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جملــ�س اخلدمــة املدنيــة

قـــرار

رقم 2016/13

بتعديـل بعـ�س اأحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة

ا�ستنادا اإىل قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9 ،

واإىل قرار جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم 2016/3 املنعقد بتاريخ 2016/9/4م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

امل�ستثناة من العالج املجاين املرفقتني  ي�ستبدل بقائمتي الأمرا�س والعمليات اجلراحية 

بكـــل مـــن : امللحــق رقــم ) 10 ( عقـــد توظيـــــف غيــــر العمانيني ل�سغــل الوظائـــف الدائمـــة ، 

وامللحق رقم ) 11 ( عقد �سغل وظيفة موؤقتة من الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية 

امل�سار اإليها ، القائمة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 4 من ربيــع الأول 1438هـ

املـوافــــق : 4 من دي�سمبـــــــــر 2016م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

رئيـــــــــــ�س جملـــــــــ�س اخلدمــــــــــــــة املدنيـــــــــــة
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قائمــــــة

الأمـرا�س والعمليـات اجلراحيـة والأدويـة امل�ستثناة من العـالج املجانـي

اأول: قائمة الأمرا�س والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجانـي :
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التليف الرئوي .   12

13   . )MS( الت�سلب املتعدد
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ثانيا: قائمة الأدوية امل�ستثناة من العالج املجاين:

الأدوية البيولوجية ملعاجلة الروماتيزم وال�سدفـية .   1

 الأدوية البيولوجية ملعاجلة الربو .   2

الأدوية البيولوجية لعالج العتالل ال�سبكي .   3

4   .  GLPI & DPP4 Inhibitor  اأدوية ال�سكري من جمموعات �سبيهات الأن�سولني و

 اأدوية ما قبل الغ�سيل الكلوي فـي حالت الف�سل الكلوي .   5

 الدواء Botulinum لعالج ت�سنج الع�سب احلركي والتعرق .   6


