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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2012/52

باإن�ساء مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم 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 قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/86 ، 
وعلـــى القانـــــــون اخلـــا�ص بنظـــام املوظفني بديـــــوان البــــالط ال�سلطانـــــي ال�ســادر باملر�ســــوم 

ال�سلطاين رقم 97/97 ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/53 باإن�ساء مركز ال�سلطان قابو�ص للثقافة الإ�سالمية ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/18 باإن�ساء جائزة ال�سلطان قابو�ص للثقافة والفنون 

والآداب وت�سكيل جمل�ص اأمناء لها ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 
تن�ســـــاأ هيئــــة علميــة ثقافيــة ت�سمــــــى  "مركــز ال�سلطــــان قابــو�ص العالــي للثقافــــة والعلــــوم" 

تتبــع وزير ديوان البالط ال�سلطاين ، ويعمل فـي �ساأنها بالنظام املرفق . 

 املـــادة الثانيــــة 
يكــون للمركــز ال�سخ�سية العتبارية ويتمتـع بال�ستقـالل املالـي والإداري . ويكون مقــره 

حمافظة م�سقط .
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املـــادة الثالـثــــة
توؤول اإىل املركز اخت�سا�سات وخم�س�سات واأ�سول وحقوق و�سجالت مركز ال�سلطان قابو�ص 

للثقافة الإ�سالمية .

املـــادة الرابعــــة
ينقل اإىل املركز موظفو مركز ال�سلطان قابو�ص للثقافة الإ�سالمية بذات درجاتهم املالية .

املـــادة اخلام�سـة
ي�سدر وزير ديوان البالط ال�سلطاين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�سوم 
والنظام املرفق ، واإىل اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باأحكام اللوائح والقرارات املعمول بها حاليا 

مبا ل يتعار�ص مع اأحكامهما .

املـــادة ال�ساد�سـة
املر�سوم  والثالثة من  الثانية  واملادتان  اإليه  امل�سار  ال�سلطاين رقم 2000/53  املر�سوم  يلغى 
ال�سلطاين رقم 2011/18 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق 

اأو يتعار�ص مع اأحكامهما .

املـــادة ال�سابعـة
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي :  2  من ذي القعدة �سنة 1433هـ
املـوافــــق : 19 من �سبتمبــــــر �سنة 2012م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظام مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم
املـــادة ) 1 (  

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�سح قرين كل منها 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص خالف ذلك :

الوزيـــــــــــــر : وزير ديوان البالط ال�سلطاين .
املركــــــــــــــز : مركز ال�سلطان قابو�ص العايل للثقافة والعلوم .

املجلـــــــــــ�س : جمل�ص اإدارة املركز .
الرئيـــــــــ�س : رئي�ص املجل�ص .

الأمني العام : اأمني عام املركز .
املـــادة ) 2 (  

يهدف املركز اإىل : 
1 - امل�ساهمة فـي حتقيق اأهداف ال�سلطنة فـي جمالت الثقافة والعلوم .

2 - توثيــق الروابـــط واأوجــه التعــاون مـــع املوؤ�س�ســـات الثقافيــة والعلميــة والأكادمييـــة 
واملراكز املتخ�س�سة املماثلة فـي الدول الأخرى .

3 - العمل على التعريف بالثقافة العمانية ون�سر نتاج الفكر العماين الثقافـي والعلمي 
وفتح املجال للثقافات الأخرى لال�ستفادة منها .

4 - ت�سجيع ال�سباب العماين على ال�ستفادة من البحوث والدرا�سات وكافة الفعاليات 
التي يقوم بها املركز .

5 - امل�ساهمــة فـي غــر�ص وتنميــة القيــم العمانيــة وت�سجيــع ثقافــة احلـــوار مــع الأديــان 
والثقافات الأخرى والعمل على تر�سيخ املبادئ والقيم امل�سرتكة .

6 - امل�ساركـة فـي اإبراز املوروث احل�ساري والثقافـي والعلمـي لل�سلطنـة علـــى امل�ستويــات 
الإقليمية والدولية .

7 - درا�سة احتياجات ال�سلطنة من املعارف واملهارات واخلربات فـي املجالت الثقافية 
والعلمية املختلفة فـي اإطار اخت�سا�سات املركز .

املـــادة ) 3 (  
للمركز فـي �سبيل حتقيق اأهدافه ممار�سة كافة ال�سالحيات التي متكنه من ذلك ، وله ب�سفة 

خا�سة ما ياأتي :
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اإعـــداد الدرا�ســات والبحــوث العلميــة ، وتنظـيـــم املوؤمتـــرات والنـــدوات فـي املجالت   - 1

املتعلقة بالثقافة والعلوم . 
دعم وت�سجيع اإ�سدار ون�سر املطبوعات فـي جمالت الثقافة والعلوم وتزويد املكتبات   - 2

املحلية والإقليمية والدولية بها .
توفري الكتب واملراجع والر�سائل العلمية والدرا�سات والتقارير العربية والأجنبية   - 3
والدوريات العلمية وقواعد البيانات املقروءة منها واملرئية وامل�سموعة فـي اجلوانب 

الثقافية والعلمية .
ترجمـة ون�سـر نتـاج الفكر العمانـي اإىل اللغـات الأخـرى الوا�سعـة النت�سـار ، والعمـل   - 4

على ر�سد ومتابعة اأهم الأعمال العاملية وترجمتها اإىل اللغة العربية .
الإ�سراف على �سوؤون جوامع ال�سلطان قابو�ص والأماكن الدينية التابعة للمركز .  - 5

الإ�سراف على املعاهد واملدار�ص التابعة للمركز .  - 6
الإ�ســـراف علــى اأمـــوال الوقـــف التابعة للمركــز واإدارة �سوؤونها ورعاية م�ساحلهــــا   - 7

وتنمية مواردها .
الإ�سراف على مراكز وكرا�سي ال�سلطان قابو�ص الثقافـية والعلمية خارج ال�سلطنة .  - 8

الإ�سراف على �سوؤون املكتبات العامة التابعة للمركز .  - 9
الإ�سراف على اجلمعية العمانية للفنون الت�سكيلية وجمعية هواة العود وجمعية   - 10

الت�سوير ال�سوئي وغريها من اجلمعيات الفنية التابعة للمركز .
11 - اإدارة �سوؤون جائزة ال�سلطان قابو�ص للثقافة والفنون والآداب .

املـــادة ) 4 (  
ي�سكــل املجلــ�ص برئا�ســة الوزير وع�سوية ثمانية اأع�ساء ي�سدر بتعيينهــم قــرار من الوزيـــر 
علــى اأن يكـون ثالثة منهــم من حملـة الدكتـوراة املنت�سبني للهيئـات الأكادمييــة واملهنيــة ، 

ويكون الأمني العام مقررا للمجل�ص .
املـــادة ) 5 (  

يتوىل املجل�ص اإدارة املركز وتنظيم �سوؤونه وت�سريف اأموره ، ويكون للمجل�ص كافة ال�سالحيات 
واإ�سدار القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة ملمار�سة املركز اخت�سا�ساته وحتقيق اأهدافه 

املن�سو�ص عليها فـي هذا النظام وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي :
1 - ر�سم ال�سيا�سة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها .

2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز .
3 - اعتماد لئحة نظام �سري العمل باملجل�ص .

4 - اعتماد اخلطط والربامج والتقارير املرفوعة اإليه عن اأعمال املجل�ص .



اجلريدة الر�سمية العدد )985(
5 - اإبرام التفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�سلة باخت�سا�سات املركز .

6 - ت�سكيل جلان دائمة اأو موؤقتة لدرا�سة بع�ص الأمور املتعلقة باخت�سا�سات املجل�ص .
7 - اإبداء الراأي فـي الأمور الأخرى التي يرى الوزير عر�سها على املجل�ص .

وللمجل�ص تفوي�ص الأمني العام فـي اأي من اخت�سا�ساته امل�سار اإليها .
املـــادة ) 6 (  

يكــون للمركـــز اأمني عـــام  بالدرجـــة اخلا�ســـة ي�ســدر بتعيينــه مر�ســـوم �سلطانـــي ، وحتـــدد 
اخت�سا�ساته بقرار من الوزير .

املـــادة ) 7 (  
تكون للمركـــز ميزانية م�ستقلة ، وتبـــــداأ ال�سنة املالية للمركـــز فـي الأول من �سهـــر ينايــــر 
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل عام ، على اأن تبداأ ال�سنة املالية 
الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من 

ذات العام  .
املـــادة ) 8 (

يتولــى تدقيـــق احل�سابـــات باملركــز مراقــب ح�سابــات مرخ�ص لـــه مبزاولــة مهنــة املحا�سبـــة 
واملراجعة ، وي�سدر بتعيينه وحتديد اأتعابه قرار من الرئي�ص .

املـــادة ) 9(
يعفى املركز من كافة ال�سرائب والر�سوم ، ما مل ين�ص قانون اأو مر�سوم �سلطاين اآخر على 

خالف ذلك .
املـــادة ) 10 (  

تتكون املوارد املالية للمركز من الآتي :
العتمادات التي تخ�س�ص للمركز فـي امليزانية العامة للدولة .  - 1

الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�ص مبا ل يتعار�ص مع اأهداف املركز .  - 2
املـــادة ) 11 ( 

العامة وامتيازاتها على  اأموال عامة وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة  املركز  اأموال  تعترب 
اأموال املدينني  ، وللمركز حماية هذه الأموال وحت�سيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي 
حت�ســل بهــا ال�سرائــب والر�ســوم وغريهــا مــن املبالــغ امل�ستحقــة لوحــدات اجلهــاز الإداري 

للدولة .
املـــادة ) 12 (

ت�سري على املركز وموظفيه اأحكام القوانني والنظم واللوائح املعمول بها فـي ديوان البالط 
ال�سلطاين . 


