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مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2009/54    

بان�ساء املركز الوطنى للبحث امليدانى فى جمال حفظ البيئة 

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 91/116 باإ�سدار نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ، 

بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ص  القانون  باإ�سدار   97/97 رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  وعلى 

البالط ال�سلطانى ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2001/114 باإ�سدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : تن�ســـاأ مبوجب هذا املر�سوم هيئة ت�سمى " املركز الوطنى للبحث امليدانى 

فى جمــــال حفــظ البيئـــــة " ،  ويعمــــل فى �ساأنــــه باأحكــــام النظـــــام الأ�سا�سى 

املرافق ، وي�سرف عليه وزير ديوان البالط ال�سلطانى . 

ي�سدر وزير ديوان البالط ال�سلطانى اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ  املــادة الثـانيـــة :  

اأحكام هذا املر�سوم والنظام الأ�سا�سى املرافق .

املــادة الثـالثــــة : ين�سر هــذا املر�ســوم فى اجلريدة الر�سميـة ، ويعمــل به اعتبــارا من تاريخ 

�سدوره .

�سـدر فى : 16 من �ســــوال �سنة 1430هـ

املـوافـــق :  6   من اأكتوبر �سنة 2009م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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النظام الأ�سا�سى للمركز الوطنى 

للبحث امليدانى فى جمال حفظ البيئة

 م ا1املــادة ل  فى تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات الآتية املعانى املو�سحة قرين 

كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص خالف ذلك :

الوزيــــر :  وزير ديوان البالط ال�سلطانى . 

املركـــــز :  املركز الوطنى للبحث امليدانى فى جمال حفظ البيئة . 

املجلــ�س :  جمل�ص اإدارة املركز . 

الرئي�س : رئي�ص جمل�ص اإدارة املركز . 

 م ا2املــادة ل  يتمتع املركز بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املاىل والإدارى ، ويكون 

مقره حمافظة م�سقط .

املــادة ل 3 م ا يهدف املركز اإىل تنظيم وت�سجيع البحث امليدانى فى جمال حفظ البيئة 

فى  العمانيني  والدار�سني  واملتخ�س�سني  والباحثني  العاملني  وت�سجيع 

املجال البيئى ، واإبراز قدراتهم واإمكانياتهم العلمية ون�سر اأبحاثهم حمليا 

ودوليا ، وله فى �سبيل ذلك مبا�سرة ال�سالحيات الآتية :

1- حتديد وتطوير م�ساريع الأبحاث امليدانية حلماية البيئة وا�ستدامتها 

بال�سلطنة واحلفاظ عليها بكافة اأ�سكالها . 

2- عقد املنتديات الدورية لت�سجيع الأبحاث العلمية فى جمال احلفاظ 

على البيئة وتبادل الأفكار مع املخت�سني . 

3- تكري�ص مفاهيم البحث امليدانى فى جمال حفظ البيئة واأهميتها من 

خالل ت�سمينها فى املناهج الدرا�سية واإقامة الندوات وور�ص العمل ، 

وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 
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املــادة ل 4 م ا يتوىل اإدارة املركز جمل�ص ي�سكل برئا�سة وزير ديوان البالط ال�سلطانى ، 

وع�سوية كل من :

1- وزيـــــــــــر البيئــــــة وال�ســـــــوؤون املناخيـــــــــة           نائبا للرئي�ص 

2- وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه           ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا 

3- رئيــــــ�ص جامعــــــة ال�سلطـــــــان قابــــــــو�ص           ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا  

4- اأمني عـــام ديــوان البـــالط ال�سلطانــــى           ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا     

5- اأميــــــن عــــام جملـــ�ص البحـــث العلمــــــى          ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا       

6- املديــــــــــــــــــــر التنفيــــــــــــــذى للمركـــــــــــــــــــز            ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا     

7- ثالثة من الخت�سا�سييـن واملهتميـــــن           اأع�ســـــــــــــــــــــــــــاء 

     ب�سوؤون البيئــــة ي�سدر بتحديدهـــــــــــــــــم  

     قرار من الوزير 

8- مدير عام �ســوؤون املجالــــ�ص واللجــــــــان           مقــــــــــــــــــــــــــــــررا

     ديــــــوان البــــالط ال�سلطانـــــــــى

املــادة ل 5 م ا يخت�ص املجل�ص بر�سم ال�سيا�سة التى ي�سري عليها املركز لتحقيق الأهداف 

التى اأن�سئ من اأجلها وو�سع خطط عمل اأجهزة املركز ، ويتوىل على وجه 

اخل�سو�ص :  

1- اإ�سدار الهيكل التنظيمى للمركز وتعديله مبا يتما�سى مع م�سوؤوليات 

املركز وتو�سيع ن�ساطه وحتديد الخت�سا�سات التف�سيلية لتق�سيماته 

الإدارية . 

2- و�سع اخلطط وامل�سروعات الالزمة لتحقيق اأهداف املركز وتطويره .  

3- اإعداد الدرا�سات والبحوث العلمية فى املجالت املتعلقة باخت�سا�سات 

املركز . 

4- حتديد الربامج التدريبية للملتحقني باملركز . 

5- و�ســع �ســروط القبــول لاللتحــــاق باملركــــز ، وحتديـــــد مــــدد التدريـــب 

ومواعيد العطالت والإجازات وغريها من الأمور املتعلقة باملوظفني 

وامللتحقني باملركز . 
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6- حتديد الر�سوم التى حت�سل مقابل اللتحاق بربامج البحث امليدانى . 

7- اإن�ساء فروع اأخرى للمركز فى وليات ومناطق ال�سلطنة - اإذا تطلب 

الأمر ذلك . 

باخت�سا�سات  املت�سلة  املجالت  فى  املوؤمترات  وتنظيم  الندوات  عقد   -8

املركز . 

التى  الأمور  فى  واخلارج  بال�سلطنة  املخت�سة  اجلهات  مع  التن�سيق   -9

تقت�سى ذلك ، وتوثيق الروابط واأوجه التعاون مع املوؤ�س�سات العلمية 

واملراكز املتخ�س�سة املماثلة فى الدول الأخرى . 

10- اإ�سدار املطبوعات والدوريات املتعلقة باخت�سا�سات املركز . 

11- ت�سكيل جلان موؤقتة اأو دائمة لدرا�سة بع�ص الأمور التى يرى املجل�ص 

اأنها بحاجة اإىل الدرا�سة . 

12- اإبرام املعاهدات والتفاقيات املتطلبة ل�سري عمل املركز . 

13- اإعداد املوازنة واإقرار احل�ساب اخلتامى للمركز . 

املقدمة  التقارير  واعتماد  اأتعابه  وحتديد  للح�سابات  مراقب  تعيني   -14

منه . 

املــادة ل 6 م ا يجتمع املجل�ص ثـالث مـــرات فى العـــام بدعوة من رئي�سه اأو نائبه ، ويجوز 

الجتماع  ويكون   ، ذلك  العمل  م�سلحة  اقت�ست  كلما  لالنعقاد  دعوته 

�سحيحا بح�سور اأغلبية الأع�ساء ، على اأن يكون من بينهم رئي�ص املجل�ص 

اأو نائبه . 

وت�ســـــــــــــدر قــــــــرارات وتو�سيــــــــــــات املجلــــــــــ�ص باأغلبيــــــــــــة اأ�ســـــــــــوات الأع�ســـــاء   

، ويجوز  الرئي�ص  الذى منه  الت�ساوى يرجح اجلانب  ، وعند  احلا�سرين 

للمجل�ص ال�ستعانة مبن يرى من اخلرباء واملخت�سني حل�سور اجتماعاته 

دون اأن يكون لهم �سوت معدود . 
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املــادة ل 7 م ا يكـــون للمركـــز مديـــــر تنفيـذى ي�سدر بتعيينه وحتديد اخت�سا�ساته قرار 

من الوزير وميثل املركز فى �سالته مع الغري . 

املــادة ل 8 م ا يكـــــون للمركــــز ميزانية م�ستقلة تت�سمن الإيرادات وامل�سروفات ، وتتكون 

موارده من الآتى :

1- العتمادات املالية املخ�س�سة له فى امليزانية العامة للدولة .

2- الهبات والتربعات التى تقدم من الأفراد واملوؤ�س�سات وغريها ، �سريطة 

موافقة املجل�ص عليها .

3- ر�سوم بيع الكتيبات التى ي�سدرها املركز . 

4- اأية عائدات اإ�سافية يحققها املركز من خالل اأن�سطته . 

املــادة ل 9 م ا تبـــداأ ال�سنة املالية للمركز من اأول يناير وتنتهى فى نهاية �سهر دي�سمرب 

من كل عام وا�ستثناء من ذلك تكون ال�سنة املالية الأوىل للمركز من تاريخ 

العمل بهذا املر�سوم وحتى 31 دي�سمرب من هذا العام . 

املــادة ل10م ا تعتبـــر اأمــوال املركــز اأموال عامــة تتمتــع بحقوق اأمـــوال اخلزانــة العامــة 

وامتيازها وللمركز حت�سيل ديونه طبقا لالإجراءات التى حت�سل بها ديون 

احلكومة . 

املــادة ل11م ا يعفى املركز من جميع اأنواع ال�سرائب والر�سوم التى تفر�سها الدولة . 

املــادة ل12م ا للمجل�ص اأن يفو�ص رئي�سه فى بع�ص �سالحياته .  

املــادة ل13م ا ي�سدر الوزيـــر اللوائح الإدارية واملالية ولئحة �سوؤون املوظفني باملركز ، 

، دون التقيد بالقواعد  اأهداف املركز  اأخرى لزمة لتحقيق  واأية قرارات 

والنظم احلكومية . 


