدر بتحديده ومدة ع�ضويته
قرار من الرئي�س .
 -11ثالثة �أع�ضاء من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية ي�صدر بتحديدهم ومدة
ع�ضويتهم قرار من الرئي�س .
 -12ع�ضوان يمثالن القطاع الخا�ص ي�صدر بتحديدهما ومدة ع�ضويتهما قرار من
الرئي�س .
املـــادة ( ) 5
يجتمع املجل�س مرة على الأقل كل ثالثة �أ�شهر بدعوة من الرئي�س  ،ويجوز دعوته لالنعقاد
كلما اقت�ضى الأمر ذلك .
املـــادة ( ) 6
يحل نائب الرئي�س محل الرئي�س في الدعوة الجتماعات المجل�س ورئا�سة جل�ساته  ،وذلك
في حال غيابه �أو وجود مانع يحول دون قيامه بذلك .
املـــادة ( ) 7
ال يكــون انعقاد المجل�س �صحيحـا �إال بح�ضـور �أغلبية �أع�ضائـه على �أن يكون من بينهـم
الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر قراراته ب�أغلبية الأع�ضاء الحا�ضرين  ،وفي حال ت�ساوي الأ�صوات
يرجح الجانب الذي منه رئي�س االجتماع .
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املـــادة ( ) 8
للمجل�س في �سبيل ممار�سته الخت�صا�صاته ت�شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة بح�سب مقت�ضيات
العمل وحتديد مدة عملها ومكاف�آت �أع�ضائها .
املـــادة ( ) 9
للمجل�س اال�ستعانة بمن يراه من الخبراء والمخت�صين �سواء في اجتماعاته �أو في جل�سات
لجانه دون �أن يكون لهم �صوت معدود في المداوالت .
املـــادة ( ) 10
يتوىل �إدارة الأمانة وت�سيري �ش�ؤونها املالية والإدارية �أمني عام بالدرجة اخلا�صة ي�صدر
بتعييـنه مر�سـوم �سلطانـي  ،تكـون لـه كافــة ال�صالحيــات املاليــة والإداريــة املقــررة لرئي ــ�س
الوحدة وفقا للقوانني واملرا�سيم والنظم املطبقة علـى ديوان البالط ال�سلطــاين  ،ولــه
ب�صفة خا�صة الآتي :
1 - 1تمثيل الأمانة �أمام الق�ضاء وفي مواجهة الغير .
�2 - 2إعداد م�شروعات اللوائح الالزمة ل�سير العمل بالمجل�س وممار�سته الخت�صا�صاته .
3 - 3اقتراح الهيكل التنظيمي للأمانة .
�4 - 4إعداد م�شروع الميزانية ال�سنوية للأمانة واعتماده بعد �إقراره من المجل�س .
�5 - 5إعداد م�شروع الح�ساب الختامي للمجل�س واعتماده بعد �إقراره من المجل�س .
6 - 6تنفيذ �سيا�سة المجل�س وقراراته .
7 - 7رفع تقرير �سنوي �إلى المجل�س عن �أعمال الأمانة .
املـــادة ( ) 11
تكون للأمانة ميزانية م�ستقلة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية لها في الأول من �شهر يناير وتنتهي
في احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل من
تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من ذات العام .
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املـــادة ( ) 12
تعفى الأمانة من كافة ال�ضرائب والر�سوم  ،ما مل ين�ص قانون �أو مر�سوم �سلطاين على
خالف ذلك .
املـــادة ( ) 13
تتكون املوارد املالية للأمانة من الآتي :
1 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص لها في الميزانية العامة للدولة .
2 - 2الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�س مبا ال يتعار�ض مع �أهدافه .
املـــادة ( ) 14
تعترب �أموال الأمانة �أمواال عامة وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها على
�أموال املدينني  ،وللأمانة حماية هذه الأموال وحت�صيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي
حت�صــل بها ال�ضــرائب والر�ســوم وغريهــا من املبالــغ امل�ستحقــة لوحــدات اجلهـ ــاز الإداري
للدولة .
املـــادة ( ) 15
على اجلهات املعنية في القطاعني العام واخلا�ص موافاة املجل�س من خالل �أمانته العامة
مبا يطلبه من بيانات و�إح�صاءات ومعلومات يراها �ضرورية لتنفيذ اخت�صا�صاته .

