
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1222(

الهيئـة العمانيـة لÓعتمـاد الأكادÁـي

قــــــرار

رقـم 2017/29

ـــا   بتعديــ بعـــ اأ
ف بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي  سـوؤون املو حة  ل

سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 98/47 ,  ا�ستنادا اإ القانون املا ال
واإ املر�سوم ال�سلطا رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي  

سادرة بالقــرار  واإلــ الئحــة �ســـوؤون املوظفـ بالهيئـــة العمانيـــة لالعتمــــاد االأكادميـــي الــ
رقم 2011/26 , 

ارة املالية   واإ موافقة و
ل�ض اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي   واإ موافقة 

سلحة العامة   وبناء عل ما تقت�سي امل
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــ

ر التعديالت املرفقة عل الئحة �سوؤون املوظفـ بالهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي 
امل�سار اإليها .

انيــــة  املــادة ال

ض مع اأحكامها . ال التعديالت املرفقة  اأو يتعار يل كل ما ي

ــــة  ال املــادة ال

ريدة الر�سمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�سر . ا القرار فـي ا ين�سر ه

ـي  11 م ربيـــــــ الأو 1439هـ سـدر 
ـــــــــــــــر 2017 م ـــــ  30 م نو املـوا

مــــد ال�سارمـــي دالـلـه بــ  د  ع
لــــ�ض اإدارة                                                                                    رئيــــ�ض 

 الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي 
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ـا تعديـالت بعـ اأ

فـ بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي سوؤون املو حة  ل

املــادة  1 (

5 من الئحة �سوؤون املوظفـ بالهيئة العمانيــة  4 من امللحق رقم  ض البند  ي�ستبدل بن

ض االتي  لالعتماد االأكادميي امل�سار اإليها  الن

ة �سفر املوظفـ وفقا ملا ياأتي  تكون در

ي   ي  وم�ساعد الرئي�ض التنفـي لــي وظائ رئي�ض تنفـي ال االأعمال  ل�سا ة ر  اأ  در

ل وظيفة اإ�سرافـيــة فــي حكـــم  بري  ومن ي�س وم�ست�سار اأو 

وظيفة مدير عام .

ر . لي الوظائ االأ ـــة ال�سياحيــة  ل�سا   الدر

املــادة  2 (

 )6 1 مــن امللحـــق رقــم  عــــن كـــــل يــــوم يق�سيـــ الـــواردة فـــي البنـــد  ي�ستبـــدل بعبـــارة 

مــن الئحــة �ســوؤون املوظفــ بالهيئــة العمانيــة لالعتمــاد االأكادميــي امل�ســار اإليــها  عبــارة 

عــن كـــل ليلـــة يق�سيهــا .

املــادة  3 (

6 مــن الئحــة �ســوؤون  2( , )3( , )8( , )12 مــن امللحق رقم  سو�ض البنود  ي�ستبدل بن

سو�ض االتية  املوظفـ بالهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي امل�سار اإليها  الن

البنــــد  2 ( 

هـــــة  ا وفـــــرت اأي  م�ســ فــي املائــة مــن قيمـــة بـــدل ال�سفـــر اإ  50 ي�ستحــق املوظــ 

ة املهمة . الل ف ــري حكومية امل�سكن ل 

البنــــد  3 ( 

ي�س ملن بدل ال�سفر اأال تقل امل�سافة ب مقر العمل االأ�سلي  ومقر املهمة الر�سمية 

ا . م�س كيلوم 250 مائت و عن 
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البنــــد  8 ( 

هة  ا وفرت اأي  م�سة و�سبع فـي املائة من قيمة بدل ال�سفر اإ  75 ي�ستحق املوظ 

ة املهمة . الل ف ري حكومية امل�سكن ل 

البنــــد  12 ( 

ة امل�ستحقة للموظ طبقا للبند  ة �سفر االأع�ساء فـي الوفود الر�سمية بالدر حتدد در

5 من ه الالئحة . )4 من امللحق رقم 

املــادة  4 (

7 من الئحة �سوؤون املوظفـ  3 من امللحق رقم  ض الفقرة االأو من البند  ي�ستبدل بن

ض االتي   بالهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي  الن

ا وفــرت  م�ســـة و�سبعيـــن فــي املائـــة مـــن قيمــة بــدل التدريــب اإ  75 ي�ستحــق املوظــ 

ار ال�سلطنة . ة التدريب  الل ف ري عمانية امل�سكن ل  هة  اأي 

املــادة  5 (

6 مــن الئحــة �ســـوؤون املوظفـــ بالهيئـــة العمانيـــة  ديــد اإلــ امللحــق رقــم  ي�ســا بنــد 

لالعتماد االأكادميي امل�سار اإليها  ويكون عل النحو االتي 

البنــــد  3 مكـــــرر   

ا�سة فـي ال�سفر . دم و�سيلة  ا ا�ست اكر ال�سفر نقدا اإ ي�ستحق املوظ مقابل ت

املــادة  6 (

االأكادميي  العمانية لالعتماد  بالهيئة  املوظفـ  �سوؤون  44 من الئحة  املادة  ض  ن يل 

اتها . 6 من الالئحة  11 من امللحق رقم  ض البند رقم  امل�سار اإليها  كما يل ن
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