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قـرار وزاري 

رقـم 2017/356

ينية  أن�سطة ال ا وا يميــة للو ن ــة ال ار الال ســ باإ

ا�ستنادا اإ املر�سوم ال�سلطا رقم 99/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الدينية 

واعتماد هيكلها التنظيمي  

واإ قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2004/120 ، 

واإ الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اخلدمة املدنية ال�ســادرة بقــرار جملــ�ض اخلدمــة املدنيــة 

رقم 2010/9 ، 

سرات والدرو�ض الدينية ال�سادرة بالقرار  واإ الالئحة التنظيمية لإلقاء اخلطب واملحا

ال�زاري رقم 2013/1346 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  

ـــرر  ـ

أولـــــ  ــاد ا ا
يعمل فـي �ساأن الوظائف والأن�سطة الدينية باأحكام الالئحة املرفقة . 

انيــــة  ــاد ال ا
ســـرات والـدرو�ض الدينية امل�ســـار اإليهـــا   ى الالئحـــة التنظيميــة لإلقــاء اخلطــب واملحا تل

ض مع اأحكامها .  ى كل ما يخالف الالئحة املرفقة  اأو يتعار كما يل

ــــة  الـ ــاد ال ا
ريدة الر�سمية  ويعمل به من اليوم التـا لتاري نـ�سر . ين�سر هذا القرار فـي ا

ـ  6 / 8 / 1438هـ ر  سـ

ــــ   3  / 5 / 2017 ـوا ا

سا اللـ ال اللـ ب حمم ب ع ع

                                                                          وزيــــــــــــــر الأوقـــــــــــاف وال�ســــــــــــ�ؤون الدينيــــــــــــة
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ينيـة  أن�سطـة ال ـ وا ا يميـة للو ن ـة ال الال
أو سـ ا ال

ـا عامـة ـات واأ ري

ـــاد  1 (  ا
فـي تطبيق اأحكام هذ الالئحة يكون للكلمات والعبارات التية املعنى املبني قرين كل منها  

ما  يقت�ض �سياق الن�ض معنى اخر  

الـــوزار  
وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الدينية . 

الوزيــــــر  
وزيــر الأوقاف وال�س�ؤون الدينية . 

ر   ا الـ
دائرة الوع  اأو دائرة الأئمة واخلطباء  اأو دائرة مدار�ض القران الكر  اأو دائرة الإر�ساد 

الن�سوي  اأو دائرة امل�ساجد  بح�سب الأحوال . 

إدار   ا
اإدارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية املخت�سة باملحافظة . 

ـ   ـ ا
مكـتب الأوقاف وال�سوؤون الدينية املخت�ض بالولية . 

ـ ال�سرعـ   الو
ل .  سطر اإ  ا ا هو ما ا�ستقر فيه الإن�سان ا�ستقرارا تاما ل ينوي اخلروج عنه اإل اإ

امــ   ا
معة  وال�سلوات اخلم�ض .  بي اللـه الذي تقام فيه �سالة ا

ــ   س ا
بي اللـه الذي تقام فيه ال�سلوات اخلم�ض . 

سلــ   ا
ذنة .  راب اأو م ري تقام فيه ال�سلوات اخلم�ض  ول يحتوي على  مكان �س
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ر�ســة   ا
امع اأو امل�سجد اأو امل�سلى اأو كان  املكـان املخ�س�ض لتعليم القران الكر �سواء كان داخل ا

مبنى م�ستقال خارج ما تقدم . 

ينيـة   ـ ال ا الو
املوجه الديني  اأو امل�سرف الديني  اأو موجه مدار�ض القران الكـر  اأو الواع الديني  

اأو املر�ســد الدينــي  اأو م�ساعـــد املر�ســـد الدينــي  اأو الإمــام واخلطيـــب  اأو م�ساعـــد الإمــام 

ن  اأو م�سرف امل�ساجد .  واخلطيب  اأو اإمام امل�سجد  اأو مدر�ض القران الكر  اأو املوؤ

ينـ   الن�سـا ال
الــدرو�ض  واإلقــاء  معــة والعيديــن   ا واإلقــاء خطــب  ان   الأ بامل�سليــن  ورفــع  الإمامــة 

ســــــرات والنـــــــدوات واحلــــــوارات واملواعــــــ الدينيـــــــة  وما فـي حكمهـــــــا  وتعليــــــــم  واملحا

القــــران الكـريــــم . 

ماعـ   الوعـ ا
وعيادة  املوتى  �سيل  وت النكا   وعقد  املتخا�سمني   بني  لالإ�سال  املجتمع  مع  التفاعل 

ريها .  سى  والتوفيق الأ�سري والجتماعي  و املر

ينـ   ـ ال و ا
من يقوم على التقييم الفني والعلمي للقائمني بالوظائف والأن�سطة الدينية  وي�سرف 

على توجيه كـل منهم فـي تخ�س�سه . 

ينـ   �سـر ال ا
من يقـــوم على متابعـــة القائميــن بالوظائــف والأن�سطــة الدينيــة ميدانيــا  وي�ســرف على 

سب املخالفني لأحكام هذ الالئحة .  التزامهم مبهامهم الوظيفية  و

ر   را ال ار� ال مو م
من يقــوم على التقييــم الفني والعلمــي ملدر�ســي القــران الكـريــم  وي�ســرف على العمليــة 

التعليمية فـي مدار�ض القران الكر . 

ينـ   الواعـ ال
تلف الفعاليات واملنا�سبات الدينية .  من يقوم بالوع والتوعية الدينية  وي�سار فـي 

ينـ   سـ ال ر ا
من يقوم بتعليم مباد الدين الإ�سالمي احلنيف  ويوؤدي ر�سالة دينية متعددة الأهداف . 
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ين   س ال ر ساع ا م
من ي�ساعد املر�سد الديني فـي اأداء مهامه . 

طي   إما وا ا
معـــة والعيديـــن   معــــة والعيديــــن  ويــــوؤم امل�سليــــن فـي �ســـالة ا من يلقــــي خطبــــة ا

وال�سلـــوات اخلمـــ�ض . 

طي   إما وا ساع ا م
من ي�ساعد الإمام واخلطيب فـي اأداء مهامه . 

ـ   س اإمـا ا
من يـوؤم امل�سلني فـي ال�سلوات اخلم�ض . 

ر   را ال ر� ال م
فيظه .  من يقوم بتعليم القران الكر  و

ــو   ا
معة .  ان لل�سلوات اخلم�ض  و�سالة ا من يقوم برفع الأ

ـ   سا م�سـر م
من يقوم بالإ�سراف على امل�ساجد  ويتابع احتياجاتها ميدانيا  وي�سب املخالفني لأحكام 

هذ الالئحة . 

ـ   و ا
من تعينه الوزارة على درجة مالية فـي اأي من الوظائف الدينية . 

ـ   اقـ م ا
ال�سخــــ�ض الــــذي يقــــوم بالن�ســـا الدينـــي مقابـــل مكافـــاأة تتحملهـــا الـــوزارة اأو املوؤ�س�ســـات 

اأو ال�سركـات اأو الأفراد . 

ـطــو   ـ ا
ري مقابل .  ال�سخ�ض الذي يقوم بالن�سا الديني ب

ـــاد  2 (  ا
ت�سري اأحكـام هذ الالئحة على كل من يعمل بالوظائف والأن�سطة الدينية التي ت�سرف 

عـلـيـها الوزارة . 
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ـــاد  3 (  ا
اأو تنظيم الأن�سطة  اإقامة  اأو  ار�سة  معيات  ل يجوز لالأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات وا

الدينيـــــة - املن�سـو�ض عليهــا فـي هـــــذ الالئحـــــة - اإل بعــــد احل�ســــول على ت�سريـــــ بــذل 

مــن الـــوزارة . 

انـ سـ ال ال
ييـ ال

ـــاد  4 (  ا
اأحكام  عليها  تن�ض  التي  والإجراءات  للقواعد  وفقا  الدينية   الوظائف  فـي  التعيني  يتم 

ل هذ الوظائف عن  قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية  ويجوز للوزارة التعاقد ل�س

طريق عقد تقد خدمات  وفقا للقواعد والإجراءات املن�سو�ض عليها فـي هذ الالئحة . 

مل مكافاأة نفقات  كما يجوز للموؤ�س�سات اأو ال�سركات اأو الأفراد - بالتفاق مع الوزارة - 

لي الوظائف التية   توفري اأي من �سا

  اأ - اإمام وخطيب . 

ب - م�ساعد اإمام وخطيب . 

 ج - اإمام م�سجد . 

 د - مدر�ض قران كر . 

هـ - واع ديني . 

ـــاد  5 (  ا
ل الوظائف الدينية عن طريق التعيني  اأو مبوجب عقد تقد خدمة  تكـون اأولوية �س

تيب التي   وفقا لل

اأو’ : الأئمة واخلطباء وم�ساعدوهم  

امع .    اأ - ا

ي به كـثافة �سكـانية عالية .  ب - امل�سجد الذي 

ارية ن�سطة اأو على الطرق العامة .   ج - امل�سجد الذي يقع فـي منطقة �سياحية اأو 

ة   ال  3 امع على  وفـي جميع الأحوال يجب األ يزيد عدد الأئمة واخلطباء فـي ا

نني .  2 ا وفـي امل�سجد على 
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انيا  الوعا واملر�سدون الدينيون وم�ساعدوهم  
  اأ - الولية التي لي�ض بها واع ديني  اأو مر�سد ديني . 

ات الكثافة ال�سكـانية الأعلى .  ب - الولية 

ا  مدر�سو القران الكر   ال
ات الكـثافة ال�سكـانية العالية .    اأ - املنطقة 

بال والبوادي .  ات التجمعات ال�سكـانية فـي الأودية وا ب - املنطقة 

 ج - املنطقة التي توجد بها مدر�سة . 

ـــاد  6 (  ا
يتعني على الإمام واخلطيب اأو م�ساعد الإمام واخلطيب اأو اإمام امل�سجد  اأن يتخذ من مقر 

عمله وطنا �سرعيا فـي احلالت التية  

  اأ - اإن كـان من اأبناء الولية املعني  اأو املكـلف للعمل بها . 

 ب - اإن كـان على معرفـــة وعلم مبوقع العمـــل  واأبـــدى ا�ستعـــداد لال�ستقـــرار فيـــه  

واتخذ وطنا �سرعيا . 

ـــاد  7 (  ا
العمانيني  من  الدينية  الأن�سطة  من  اأي  فـي  خدمات  لتقد  معه  املتعاقد  فـي  ي�س 

التــي  

ض   اأ - اأن يكــون من املتقاعديـــن اأو كبار ال�سن اأو من املرتبطيـــن بوظيفـــة ل تتعـــار

مع القيام بالوظيفة الدينية . 

مانية ع�سر عاما .   18 ب - األ يقل عمر عن 

ة اأجزاء من القران الكـر على الأقل  واأن يكون  ال  3 ج - اأن يكـون حافظا لــ 

ح�سن التالوة . 

 د - اأن يكـون ح�سن ال�سرية  وال�سلو . 

هـ - اأن يكـون ح�سن املظهر  ولئقا �سحيا للوظيفة . 

 و - اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية . 

ـــاد   ا
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ـــاد  8 (  ا
العمانيني  ري  الدينية من  الأن�سطة  اأي من  املتعاقد معه لتقد خدمات  فـي  ي�س 

التــي  

نني وع�سرين عاما .  22 ا   اأ - األ يقل عمر عن 

ب - اأن يكـــون حا�ســـال على موؤهـــل جامعـــي  اأو ما يعادلــــه على الأقـــل فـي اأي من 

وانب الفقهية وال�سرعية .  التخ�س�سات املتعلقة با

ــة اأجـــزاء على الأقـــل من القــــران الكريــــم  وح�ســــن  ال  3  ج - اأن يكــــون حافظــا لـ 

التالوة . 

 د - اأن يكـون ح�سن ال�سرية  وال�سلو . 

ه - اأن يكـون ح�سن املظهر ولئقا �سحيا للوظيفة . 

امـــع اأو امل�سجـــد   و - اأن يقــدم طلــب التعاقــد م�سفوعا بتزكيــة من جملـــ�ض اأمنـــاء ا

امــع   10 ع�ســـرة على الأقـــل من جماعـــة ا امع اأو امل�سجـد اأو من         اأو اأمني ا

       اأو امل�سجد . 

 ز - اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية . 

ـــاد  9 (  ا
يكون الختيار من بني املتقدمني للتعاقد معهم طبقا ملا ياأتي  

 اأ - الأعلى فـي درجة املقابلة ال�سخ�سية . 

وانــب الفقهيــة  ب - للحا�ســـل على موؤهــل اأعلــى فـي اأي من التخ�س�ســـات املتعلقـــة با

اأو ال�سرعية . 

ج - من ل يعمل فـي القطا احلكومي اأو اخلا�ض . 

امع اأو امل�سجد .   د - املقيم قرب ا

ـــاد  10 (  ا
يحـــدد مقـــدار املكـافـــاأة التي تتحملها الوزارة للمتعاقـــد معه بقرار من الوزيـــر بالتن�سيـــق 

مع وزارة املالية . 
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ـــاد  11 (  ا
4 من هذ الالئحة اإ الوزارة   مل املكافاأة املن�سو�ض عليها فـي املـــادة  تقدم طلبات 

ددهـــا  ض مرفقــا به امل�ستنـــدات والبيانـــات املطلوبــة التي  ر ج املعـــد لهذا ال على النمـــو

ال�زارة . 

الـ سـ ال ال
ـــطــــو الـ

ـــاد  12 (  ا
ل يجوز للمتطو مبا�سرة الن�سا الديني اإل بعد احل�سول على ت�سري من الوزارة . 

ويجوز بقرار من الوزير ال�ستثناء من احل�سول على الت�سري مبمار�سة الن�سا الديني  

ال�سوؤون  فـي  ة  اخل اأو  العلمية   الكفاءة  لديهم  تتوافر  ن  معة  ا خطبة  ال  ار اأو 

الدينية . 

ـــاد  13 (  ا
ي�س حل�سول املتطو على الت�سري ما ياأتي  

مانية ع�سر عاما .   18  اأ - األ يقل عمر عن 

ب - اأن يكون حا�سال على �سهادة دبلوم التعليم العام  اأو ما يعادلها  وللوزيـر ال�ستثناء 

من هذا ال�سر وفقا ملا تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ة اأجزاء من القران الكـر على الأقل  واأن يكون  ال  3 اأن يكـون حافظا لـ  ج - 

ح�سن التالوة . 

 د - اأن يكـون ح�سن ال�سرية  وال�سلو . 

هـ - اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية . 

ـــاد  14 (  ا
ت�سدر الوزارة النوعني التيني من الت�ساري  

1 - ت�سري مقيد تقت�سر �سالحيته على مكان معني . 

ري مقيد ت�سمل �سالحيته اأك من مكان .  2 - ت�سري 

دد الوزارة نو الن�سا الديني امل�سر للمتطو مبمار�سته فـي الت�سري .  و
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ـــاد  15 (  ا
اوؤ .  1 �سنة واحدة  ويتجدد تلقائيا  ما  يتم اإل تكون مدة الت�سري 

ـــاد  16 (  ا
ز  يجب على املتطو اأن يحمل الت�سري اخلا�ض به عند مبا�سرة الن�سا الديني  واأن ي

هات املعنية .  ملن يطلبه من املخت�سني بالوزارة  اأو ا

سـ الرابـ ال
ــ والنــ الن

ـــاد  17 (  ا
ل بناء على موافقة  يجـوز نقل املتعاقد معه باملكافاأة ال�سهرية التي تتحملها الوزارة  و

الوزير  اأو وكيل الوزارة  طبقا ملقت�سيات امل�سلحة العامة . 

ـــاد  18 (  ا
ل بناء  يجوز نقل املتعاقد معه الذي يتحمل الأفراد اأو املوؤ�س�سات اأو ال�سركات مكافاأته  و

على موافقـــة الوزيـــر اأو وكيـــل الـــوزارة  وطبقـــا ملقت�سيـــات امل�سلحـــة العامـــة وبعـد موافقة 

من يتحمل مكافاأته . 

ـــاد  19 (  ا
يكون نقل املتعاقد معه وفقا للقواعد والإجراءات التية  

ايـــر   اأ - تقدم الطلبات خــالل الفتـــرة من الأول من ينايــــر  وحتى نهايـــة �سهـــر ف

من كـل عام . 

ب - تقوم الدائرة بدرا�سة الطلبات خالل �سهر مار�ض للتحقق من ا�ستيفاء ال�سرو 

املن�ســـو�ض عليهـــا فـي هذ الالئحـــة  ويراعــى عند درا�ســـة الطلـــب توافـــر اأحـــد 

الأ�سباب التية  

ال �سنوات فـي مكان العمل .   3  - م�سي 

 - اأن يوجد البديل املنا�سب للمنقول . 

ل .  ا اقت�س امل�سلحة العامة  ويجوز للوزارة ال�ستعانة بهذ ال�سواب فـي نقل موظفيها اإ
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ـــاد  20 (  ا
ات طبيعة وظيفتــه   يجـــوز نـــدب املوظـــف للقيـــام موؤقتـــا بالعمـــل فـي وظيفـــة اأخــرى من 

اأو وظيفة تعلوها  وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية . 

امـ سـ ا ال
ازات إ م وا مواعي ال

ـــاد  21 (  ا
تكون مواعيد العمل الر�سمية للموظف اأو املتعاقد معه على النحو التي  

 اأ - املوجه الديني وامل�سرف الديني والواع الديني واملر�سد الديني وم�ساعد املر�سد 

معة .  نني اإ يوم ا الديني  من يوم الإ

ب - موجـــه مـــدار�ض القـــران الكريـــم ومـــدر�ض القـــران الكريــــم وم�ســــرف م�ساجــــد  

من يوم الأحد اإ يوم اخلمي�ض . 

ن  من �سالة  ج - الإمام واخلطيب وم�ساعد الإمام واخلطيب واإمام امل�سجد واملوؤ

معة .  نني اإ �سالة ع�ساء يوم ا فجر يوم الإ

ـــاد  22 (  ا
7 �سبع �ساعات فـي كل يوم  دد �ساعات العمل الر�سمية للموظف اأو املتعاقد معه بعدد 

من اأيام العمل الر�سمي  وتق�سم عدد ال�ساعات ح�سب طبيعة عمل الوظيفة  وفقا لالتي  

اأ  مو دين  
ام التنفيذية للوعا واملر�سدين والأئمة واخلطباء .  2 �ساعتان  لإعداد ال  -

2 �ساعتان  لإعــــــداد وتنفيــــذ برامـــ التاأهيـــــل والتوجيـــــه املهنــي والإ�ســـــراف   -

                          على تفعيلها . 

2 �ساعتان  لإعداد تقارير املتابعة الفنية والعلمية للموظف اأو املتعاقد معه .   - 

ام الدينية .  1 �ساعـــــة  للمتابعات الإدارية لتفعيل ال  - 

  م�سر دين  
4 اأربع �ساعـات  لالإ�ســــراف امليدانــــي على املوظفيــــــــن اأو املتعاقـــــــــد معهــــــــــم   - 

                                       اأو املتطوعني لتحديد مدى التزامهم مبهامهم الوظيفيـــــة 

                                   والقوانيـــن والقرارات والتعاميم والتوجيهات ال�سـادرة عن 

                                   ال�زارة . 
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املتطوعني  اأو  املتعاقد معهم  اأو  الدرا�سات عن املوظفني  �ساعــــة  لإعداد   1  - 

وال�سعوبــــات والعقبـــــات التـــي يواجهونهــا فـي اأدائهـــم ملهامهــــم 

ا احللول لها .  العملية  واق

1 �ساعـــــــــة  لإعداد تقارير الإ�سراف امليدا  وت�سليمها اإ امل�سوؤول املبا�سر   - 

املخت�ض . 

تبة على الإ�سراف امليدا .  1 �ساعـــــــــة  ملتابعة الإجراءات الإدارية امل  - 

  واع دين  
سرة اأو الدر�ض  وما فـي حكمها من الأن�سطة الدينية .  2 �ساعتان  للمحا  - 

2 �ساعتان  للـــــدورات التدريبيـــة وبرامـــ املوؤ�س�ســـات كاملـــــدار�ض وال�سجـــــون   - 

ريها .  امعات والكليات و معيات وا وا

2 �ساعتان  لفعاليات وبرام الوع الجتماعي .   - 

 )6 1 �ساعـــــــــة  لإعداد البحو والدرا�سات الدينية  التي تقدم مكتملة كل   - 

�ستة اأ�سهر مبعدل بح واحد  اأو درا�سة واحدة . 

س دين   ساع مر س دين  وم د  مر
2 �ساعتان  لتعليم القران الكر .   - 

التدريبية  وللدورات  احلنيف  الإ�سالمي  الدين  مباد  لتعليم  �ساعــة    1  -  

امعات  وا معيات  وا وال�سجون  كاملدار�ض  املوؤ�س�سات  وبرام 

ريها .  والكليات و

2 �ساعتان  لفعاليات وبرام الوع الجتماعي .   - 

1 �ساعـــــــــة  للدر�ض اأو الن�سا الديني اليومي .   - 

سرات والبحو الدينية .  1 �ساعـــــــــة  لكـتابة الدرو�ض واملحا  - 

و   س  وا طي  واإما ا إما وا ساع ا طي  وم إما وا ـ  ا
1 �ساعـــــــــة  ل�سالة الفجر .   - 

معة .  1 �ساعـــــــــة  ل�سالة الظهر اأو ا  - 

1 �ساعـــــــــة  ل�سالة الع�سر .   - 

رب .  1 �ساعـــــــــة  ل�سالة امل  - 
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1 �ساعـــــــــة  ل�سالة الع�ساء .   - 

ســرات  2 �ساعتان  للحلقـــات القرانيـــة  وما ي�سنـــد اإليه من الـــدرو�ض واملحا  - 

الدينية بتوجيه من الوزارة . 

ـر   ار� قرا  و  مو م
ام التنفيذية ملدر�سي القران الكـر .  2 �ساعتان  لإعداد ال  - 

2 �ساعتان  لإعــــداد وتنفيـــذ برامـــ التاأهيـــل والتوجيـــه املهنـــي والإ�ســـراف   - 

على تفعيلها . 

2 �ساعتان  لإعداد تقارير املتابعــة الفنية والعلمية ملدر�ســي القـــران الكريـــم   - 

وت�سليمها للم�سوؤول املبا�سر املخت�ض . 

ام التعليمية .  1 �ساعـــــــــة  للمتابعات الإدارية لتفعيل ال  - 

ر   ر� قرا  ز  م
ة ال�سباحية .  4 اأربــع �ساعـــات  لتعليم القران الكر وعلومه فـي الف  - 

ة امل�سائية .  ال �ساعات  لتعليم القران الكر وعلومه فـي الف  3  - 

سا     م�سر م
وامــــــع وامل�ساجـــــد ودرا�ســـــــة  4 اأربــع �ساعـــات  لالإ�ســــراف امليدانـــــــي على ا  -

احتياجاتهـــــا  واإعــــداد تقاريــــر املتابعــــة امليدانيــــة املتعلقـــــة 

الفــــة  سبــــ  وامــع وامل�ساجــد و مبخالفــــة لئحــــــة ا

العمالـــة الوافــــدة التي متـــار�ض الأن�سطــــة الدينيــــة بـــدون 

امع وفــق القوانني  ت�سريـــ داخـــل اأو خـــارج امل�سجـــد اأو ا

والتوجيهات ال�سادرة عن الوزارة . 

1 �ساعـــــــــة  ملتابعة تنفيذ عقود خدمات امل�ساجد .   - 

1 �ساعـــــــــة  لإعداد تقارير الإ�سراف امليدا  وت�سليمها اإ امل�سوؤول املبا�سر   - 

املخت�ض . 

تبة على الزيارات الإ�سرافية .  1 �ساعـــــــــة  ملتابعة الإجراءات الإدارية امل  - 

ـــاد  23 (  ا
 )22 يجـــوز ا�ستثنـــاء املتعاقـــد معــه من عــــدد �ساعـــات العمـــل الر�سميـــة املحـــددة فـي املـــادة 

ل بناء على مقت�سيات امل�سلحة العامة  ومبوافقة الوزير .  من هذ الالئحة  و
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ـــاد  24 (  ا
يجـــوز للــوزارة تعديـــل تق�سيـــم �ساعـــات العمــل للمتعاقـــد معه مبا يحقـــق م�سلحـة العمل  

�سريطة األ يخل بعدد �ساعات العمل الر�سمية . 

ـــاد  25 (  ا
ة الإجازة الأ�سبوعية للموظف اأو املتعاقد معه على النحو التي   تكون ف

  اأ - املوجه الديني وامل�سرف الديني والواع الديني واملر�سد الديني وم�ساعد املر�سد 

الديـني  يومي ال�سب والأحد . 

ب - موجه مدار�ض القران الكر ومدر�ض القران الكر وم�سرف م�ساجد  يومي 

معة وال�سب .  ا

ن  من �سالة  ج - الإمام واخلطيب وم�ساعد الإمام واخلطيب واإمام امل�سجد واملوؤ

الفجر يوم ال�سب اإ �سالة الع�ساء يوم الأحد . 

امع اأو امل�سجد فاإنه ي�سري على اأحدهما الأحكام ال�سابقة   وفـي حالة وجود اإمامني فـي ا

ة الإجازة الأ�سبوعية بالن�سبة لالخر من �سالة الظهر يوم الأربعاء اإ �سالة  وتكون ف

معة  ويجوز بعد موافقة الدائرة تعديل الإجازة الأ�سبوعية كتابة بح�سب  الفجر يوم ا

الأحوال . 

ـــاد  26 (  ا
بة املتعاقد معه فـي طلب الإجازة العتيادية   يجب مراعاة التي عند ر

ددها الوزارة .  ة الأن�سطة الدينية ال�سيفية التي   اأ - األ تتزامن مع ف

ب - األ تكون خالل �سهر رم�سان املبار . 

 ج - اأن يقـــــدم طلـــب الإجـــازة قبـــل �سهـــر على الأقـــل من تاريـــ بدئهـــا مـا لـم تقتــ�ض 

ل .  ري  ال�سرورة 

سـاد� سـ ال ال
ـورات ـات وا الوا

ـــاد  27 (  ا
ســـه قواعــــد ال�سلــــــو والأخــــالق   يجـــــب على املتعاقـــد معـــه واملتطـــــو اللتـــــزام مبا تفر

وما تقت�سيه طبيعة الوظيفة  وفقا ملا ياأتي  
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الديني  الن�سا  اأو  لها  ي�س التي  للوظيفة  املحددة  الوظيفية  بالواجبات  القيام   - اأ 

ار�سه .  الذي 

ب - اللتـــــزام بالقوانيـــــن واللوائـــــ والقـــــرارات والتعاميـــــم والتوجيهـــــات ال�ســـــــادرة 

عن الوزارة . 

ج - التقيد باللبا�ض الر�سمي  الثوب الأبي�ض والعمامة البي�ساء اأو امل�سر بالن�سبة 

ار�سة الن�سا الديني .  ناء  ناء وق العمل الر�سمي  اأو فـي اأ للرجل  فـي اأ

بالقائميــــن  يليـــق  وما  احلنيــــف   الإ�سالمــــي  الديــــن  وف�سائـــل  بقيـــم  التحلـــي   - د 

على الأن�سطة الدينية . 

ات ال�سلـــــة ال�ســـــادرة  هـ - الطـــــال على الكـتــب الفقهيـــة وال�سرعيـــة والت�سريعـــــات 

عن الوزارة  مبا يوؤدي اإ تو�سيع وتنمية املدار . 

و - ح�سور الور�ض والدورات التدريبية التي تر�سحها له الوزارة . 

معة والعيدين املعدة من قبل الوزارة  وفـي  ز -  اللتزام بالن�ض احلرفـي خلطبة ا

معة" ،  ل يجب الرجو اإ كــتـاب "ح�ساد اخلطب" ، اأو "خطب ا حالة تعذر 

       اأو "خطب العيدين" ال�سابق اإعدادها  واملعتمدة من الوزارة . 

  - اللتزام بالأعراف والتقاليد العمانية ال�سائدة . 

 - ف�ســـل مكبـــرات ال�ســـوت الداخليـــة عن مكبــرات ال�ســوت اخلارجيـــة عند الإقامـــة 

سرات والدرو�ض الدينية .  واإلقاء اخلطب واملحا

ـــاد  28 (  ا
يحظر على املتعاقد معه اأو املتطو التي  

ري للقيام بواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة اأو الن�سا الديني اإل مبوافقة   اأ - اإنابة ال

ال�زارة . 

ب - القيام بالفتوى ال�سرعية  اأو الت�سدي لها . 

ة  ات ال�سب سوعات  ارة الف اأو امل�ساكـل بني اأفراد املجتمع اأو التطرق اإ املو  ج - اإ

ات  ال�سيا�سية التي مت�ض موؤ�س�سات الدولة اأو الدول الأخرى اأو تتناول امل�سائل 

ة اخلالفية بني املذاهب والطوائف الدينية املختلفة .  ال�سب
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سابـ سـ ال ال
إداريـة ات ا ا ـ ا

ـــاد  29 (  ا
الفة املوظف اأحكام هذ الالئحة  زائية فـي حالة  مع عدم الإخالل باأحكام امل�سوؤولية ا

زاءات املن�سو�ض عليها فـي قانـون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية .  توقع عليه ا

ـــاد  30 (  ا
الفة املتعاقد معه اأحكام هذ  زائية  فـي حال  مع عدم الإخالل باأحكام امل�سوؤولية ا

زاءات التية   الالئحة توقع عليه اأحد ا

 اأ - الإنــذار الكـتابـي من الدائرة اأو الإدارة اأو املكتب بح�سب الأحوال . 

ب - خ�سم املكافاأة كلها اأو جزء منها بح�سب ج�سامة املخالفة املرتكبة . 

اء العقد .  ج - اإل

وتلتـــزم املوؤ�س�ســـات اأو ال�سركـــات اأو الأفـــراد الذين يتحملـــون مكافــاأة املتعاقــد معه بتنفيــذ 

زاءات امل�سار اإليها .  ا

ـــاد  31 (  ا
الفة املتطـــو اأحكـــام هـــذ  زائيـــة  فـي حالة  مع عــدم الإخـــالل باأحكـــام امل�سوؤوليـــة ا

زاءات التية   الالئحة توقع عليه اأحد ا

 اأ - الإنذار الكـتابي من الدائرة اأو الإدارة اأو املكتب بح�سب الأحوال . 

6 �ستة اأ�سهر .  ب - وقف الت�سري ملدة 

اء الت�سري نهائيا .  ج - اإل

ـــاد  32 (   ا
الفة  رامة اإدارية ل تزيد على  1000  األف ريال عما فـي حال  ض  يجوز للوزارة فر

3 من هذ الالئحة .  حكم املـــادة 
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