مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2000/67
فـي �شـ�أن بع�ض الأحكام اخلا�صة مب�ؤ�س�سات التعليم العالـي
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 املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/65ب�إن�شاء جمل�س التعليم العايل ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يكون مل�ؤ�س�سات التعليم العايل العامة واخلا�صة اال�ستفادة من الكوادر ذات امل�ؤهالت العليا
العاملة فـي الوحدات احلكومية والقطاعني العام واخلا�ص  ،بعد موافقة اجلهات املعنية .
املــادة الثانيــــة
تعتمد جامعة ال�سلطان قابو�س كجهة ا�ست�شارية للوحدات احلكومية والقطاعني العام
واخلا�ص فـي امل�شروعات االجتماعية والتنموية .
املــادة الثالـثــــة
توفر الدولة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة الأرا�ضي املنا�سبة الالزمة لها ويجوز �إعفاء
امل�ؤ�س�سات من �أداء قيمة الأر�ض عند التملك �أو مقابل االنتفاع �أو الإيجار بح�سب الأحوال ،
وذلك كله وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي ي�ضعها جمل�س التعليم العايل بالتن�سيق مع كل
من وزارة املالية ووزارة النقل والإ�سكان .
املــادة الرابعــة
متنح احلكومة اجلامعات اخلا�صة ما يعادل  %50من ر�أ�سمال اجلامعة املدفوع بحد �أق�صى
ثالثة ماليني ريال عماين  ،وذلك وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي ت�ضعها اجلهة املخت�صة .
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املــادة اخلام�سة
تعفى م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة من �أداء جميع ال�ضرائب املفرو�ضة على امل�ؤ�س�سات
وال�شركات ملدة خم�س �سنوات اعتبارا من تاريخ البدء فـي مزاولة الن�شاط .
ويجوز جتديد الإعفاء ملدة خم�س �سنوات �أخرى بقرار ي�صدر من جمل�س ال�ش�ؤون املالية
وموارد الطاقة .
املــادة ال�ساد�سة
تعفى م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة من �أداء الر�سوم املبينة امل�ستحقة للجهات التالية :
بلدية م�سقط  /البلديات الإقليمية  /بلدية ظفار ومكتب تطوير �صحار :
�أ  -ر�سوم اللوائح التجارية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات التعليمية ملرة واحدة فقط .
ب  -ر�سوم اللوائح الإر�شادية ملوقعني جمانيني فقط .
ج  -ر�سوم �إ�صدار الن�شرات الإعالمية .
د  -ر�سوم جتديد �إباحات البناء اخلا�صة باملباين التعليمية .
وزارة النقل والإ�سكان :
�أ  -ر�سوم ت�سجيل الأرا�ضـي .
ب  -ر�سوم رهونات الأرا�ضـي .
ج  -ر�سوم �سند امللكية وحتديد العالمي .
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل والتدريب املهني :
 ر�سوم ا�ستقدام �أع�ضاء الهيئات الأكادميية .وزارة التجارة وال�صناعة :
 ر�سوم ت�سجيل و�إ�صدار جتديدات ال�سجالت التجارية .غرفة جتارة و�صناعة عمان:
 ر�سوم �إ�صدار و جتديد �شهادات االنت�ساب اخلا�صة بع�ضوية الغرفة .-2-

�شرطة عمان ال�سلطانية :
�أ  -ر�سوم ا�ستخراج الت�أ�شريات اخلا�صة ب�أع�ضاء الهيئات الأكادميية .
ب  -ر�سوم ا�ستخراج تراخي�ص وجتديد ملكيات املركبات وو�سائل النقل واملعدات .
ج  -الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة على ما ت�ستورده امل�ؤ�س�سة التعليمية من �أجهزة املختربات
العلمية .
املــادة ال�سابعة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامـه .
املــادة الثامنــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :من ربيع الآخـر �سنـة 1421هـ
املوافــــق  17 :من يوليـــــــــــــــو �سنــة 2000م
قابو�س بن �سعيد
�سلطــــان عمـــــان
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