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جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
قــــــــرار 

رقم 2012/12
باإ�ضدار لئحة تنظيم �ضوؤون اأع�ضاء وموظفي

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ومعاملتهم املالية
ا�ستنــــادا اإلــــى قـانــــون الرقابـــة املاليــــة والإداريـــــة للدولــــة ال�ســـادر بالـمر�ســــوم ال�سلطانـــــي 

رقـم 111/ 2011 ،
واإىل قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،

واإىل قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/83 ،
واإىل الالئحة التنفيـذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9 ،

واإىل الالئحـة التنفيذيـــة لقانـــون البعثـــات واملنــح والإعانــات الدرا�سيـــة ال�ســادرة بالقـــرار 
الوزاري رقم 2003/8 ،

واإلـــى لئحــــة تنظيـــم �ســـوؤون اأع�ســـاء وموظفـــي جهـــاز الرقابــة املاليــة والإداريـــة للدولــــة 
ومعاملتهم املالية ال�سادرة بالقرار رقم 2002/25 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 
يعمل باأحكام لئحة تنظيم �سوؤون اأع�ساء وموظفـي جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة 

املرفقة .
املــادة الثانيــــة

تلغـــى لئحــــة تنظيـــم �ســـوؤون اأع�ســـاء وموظفـي جهـــاز الرقابـــة املاليـــة والإداريــــة للدولــــة 
يلغى كل ما يخالف  ، كما  اإليها  امل�سار  بالقرار رقم 2002/25  ال�سادرة  املالية  ومعاملتهم 

الالئحة املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .
املــادة الثالـثــــة

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

�ضدر فـي : 15من جمـادى الثانية 1433هــ
نا�ضــــر بـن هـــــالل بن نا�ضـــر املعولــــياملوافــــق :  7  من مـايـــــــــــــــــــــــــو 2012م

رئي�ض جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
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لئحة تنظيم �ضوؤون اأع�ضاء وموظفي
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ومعاملتهم املالية 

الف�ضل الأول
تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�سو�ض 
عليه فـي قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة امل�سار اإليه ، كما يكون للكلمات والعبارات 

التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة . القانـــــــــــــــــــــــون : 
الرئي�ض اأو من يفو�سه . ال�ضلطـة املخت�ضة : 

دائرة ال�سوؤون الإدارية باجلهاز . الدائـرة املخت�ضة : 
جلنة �سوؤون الأع�ساء واملوظفني . اللجنــــــــــــــــــــــــة : 

اللجنة امل�سكلة مبوجب ن�ض املـــادة )42( من هذه الالئحة . جلنــة التظلمــات : 
املخت�سة  ال�سلطة  حتددها  التي  وامل�سوؤوليات  الواجبات  جمموعة  الوظيفـــــــــــــــــــة : 
وفقا لأحكام هذه الالئحة وتتطلب فيمن يقوم بها موؤهالت وخربات 

وا�سرتاطات معينة .
تقل  ول  مبا�سرة  اإ�سرافية  اخت�سا�سات  لديه  موظف  اأو  ع�سو  اأي  امل�ضــوؤول املبا�ضــر : 

وظيفته عن رئي�ض ق�سم .
اأي ع�سو اأو موظف لديه اخت�سا�سات اإ�سرافية ول تقل وظيفته عن  امل�ضـــوؤول الأعلــى : 

مدير عام اأو من فـي حكمه .
ودرجات  درجة بجدويل وظائف  كل  املبني قرين  الأ�سا�سي  الراتب  الراتـــــــــــــــــــــــب : 
الدورية  العالوات  الراتب  هذا  فـي  ويدخل  واملوظفني  الأع�ساء 

والت�سجيعية .
املبلغ الذي ي�سرف عالوة على الراتب ول يعترب جزءا منه . البـــــــــــــــــــــــــــدل : 
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الراتــــب الإجمالـــــي : الراتب الأ�سا�سي م�سافا اإليه البدلت املقررة .
الأعمـــــال الإ�ضافيــــة : الأعمال التي يتم اإجنازها خارج �ساعات العمل الر�سمي .

وزارة ال�سحة وامل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز ال�سحية والعيادات  اجلهة الطبية املخت�ضة : 
احلكومية بال�سلطنة .

املـــادة ) 2 (
ت�سري اأحكام هذه الالئحة على الأع�ساء واملوظفني فـي ما عدا من تنظم �سوؤون توظفهم 

عقود خا�سة فيما ن�ست عليه هذه العقود من اأحكام .
وفيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض فـي هذه الالئحة ، ت�سري على الأع�ساء واملوظفني اأحكام 

قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية امل�سار اإليهما .

املـــادة ) 3 (
يكون ح�ساب املدد املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة بالتقومي امليالدي .

املـــادة ) 4 (
حتتفظ الدائرة املخت�سة بال�سجالت الالزمة لقيد كل ما يتعلق بال�سوؤون الوظيفية وعلى 

الأخ�ض ما ياأتي :
1 - موازنة الوظائف .

2 - الأقدمية .
3 - الرواتب والعالوات والبدلت واملكافاآت .

4 - الإجازات .
5 - البعثات واملنح الدرا�سية .

6 - التدريب .
7 - الأداء الوظيفـي .

8 - ال�سكاوى والتظلمات .
9 - مراقبة �سن التقاعد .
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 الف�ضل الثاين
الوظائـــــــــــــــــف

املـــادة ) 5 (
وظائف اجلهاز اإما دائمة اأو موؤقتة ، وتق�سم الوظائف الدائمة اإىل جمموعات نوعية ، وتعد 

كل جمموعة نوعية وحدة متميزة فـي جمالت التعيني والرتقية والنقل والندب .
وحتدد الوظائف الدائمة طبقا ملا يرد بجدويل وظائف ودرجات الأع�ساء واملوظفني املبني 

بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .
اأما الوظائـــف املوؤقتــــة فهـي الأعمــــال املحـــدد لها فتــــرة زمنيـــة وتنتهـــي بانتهــــاء تلك الفتـــرة 
اأو انتهاء العمل ذاته ، وتن�ساأ هذه الوظائف وتلغى بقرار من الرئي�ض طبقا ملقت�سيات العمل 
وظروفه فـي حدود املبالغ املخ�س�سة لذلك ، دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي تتبع 

فـي �ساأن الوظائف الدائمة .

املـــادة ) 6 (
يكون تعديل جدويل وظائف ودرجات الأع�ساء واملوظفني بقرار من الرئي�ض .

املـــادة ) 7 (
يكون �سغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيني اأو الرتقية اأو النقل اأو الندب اأو الإعارة ، 

وذلك مبراعاة توافر ال�سروط الواردة فـي بطاقة الو�سف الوظيفـي .

الف�ضل الثالث
جلنة �ضوؤون الأع�ضاء واملوظفني

املـــادة ) 8 (
ت�سكل اللجنة بقرار من الرئي�ض من عدد فردي من الأع�ساء واملوظفني ل يقل عن خم�سة 
على األ تقل وظيفة رئي�ض اللجنة عن مدير عام اأو من فـي حكمه ، ويحدد القرار رئي�ض 

اللجنة واأمني �سرها .
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املـــادة ) 9 (
تختــ�ض اللجنـــة بالإ�سافــة اإلـى مــا ورد النــ�ض عليـه فـي هـذه الالئحــة بتقديــم تو�سياتهــا 
فـي تعيني الأع�ساء واملوظفني وترقيتهم ومنحهم العالوات الت�سجيعية ، واإبداء الراأي فـي 

املو�سوعات التي حتال اإليها من الرئي�ض .

املـــادة ) 10 (
 تتوىل الدائرة املخت�سة اإعداد ما يلزم عر�سه من مو�سوعات على اللجنة مرفقا به مذكرة 
تف�سيلية بكل مو�سوع ، وعلى اأمني ال�سر اإبالغ الأع�ساء مبوعد انعقاد الجتماع وبجدول 

الأعمال قبل ثالثة اأيام على الأقل من املوعد املحدد .

املـــادة ) 11 (
جتتمع اللجنة بنـاء على دعوة من رئي�سها اأو بناء على طلب الرئي�ض ، وت�سدر تو�سياتها 

باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء فاإذا ت�ساوت رجح اجلانب الذي منه رئي�ض اللجنة .
املو�سوعات  تاريخ عر�ض  اأ�سابيع من  فـي مدة ل جتاوز ثالثة  اللجنة تو�سياتها  وت�سدر 
عليها ، على اأن ترفعها اإىل الرئي�ض فـي مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ اإ�سدارها ، على 
اأن يبت فيها خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ و�سولها اإليه فاإذا اعتمدها اعتربت تلك 
التو�سيات نافذة من تاريخ العتماد ، ويتعني عليه اإ�سدار القرارات املنفذة لها ، واإذا مل 
يبت فيها ومل يبد اعرتا�سا عليها خالل الأجل املحدد اعتربت نافذة من تاريخ انق�ساء 

هذا الأجل .
اأما اإذا اعرت�ض على اأي تو�سية ، فيتعني اأن يبني الأ�سباب ، على اأن يعر�ض ذلك على اللجنة 
للنظر فيه خالل اأجل يحدده الرئي�ض مبا ل يجاوز)30( ثالثني يوما ، وعلى اللجنة اأن 
تبدي راأيها خالل هذه املدة ، واأن تر�سل ذلك اإىل الرئي�ض لتخاذ القرار خالل اأ�سبوعني 

من تاريخ و�سولها اإليه ، ويعترب قراره فـي هذه احلالة نهائيا .

املـــادة ) 12 (
تراعي اللجنة فـي اإجراءاتها ما ياأتي :



اجلريدة الر�سمية العدد )972(

- 6 -

يوؤخذ الراأي فـي املو�سوعات التي تعر�ض عليها ابتداء من الع�سو الأدنى وظيفة   - 1
ثم الأحدث فـي الأقدمية فـي حالة ت�ساوي الوظائف ، ويعترب المتناع عن اإبداء 

الراأي مبثابة رف�ض ويجب فـي هذه احلالة اإبداء �سبب المتناع .
ل يجوز لع�سو اللجنة ح�سور املداولت والت�سويت اإذا كان املو�سوع املعرو�ض على   - 2

اللجنة خا�سا به �سخ�سيا .
يدون اأمني �سر اللجنة حم�سرا بوقائع اجتماعها ويجب اأن ي�ستمل هذا املح�سر   - 3
على اأ�سماء الأع�ساء احلا�سرين ، والذين تخلفوا واملو�سوعات املعرو�سة وما دار 
تو�سيات  من  اإليه  انتهت  وما  اإجراءات  من  اللجنة  اتخذته  وما   ، مناق�سات  من 
واأمني  واأع�سائها  اللجنة  رئي�ض  من  املح�سر  ويوقع  عليها  بنيت  التي  والأ�سباب 

�سرها .
املـــادة ) 13 (

تكون مداولت اللجنـــة �سريـة ول يجـوز الطـالع على حما�سرهـا اأو ا�ستخـراج �سـورة منهـا 
اأو من تو�سياتها اإل مبوافقة الرئي�ض .

املـــادة ) 14 (
اللجنة فـي جل�ساتها من تو�سيات ويكون فـي عهدة  اإليه  انتهت  يخ�س�ض �سجل لقيد ما 
اأمني �سرها ويت�سمن ال�سجل تاريخ كل جل�سة واملو�سوعات التي عر�ست فيها والتو�سيات 
اللجنة  �ساأنها وما مت فـي كل منها ويوقع على بيانات كل جل�سة رئي�ض  التي �سدرت فـي 

واأمني ال�سر ، وترقم �سفحات هذا ال�سجل وتختم بخامت اجلهاز .

الف�ضل الرابع
التعييــــــــــن

املـــادة ) 15 (
 يكون التعيني ابتداء فـي اأدنى الوظائف بكل جمموعة نوعية ووفقا للقواعد والإجراءات 
اإذا اقت�ست  الوظائف  اأدنى  التعيني فـي غري  ، ويجوز  املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة 

ال�سرورة ذلك وفقا للقواعد التي ي�سدر بها قرار من الرئي�ض .
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املـــادة ) 16 (
يعلــن عـــن الوظائــف ال�ساغــرة فـي موازنــة اجلهــاز واملطلــوب �سغلهـا فـي اإحــدى ال�سحـــف 
اليومية على الأقل من خالل التن�سيق مع الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة ، ويجب اأن 
يت�سمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة و�سروط �سغلها وامل�ستندات الواجب اإرفاقها 
بطلب التعيني وميعاد ومكان المتحان واملقابلة ال�سخ�سية كما يجب اأن يبني فـي الإعالن 

مكان ومدة تلقي طلبات التعيني على األ تقل عن خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سره .
ويجوز اأن يكون الإعالن داخليا اإذا كان املطلوب �سغل الوظيفة من داخل اجلهاز .

كما يجوز التعيني فـي الوظائف ال�ساغرة دون اإعالن متى كان �سغلها يتطلب خربة علمية 
، ويحدد الرئي�ض  التعاقد  اأو بطريق  اأو كان مطلوبا �سغلها ب�سفة عاجلة  اأو عملية نادرة 

الوظائف التي يكون �سغلها بامتحان اأو بدونه .

املـــادة ) 17 (
يجب على من يتقدم ل�سغل اإحدى الوظائف املعلن عنها اأن يحدد م�سمى الوظيفة املراد 

�سغلها ، واأن يرفق بطلبه �سورة من امل�ستندات املطلوبة فـي الإعالن .

املـــادة ) 18 (
ي�سرتط فيمن يعني فـي اإحدى الوظائف الدائمة باجلهاز ا�ستيفاء ال�سروط الآتية :

اأن يكون عماين اجلن�سية با�ستثناء من تقت�سي احلاجة تعيينهم من غري العمانيني .  - 1
األ تقــل �سنـــه عــن ثمانيـــة ع�ســر عامــا ويثبــت ال�ســن ب�سهــادة امليــالد اأو البطاقــــة   - 2

ال�سخ�سية .
اأن يكون م�ستوفيا ا�سرتاطات �سغل الوظيفة املحددة ببطاقة الو�سف الوظيفي ،   - 3
ويجوز للرئي�ض اإذا اقت�ست ال�سرورة ال�ستثناء من �سرط احلد الأدنى ملدة اخلربة 

العملية املطلوبة متى كانت هناك ندرة فـي تلك اخلربة اأو كفاءة متميزة .
اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .  - 4

اأن يكون مقيدا ب�سجل القوى العاملة .  - 5
اأن يكون لئقا طبيا للخدمة .  - 6
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اأو بعقوبة فـي جرمية  األ يكون قد �سدر �سده حكم نهائي بال�سجن فـي جناية   - 7
خملة بال�سرف اأو الأمانة ولو كان قد رد اإليه اعتباره . 
8 - اأن يجتاز المتحان واملقابلة املقررين ل�سغل الوظيفة .

9 - األ يكــون قـد �ســدر �ســده قرار مبعاقبتــه بالإحالــة اإىل التقاعــد اأو الف�ســـل مـــن 
اخلدمة .

املـــادة ) 19 (
تعــد الدائـــرة املخت�ســـة �سجال تقيد فيه طلبات التعيني باأرقــام مت�سل�سلــة ح�ســـب اأ�سبقيــــة 
ورودها ، وملخ�سا تبني فيه ا�سم املتقدم وعنوانه وتاريخ تقدمي الطلب والوظيفة املتقدم 

ل�سغلها .
املـــادة ) 20 (

ت�سكل بقرار من الرئي�ض جلنة اأو اأكرث لختيار املتقدمني ل�سغل الوظائف املعلن عنها واإجراء 
املقابالت ال�سخ�سية معهم .

وتتوىل اللجنة درا�سة طلبات التعيني وا�ستبعاد الطلبات التي مل ي�ستوف اأ�سحابها �سروط 
�سغل الوظيفة .

ويجـــب على كــــل ع�ســــو من اأع�ســـــاء اللجنــــة تقييـــم كـــل متقـــدم بعـــد النتهـــاء مـن اختبـــاره 
اأو مقابلته بدرجة حمددة وتدوينها فـي ال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ض والتوقيع عليها .

ويجب على هذه اللجنة بعد النتهاء من اإجراء الختبارات واملقابالت مع املتقدمني ل�سغل 
الوظيفة اإعداد ك�سف باأ�سماء املتقدمني ترتب تنازليا بح�سب الدرجات التي ح�سل عليها 

كل منهم ، واإعداد تقرير بنتائج اأعمالها ورفعه اإىل اللجنة .
املـــادة ) 21 (

اإذا كـــان اأحـــد اأع�ســـاء اللجنــة املن�ســو�ض عليهـــا فـي املـــادة )20 ( مـــن هــــذه الالئحــــة زوجـــا 
اأو قريبا حتى الدرجة الرابعة لأحد املتقدمني ل�سغل الوظيفة فيجب عليه الإف�ساح عن 
، ويعد عدم الإف�ساح  اأو املقابلة معه  اإجراء الختبارات  ذلك والتنحي عن ال�سرتاك فـي 
خمالفة تعر�ض الع�سو للم�ساءلة الإدارية ، وفـي هذه احلالة يكون قرار التعيني منعدما 
اإذا ثبت وقوع غ�ض اأو تدلي�ض من هذا الع�سو اأو تواطوؤ بينه وبني املتقدم وكان من �ساأنه 

اختياره ل�سغل الوظيفة .
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املـــادة ) 22 (
الرتتيب  فـي  اأ�سبقيتهم  بح�سب  ل�سغلها  املر�سحني  بني  من  الوظائف  فـي  التعيني  يكون 
الأعلى  يرجح  الت�ساوي  وعند   ، ال�سخ�سية  واملقابالت  الختبارات  نتائج  بك�سف  النهائي 
موؤهال ، فالأقدم تخرجا ، فالأ�سبق ح�سول على املوؤهل الأعلى ، فالأ�سبق قيدا فـي �سجل 

القوى العاملة فالأكرب �سنا .
املـــادة ) 23 (

باأي  اأو  كتابة  الوظيفة  ل�سغل  اختياره  مت  الذي  املر�سح  اإخطار  املخت�سة  الدائرة  تتوىل 
و�سيلة اأخرى يتحقق بها علمه اليقيني ، ويجب على املر�سح التقدم اإىل الدائرة املخت�سة 
مب�سوغات تعيينه فـي موعد ل يتجاوز خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره ، فاإذا انق�سى 
هذا املوعد دون التقدم بتلك امل�ستندات اعترب تر�سيحه كاأن مل يكن ويتم اختيار من يليه 
فـي الرتتيب فـي ك�سف املر�سحني ل�سغل الوظيفة ما مل يكن عدم ح�سوره لظرف قهري 

اأو لعذر مقبول .
املـــادة ) 24 (

 يلتزم املتقدم ل�سغل الوظيفة الذي مت اإخطاره برت�سيحه للتعيني فيها بتقدمي امل�ستندات 
التالية اإىل الدائرة املخت�سة :

�سورة من جواز ال�سفر اأو البطاقة ال�سخ�سية .  - 1
�سورة من �سهادة امليالد اأو �سهادة تقدير ال�سن �سادرة من اجلهة املخت�سة .  - 2

ما يفيد القيد فـي �سجل القوى العاملة بالن�سبة للعمانيني .  - 3
املخت�سة  اجلهة  من  به  معرتفا  يكون  اأن  على  املطلوب  العلمي  باملوؤهل  �سهادة   - 4
بال�سلطنة ، واأن يكون م�سدقا عليه اإذا كان قد مت احل�سول عليه من خارج ال�سلطنة .

�سهــــادة باخلبـــرة العمليـــة املطلوبـــة وم�سدقــا عليهــا اإذا كانــت �ســادرة مـــن خـــارج   - 5
ال�سلطنة .

�سحيفة احلالة اجلنائية .  - 6
نتيجة الك�سف الطبي معتمدة من اجلهة الطبية املخت�سة على النموذج املعد لهذا   - 7

الغر�ض .
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عدد من ال�سور ال�سخ�سية وفق ما يحدده الإعالن .  - 8
اإقرار بعدم ا�ستغاله اأو ممار�سته لالأعمال املهنية اأو التجارية .  - 9

اإقرار بعدم رئا�سة اأو ع�سوية جمل�ض اإدارة اأي هيئة اأو موؤ�س�سة عامة اأو �سركة .  - 10
اإقرار بعدم �سابقة �سدور قرار تاأديبي بحقه .  - 11

اإقرار الذمة املالية املن�سو�ض عليه فـي القانون .  - 12
اإقرار بعدم �سغل وظيفة باإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة املدنية اأو الع�سكرية   - 13

اأو الأمنية .
املـــادة ) 25 (

اإلكرتونيا واآخر ورقيا تودع فيه  اأو موظف ملف خدمة  الدائرة املخت�سة لكل ع�سو  تعد 
وكافة  الختبار  فرتة  خالل  عنه  اأعدت  التي  والتو�سيات  والتقارير  التعيني  م�سوغات 
الأوراق والقرارات املتعلقة ب�سوؤونه الوظيفية طوال مدة خدمته ، ويراعى ت�سجيلها على 

غالفه من الداخل بعد ترقيمها ، وحتفظ هذه امللفات بتلك الدائرة .
املـــادة ) 26 (

التعيني متهيدا  التعيني م�سروعات قرارات  ا�ستيفاء م�سوغات  بعد  املخت�سة  الدائرة  تعد 
العمانيني توقع من  اإعداد عقود اخلدمة لغري  ، كما يجب عليها  الرئي�ض  لتوقيعها من 

الرئي�ض ومن املتعاقد معه بالأ�سالة عن نف�سه .
املـــادة ) 27 (

يكون التعيني بقرار من الرئي�ض اأو مبا يربمه من عقود التوظيف املرفقة بهذه الالئحة ، 
ويكون التعيني من تاريخ �سدور القرار اأو التاريخ املحدد فـي العقد بح�سب الأحوال .

املـــادة ) 28 (
يخطر الع�سو اأو املوظف بكتاب م�سجل اأو باأي و�سيلة تفيد العلم اليقيني بقرار التعيني 
لت�سلم العمل وحتدد له مهلة خم�سة ع�سر يوما من تاريخ الإخطار ، فاإذا مل يح�سر ل�ستالم 
اإليها اعترب قرار تعيينه كاأن مل يكن ، ما مل يكن عدم ح�سوره  العمل خالل املدة امل�سار 

خالل هذا الأجل لظرف قهري اأو لعذر مقبول .
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املـــادة ) 29 (
يوقع الع�سو اأو املوظف املعني اإقرارا با�ستالمه العمل على النموذج املعد لهذا الغر�ض من 
الدائــــرة املخت�ســـة . علـــى اأن يعتمــــد هــذا الإقــرار مـن م�سوؤولــه املبا�ســر وتـودع ن�سخــة منــه 

فـي ملف اخلدمة .

املـــادة ) 30 (
يو�سع الأع�ساء واملوظفون املعينون ابتداء حتت الختبار ملدة �ستة اأ�سهر من تاريخ ت�سلمهم 
العمل يتم خاللها تقييم اأدائهم تقييما �سامال وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض من قبل 

الدائرة املخت�سة .

املـــادة ) 31 (
تتقرر �سالحية الع�سو اأو املوظف املعني للعمل من عدمه فـي �سوء نتيجة تقييم اأدائه وفقا 
حلكـــم املــــادة )30( من هــــذه الالئحــة ، ويعد امل�ســـوؤول املبا�ســـر تقريــرا مف�سال عن الع�سو 
، ويجب عليه  تكون م�سببة  اأن  تو�سياته على  الختبار ي�سمنه  املو�سوع حتت  املوظف  اأو 
اأحد  باتخاذ  والتو�سية  للنظر فيه  اللجنة  اإىل  املخت�سة لإحالته  للدائرة  التقرير  ت�سليم 

الإجراءات الآتية :
1 - تثبيت الع�سو اأو املوظف .

2 - نقل الع�سو اإىل وظيفة غري رقابية .
3 - اإنهاء خدمته .

املـــادة ) 32 (
الرئي�ض  قرار من  الختبار  يجتاز فرتة  الذي ل  املوظف  اأو  الع�سو  باإنهاء خدمة  ي�سدر 
بناء على تو�سية اللجنة خالل مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهاء فرتة 

الختبار . 
املـــادة ) 33 (

ي�ستحق الع�سو اأو املوظف الذي اأنهيت خدمته لعدم اجتيازه فرتة الختبار راتبه الإجمايل 
عن اأيام العمل الفعلية .
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املـــادة ) 34 (
الوظائف  فـي  مرة  لأول  املعني  يخ�سع   ، الالئحة  هذه  من   )30( املـــادة  حكم  مراعاة  مع 
اأو مل  والتاأهيل  التدريب  يجتز  واإذا مل  املقرر  والتاأهيل  للتدريب  �سنتني  الرقابية خالل 
اإىل  ينقل  الفرتة  هذه  نهاية  فـي  املبا�سر  م�سوؤوله  يقدمه  تقرير  مبوجب  جدارته  يثبت 

وظيفة غري رقابية تتنا�سب مع موؤهالته وخرباته .

املـــادة ) 35 (
 للجهاز التعاقد مع موظفني غري عمانيني ل�سغل وظائف دائمة وفقا لنموذج العقد املبني 
فـي امللحق رقم )6( املرفق بهذه الالئحة ، كما يجوز للجهاز التعاقد مع موظفني عمانيني 
اأو غري عمانيني ل�سغل وظائف موؤقتة لفرتة زمنية حمددة تقت�سيها �سرورة العمل وذلك 

وفقا لنموذج العقد املبني فـي امللحق رقم )7( املرفق بهذه الالئحة .

الف�ضل اخلام�س
تقارير تقومي الأداء الوظيفي

املـــادة ) 36 (
اأداء وظيفـي �سنوية وفقا لنظام قيا�ض كفاية  تعد عن الأع�ساء واملوظفني تقارير تقومي 
الأداء املن�سو�ض عليه فـي هذه الالئحة ومبا يتفق مع طبيعة العمل باجلهاز ، ويخ�سع 
لهذا النظام جميع الأع�ساء واملوظفني عدا �ساغلي وظائف الدرجة اخلا�سة وامل�ست�سارين .

املـــادة ) 37 (
فرتة  بنجاح  اجتاز  الذي  املوظف  اأو  الع�سو  عن  الوظيفـي  الأداء  تقومي  تقرير  يو�سع 
الختبار املن�سو�ض عليها فـي املـــادة )30( من هذه الالئحة ، وم�سى عليه �ستة اأ�سهر على 

الأقل فـي اخلدمة حتى نهاية �سهر �سبتمرب من ال�سنة التي يو�سع عنها التقرير .

املـــادة ) 38 (
امل�سوؤولني  اإىل  وتر�سلها  الوظيفـي  الأداء  تقومي  تقارير  مناذج  املخت�سة  الدائرة  تعد 
املبا�سرين خالل �سهر �سبتمرب من كل عام ، ويحدد امل�سوؤول املبا�سر درجات كل عن�سر من 
عنا�سر التقرير كتابة ثم يعر�سها على امل�سوؤول الأعلى لإبداء راأيه ، وتعاد هذه التقارير اإىل 
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الدائرة املخت�سة فـي موعد ل يتجاوز اآخر نوفمرب ، على اأن تعر�ض على اللجنة لإ�سدار 
تو�سياتها ورفعها اإىل الرئي�ض لعتمادها خالل �سهر دي�سمرب من كل عام .

كفاية  تقرير  عنه  يو�سع  الذي  املوظف  اأو  الع�سو  اإخطار  املخت�سة  الدائرة  على  ويجب 
مبرتبة )متو�سط( اأو )�سعيف( كتابة مب�سمون هذا التقرير .

املـــادة ) 39 (
كتابة  املبا�سر  امل�سوؤول  فيه  يدون  الوظيفـي  الأداء  ل�سجل  منوذجا  املخت�سة  الدائرة  تعد   

املالحظات التي تعك�ض العنا�سر الإيجابية وال�سلبية ملا يقوم به الع�سو اأو املوظف .
ويجب ال�ستعانة مبا يثبت فـي هذا ال�سجل عند اإعداد تقرير تقومي الأداء الوظيفـي .

املـــادة ) 40 (
يخطر الع�سو اأو املوظف عن طريق م�سوؤوله املبا�سر كتابة اأول باأول مبا يوؤخذ عليه من 

اإهمال اأو تق�سري اأو اأوجه �سعف ليعمل على اإزالة اأ�سباب ذلك .

املـــادة ) 41 (
يكون تقدير كفاية الع�سو اأو املوظف مبرتبة )ممتاز( اأو )جيد جدا( اأو )جيد( اأو )متو�سط( 

اأو )�سعيف( ، وتكون درجات كل مرتبة على النحو الآتي :
1 - مرتبــــــة ممتـــــــاز : من )90( درجة اإىل )100( درجة .

2 - مرتبة جيد جدا : من )80( درجة اإىل اأقل من )90( درجة .

3 - مرتبــــــــــة جيـــــــــد : من )70( درجة اإىل اأقل من )80( درجة .

4 - مرتبة متو�ســــط : من )60( درجة اإىل اأقل من )70( درجة .
5 - مرتبـــــة �سعيــــف : اأقل من )60( درجة .

املـــادة ) 42 (
ت�سكل بقرار من الرئي�ض جلنة من عدد فردي من الأع�ساء واملوظفني ل يقل عن ثالثة 
ممن مل ي�سرتكوا فـي اإعداد تقارير تقومي الأداء الوظيفـي ، ويحدد القرار اأمني �سر اللجنة ، 

وتخت�ض بالبت فـي التظلمات التي تقدم اإليها عن هذه التقارير .
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املـــادة ) 43 (
للع�سو اأو املوظف حق التظلم من تقرير تقومي اأدائه اإىل جلنة التظلمات وذلك خالل)30( 

ثالثني يوما من تاريخ العلم بالتقرير .
ويتولـــى اأمني �ســـر اللجنـــة قيــد التظلمـــات التي تقــدم ب�ســاأن تقاريــر تقويــم الأداء الوظيفـي 

فـي ال�سجل اخلا�ض بذلك بح�سب اأ�سبقية ورودها .
ويجب اأن يثبت فـي هذا ال�سجل ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته املالية ومرتبة الكفاية املتظلم 

منها وتاريخ التظلم .

املـــادة ) 44 (
تكون مداولت جلنة التظلمات �سرية ، ولها ا�ستيفاء ما تراه لزما من بيانات من الع�سو 
اأو املوظف اأو من الدائرة املخت�سة ، وت�سدر قرارات اللجنة باأغلبية الأ�سوات ، ول يكون 

لأمني �سر اللجنة حق الت�سويت اأو التوقيع على ما ي�سدر من قرارات .

املـــادة ) 45 (
يجب على جلنة التظلمات البت فـي التظلم خالل مدة ل جتاوز )30( ثالثني يوما من 
تاريخ تقدميه ، وذلك برف�ض التظلم اأو بتعديل تقرير تقومي الأداء الوظيفـي مبا ل ي�سر 
باملتظلم ، ويجب اأن يكون قرار اللجنة م�سببا واأن يوقع من رئي�ض واأع�ساء جلنة التظلمات ،

وعلى اأمني ال�سر اأن يخطر املتظلم بن�سخة من قرار اللجنة بعد �سدوره ، واأن يقوم بت�سجيل 
هذا القرار وتاريخ �سدوره فـي ال�سجل املن�سو�ض عليه فـي املـــادة ) 43 ( من هذه الالئحة .

ويجب اأن تودع ن�سخة من القرار مبلف خدمة الع�سو اأو املوظف .

املـــادة ) 46 (
تتوىل الدائرة املخت�سة اإخطار الأع�ساء واملوظفني مب�سمون تقارير تقومي الأداء الوظيفـي 

فور اعتمادها من الرئي�ض .

املـــادة ) 47 (
فـي حالة ندب اأو اإعارة الع�سو اأو املوظف داخل ال�سلطنة تخت�ض بو�سع تقرير تقومي الأداء 

الوظيفـي عنه اجلهة التي ق�سى فيها املدة الأكرب من ال�سنة التي يو�سع عنها التقرير .
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املـــادة ) 48 (
يعتد بالتقرير الأخري ال�سابق و�سعه عن اأداء الع�سو اأو املوظف عند اإجراء اأي من ال�سوؤون 
الوظيفية التي تعتمد على مرتبة الكفاية اأو عندما تكون هذه املرتبة اأحد العنا�سر التي 

يعتمد عليها عند اإجراء هذه ال�سوؤون وذلك فـي احلالت الآتية :
الإعارة خارج ال�سلطنة اأو الإيفاد فـي بعثة اأو منحة درا�سية اأو للتدريب اإذا زادت   - 1
مدة اأي منها على �ستة اأ�سهر حتى الأول من اأكتوبر من العام الذي يجرى فيه اأي 

من ال�سوؤون الوظيفية امل�سار اإليها .
اأي منها على  اإذا زادت مدة  اأو اخلا�سة بدون راتب  اأو الدرا�سية  الإجازة املر�سية   - 2

�ستة اأ�سهر حتى الأول من اأكتوبر من العام الذي يجري فيه ال�ساأن الوظيفـي .
الوقف عن العمل - ولو كان بحكم القانون - اإذا زادت مدة الوقف اأو مدده على   - 3
الوظيفـي  ال�ساأن  فيه  يجري  الذي  العام  من  اأكتوبر  من  الأول  حتى  اأ�سهر  �ستة 
اأو انتهت  اأو املوظف  متى انتهت امل�ساءلة الإدارية دون توقيع عقوبة على الع�سو 

املحاكمة اجلزائية دون اأن يق�سى باإدانته .
وي�سري حكم هذه املـــادة اإذا توافرت فـي �ساأن الع�سو اأو املوظف اأكرث من حالة من احلالت 

ال�سابقة وزادت مددها على �ستة اأ�سهر حتى الأول من اأكتوبر من ذات العام .

املـــادة ) 49 (
"�سعيف" على  اأو املوظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان مبرتبة  الع�سو  اأمر  يعر�ض 
اللجنة ، فاإذا تبني لها اأنه ي�سلح ل�سغل وظيفة اأخرى فـي ذات درجة وظيفته اأو�ست بنقله 
اإليها واإل اأو�ست باإنهاء خدمته اإذا تبني لها عدم �سالحيته لذلك ، وفـي احلالتني يرفع 

الأمر اإىل الرئي�ض لتخاذ القرار .
الإجمايل  راتبه  املـــادة  هذه  وفقا حلكم  اأنهيت خدمته  الذي  املوظف  اأو  الع�سو  وي�ستحق 

حتى تاريخ اإخالء طرفه من الوظيفة .

املـــادة ) 50 (
يخ�سع الأع�ساء للتفتي�ض الفني وفقا للنظام الذي ي�سدر به قرار من الرئي�ض فيما عدا 

�ساغلي وظائف الدرجة اخلا�سة وامل�ست�سارين واخلرباء .
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 الف�ضل ال�ضاد�س
الرتقيــــــــــــة
املـــادة ) 51 (

املالية �ساغرة  الأعلى مبا�سرة متى كانت درجتها  الدرجة  اأو  الوظيفة  اإىل  تكون الرتقية 
وا�ستوفى املر�سح ال�سروط املقررة ل�سغلها .

وي�سرتط للرتقية م�سي ثالث �سنوات فـي وظيفة اأخ�سائي رقابة وما يعلوها وما يعادلها 
من وظائف فنية واإدارية ، و�سنتني لباقي الوظائف .

ويجوز للرئي�ض فـي حالة الرتقية اإىل وظيفة م�ست�سار تخفي�ض املدة املن�سو�ض عليها فـي 
الفقرة ال�سابقة بناء على توافر عنا�سر المتياز التي ي�سدر بها قرار من الرئي�ض .

املـــادة ) 52 (
تكون ترقية الأع�ساء واملوظفني على اأ�سا�ض اجلدارة املبنية على عن�سري الكفاءة والأقدمية 

وذلك وفقا للقواعد التي ي�سدر بها قرار من الرئي�ض .
املـــادة ) 53 (

تعترب الرتقية نافذة من تاريخ اعتماد الرئي�ض ملح�سر اللجنة ما مل يحدد املح�سر تاريخا 
اآخر لذلك .

املـــادة ) 54 (
ل يجوز ترقية الع�سو اأو املوظف خالل مدة ال�سجن املحكوم بها عليه ، كما ل يجوز ترقية 
املوقوف عن العمل اأو املحال اإىل امل�ساءلة الإدارية اأو املحاكمة اجلزائية خالل مدة الوقف 
اأو الإحالة على اأن حتجز له الوظيفة ، فاإذا مل يق�ض باإدانته اأو عوقب بالإنذار اأو اخل�سم 
من الراتب مدة ل تزيد على خم�سة اأيام وجب ترقيته مع رد اأقدميته فـي الوظيفة املرقى 
اإليها اإىل التاريخ الذي كانت تتم فيه لو مل يحل اإىل امل�ساءلة الإدارية اأو املحاكمة اجلزائية .

املـــادة ) 55 (
ل يجوز ترقية الع�سو اأو املوظف اإذا وقعت عليه اإحدى العقوبات التالية اإل بعد انق�ساء 

املدة املو�سحة قرين كل منها :
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فـي حالة اخل�سم من الراتب اأكرث من خم�سة اأيام اإىل خم�سة ع�سر  1 - �ستــة اأ�سهـر : 
يوما .

فـي حالة اخل�سم من الراتب اأكرث من خم�سة ع�سر يوما اأو احلرمان  2 - ت�سعة اأ�سهر : 
من العالوة الدورية اأو خف�ض الراتب فـي حدود عالوة دورية .

فـي حالة توقيع عقوبة اأ�سد مما ذكر فـي البندين ال�سابقني . 3 - �سنــــــــــــــــــــــــــــة : 

املـــادة ) 56 (
ل يجوز ترقية الع�سو اأو املوظف اإذا كان اآخر تقرير تقومي اأداء وظيفـي مقدم عنه مبرتبة 

)�سعيف( .

الف�ضل ال�ضابع
امل�ضتحقات الوظيفية

املـــادة ) 57 (
ي�ستحق الع�سو اأو املوظف املعني بداية الراتب املقرر لدرجة وظيفته طبقا جلدويل درجات 

ورواتب الأع�ساء واملوظفني الذي ي�سدر بهما قرار من الرئي�ض .
وا�ستثناء مما تقدم يجوز منح الع�سو اأو املوظف عند التعيني راتبا يزيد على بداية راتب 
املدة املطلوب توافرها ل�سغل تلك  اإذا زادت مدة خربته على  املعني عليها  الوظيفة  درجة 
الوظيفة على اأ�سا�ض اأن ي�ساف اإىل بداية الراتب عن كل �سنة من ال�سنوات الزائدة عالوة 
اأن تكون تلك اخلربة متفقة مع طبيعة عمل  ب�سرط   ، الوظيفة  من عالوات درجة هذه 

الوظيفة املعني عليها .
وي�ستحق الع�سو اأو املوظف راتبه اعتبارا من تاريخ ت�سلمه العمل بعد �سدور قرار تعيينه ، 

اأو من التاريخ املحدد فـي العقد بح�سب الأحوال .

املـــادة ) 58 (
اأول يناير من كل عام بالفئة املقررة لدرجة  اأو املوظف عالوة دورية فـي  ي�ستحق الع�سو 
الوظيفة التي ي�سغلها طبقا ملا هو مبني بجدويل وظائف ودرجات الأع�ساء واملوظفني ، 

وب�سرط اأن تكون قد م�ست �ستة اأ�سهر على الأقل على تعيينه باخلدمة .
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الدورية  العالوة  )�سعيف( من  اأداء وظيفـي مبرتبة  تقومي  تقرير  عنه  قدم  ويحرم من 
امل�ستحقة عن ال�سنة التالية لتلك التي قدم عنها التقرير .

املـــادة ) 59 (
الذي  الراتب  اأو  اإليها  املرقى  الوظيفة  لدرجة  املقرر  الراتب  املوظف  اأو  الع�سو  ي�ستحق 
و�سل اإليه م�سافا اإليه عالوة من عالواتها اأيهما اأكرب وذلك اعتبارا من تاريخ الرتقية ، 

ول يخل ذلك با�ستحقاق العالوة الدورية فـي موعدها . 

املـــادة ) 60 (
يجوز بقرار من الرئي�ض منح الع�سو اأو املوظف عالوة ت�سجيعية اأو عالوتني بفئة العالوة 
فـي  عالوات  �ست  اأق�سى  وبحد   ، ال�سنة  فـي  واحدة  ملرة  وظيفته  لدرجة  املقررة  الدورية 
الدرجة الواحدة ، ب�سرط اأن يكون تقرير تقومي اأدائه الوظيفـي الأخري مبرتبة جيد جدا 
اأو رفعا مل�ستوى  اأو حقق اقت�سادا فـي النفقات  على الأقل واأن يكون قد بذل جهدا خا�سا 

الأداء ، ول مينع منح هذه العالوة من ا�ستحقاق العالوة الدورية فـي موعدها .

املـــادة ) 61 (
ي�ستحـــق الأع�ســـاء واملوظفـــون بـــدلت ال�سكــن والكهربــاء واملــاء والهاتــف والنتقـــال طبقـــا 

للملحق رقم )2( املرفق بهذه الالئحة .

املـــادة ) 62 (
ي�ستحق نائبا الرئي�ض والأع�ساء العمانيون بدل رقابة ، كما ي�ستحق نائبا الرئي�ض والأع�ساء 
التي  وال�سوابط  وال�سروط  بالفئات  الإ�سراف  وبدل  اجلهاز  بدل  العمانيون  واملوظفون 

ي�سدر بها قرار من الرئي�ض .

املـــادة ) 63 (
يكون اإيفاد الع�سو اأو املوظف فـي املهمات الر�سمية اأو الدورات التدريبية بقرار ي�سدر من 

الرئي�ض .
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املـــادة ) 64 (
ي�ستحـــق نائبـــا الرئيـــ�ض والأع�ســـاء واملوظفــون املوفــدون فـي مهمة ر�سميـة داخــل ال�سلطنــة 

اأو خارجها بدل �سفر طبقا للقواعد الواردة بامللحق رقم )3( املرفق بهذه الالئحة .

املـــادة ) 65 (
ي�ستحق نائبا الرئي�ض والأع�ساء واملوظفون بدل مالب�ض مقداره 50% من الراتب ، ي�سرف 

مرة واحدة فـي بداية كل �سنة ميالدية .

املـــادة ) 66 (
يتحمـــل اجلهـــاز تذاكـــر �سفــر الع�ســو اأو املوظـــف وحــده فـي حالـة اإيفــاده فـي مهمــة ر�سميــة 
اأو للتدريب داخل اأو خارج ال�سلطنة ، ويتحمل اجلهاز تذاكر �سفر الع�سو اأو املوظف وزوجه 
اأو زوجاته واأولده الذين ل تتجاوز اأعمارهم اإحدى وع�سرين �سنة فـي حالة النقل اأو الندب 

ملدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر .
وي�ستحق الع�سو اأو املوظف فـي حالة النقل وزنا اإ�سافيا ل يزيد على )50( خم�سني كيلو 

جراما اإذا كان ال�سفر جوا .
وتتحمل اجلهة املنقول اأو املنتدب اإليها تلك النفقات اإذا كان النقل اأو الندب خارج اجلهاز 

اإىل اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة .

املـــادة ) 67 (
ي�ستحق الع�سو اأو املوظف مقابل تذاكر ال�سفر نقدا اإذا ا�ستخدم و�سيلة خا�سة فـي ال�سفر ،

ويتم ح�ساب قيمته على اأ�سا�ض اأقل الأ�سعار فـي تاريخ ال�سفر غري �ساملة ر�سوم املغادرة .

املـــادة ) 68 (
ي�ستحق الع�سو اأو املوظف من غري اأبناء املحافظة التي يعمل فيها تذاكر �سفر له ولزوجه اأو 
زوجاته واأولده الذين ل تتجاوز اأعمارهم اإحدى وع�سرين �سنة وذلك فـي الأحوال الآتية :

1 - ا�ستالم العمل بعد التعيني .
2 - القيام بالإجازة العتيادية ذهابا واإيابا ملرة واحدة خالل ال�سنة .

3 - انتهاء اخلدمة .
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املـــادة ) 69 (
تكون درجة �سفر الأع�ساء واملوظفني وفقا ملا ياأتي :

1 - الدرجــــــــة الأولـــــــــــــى : ل�ساغلي وظائف الدرجة الرابعة وما يعلوها .
2 - درجة رجال الأعمال : ل�ساغلي وظائف الدرجتني اخلام�سة وال�ساد�سة .

3 - الدرجــــة ال�سياحيــــــة : ل�ساغلي وظائف باقي الدرجات .

املـــادة ) 70 (
حتدد درجة �سفر الأع�ساء واملوظفني املوفدين للمهمات الر�سمية بالدرجة الأعلى التي 
اأخرى ممن  اأو جهة  اأع�سائه ولو كان من موظفـي وحدة  اأحد  اأو  ي�ستحقها رئي�ض الوفد 

يخ�سع لقانون اأو لئحة خا�سة �سريطة اأن يكون �سفرهم جميعا فـي رحلة واحدة .

املـــادة ) 71 (
يعترب عمال اإ�سافيا كل عمل يكلف الع�سو اأو املوظف بتاأديته فـي غري اأوقات العمل الر�سمية 
متى دعت ال�سرورة اإىل ذلك و�سريطة األ يكون ذلك ناجتا عن تقاع�سه اأو اإهماله فـي عمله 

خالل وقت العمل الر�سمي .

املـــادة ) 72 (
ي�ستحق الأع�ساء واملوظفون اأجرا اإ�سافيا عن العمل الإ�سافـي ب�سرط األ تقل مدته عن 
العمل  �ساعة من  كل  ون�سف عن  �ساعة  اأجر  بواقع  وذلك  الواحد  اليوم  فـي  كاملة  �ساعة 
الإ�سافـي فـي اأيام العمل وبواقع اأجر �ساعتني فـي اأيام الإجازات الر�سمية على األ يتجاوز 

جمموع ما مينح له �سهريا كاأجر اإ�سافـي )50%( من الراتب .
كتابية من  املبا�سر وموافقة  امل�سوؤول  تو�سية  بناء على  الإ�سافـي  بالعمل  التكليف  ويكون 

امل�سوؤول الأعلى .

املـــادة ) 73 (
واملوظفني  والأع�ساء  الرئي�ض  لنائبي  ت�سجيعية  مكافاآت  منح  الرئي�ض  من  بقرار  يجوز 
الذين يقدمون خدمات ممتازة اأو اأعمال اأو بحوثا اأو اقرتاحات ت�ساعد على حت�سني طرق 
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العمل اأو رفع كفاءة الأداء اأو توفري النفقات ب�سرط توافر العتماد املايل وعلى األ يزيد 
مقدارها على ثمانية رواتب فـي ال�سنة املالية الواحدة .

بهم  ي�ستعني  ممن  واملوظفني  الأع�ساء  لغري  اإليها  امل�سار  املكافاآت  منح  للرئي�ض  ويجوز 
اجلهاز من موظفـي اجلهات الأخرى .

املـــادة ) 74 (
يجوز منح مكافاآت مالية بقيمة مقطوعة لأع�ساء اللجان اأو فرق العمل التي ت�سكل بقرار 

من الرئي�ض .

املـــادة ) 75 (
الأوىل  للمرة  ال�سلطنة  اإىل  قدومه  عند  العماين  غري  الع�سو  ا�ست�سافة  للجهاز  يجوز 
ل�ستالم العمل فـي فندق ، وذلك حلني تدبري م�سكن خا�ض له وملدة ل جتاوز خم�سة ع�سر 
نفقات  من  و)%50(  الإقامة  نفقات  ال�ست�سافة  وت�سمل  مماثلة  ملدة  مدها  ويجوز  يوما 
املاأكل وامل�سروبات اخلفيفة وتنظيف املالب�ض على اأن تقت�سر فـي حالة التمديد على نفقات 

الإقامة دون غريها .

املادة)76 (
بكفاءات  يتمتعون  ممن  والأخ�سائيني  واخلرباء  امل�ست�سارين  مع  التعاقد  للرئي�ض  يجوز 
متميزة برواتب وبدلت وعالوات وخم�س�سات اأخرى تزيد على ما هو مقرر بهذه الالئحة 

وفقا ملا ي�سدر به قرار منه .

 الف�ضل الثامن
النقل والندب والإعارة والتكليف باأعباء وظيفة اأخرى

املـــادة ) 77 (
يجوز نقل الع�سو اأو املوظف من وظيفة اإىل اأخرى من ذات طبيعة ودرجة وظيفته داخل 
اجلهاز ، كما يجوز نقله من اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة اإىل اجلهاز اأو العك�ض 

وذلك اإذا كان النقل ل يفوت عليه دوره فـي الرتقية اأو كان بناء على طلبه .
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ويحتفظ للع�سو اأو املوظف املنقول براتبه اإذا كان اأكرب من راتب الوظيفة املنقول اإليها ، 
وذلك دون الإخــــالل با�ستحقاقـــه العـــالوة الدوريــة املقــررة لدرجــة الوظيفــة املنقول اإليها 

فـي موعدها . 

املـــادة ) 78 (
ي�سدر قرار النقل من الرئي�ض ، ويحدد القرار ما اإذا كان نقل الع�سو اأو املوظف يتم بدرجته 

من موازنة اجلهاز اإىل الوحدة املنقول اإليها اأو على اإحدى الدرجات ال�ساغرة بها .

املـــادة ) 79 (
ي�سرتط لنقل الع�سو اأو املوظف داخل اجلهاز اأو من اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة 

اإىل اجلهاز ما ياأتي :
اأن توجد وظيفة �ساغرة .  - 1

اإليها معادلة لدرجة الوظيفة التي ي�سغلها  اأن تكون درجة الوظيفة املراد النقل   - 2
املوظف .

اأن تتوافر لدى املوظف �سروط �سغل الوظيفة املراد النقل اإليها .  - 3
اأن تقت�سي امل�سلحة العامة نقله اإىل تلك الوظيفة .  - 4

املـــادة ) 80 (
اإذا كان النقل داخل اجلهاز تعد الدائرة املخت�سة قرار النقل بعد موافقة اللجنة ويخطر 
اأن  ، ويجب  بالقرار فور �سدوره  اأو املوظف  الع�سو  اإليه  التق�سيم الذي نقل  امل�سوؤول عن 

يت�سلم عمله فـي اليوم التايل على الأكرث من تاريخ اإخطاره بالقرار .
 واإذا كان النقل من اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة اإىل اجلهاز، تعد الدائرة املخت�سة 
قرار النقل فور اإخطار اجلهاز بقرار الوحدة التي يتم النقل منها ، ويجب اأن يت�سلم املوظف 
عمله باجلهاز فـي اليوم التايل على الأكرث من تاريخ اإخالء طرفه من الوحدة التي نقل 

منها ، ويلتزم اجلهاز براتبه وبدلته من تاريخ ا�ستالمه العمل لديه . 
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واإذا كان النقل من اجلهاز اإىل اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، تتوىل الدائرة املخت�سة 
املنقول  الوحدة  اإخطارها مبوافقة  تاريخ  الأكرث من  التايل على  اليوم  فـي  اإخالء طرفه 
اإليها على النقل ، وير�سل ملف خدمة املوظف اإىل هذه الوحدة خالل خم�سة ع�سر يوما 

على الأكرث من تاريخ النقل .

املـــادة ) 81 (
اإىل  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  اإحدى  من  املنقول  املوظف  اأو  الع�سو  اأقدمية  حتدد 

اجلهاز بذات تاريخ اأقدميته فـي درجة الوظيفة التي نقل منها .

املـــادة ) 82 (
يجـــوز نـــدب الع�ســـو اأو املوظــف للقيـام موؤقتا بعمل وظيفة اأخرى من نف�ض درجة وظيفتــه 
اأو وظيفة تعلوها مبا�سرة فـي اجلهاز اأو فـي وحدة اأخرى من وحدات اجلهاز الإداري للدولة 

�سريطة األ يتعار�ض الندب مع مقت�سيات وظيفته باجلهاز .
ويكون الندب اإىل وحدة اأخرى ملدة ل تزيد على �سنة ، وي�ستمر �سـرف راتب الع�سو اأو املوظف 
املنتدب فـي اأوقات العمل الر�سمية وجميع م�ستحقاته املالية من اجلهاز ، دون اأن يخل ذلك 
با�ستحقاق ما قد يكون مقررا فـي الوحــدة املنتدب اإليهــا من ميزات مالية تغاير جن�ض ما 
يتقا�ساه من اجلهاز اأو تزيد فـي مقدارهــا عليه ، وفـي هذه احلالة تتحمل الوحدة املنتدب 
اإليها �سـرف هــذه امليزات اأو مقدار الزيادة فيها كما تتحمل مكافاأة الع�سو اأو املوظف اإذا 

كان الندب فـي غري اأوقات العمل الر�سمية .
بعد  بها  املوظف  اأو  الع�سو  ا�ستمرار  اإليها  املنتدب  بالوحدة  العمل  م�سلحة  اقت�ست  واإذا 
انق�ساء املدة امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة ، وجب اتخاذ اإجراءات اإعارته اإليها على اأن 
يكون تاريخ الإعارة من اليوم التايل لنق�ساء هذه املدة ، وي�سدر قرار الندب اأو الإعارة من 

الرئي�ض .

املـــادة ) 83 (
تعد الدائرة املخت�سة قرارا بالندب يت�سمن بالإ�سافة اإىل بيانات الع�سو اأو املوظف مدة 
الندب والوظيفة التي يتم ندبه للقيام باأعبائها ، على اأن يتم اإخطار اجلهة التي ندب اإليها 
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بالقرار فور �سدوره ، ويجب اإخالء طرف الع�سو اأو املوظف اإذا كان الندب فـي اأوقات العمل 
الر�سمية وذلك فـي اليوم التايل من تاريخ الإخطار بالندب .

املـــادة ) 84 (
يجوز اإعارة الع�سو اأو املوظف املعني بغري طريق التعاقد بعد موافقته كتابة اإىل اإحدى وحدات 
 %40 عن  تقل  ل  بن�سبة  احلكومة  فيها  ت�ساهم  التي  ال�سركات  اأو  للدولة  الإداري  اجلهاز 
من راأ�سمالها وكذلك اإىل احلكومات والهيئات واملنظمات الإقليمية العربية اأو الأجنبية ، 

وتكون الإعارة ملدة ل جتاوز اأربع �سنوات .
ويجوز بعد موافقة الرئي�ض متديد مدة الإعارة ملدة ل جتاوز �سنتني اإ�سافيتني .

ول يجوز اإعارة الع�سو اأو املوظف مرة اأخرى اإل بعد انق�ساء مدة ل تقل عن اأربع �سنوات 
على تاريخ انتهاء اإعارته اأو مدة ت�ساوي مدة اإعارته اإذا كانت اأقل من اأربع �سنوات .

الإعارة  ومدة  املوظف  اأو  الع�سو  بيانات  يت�سمن  بالإعارة  قرارا  املخت�سة  الدائرة  وتعد 
واجلهة التي تتم الإعارة اإليها ، على اأن يتم اإخطار تلك اجلهة بالقرار فور �سدوره . 

املـــادة ) 85 (
تتحمل اجلهة املعار اإليها الع�سو اأو املوظف راتبه وكافة م�ستحقاته .

الوحدة  للدولة التفاق بني  الإداري  اإحدى وحدات اجلهاز  اإىل  الإعارة  فـي حالة  ويجوز 
املعار اإليها واجلهاز على اأن يتحمل اجلهاز راتب الع�سو اأو املوظف املعار وكافة م�ستحقاته 
التي كان يتقا�ساها منه ، كما يجوز منح املعار اإىل غري هذه الوحدات راتبا من اجلهاز فـي 

احلالت التي يقدرها الرئي�ض .

املـــادة ) 86 (
 ي�ستحق الع�سو اأو املوظف املعار ما قد يكون مقررا فـي اجلهة املعار اإليها من ميزات مالية 
احلالة  هذه  وفـي   ، عليها  يزيد  ما  اأو  الأ�سلية  عمله  جهة  من  يتقا�ساه  ما  جن�ض  تغاير 
تتحمل اجلهة املعار اإليها �سرف هذه امليزات اأو مقدار الزيادة فيها ، ويجوز التفاق على 

خالف ذلك اإن كانت الإعارة اإىل اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
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املـــادة ) 87 (
حت�سب مدة الإعارة �سمن مدة اخلدمة الفعلية وا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية .

املـــادة ) 88 (
 يجوز تكليف الع�سو اأو املوظف باأعباء وظيفة اأخرى داخل اجلهاز اأو لدى اإحدى وحدات 

اجلهاز الإداري للدولة بناء على طلب من تلك اجلهة وذلك فـي احلالت الآتية :
فـي  الأ�سلية باجلهاز  الوظيفة  اأعباء  اإىل  بالإ�سافة  اأخرى  باأعباء وظيفة  القيام   - 1

اأوقات العمل الر�سمية .
القيام باأعباء وظيفة اأخرى باجلهاز فـي غري اأوقات العمل الر�سمية بالإ�سافة اإىل   - 2

اأعباء وظيفته الأ�سلية .
القيام باأعباء وظيفة اأخرى لدى اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة فـي غري   - 3

اأوقات العمل الر�سمية بالإ�سافة اإىل اأعباء وظيفته الأ�سلية .

املـــادة ) 89 (
ل يجوز تكليف الع�سو اأو املوظف باأعباء وظيفة اأخرى اإل اإذا توافرت ال�سروط الآتية :
اأن تقت�سي م�سلحة العمل باجلهاز قيام الع�سو اأو املوظف باأعباء الوظيفتني .  - 1

اأن يكون التكليف ب�سفة موؤقتة .  - 2
األ يرتتب على التكليف اإخالل بواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة الأ�سلية .  - 3

على  تزيد  ل  �سهرية  مكافاأة  اأخرى  باأعباء وظيفة  يكلف  الذي  املوظف  اأو  الع�سو  ومينح 
)50%( من الراتب .

الف�ضل التا�ضع
التدريب والبعثات واملنح الدرا�ضية

املـــادة ) 90 (
التدريـــب حـــق وظيفــــي جلميــع الأع�ســاء واملوظفني يهــدف اإلــى رفــع كفاءتهــم والرتقــاء 
وخطط  العمل  ملتطلبات  وفقا  اإجرائه  فـي  احلق  وللجهاز  والفنية  الإدارية  مب�ستوياتهم 
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وبرامج التدريب فـي اجلهاز وفـي حدود الإمكانيات املتاحة ، وعلى الع�سو اأو املوظف واجب 
اأداء التدريب وفقا للمخطط له بهدف الرتقاء مب�ستواه العلمي والعملي .

املـــادة ) 91 (
ت�سكل جلنة للتدريب والتاأهيل بقرار من الرئي�ض يحدد رئي�سها واأع�ساءها ، واأمني �سرها 

ونظام عملها .

املـــادة ) 92 (
تخت�ض جلنة التدريب والتاأهيل مببا�سرة الخت�سا�سات املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة 

بالإ�سافة اإىل ما ياأتي :
والدرا�سات  املهنية  والدرا�سات  الدرا�سات اجلامعية  احتياجات اجلهاز من  درا�سة   - 1
العليـــا والــــدورات التدريبيــــة داخــــل وخـــارج ال�سلطنـــة واقتـــراح الأولويـــات منهـــــا 

فـي �سوء العتمادات املالية املتاحة .
و�سع الأ�س�ض واملعايري اخلا�سة باإعداد خطة التدريب والتاأهيل ال�سنوية مبا يتفق   - 2

وطبيعة عمل كافة التق�سيمات التنظيمية باجلهاز .
مناق�سة خطة التدريب والتاأهيل ال�سنوية قبل اعتمادها .  - 3

والدورات  املهنية  والدرا�سات  املر�سحني لالبتعاث  اختيار  اأ�س�ض و�سوابط  اقرتاح   - 4
التدريبية .

تقييم نتائج تنفيذ خطة التدريب والتاأهيل ال�سنوية .  - 5
حتديد م�ستوى الدرا�سة ومتابعة اأداء املبعوثني ، واقرتاح وقف اأو اإنهاء البعثة فـي   - 6

�سوء هذه املتابعة .
درا�سة طلبات تغيري التخ�س�ض اأو اجلامعة اأو بلد الدرا�سة .  - 7

الأع�ساء  من  املقدمة  والطلبات  الدرا�سية  الإجازة  على  احل�سول  طلبات  درا�سة   - 8
واملوظفني للدرا�سة على نفقتهم اخلا�سة واإ�سدار التو�سية ب�ساأنها .

املوافقة على تر�سيح الأع�ساء واملوظفني للربامج والدورات التدريبية .  - 9
اأي مهام اأخرى يكلفها بها الرئي�ض .  - 10
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املـــادة ) 93 (
 يراعى فـي اختيار الربامج التدريبية للع�سو اأو املوظف ما ياأتي :

اأن يكون الهدف منها هو م�ساعدة الع�سو اأو املوظف على حت�سني اأدائه فـي جمال   - 1
وظيفته احلالية وفقا ملا ي�سفر عنه تقرير تقومي اأدائه الوظيفـي ، اأو اإعداده لتحمل 
املزيـد مـن امل�سوؤوليـات واملهـام باجلهاز كالرتقيـة اإلــى وظيفــة اأعلــى ، اأو لتطويــر 
قدرات الع�سو اأو املوظف وتهيئته ل�ستخدام اأجهزة اأو معدات اأو تقنيات جديدة مت 

اإدخالها للخدمة باجلهاز .
عـــدم التعـــار�ض بينهـــا وبني الأعمـــال واملهـــام املنوطــة بالع�ســو اأو املوظــف والتـــــي   - 2

تقت�سيها واجبات وظيفته ، وذلك من حيث حمتواها ووقت عقدها .
اأن يكـــون ت�سميمهــــا م�ستمــــال علـــى عنا�ســـر متكـــن مـــن التغلـــب علـــى النواقـــــ�ض   - 3

اجلوهرية فـي املهارات والكفاءات لدى الع�سو اأو املوظف .
اأن تتنا�سب حمتوياتها مع م�ستوى املتدرب .  - 4

اأن تكون ذات جدوى فـي رفع كفاءة اأداء الع�سو اأو املوظف .  - 5

املـــادة ) 94 (
يتولــى التق�سيـــم التنظيمـــي املختــ�ض بالتدريــب والتاأهيــل بالتن�سيــق مع كافـــة التق�سيمــات 
باجلهاز اإعداد م�سروع خطة التدريب والتاأهيل ال�سنوية لالأع�ساء واملوظفني وذلك على 

النحو الآتي :
تقوم التق�سيمات املختلفة باجلهاز باقرتاح الربامج التدريبية الالزمة لأع�سائها   - 1
وموظفيها مبا يتفق مع ما يرد فـي تقارير تقومي اأدائهم الوظيفـي ، وحاجة العمل 

الفعلية فـي �سوء امل�سوؤوليات والخت�سا�سات امل�سندة اإليهم .
يتوىل التق�سيم التنظيمي املخت�ض بالتدريب جتميع املقرتحات من التق�سيمات   - 2
الالزمة  التقديرية  التكلفة  فيه  مو�سحا  بها  ملخ�ض  واإعداد  باجلهاز  املختلفة 
لتنفيذها ، وحتديد الفرتات الزمنية الالزمة لذلك ورفعها اإىل جلنة التدريب 

والتاأهيل .
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املـــادة ) 95 (
اأو للح�سول على ال�سهادات املهنية وفقا خلطة  اإيفاد الأع�ساء واملوظفني للتدريب  يكون 
التدريب والتاأهيل ال�سنوية املعتمدة والربنامج التدريبي املعد بناء عليها ومبراعاة طبيعة 
العمل باجلهاز ، واإذا كان التدريب مبوجب منحة تدريبية تعني اأن تكون مقدمة من جهة 

معتمدة .
ويجوز للرئي�ض اإيفاد الأع�ساء واملوظفني للتدريب خارج نطاق اخلطة ال�سنوية للتدريب 

والتاأهيل فـي الأحوال التي تقت�سي ذلك .

املـــادة ) 96 (
ي�سرتط فيمن ير�سح للتدريب ما ياأتي :

1 - اأن يكون مر�سحا من امل�سوؤول املبا�سر .
2 - اأن يكون م�ستوفيا �سروط اللتحاق بالربنامج التدريبي .

3 - اأن يجيد اللغة التي يتطلبها الربنامج التدريبي .
اأو املوظف للتـدريب ، يت�سمن  اإيفاد الع�سو  وتقوم الدائرة املخت�سة باإعداد م�سروع قرار 

مدته ومكانه وامل�ستحقات املالية للمتدرب ، وي�سدر القرار من الرئي�ض .

املـــادة ) 97 (
حت�سب مدة التدريب �سمن مدة اخلدمة الفعلية للع�سو اأو املوظف ويتمتع فيها بجميع 
التخلف عن  ، ويعترب  الوظيفة من واجبات  ، كما يلتزم مبا تفر�سه هذه  مزايا وظيفته 
التدريب دون عذر يقبله اجلهاز اإخالل بواجبات الوظيفة يلتزم الع�سو اأو املوظف ب�سببه 

برد جميع املبالغ التي اأنفقت عليه فـي التدريب ، دون اإخالل مب�ساءلته اإداريا .

املـــادة ) 98 (
يجوز اإيفاد الأع�ساء واملوظفني من العمانيني املعينني بغري طريق التعاقد فـي بعثة اأو منحة 
امل�سار  التنفيذية  البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ولئحته  درا�سية وفقا لأحكام قانون 

اإليهما .



اجلريدة الر�سمية العدد )972(

- 29 -

املـــادة ) 99 (
واملوظفني  لالأع�ساء  اأو  للجهاز  تقدم  التي  الدرا�سية اخلا�سة  املنح  قبول  للرئي�ض  يجوز 
ب�سفتهم ال�سخ�سية ، من ال�سركات اململوكة بالكامل للحكومة اأو التي ت�ساهم فيها بن�سبة 
 ، ، واحلكومات واملوؤ�س�سات الأجنبية واملنظمـات الدولية  راأ�سمالها  ل تقل عن )40%( من 

وفقا لالأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املـــادة ) 100 (

كل من يوفد فـي بعثة اأو منحة درا�سية يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذي حتدده وزارة 
التعليم العايل وللمدة التي تقررها فـي �سوء نظام الدرا�سة .

املـــادة ) 101 (
تعد الدائرة املخت�سة قرارا بتفرغ الع�سو اأو املوظف الذي يوفد فـي بعثة اأو منحة درا�سية ، 

يت�سمن البيانات الآتية :
1 - رقم وتاريخ قرار الإيفاد .

2 - م�ستوى الدرا�سة بالبعثة اأو املنحة ومدتها ومكانها .
3 - ا�سم اجلهة التي يوفد اإليها الع�سو اأو املوظف للدرا�سة بها .

وفـي جميع الأحوال ي�سدر القرار من الرئي�ض .
املـــادة ) 102 (

مدة  اأثناء  الإجمايل  راتبه  درا�سية  منحة  اأو  بعثة  فـي  املوفد  املوظف  اأو  الع�سو  ي�ستحق 
الإيفاد .

املـــادة ) 103 (
الفرتة  خالل  واملوظفني  الأع�ساء  متابعة  بالتدريب  املخت�ض  التنظيمي  التق�سيم  يتوىل 

التدريبية واإعداد تقرير بنتيجة التدريب وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املـــادة ) 104 (

ي�ستحـــق الع�ســــو اأو املوظــــف املوفــــد للتدريــب اأو لدرا�ســة املوؤهــالت املهنيــة داخــل ال�سلطنــة 
اأو خارجها بدل تدريب بالفئات وال�سوابط املحددة بامللحق رقم )4( املرفق بهذه الالئحة .
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املـــادة ) 105 (
مينح املحا�سرون فـي تنفيذ الربامج التدريبية التي ينظمها اجلهاز املكافاآت املقررة بامللحق 

رقم ) 5( املرفق بهذه الالئحة .

الف�ضل العا�ضر
مواعيد العمل والإجــازات

املـــادة ) 106 (
حتدد بقرار من الرئي�ض مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي باجلهاز فـي �سوء عدد �ساعات 

العمل الر�سمية التي يحددها جمل�ض الوزراء .

املـــادة ) 107 (
هذه  لأحكام  وفقا  ي�ستحقها  لإجازة  اإل  عمله  عن  ينقطع  اأن  املوظف  اأو  للع�سو  يجوز  ل 

الالئحة .

املـــادة ) 108 (
اإذا انقطع الع�سو اأو املوظف عن عمله لغري اإجازة ي�ستحقها وقدم عذرا مقبول ح�سبت مدة 
الغياب من اإجازاته العتيادية اإذا كان له ر�سيد منها ، واإل حرم من راتبه عن مدة غيابه 

وذلك دون الإخالل مب�ساءلته اإداريا . 

املـــادة ) 109 (
ي�ستحق الع�سو اأو املوظف �سنويا اإجازة اعتيادية براتب اإجمايل على النحو الآتي : 

)48( يوما جلميـع الأع�سـاء ، وللموظفني من �ساغلي وظيفة اإداري ) اأ ( وما يعادلها   -
وما يعلوها من وظائف . 

)42( يوما ل�ساغلي باقي الوظائف .   -

املـــادة ) 110 (
ت�ساف اأيام الإجازات الر�سمية التي تعلنها اجلهات املخت�سة بال�سلطنة اإىل ر�سيد الع�سو 
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اأول الإجازة العتيادية  اأو املوظف من الإجازة العتيادية �سواء وقعت هذه الإجازات فـي 
اأو فـي و�سطها اأو فـي نهايتها ، ول تدخل الإجازة الأ�سبوعية �سمن الإجازات  امل�سرح بها 

امل�سار اإليها .

املـــادة ) 111 (
يتمتع الع�سو اأو املوظف بالإجازة العتيادية امل�ستحقة له ح�سب مقت�سيات م�سلحة العمل ، 
ول يجوز له القيام باإجازة اعتيادية قبل انق�ساء ثالثة اأ�سهر على الأقل من تاريخ التحاقه 

بالعمل فـي اجلهاز اإل فـي حالت ال�سرورة التي يقدرها الرئي�ض .
وفـي جميع الأحوال يجب اأن يتمتع الع�سو اأو املوظف �سنويا باإجازة اعتيادية ل تقل مدتها 
عن 50% من ال�ستحقاق ال�سنوي على اأن تكون املدة مت�سلة ما مل تقت�ض م�سلحة العمل 
غري ذلك لأ�سباب يقدرها الرئي�ض ، ول يجوز اأن يجاوز ر�سيد الع�سو اأو املوظف من املدد 
اأو تق�سري الإجازة  اإل فـي حالة تاأجيل  ا�ستحقاق ثالث �سنوات  املتبقية من هذه الإجازة 
اأو قطعها ل�سرورة اأو لأ�سباب تقت�سيها م�سلحة العمل ، على اأن يتمتع الع�سو اأو املوظف 
بالإجازة اأو مبا تبقى منها ح�سب الأحوال فـي وقت لحق من نف�ض العام اأو العام الذي يليه 
اأو يعو�ض عنها نقدا بواقع راتب يوم من راتبه الإجمايل عن كل يوم من تلك الإجازة بناء 

على طلبه .

املـــادة ) 112 (
للع�سو اأو املوظف احلق فـي احل�سول على اإجازة من ر�سيد اإجازاته العتيادية بالإ�سافة 
اإىل ما ي�ستحقه منها عن ال�سنة اجلارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة ومبا ل يجاوز )90( 
يجاوز)30(  ل  مبا  الإجازة  مدة  زيادة  على  املوافقة  وللرئي�ض   ، ال�سنة  فـي  يوما  ت�سعني 
ثالثني يوما اأخرى خالل ال�سنة الواحدة ، اإذا كان للع�سو اأو املوظف ر�سيد من الإجازات 

ي�سمح بذلك ، ومبا ل يوؤثر على �سري العمل فـي اجلهاز .

املـــادة ) 113 (
اإنهاء  العمل  اقت�ست م�سلحة  - متى  املبا�سر  امل�سوؤول  تو�سية  بناء على   - للرئي�ض  يجوز 
الإجازة العتيادية املرخ�ض بها للع�سو اأو املوظف وا�ستدعاوؤه ملبا�سرة العمل ، على اأن يتمتع 
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مبا تبقى منها فـي وقت لحق ، اأو يعو�ض نقدا عن هذه املدة بناء على طلبه بواقع راتب يوم 
من راتبه الإجمايل عن كل يوم من تلك املدة ، اأو ت�ساف اإىل ر�سيد اإجازاته العتيادية .

املـــادة ) 114 (
للع�سو اأو املوظف احلق فـي اإجازة براتب اإجمايل عن اأيام الإجازة الأ�سبوعية والإجازات 

الر�سمية التي تعلنها اجلهات املخت�سة بال�سلطنة .
اأيام  اأو  الأ�سبوعية  بالإجازة  املوظف  اأو  الع�سو  متتع  عدم  العمل  م�سلحة  اقت�ست  واإذا 
تعوي�سه عنها  ، وجب  للدولة  الإداري  قانونا لوحدات اجلهاز  املقررة  الر�سمية  الإجازات 
اأن  اإجازاته العتيادية �سريطة  اإىل ر�سيد  اإ�سافتها  اأو   ، باأيام راحة بديلة فـي وقت لحق 

يكون قيامه بالعمل خاللها بتكليف من الرئي�ض .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على الع�سو اأو املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية اأو للتدريب 

خارج ال�سلطنة .
املـــادة ) 115 (

 ل ي�ستحق الع�سو اأو املوظف اإجازة اعتيادية عن املدد الآتية :
1 - مدة التفرغ ب�سبب الإيفاد فـي بعثة اأو منحة درا�سية اأو دورة تدريبية اإذا زادت على 

ت�سعة اأ�سهر مت�سلة .
2 - مدة الإجازة الدرا�سية .

3 - مدة الإجازة اخلا�سة بدون راتب التي تتجاوز)30( ثالثني يوما فـي ال�سنة .
4 - مدة الإعـارة .

5 - مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ثالثة اأ�سهر اإذا ق�سي باإدانته .
6 - مدة تنفيذ عقوبة ال�سجن .

7 - مدة النقطاع عن العمل ما مل تكن قد ح�سبت اإجازة اعتيادية وفقا لأحكام هذه 
الالئحة .

املـــادة ) 116 (
ي�ســرف للع�ســو اأو املوظــف الذي تنتهــي خدمتــه لأي �سبــب من الأ�سبــاب بدل نقــدي عــن 
ا�ستحقاق  اأق�سى  بحد  انتهاء خدمته  تاريخ  له حتى  امل�ستحقة  العتيادية  اإجازاته  ر�سيد 
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ثالث �سنوات ، فاإذا كان له ر�سيد يزيد على ذلك وكان عدم ح�سوله عليه راجعا مل�سلحة 
العمل اأو الوفاة ي�سرف له البدل النقدي عن كامل ر�سيده .

وي�سرف البدل النقدي على اأ�سا�ض الراتب الإجمايل الذي يتقا�ساه الع�سو اأو املوظف عند 
تركه اخلدمة .

املـــادة ) 117 (
يح�سب ر�سيد الع�سو اأو املوظف من اإجازاته العتيادية عن كل �سنة وتعد الدائرة املخت�سة 
خالل �سهر �سبتمرب من كل �سنة بالتن�سيق مع كافة التق�سيمات التنظيمية باجلهاز برناجما 

زمنيا لقيام الأع�ساء واملوظفني باإجازاتهم العتيادية لل�سنة املقبلة .

املـــادة ) 118 (
املبا�سر على النموذج  اإىل م�سوؤوله  اأو املوظف   يقدم طلب الإجازة العتيادية من الع�سو 
املعد لهذا الغر�ض قبل التاريخ املحدد لبدايتها بوقت كاف ، وعلى امل�سوؤول املبا�سر اإحالة 
الطلب اإىل الدائرة املخت�سة لالإفادة ب�ساأن مدى ا�ستحقاق الع�سو اأو املوظف مدة الإجازة 
املطلوبة حتى التاريخ املبني فـي الطلب من عدمه ، ويرفع الطلب لالعتماد ، ول يجوز 

للع�سو اأو املوظف القيام بالإجازة اإل بعد املوافقة على طلبه .

املـــادة ) 119 (
اإخطار م�سوؤوله املبا�سر  اإجازته العتيادية  اأو املوظف الذي يطلب مد  يجب على الع�سو 
اإىل  العودة  باملوافقة وجب عليه  الرد  يتم  واإذا مل   ، الإجازة بوقت كاف  انتهاء  كتابة قبل 
عمله ، اأما اإذا متت املوافقة على طلبه ح�سبت املدة اجلديدة من اأول يوم تال لالإجازة التي 

متتع بها .

املـــادة ) 120 (
 ي�ستحق الع�سو اأو املوظف فـي حالة املر�ض اإجازة متنح بقرار من اجلهة الطبية املخت�سة 

على النحو الآتي :
1 - اإجازة براتب اإجمايل ملدة ل تزيد على �سبعة اأيام فـي املرة الواحدة .
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فـي حالة املر�ض التي ت�ستوجب منح الع�سو اأو املوظف اإجازة ملدة تزيد على �سبعة   - 2
اأيام ، تكون الإجازة فـي احلدود الآتية :

 - ثمانية اأ�سهر براتب اإجمايل .

 - �ستة اأ�سهر بثالثة اأرباع الراتب الإجمايل .

 - �ستة اأ�سهر اأخرى بن�سف الراتب الإجمايل .

وت�ستحق الإجازة املر�سية وفقا لهذه املدد كل خم�ض �سنوات حت�سب من تاريخ اأول اإجازة 
اإ�سابة عمل فتمنح  ، واإذا كانت الإجازة املر�سية ناجتة عن  اأيام  مر�سية تزيد على �سبعة 

براتب اإجمايل دون التقيد مبدة ال�سنوات اخلم�ض امل�سار اإليها .
واإذا انتهـــت مـــدة الإجـــازة املر�سيـــة املن�سـو�ض عليهــا فـي البنـــد )2( دون اأن ي�سفى الع�ســو 
اأو املوظف عر�ض اأمره على اجلهة الطبية املخت�سة لتقرر مدى اإمكانية اأن ي�سند اإليه من 

العمل ما ينا�سب حالته اأو عدم لياقته �سحيا .

املـــادة ) 121 (
ل حت�سب الإجازة املر�سية للع�سو اأو املوظف اإذا وقعت كلها اأثناء اإجازة اأخرى م�سرح بها ، 
واإذا وقع جزء من الإجازة املر�سية فـي نهاية الإجازة امل�سرح بها فال حت�سب منها �سوى 
اإجازة مر�سية قبل  اأو املوظف  ا�ستحق الع�سو  اإذا  اأما   ، التي تزيد على هذه الإجازة  املدة 

قيامه بالإجازة العتيادية امل�سرح بها فتوؤجل الإجازة العتيادية اإىل وقت اآخر .

املـــادة ) 122 (
للع�سو اأو املوظف احلق فـي التقدم للجهاز بطلب لتحويل اإجازته املر�سية التي منحت له 

اإىل اإجازة اعتيادية اإذا كان له ر�سيد منها .

املـــادة ) 123 (
ي�ستحق الع�سو اأو املوظف ل�سبب طارئ يقدره م�سوؤوله املبا�سر اإجازة براتب اإجمايل ملدة 

ع�سرة اأيام فـي ال�سنة .
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املـــادة ) 124 (
يجوز مبوافقة الرئي�ض وبناء على تو�سية جلنة التدريب والتاأهيل ، منح الع�سو اأو املوظف 
درا�سية  اإجازة  اخلا�سة  نفقته  على  الدرا�سة  فـي  يرغب  الذي  التعاقد  بغري طريق  املعني 
براتب اإجمايل ، ملدة ل تتجاوز �سنتني ، ويجوز عند القت�ساء مدها ل�سنة اأخرى ، وذلك 

بال�سروط الآتية :
األ تقل مدة خدمة الع�سو اأو املوظف باجلهاز عن اأربع �سنوات .  - 1

اأن تكون الدرا�سة للح�سول على موؤهل الدرا�سات العليا ، وفـي جمال التخ�س�ض   - 2
اإحدى  على  احل�سول  اأو  اللغات  لدرا�سة  اأو  باجلهاز  عمله  جهة  حتتاجه  الذي 

ال�سهادات املهنية على األ تزيد مدة درا�سة اللغات على �ستة اأ�سهر .
اجلهة  من  بها  املعرتف  املعاهد  اأو  اجلامعات  باإحدى  القبول  يفيد  ما  يقدم  اأن   - 3

املخت�سة بال�سلطنة .
اأن يوقع الع�سو اأو املوظف اإقرارا باأن يخدم اجلهاز �سنتني مقابل كل �سنة درا�سية ،   - 4

واإل التزم برد ما �سرف له خالل فرتة الإجازة .
مبرتبة  الأخريتني  ال�سنتني  فـي  الوظيفـي  اأدائه  كفاية  تقومي  تقرير  يكون  اأن   - 5

)جيد جدا( على الأقل .

املـــادة ) 125 (
يجب اإنهاء الإجازة الدرا�سية املرخ�ض بها للع�سو اأو املوظف فـي احلالت الآتية :

اإذا ر�سب ف�سلني درا�سيني اأو ما يعادلهما اإذا كانت الدرا�سة بنظام ال�ساعات املعتمدة .  - 1
اإذا قام بتغيري بلد الإيفاد اأو اجلامعة اأو نوع الدرا�سة اأو التخ�س�ض دون موافقة   - 2

اجلهاز .
فـي  ال�ستمرار  من  متنعه  اجتماعية  اأو  �سحية  لظروف  الإجازة  اإلغاء  طلب  اإذا   - 3

الدرا�سة .
اإذا با�سر عمال اأو مار�ض ن�ساطا حتظره قوانني ال�سلطنة اأو قوانني بلد الدرا�سة   - 4

وا�ستمر فـي ذلك - وفقا ملا تفيد به جهة الإ�سراف - رغم اإنذاره مبعرفة اجلهاز .



اجلريدة الر�سمية العدد )972(

- 36 -

به جهة  تفيد  ملا  وفقا   - مقبول  عذر  دون  الدرا�سة  تخلفه عن  ا�ستمرار  ثبت  اإذا   - 5
الإ�سراف - رغم اإنذاره مبعرفة اجلهاز .

اإذا �سلك م�سلكا من �ساأنه الإ�ساءة اإىل وطنه .  - 6
7 - اإذا اقت�ست م�سلحة العمل باجلهاز فـي حالت ال�سرورة عودته للعمل باجلهاز .
وي�سدر باإنهاء الإجازة قرار من الرئي�ض بناء على تو�سية جلنة التدريب والتاأهيل .

املـــادة ) 126 (
لل�سروط  وفقا  المتحان  لأداء  اإجمايل  براتب  خا�سة  اإجازة  املوظف  اأو  الع�سو  ي�ستحق 

الآتية :
اأن يكــون مقيـــدا للدرا�ســة فـي اإحـــدى املـــدار�ض اأو املعاهـــد اأو اجلامعـــات اأو الكليـــات   - 1

اأو املعاهد العليا املعرتف بها من اجلهات املخت�سة بال�سلطنة .
الدرا�سية  ال�سنة  امتحانات  من  امتحان  لكل  واحدة  مرة  اإل  الإجازة  متنح  األ   - 2

الواحدة .
األ يكون معينا بطريق التعاقد .  - 3

اإذا كان داخل ال�سلطنة ، واأل  األ تتجاوز مدة الإجازة املدة املقررة لأداء المتحان  ويجب 
تتجاوز ع�سرين يوما فـي ال�سنة اإذا كان المتحان خارج ال�سلطنة .

ويجب على الع�سو اأو املوظف اأن يقدم للدائرة املخت�سة عقب عودته من الإجازة ل�ستالم 
عمله ما يفيد اأداءه لالمتحان واأ�سل جواز �سفره اإذا كان المتحان خارج ال�سلطنة وتودع 

ن�سخة منه فـي ملف خدمته .

املـــادة ) 127 (
ي�ستحق الع�سو اأو املوظف اإجازة خا�سة براتب اإجمايل لأداء فري�سة احلج اإىل بيت اللـه 
احلرام ملدة ل تزيد على ع�سرين يوما ، ومتنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته 

فـي اجلهاز وغريها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
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املـــادة ) 128 (
للعدة  اإجمايل  اإجازة خا�سة براتب  التي يتوفى عنها زوجها  املوظفة  اأو  الع�سوة  ت�ستحق 

املن�سو�ض عليها فـي قانون الأحوال ال�سخ�سية على النحو الآتي :
1 - اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأيام من تاريخ الوفاة لغري احلامل .

2 - من تاريخ الوفاة اإىل تاريخ الو�سع للحامل .
واإذا وقعت اإجازة العدة خالل اإجازة اعتيادية احتفظت الع�سوة اأو املوظفة بر�سيدها من 

هذه الإجازة للفرتة التي تتخللها اإجازة العدة .
املـــادة ) 129 (

ت�ستحق الع�سوة اأو املوظفة اإجازة خا�سة براتب اإجمايل لتغطية فرتة ما قبل وبعد الولدة ، 
مدتها خم�سون يوما ومبا ل يزيد على خم�ض مرات طوال مدة خدمتها فـي اجلهاز وغريها 

من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املـــادة ) 130 (

 ت�ستحق الع�سوة اأو املوظفة اإجازة خا�سة بدون راتب ملدة ل تزيد على عام واحد لرعاية 
 ، الولدة  اإجازة  انتهاء  تاريخ  �سنة من  الإجازة خالل  تتقدم بطلب هذه  اأن  على   ، طفلها 

و�سريطة األ تكون معينة بطريق التعاقد .
املـــادة ) 131 (

 يجوز للرئي�ض منح الع�سو اأو املوظف اإجازة خا�سة براتب اإجمايل ملدة خم�سة ع�سر يوما 
فـي ال�سنة ملرافقة مري�ض للعالج داخل اأو خارج ال�سلطنة ، �سريطة الآتي :

اأن يكون الع�سو اأو املوظف زوجا للمري�ض اأو قريبا له حتى الدرجة الثانية .  - 1
اإثبات مر�ض ال�سخ�ض املراد مرافقته .  - 2

األ يزيد عدد املرافقة على ثالث مرات فـي ال�سنة .  - 3
اإىل  امل�ست�سفى وحاجته  فـي  ترقيده  املراد مرافقته  ال�سخ�ض  تقت�سي ظروف  اأن   - 4

مرافق اإذا كان العالج داخل ال�سلطنة .
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املوظف  اأو  للع�سو  بالن�سبة  الإجازة  مد  للرئي�ض  كان  اإليها  امل�سار  املدة  العالج  جاوز  فاإذا 
املعني بغري طريق التعاقد ملدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما اأخرى ، فاإذا زادت املدة على 
ذلك ح�سبت املدة الزائدة اإجازة اعتيادية اإذا كان للع�سو اأو املوظف ر�سيد منها ، واإل ح�سبت 

اإجازة بدون راتب .
اأن يقدم للدائرة  اأو املوظف عقب عودته من الإجازة ل�ستالم العمل  ويجب على الع�سو 
املخت�سة �سهادة من اجلهة التي تولت عالج املري�ض تثبت مرافقته له خالل تلك املدة ، 
واإذا كان العالج باخلارج فيجب اأن تكون تلك ال�سهادة م�سدقا عليها من اجلهة الر�سمية 

املخت�سة فـي تلك الدولة ومن �سفارة ال�سلطنة فيها اإن وجدت .

 املـــادة)132 (
ي�ستحق الع�سو اأو املوظف اإجازة خا�سة بدون راتب ملدة اأق�ساها اأربع �سنوات ، خالل مدة 
اخلدمة ، ملرافقة زوجه اإذا اأوفد فـي بعثة اأو منحة درا�سية اأو دورة تدريبية اأو اإجازة درا�سية 
بانتهاء  الإجازة  وتنتهي مدة   ، ال�سلطنة  للعمل خارج  نقل  اأو  اأعري  اأو  انتدب  اأو  اأو علمية 

مهمة الزوج فـي اخلارج .
و ي�سرتط ملنح هذه الإجازة األ يكون الع�سو اأو املوظف معينا بطريق التعاقد ، واأل تقل 

مدتها عن �ستة اأ�سهر .
ويجوز للرئي�ض مد هذه الإجازة ملدة ل تزيد على �سنتني اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك .

و ل يجوز للع�سو اأو املوظف احل�سول على هذه الإجازة ملدة اأخرى اإل بعد انق�ساء مدة فـي 
العمل م�ساوية لآخر اإجازة ح�سل عليها وفقا لهذه املـــادة .

املـــادة ) 133 (
ي�ستحق الع�سو اأو املوظف الذي يختار لتمثيل ال�سلطنة فـي الأن�سطة الريا�سية اأو الثقافية 
اأو للم�ساركة فـي الحتفالت الر�سمية اإجازة خا�سة براتب اإجمايل طبقا لالأحكام الواردة 

بقانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية امل�سار اإليهما .

املـــادة ) 134 (
يجوز للرئي�ض لأ�سباب يقدرها منح الع�سو اأو املوظف اإجازة خا�سة بدون راتب ملدة ل تزيد 
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على �سنة قابلة للتجديد وبحد اأق�سى خم�ض �سنوات طوال مدة خدمته ، �سريطة األ يكون 
معينا بطريق التعاقد . 

املـــادة ) 135 (
اإىل مقر عمله  العودة  بها  املرخ�ض له  الإجازة  انتهاء  املوظف عقب  اأو  الع�سو  يجب على 
وا�ستالم العمل فـي اأول يوم عمل تال لتاريخ انتهاء الإجازة ، ويجب على م�سوؤوله املبا�سر 
اإخطار الدائرة املخت�سة مبا يفيد عودته وا�ستالمه العمل ، وذلك وفقا للنموذج املعد لهذا 

الغر�ض .

املـــادة ) 136 (
اأيا كان نوعها اعتبارا من اليوم الأول للقيام بها حتى اليوم ال�سابق  حت�سب مدة الإجازة 

على تاريخ العودة منها �سمن مدة خدمة الع�سو اأو املوظف .

املـــادة ) 137 (
على  وجب  اإخطار  دون  اأيام  �سبعة  على  تزيد  ملدة  عمله  عن  املوظف  اأو  الع�سو  تغيب  اإذا 
 ، اإجراءات وقف �سرف راتبه  اإبالغ الدائرة املخت�سة بذلك كتابة لتخاذ  امل�سوؤول املبا�سر 
فاإذا امتد الغياب لأكرث من خم�سة ع�سر يوما اأعدت الدائرة املخت�سة مذكرة بذلك للعر�ض 

على الرئي�ض لتخاذ الإجراء املنا�سب ب�ساأنه وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املـــادة ) 138 (
فيها  يبا�سر  مل  التي  ال�ساعات  مقابل  املوظف  اأو  للع�سو  الإجمايل  الراتب  من  يخ�سم 
العمل ب�سبب تاأخره عن مواعيد العمل الر�سمية اأو ان�سرافه املبكر منه دون اإذن م�سبق من 
م�سوؤوله املبا�سر اأو عذر مقبول ، وذلك مبا يعادل ن�سبة عدد تلك ال�ساعات اإىل عدد �ساعات 

العمل الر�سمية خالل ال�سهر ، وذلك دون اإخالل مب�ساءلته اإداريا .

املـــادة ) 139 (
ي�ستحق الع�سو اأو املوظف املعار طوال مدة اإعارته اإجازاته وفقا لأحكام القانون املطبق فـي 

اجلهة املعار اإليها .



اجلريدة الر�سمية العدد )972(

- 40 -

املـــادة ) 140 (
العمل  املوظف عن  اأو  الع�سو  وتغيب  ر�سمية  اإجازة  بها  امل�سرح  الإجازة  انتهاء  اإذا �سادف 
بعد انتهاء تلك الإجازة ، اعترب متغيبا املدة التي تليها فقط ، واإذا كان الغياب بني الإجازة 
امل�سرح بها والإجازة الر�سمية وعاد لعمله بعد الإجازة مبا�سرة اعترب متغيبا املدة الواقعة 
بينهما فقط ، اأما اإذا تغيب قبل وبعد الإجازة الر�سمية فتح�سب مدة غيابه عن املدة كلها 

مبا فيها اأيام الإجازة الر�سمية .

الف�ضل احلادي ع�ضر
واجبات الأع�ضاء واملوظفني والأعمال املحظورة عليهم

املـــادة ) 141 (
يجــب علـــى الع�ســـو واملوظـــف مراعـــاة اأحكـــام القانــون ولئحتــه التنفيذيــة وهــذه الالئحـــة 

وغريها من القوانني واللوائح ، ويجب عليه ب�سفة خا�سة ما ياأتي :
اأن يوؤدي العمل املنوط به بنف�سه بدقة واأمانة .  - 1

اأن يحافظ على كرامة الوظيفة ، واأن ي�سلك فـي ت�سرفاته امل�سلك الالئق بها .  - 2
اأن يحافظ على النتظام فـي العمل ، واللتزام مبواعيده الر�سمية واأن يخ�س�ض   - 3

وقت العمل الر�سمي لأداء واجباته الوظيفية .
القوانني  فـي حدود  وذلك   ، واأمانة  بدقة  اأوامر  من  اإليه  ي�سدر  ما  كل  ينفذ  اأن   - 4

واللوائح والنظم املعمول بها .
عن  م�سوؤول  يكون  كما  منه  ت�سدر  التي  الأوامر  م�سوؤولية  م�سوؤول  كل  ويتحمل 

�سري العمل فـي حدود اخت�سا�سه .
اأن يحافظ على اأموال وممتلكات اجلهاز .  - 5

اللتزام بقواعد واأخالقيات العمل فـي اجلهاز والذي ي�سدر بها قرار من الرئي�ض .  - 6

املـــادة ) 142 (
مع عدم الإخالل باملحظورات املن�سو�ض عليها فـي القانون والالئحة اأو اأي قانون اآخر ، 

يحظر على الع�سو اأو املوظف الآتي :
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1 - القيــــام اأو ال�ستــــراك فـي ترويــــج الأقاويــل الكاذبــة والإ�ساعــات التي متــ�ض اجلهــاز 
اأو منت�سبيه اأو اأيا من اأجهزة الدولة واأدائها لواجباتها .

باأعمال وظيفته عن طريق  تت�سل  بيانات  اأو  اأو معلومات  باأي ت�سريح  الإف�ساء   -  2
اأو املقروءة ، وغريها  اأو املرئية  اأو غريها من و�سائل الإعالم امل�سموعة  ال�سحف 
من طرق الن�سر مبا فيها الو�سائل الإلكرتونية اإل اإذا كان م�سرحا له بذلك من 

الرئي�ض .
3 - الإهمال اأو التق�سري الذي يرتتب عليه �سياع حق من احلقوق املالية للدولة .

4 - القيام باأي ن�ساط �سيا�سي حمظور .
5 - تنظيم جتمعات اأو اعت�سامات داخل اأوخارج مكان العمل اأو ال�سرتاك فيها .

6 - ا�ستغالل وظيفته لتحقيق اأغرا�ض �سخ�سية .
7 - تقدمي اأي �سكوى كيدية �سد زمالئه اأو امل�سوؤولني �سواء فـي اجلهاز اأو فـي اجلهات 

اخلا�سعة لرقابته .

 الف�ضل الثاين ع�ضر
امل�ضاءلــة الإداريــة

املـــادة ) 143 (
كل ع�سو اأو موظف يخل بالواجبات وامل�سوؤوليات اأو يرتكب املحظورات املن�سو�ض عليها فـي 
القانون ولئحته التنفيذية اأو فـي هذه الالئحة اأو يخرج على مقت�سى الواجب فـي اأعمال 
وظيفته اأو يظهر مبظهر من �ساأنه الإخالل بكرامة الوظيفة ، يعاقب باإحدى العقوبات 

املن�سو�ض عليها فـي املـــادة ) 157( من هذه الالئحة .
ويعفى الع�سو اأو املوظف من العقوبة اإذا ثبت اأن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب 
�سدر اإليه من م�سوؤوله املبا�سر بالرغم من تنبيهه كتابة اإىل املخالفة ، وفـي هذه احلالة 

تكون امل�سوؤولية على م�سدر الأمر وحده .
ول ي�ساأل الع�سو اأو املوظف مدنيا اإل عن خطئه ال�سخ�سي .
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املـــادة ) 144 (
اأقواله  اإل بعد التحقيق معه كتابة و�سماع  اأو املوظف  ل يجوز توقيع عقوبة على الع�سو 

وحتقيق دفاعه ، ويجب اأن يكون القرار ال�سادر بتوقيع العقوبة م�سببا .
ويجوز بالن�سبة للمخالفات الب�سيطة اأن يكون التحقيق �سفاهة على اأن يثبت م�سمونه فـي 
القـــرار ال�ســـادر بتوقيع العقوبــــة ، وفـي هذه احلالة ل يجوز اأن تزيد العقوبة على الإنذار 

اأو اخل�سم من الراتب ملدة ثالثة اأيام .

املـــادة ) 145 (
ل يجوز م�ساءلة الع�سو اأو املوظف املوجود باخلدمة عن خمالفة غري مالية بعد انق�ساء 
اإذا كانت املخالفة ت�سكل جرمية جنائية فال  ثالث �سنوات من تاريخ وقوعها ، ومع ذلك 

ي�سقط احلق فـي امل�ساءلة الإدارية اإل ب�سقوط الدعوى العمومية .

املـــادة ) 146 (
تنقطع املدة املن�سو�ض عليها فـي املـــادة ) 145( من هذه الالئحة باأي اإجراء من اإجراءات 

التحقيق اأو التهام اأو املحاكمة ، وت�سري املدة من جديد ابتداء من تاريخ اآخر اإجراء .
بالن�سبة  انقطاعها  عليه  يرتتب  لأحدهم  بالن�سبة  املدة  انقطاع  فاإن  املتهمون  تعدد  واإذا 
للباقني ولو مل تكن قد اتخذت �سدهم اإجراءات قاطعة للمدة ، وت�سري املدة من جديد 

من تاريخ اآخر اإجراء اتخذ ب�ساأن املخالفة .

املـــادة ) 147 (
اإذا ن�سب اإىل الع�سو اأو املوظف ارتكاب خمالفة ، اأعد م�سوؤوله املبا�سر مذكرة تت�سمن ا�سمه 
لإحالته  الرئي�ض  على  للعر�ض  وذلك   ، اإليه  املن�سوبة  واملخالفة  املالية  ودرجته  ووظيفته 

للتحقيق .
تت�سمن  اأن  وجب   ، العمل  عن  املوظف  اأو  الع�سو  وقف  التحقيق  م�سلحة  اقت�ست  واإذا 
املذكرة امل�سار اإليها اقرتاح الوقف ومدته ومربراته ، فاإذا ثبت جدية هذه املربرات تعني 
التي  العمل للمدة  املوظف للتحقيق وقفه عن  اأو  الع�سو  اإحالة  املوافقة على  اأن تت�سمن 
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راتبه  ا�ستمرار �سرف  اأ�سهر مع  املدة ثالثة  تتجاوز هذه  األ  التحقيق معه على  يتطلبها 
الإجمايل خالل هذه الفرتة .

اأو املوظف بقرار وقفه عن العمل واملخالفة  اإخطار الع�سو  الدائرة املخت�سة  ويجب على 
املن�سوبة اإليه .

املـــادة ) 148 (
يتوىل التحقيق اأع�ساء املديرية العامة لالأعمال القانونية باجلهاز اأو من يكلفه الرئي�ض 

بذلك ، ويجب األ تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عنها بالن�سبة للمحال للتحقيق .

املـــادة ) 149 (
يجب على املحقق فور تلقيه قرار اإحالة الع�سو اأو املوظف للتحقيق اأن يحرر حم�سرا يثبت 
فيه - ف�سال عن البيانات الوظيفية اخلا�سة باملحقق - تاريخ �سدور هذا القرار ، وال�سلطة 
التي اأ�سدرته ، وتاريخ وروده اإليه ، واملخالفة مو�سوع التحقيق ، وا�سم الع�سو اأو املوظف 

املن�سوبة اإليه ، وبيان حالته الوظيفية ، وملخ�سا عن الأوراق املرفقة بالقرار .
وعلى املحقق اإخطار الع�سو اأو املوظف املحال اإىل التحقيق مبا هو من�سوب اإليه وبالتاريخ 

املحدد ل�سماع اأقواله .
املـــادة ) 150 (

يجــــب علــــى املحقــــق اأن يفتــــح حم�ســـرا للتحقيـــق فـي اليــــوم املحـــدد ل�سمــاع اأقــــوال الع�ســـو 
اأو املوظف املحال للتحقيق يت�سمن ما ياأتي :

وبياناته   ، للتحقيق  امل�ستدعى  املوظف  اأو  الع�سو  ح�سور  عدم  اأو  ح�سور  اإثبات   - 1
الوظيفية ، وتاريخ اإخطاره بال�ستدعاء للتحقيق .

حمل  املخالفة  مبو�سوع  التحقيق  معه  يجرى  الذي  املوظف  اأو  الع�سو  اإحاطة   - 2
التحقيق ، واإثبات ما يوجه اإليه من اأ�سئلة و�سماع اأقواله دون حلف اليمني واإثبات 
املحال  واأن مينح  التحقيق  الأ�سئلة عن مو�سوع  األ تخرج  ، ويجب  به  ما يجيب 

للتحقيق الفر�سة الكاملة لإبداء وجهة نظره واأوجه دفاعه .
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اإثبات  بعد  وذلك  اليمني  حلف  دون  �سماعها  التحقيق  �سري  ي�ستدعي  من  اأقوال   - 3
الكاملة  الفر�سة  مينح  اأن  على  بال�ستدعاء  اإخطاره  وتاريخ  الوظيفية  بياناته 

لالإدلء ب�سهادته .
مواجهة املحال للتحقيق باأقوال ال�سهود ، واإثبات اأقواله ب�ساأنها دون مواجهتهم .  - 4

اإثبات ما يقدم من اأوراق وم�ستندات اأو ما يطلع عليه املحقق منها ، على اأن يرفق   - 5
�سورا منها باملح�سر اإن كان ذلك ممكنا .

توقيع املحال للتحقيق وغريه ممن �سمع املحقق اأقوالهم على املح�سر ، واإذا رف�ض   - 6
اأحدهم التوقيع اأثبت ذلك باملح�سر مع ذكر اأ�سبابه اإن اأبديت .

اإثبات انتهاء التحقيق فـي اآخر املح�سر عقب النتهاء من �سماع الأقوال .  - 7
بنتيجة  مذكرة  انتهائه  عقب  يحرر  واأن   ، املحا�سر  جميع  على  املحقق  يوقع  اأن  ويجب 

التحقيق .
املـــادة ) 151 (

يجوز للمحقق اأن يطلب وقف الع�سو اأو املوظف عن العمل اإذا اقت�ست م�سلحة التحقيق 
ذلك باإعداد مذكرة تت�سمن مربرات الوقف ومدته ، فاإذا ثبت جدية هذه املربرات �سدر 
قرار وقفه من الرئي�ض ، مع ا�ستمرار �سرف راتبه الإجمايل خالل هذه املدة ، ول يجوز 
التحقيق  اإذا اقت�ست م�سلحة  ، وفـي جميع الأحوال  اأ�سهر  الوقف ثالثة  اأن تتجاوز مدة 
اإعداد مذكرة  املحقق  على  اأ�سهر وجب  لأكرث من ثالثة  العمل  الوقف عن  متديد فرتة 
بتمديد  الرئي�ض ل�ست�سدار قرار  التمديد ومدته وعر�سها على  تت�سمن مربرات  بذلك 

الفرتة من جمل�ض امل�ساءلة الإدارية املخت�ض .
وفـي هـــذه احلالــــة يجــوز للمجلــ�ض اأن يقــرر وقف �سرف ن�سف راتبه ، فـــاإذا حفظ التحقيــق 
اأو برئ الع�سو اأو املوظف ، اأو عوقب بالإنذار اأو اخل�سم من الراتب مبا ل يجاوز خم�سة 

اأيام �سرف اإليه ما يكون قد اأوقف من راتبه .

املـــادة ) 152 (
اإذا تبني للمحقق اأثناء التحقيق وجود خمالفة اأخرى غري التي يجري التحقيق ب�ساأنها ، 
وجب عليه اإعداد مذكرة بذلك تت�سمن حتديدا للمخالفة وا�سم الع�سو اأو املوظف املن�سوبة 
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اإليه ووظيفته ودرجته املالية ومدى ارتباط هذه املخالفة باملخالفة التي يجري التحقيق 
املخالفة  اإليه  املن�سوبة  املوظف  اأو  الع�سو  لإحالة  الرئي�ض  على  للعر�ض  وذلك   ، ب�ساأنها 

للتحقيق ، اأو لإجرائه مع الع�سو اأو املوظف املحال اإن كانت املخالفة من�سوبة اإليه .

املـــادة ) 153 (
اإذا راأى املحقق اأن املخالفة املن�سوبة اإىل الع�سو اأو املوظف ت�سكل جرمية جنائية وجب عليه 
اإعداد مذكرة بذلك للعر�ض على الرئي�ض لإبالغ الدعاء العام ، وفـي هذه احلالة يوقف 
التحقيق الإداري اإىل اأن ينتهي التحقيق مع املوظف جنائيا ، فاإذا انتهى التحقيق اإىل اإحالة 
اأن ي�سدر حكم  اأو املوظف للمحاكمة اجلزائية ا�ستمر وقف التحقيق الإداري اإىل  الع�سو 

نهائي فـي الدعوى اجلزائية .

املـــادة ) 154 (
يعـــد املحقـــق بعــد النتهـــاء مـن التحقيـــق مذكـرة تت�سمــن ملخ�سـا باأقـوال املحـــال للتحقيــق 
وال�سهود اإن وجدوا ، والنتيجة التي اأ�سفر عنها التحقيق ، وتعر�ض املذكرة على الرئي�ض 

لتخاذ ما يراه ب�ساأنها .

املـــادة ) 155 (
يجوز للرئي�ض حفظ التحقيق اأو توقيع عقوبة الإنذار اأو اخل�سم من الراتب ملدة ل تزيد 
على )30( ثالثني يوما فـي ال�سنة ومبا ل يجاوز ع�سرة اأيام فـي املرة الواحدة ، اأو اإحالة 
الإحالة  اأن يت�سمن قرار  ، على  املخت�ض  الإدارية  امل�ساءلة  اإىل جمل�ض  املوظف  اأو  الع�سو 

بيانا بالأفعال املن�سوبة اإليه .
 ويعترب الع�سو اأو املوظف حمال للم�ساءلة الإدارية اعتبارا من تاريخ �سدور هذا القرار ، 

ويتعني اإخطاره باجلل�سة قبل امليعاد املحدد لها مبدة خم�سة اأيام على الأقل .
وذلك  الب�سيطة  املخالفات  فـي  بالت�سرف  يتعلق  فيما  اإل  التفوي�ض  للرئي�ض  يجوز  ول 
بحفظ التحقيق اأو توقيع عقوبة الإنذار اأو اخل�سم من الراتب ملدة ل تزيد على ثالثة اأيام 

فـي املرة الواحدة ومبا ل يجاوز خم�سة ع�سر يوما فـي ال�سنة .
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ويكون التظلم من العقوبات امل�سار اإليها اإىل الرئي�ض خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 
اإخطار الع�سو اأو املوظف بقرار العقوبة ، على اأن يتم البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني 
يوما من تاريخ تقدميه ، ويعترب انق�ساء هذه املدة دون البت فـي التظلم مبثابة رف�سه ، 

وفـي جميع الأحوال يعترب القرار ال�سادر فـي �ساأن التظلم نهائيا .

املـــادة ) 156 (
مع مراعاة حكم املـــادة ) 155 ( من هذه الالئحة تكون امل�ساءلة الإدارية وتوقيع العقوبة 
من اخت�سا�ض املجل�ض الأعلى للم�ساءلة الإدارية ، اأو جمل�ض امل�ساءلة الإدارية باجلهاز ولو 
كان الع�سو اأو املوظف املخالف تابعا وقت امل�ساءلة لوحدة اأخرى طاملا وقعت املخالفة فـي 

اجلهاز ، اأو كان املخالف ينجز عمله حتت اإ�سراف اجلهاز .

املـــادة ) 157 (
العقوبات اجلائز توقيعها على الأع�ساء واملوظفني هي :

1 - الإنذار .
2 - اخل�سم من الراتب ملدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر فـي ال�سنة .

3 - احلرمان من العالوة الدورية .
4 - خف�ض الراتب فـي حدود عالوة .

5 - اخلف�ض اإىل الوظيفة والدرجة الأدنى مبا�سرة مع ا�ستحقاقه الراتب الذي و�سل 
اإليه فـي الدرجة التي خف�ض منها وعالوات وبدلت الوظيفة التي خف�ض اإليها .

6 - اخلف�ض اإىل الوظيفة والدرجة الأدنى مبا�سرة مع ا�ستحقاقه الراتب الذي كان 
يتقا�ساه قبل الرتقية اإىل الوظيفة والدرجة التي خف�ض منها وعالوات وبدلت 

الوظيفة التي خف�ض اإليها .
7 - الإحالة اإىل التقاعد .
8 - الف�سل من اخلدمة .

املـــادة ) 158 (
ي�سكل جمل�ض امل�ساءلة الإدارية من ثالثة اأع�ساء من بينهم رئي�ض املجل�ض والذي ي�سرتط 
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األ تقل درجة وظيفته عن الدرجة الثالثة واأل تقل درجة ع�سو املجل�ض عن درجة الع�سو 
اأو املوظف املحال اإىل امل�ساءلة الإدارية .

ال�سر  واأمني  باملجل�ض  العمل  نظام  يحدد  الرئي�ض  من  قرار  املجل�ض  بت�سكيل  وي�سدر 
والأع�ساء الحتياطيني ، ويختار رئي�ض املجل�ض من الأع�ساء الحتياطيني من يحل حمل 

الأع�ساء الأ�سليني فـي حال تعذر ح�سورهم .

املـــادة ) 159 (
يخت�ض جمل�ض امل�ساءلة الإدارية بالآتي :

النظر فـي اإيقاف الع�سو اأو املوظف ، اأو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا حلكم   - 1
املـــادة )151( من هذه الالئحة بالن�سبة اإىل �ساغلي وظائف الدرجة ال�سابعة وما 

دونها .
الالئحة  هذه  من   )157( املـــادة  فـي  عليها  املن�سو�ض  العقوبات  من  اأي  توقيع   - 2
بالن�سبة اإىل �ساغلي الوظائف امل�سار اإليها فـي البند ال�سابق ، عدا العقوبات التي 

يخت�ض بتوقيعها الرئي�ض .
اأحال  الرئي�ض  بتوقيعها  التي يخت�ض  العقوبات  اأي من  توقيع  املجل�ض مالءمة  راأى  واإذا 

الأوراق اإليه بقرار م�سبب ليتخذ ما يراه منا�سبا .

املـــادة ) 160 (
الإدارية  للم�ساءلة  الأعلى  املجل�ض  اإىل  الإدارية  امل�ساءلة  جمل�ض  قرار  من  التظلم  يكون 

خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإخطار الع�سو اأو املوظف بالقرار .

املـــادة ) 161 (
ي�سكل املجل�ض الأعلى للم�ساءلة الإدارية برئا�سة اأحد نائبي الرئي�ض وع�سوين ل تقل درجة 
وظيفتهما عن الدرجة الثالثة ، وفـي جميع الأحوال يجب األ تقل درجة ع�سـو املجل�ض عن 
درجة الع�سو اأو املوظف املحال للم�ساءلة ، وي�سدر بت�سكيل املجل�ض قرار من الرئي�ض يحدد 
نظام العمل به واأمني ال�سر والأع�ساء الحتياطيني ، ويختار رئي�ض املجل�ض من الأع�ساء 

الحتياطيني من يحل حمل الأع�ساء الأ�سليني فـي حال تعذر ح�سورهم .
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املـــادة ) 162 (
يخت�ض املجل�ض الأعلى للم�ساءلة الإدارية بالآتي :

1 - النظر فـي التظلمات املقدمة من قرارات جمل�ض امل�ساءلة الإدارية ، وتكون قراراته 
فـي �ساأن هذه التظلمات نهائية .

2 - النظر فـي اإيقاف الع�سو اأو املوظف ، اأو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا حلكم 
املادة )151( من هذه الالئحة بالن�سبة اإىل �ساغلي الدرجة ال�ساد�سة وما يعلوها .

3 - توقيع اأي من العقوبات املن�سو�ض عليها فـي املـــادة )157( من هذه الالئحة على 
�ساغلي الوظائف امل�سار اإليها فـي البند ال�سابق .

املـــادة ) 163 (
يجوز   ، الإدارية  امل�ساءلة  قرارات جمل�ض  التظلمات من  فـي  ال�سادرة  القرارات  عدا  فيما 
التظلم من القرارات ال�سادرة عن املجل�ض الأعلى للم�ساءلة الإدارية املن�سو�ض عليها فـي 
البندين )2 و3( من املـــادة )162( من هذه الالئحة بطلب يقدم اإىل الرئي�ض خالل )30( 
ثالثيـــن يومــا من تاريـــخ اإخطـــار الع�ســو اأو املوظـــف بالقـــرار ، وللرئيـــ�ض رفـــ�ض التظلــــم 
اأو اإلغاء القرار ال�سادر بتوقيع العقوبة اأو تعديله وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 
تقدمي التظلم ، ويعترب انق�ساء هذه املدة دون البت فـي التظلم مبثابة رف�سه ، وفـي جميع 

الأحوال يعترب القرار ال�سادر فـي �ساأن التظلم نهائيا .

املـــادة ) 164 (
اأمام  مرتبطة  خمالفات  اأو  خمالفة  بارتكاب  املتهمني  واملوظفني  الأع�ساء  م�ساءلة  تكون 
املجل�ض الأعلى للم�ساءلة الإدارية متى كان اأحدهم �ساغال لوظيفة من الدرجة ال�ساد�سة 

وما يعلوها .

املـــادة ) 165 (
ل تكون جل�سات جمل�ض امل�ساءلة �سحيحة اإل بح�سور جميع اأع�سائه ، وت�سدر القرارات 

باأغلبية الأ�سوات .
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املـــادة ) 166 (
ملجل�ض امل�ساءلة اأن يجري ما يراه لزما من التحقيقات و�سماع ال�سهود الذي يرى وجها 

ل�سماع اأقوالهم .

املـــادة ) 167 (
يجب على اأمني �سر جمل�ض امل�ساءلة املخت�ض اأن يقيد قرارات اإحالة الأع�ساء واملوظفني 
اإىل املجل�ض فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض فور ورودها اإليه ، واأن يعد بيانا بها ، ويثبت فـي 
هذا ال�سجل رقم قـرار الإحالة وتاريخه وا�سم الع�سو اأو املوظف املحال ووظيفته ودرجته 

املالية ، واملخالفات املن�سوبة اإليه .
وعلى اأمني �سر املجل�ض اأن يعد ملفا با�سم املحال يودع فيه قرار الإحالة وحما�سر التحقيقات 
اإليه ، ومذكرة املحقق بنتيجة التحقيق ، وغري  التي اأجريت فـي �ساأن املخالفات املن�سوبة 

ذلك من الأوراق املرفقة بالقرار .

املـــادة ) 168 (
يجب على اأمني �سر جمل�ض امل�ساءلة املخت�ض اأن يعر�ض امللف امل�سار اإليه فـي املـــادة )167( 
من هذه الالئحة على رئي�ض املجل�ض خالل ثالثة اأيام على الأكرث من تاريخ تلقي قرار 
الإحالة ليحدد موعدا لبدء امل�ساءلة خالل اأ�سبوعني على الأكرث من التاريخ امل�سار اإليه .

يت�سمن  اأن  على  امل�ساءلة  بدء  بتاريخ  املحال  املوظف  اأو  الع�سو  اإخطار  ال�سر  اأمني  وعلى 
الإخطار حتديدا وا�سحا للمخالفة املن�سوبة له وذلك قبل موعد بدء امل�ساءلة بخم�سة اأيام 

على الأقل .
وتكون جميع اإخطارات جمل�ض امل�ساءلة بخطابات ر�سمية ، ويخطر الع�سو اأو املوظف على 
عنوان عمله ، فاإذا كان موقوفا اأو منقطعا عن العمل اأخطر على عنوانه الثابت فـي ملف 

خدمته اأو اأي عنوان اآخر يكون قد اأخطر به جهة عمله .

املـــادة ) 169 (
يجب على الع�سو اأو املوظف املحال اإىل جمل�ض امل�ساءلة اأن يح�سر اجلل�سات بنف�سه ، واأن 
يبدي دفاعه كتابة ، ويجوز له اأن ي�ستعني بوكيل عنه واأن يطلب ا�ستدعاء ال�سهود ل�سماع 

اأقوالهم .
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اإخطارا �سحيحا  اإخطاره  امل�ساءلة رغم  اأو املوظف عن ح�سور جل�سات  الع�سو  واإذا امتنع 
فللمجل�ض اأن ي�ستمر فـي اإجراءات امل�ساءلة ، ول يجوز اعتبار امتناعه عن احل�سور اعرتافا 

باملخالفة املن�سوبة اإليه اأو �سببا م�سددا للعقوبة فـي حال اإدانته .
وعلى اأمني �سر املجل�ض اأن يحرر حما�سر جلل�سات امل�ساءلة يثبت فيها ما مت من اإجراءات 
وما اأجري من حتقيقات وما اتخذ من قرارات ، ويجب اأن توقع هذه املحا�سر من رئي�ض 

واأع�ساء املجل�ض واأمني ال�سر .

املـــادة ) 170 (
للع�سو اأو املوظف حق الطالع على حما�سر اجلل�سات وما اأجري معه من حتقيقات قبل 
اإحالته اإىل جمل�ض امل�ساءلة فـي املوعد الذي يحدد لذلك من قبل رئي�ض املجل�ض ، وله احلق 

فـي احل�سول على �سورة مما اأجري معه من حتقيقات .

املـــادة ) 171 (
للمجل�ض اأن ي�ستعني مبن يراه لإبداء الراأي فـي امل�سائل الفنية املتعلقة باملخالفة املن�سوبة 
اإحدى وحدات  اأو موظفـي  الأع�ساء واملوظفني باجلهاز  اأن يكون من بني  ، على  للمحال 

اجلهاز الإداري للدولة .

املـــادة ) 172 (
الع�سو  اأن يخطر  املجل�ض  �سر  اأمني  وعلى   ، م�سببا  امل�ساءلة  قرار جمل�ض  يكون  اأن  يجب 
اأيام على الأكرث من تاريخ  القرار خالل �سبعة  املوظف والدائرة املخت�سة ب�سورة من  اأو 

�سدوره ، ويجب على الدائرة املخت�سة تنفيذ القرار فور اإخطارها به .

املـــادة ) 173 (
هذه  من   )155( للمادة  وفقا  الرئي�ض  من  ي�سدر  الذي  العقوبة  قرار  من  التظلم  يقدم 

الالئحة اإىل الدائرة املخت�سة با�سم الرئي�ض ويجب اأن ي�ستمل التظلم على ما ياأتي :
ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته املالية .  - 1

التي �سدر  واملخالفة  به  املتظلم  علم  وتاريخ  وتاريخ �سدوره  منه  املتظلم  القرار   - 2
القرار ب�ساأنها والأ�سباب التي ي�ستند اإليها املتظلم . 
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ويجب اأن يكون التظلم مذيال بتوقيع املتظلم وتاريخ تقدميه ، واأن يكون مرفقا به �سورة 
من القرار املتظلم منه ، وللمتظلم اأن يرفق بتظلمه ما يراه من م�ستندات .

املـــادة ) 174 (
يجب على مدير الدائرة املخت�سة اأن يقيد التظلمات فور تقدميها فـي ال�سجل املعد لذلك 
، واأن يثبت فـي هذا ال�سجل ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته املالية ، ورقم  برقم مت�سل�سل 
القرار املتظلم منه وتاريخ �سدوره والعقوبة التي ن�ض عليها ، واملخالفة التي �سدر ب�ساأنها 

وبيانا بامل�ستندات املرفقة بالتظلم .
وعلى مدير الدائرة املخت�سة اأن يعد ملفا برقم التظلم املثبت بال�سجل وا�سم املتظلم ، واأن 

يودع فيه التظلم وما اأرفق به من م�ستندات .

املـــادة ) 175 (
لالأعمال  العامة  املديرية  اإىل  التظلم  ملف  يحيل  اأن  املخت�سة  الدائرة  مدير  على  يجب 

القانونية لبحثه واإعداد مذكرة ب�ساأنه تت�سمن الآتي :
ملخ�ســــا بوقائـــع املو�ســـوع وعلى وجه اخل�سو�ض املخالفة التي ن�سبت اإىل الع�سو   - 1
اأو املوظــــف والأ�سبــــاب التــــي بنــــي عليهـــا القــــرار املتظلم منــــه وتاريخ علـــم الع�ســـو 
اأو املوظف بهذا القرار ، وتاريخ تقدمي التظلم ، والأ�سباب التي ي�ستند اإليها املتظلم .

النتيجة التي اأ�سفر عنها بحث التظلم من حيث ال�سكل واملو�سوع .  - 2

املـــادة ) 176 (
يعر�ض ملف التظلم مرفقا به مذكرة بحث التظلم امل�سار اإليها فـي املـــادة )175( من هذه 
اأو ب�سحب القرار املتظلم  الالئحة على الرئي�ض لإ�سدار قرار ب�ساأن التظلم ، اإما برف�سه 
القرار فـي جميع الأحوال خالل )30(  اأن ي�سدر  ، على  اأخف  اإىل عقوبة  اأو بتعديله  منه 

ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم .
فـي  وم�سمونه  التظلم  �ساأن  فـي  ال�سادر  القرار  يقيد  اأن  املخت�سة  الدائرة  مدير  وعلى 
ال�سجل املعد لذلك ، واأن يخطر املتظلم ب�سورة من القرار خالل خم�سة اأيام على الأكرث 

من تاريخ قيده .



اجلريدة الر�سمية العدد )972(

- 52 -

املـــادة ) 177 (
�سر  اأمني  اإىل  الإدارية  امل�ساءلة  ي�سدر من جمل�ض  الذي  العقوبة  قرار  التظلم من  يقدم 

املجل�ض الأعلى للم�ساءلة الإدارية با�سم رئي�ض املجل�ض .
ويجب اأن ي�ستمل التظلم على البيانات املن�سو�ض عليها فـي املادة )173( من هذه الالئحة ،

وعلى اأمني �سر املجل�ض اأن يقيد التظلمات فور تقدميها برقم مت�سل�سل فـي ال�سجل املعد 
هذه  من   )174( املادة  فـي  عليها  املن�سو�ض  البيانات  ال�سجل  هذا  فـي  يثبت  واأن   ، لذلك 
الالئحة واأن يعد ملفا برقم التظلم املثبت فـي ال�سجل امل�سار اإليه وا�سم املتظلم يودع فيه 

التظلم وما اأرفق به من م�ستندات .

املـــادة ) 178 (
يجب على اأمني �سر املجل�ض الأعلى للم�ساءلة الإدارية اأن يقوم ب�سم ملف امل�ساءلة اخلا�ض 
باملتظلم من جمل�ض امل�ساءلة الإدارية الذي اأ�سدر القرار املتظلم منه اإىل ملف التظلم ، واأن 
يعر�ســـه علــى املجلــ�ض الأعلى للم�ساءلــة الإداريــة للنظر فـي التظلم والبت فيه اإما برف�سه 
اأن  ، وفـي جميع الأحوال يجب  اأخف  اإىل عقوبة  اأو بتعديله  باإلغاء القرار املتظلم منه  اأو 

ي�سدر القرار فـي �ساأن التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وعلى اأمني �سر املجل�ض اأن يقيد القرار ال�سادر فـي �ساأن التظلم وم�سمونه فـي ال�سجل املعد 
لذلك ، واأن يخطر املتظلم ب�سورة من القرار خالل خم�سة اأيام على الأكرث من تاريخ قيده .

املـــادة ) 179 (
يقدم التظلم من قرار العقوبة الذي ي�سدر من املجل�ض الأعلى للم�ساءلة الإدارية اإىل اأمني 
اأن ي�ستمل التظلم على البيانات املن�سو�ض عليها فـي  �سر املجل�ض با�سم الرئي�ض ، ويجب 

املـادة )173( من هذه الالئحة .
وعلـــى اأميـــن �ســـر املجلـــ�ض اأن يقيــــد التظلمـات وبياناتهـــا فـــور تقدميهـــا برقـــم مت�سل�ســــل 
فـي ال�سجل املعد لذلك ، واأن يعد ملفا للتظلم على النحو املن�سو�ض عليه فـي املـــادة )177( 

من هذه الالئحة .
املـــادة ) 180 (

يجب على اأمني �سر املجل�ض الأعلى للم�ساءلة الإدارية اأن يقوم ب�سم ملف امل�ساءلة اخلا�ض 
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لبحثه  القانونية  لالأعمال  العامة  املديرية  اإىل  يحيله  واأن   ، التظلم  ملف  اإىل  باملتظلم 
واإعداد مذكرة ب�ساأنه .

وتعر�ض املذكرة - مرفقا بها امللفات امل�سار اإليها - على الرئي�ض لإ�سدار القرار ب�ساأن التظلم 
اإما برف�سه اأو باإلغاء القرار املتظلم منه اأو بتعديله اإىل عقوبة اأخف ، على اأن ي�سدر القرار 

فـي جميع الأحوال خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم .
التظلم  ب�ساأن  ال�سادر  القرار  يقيد  اأن  الإدارية  للم�ساءلة  الأعلى  املجل�ض  �سر  اأمني  وعلى 
، واأن يخطر املتظلم ب�سورة من القرار خالل خم�سة  وم�سمونه فـي ال�سجل املعد لذلك 

اأيام على الأكرث من تاريخ قيده .

املـــادة ) 181 (
يجب على ع�سو جمل�ض امل�ساءلة التنحي اإذا قام به �سبب يوجب ذلك وفقا للقواعد العامة 
قرارات  من  املتظلم  اأو  الإدارية  امل�ساءلة  اإىل  املحال  املوظف  اأو  وللع�سو   ، املحاكمات  فـي 
جمل�ض امل�ساءلة الإدارية حق العرتا�ض على اأي ع�سو من اأع�ساء املجل�ض اإذا كان هناك 
�سبب يوجب ذلك وعلى الرئي�ض اأن يف�سل فـي هذا العرتا�ض ، فاإذا قبل العرتا�ض اأو تنحى 

الع�سو ، حل حمله اأحد الأع�ساء الحتياطيني .

املـــادة ) 182 (
اإذا راأى جمل�ض امل�ساءلة اأن الأفعال املن�سوبة اإىل الع�سو اأو املوظف ت�سكل جرمية جنائية 

وجب اإبالغ الرئي�ض بذلك لإحالة الع�سو اأو املوظف اإىل الدعاء العام .

املـــادة ) 183 (
توقف اإجراءات امل�ساءلة الإدارية فـي الأحوال التي يتقرر فيها اإحالة الع�سو اأو املوظف اإىل 
املحاكمة اجلزائية ، وذلك اإىل اأن ي�سدر حكم نهائي من املحكمة املخت�سة ، وتعاد الأوراق 
بعــد ذلك اإلـــــى جملــــ�ض امل�ساءلــــة الإداريـــة املختـــ�ض لتخـــاذ ما يلزم نحـــو م�ساءلـــة الع�ســو 

اأو املوظف . 

املـــادة ) 184 (
تنق�سي امل�ساءلة الإدارية بوفاة الع�سو اأو املوظف املحال اإىل امل�ساءلة الإدارية .
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املـــادة ) 185 (
ل مينع انتهاء خدمة الع�سو اأو املوظف لأي �سبب من الأ�سباب -عدا الوفاة - من ال�ستمرار 

فـي م�ساءلته اإداريا اإذا كان قد بدئ فـي التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز فـي املخالفات املالية التي يرتتب عليها �سياع حق من حقوق اخلزانة العامة للدولة 
انتهاء  التحقيق معه قبل  فـي  املخت�ض ولو مل يكن قد بدئ  امل�ساءلة  اإىل جمل�ض  اإحالته 

خدمته ، وذلك خالل ثالث �سنوات من تاريخ انتهاء خدمته .
املـــادة ) 186 (

تكون م�ساءلة الع�سو اأو املوظف الذي انتهت خدمته فـي احلالت املن�سو�ض عليها فـي املـــادة 
اأمام املجل�ض الذي كان يخت�ض مب�ساءلته وقت وقوع املخالفة ،  )185( من هذه الالئحة 
ومع عدم الإخالل با�سرتداد الأموال التي قد ت�سبب فـي �سياعها على الدولة ، توقع عليه 

عقوبة مالية ل جتاوز الراتب الذي كان يتقا�ساه فـي ال�سهر الذي وقعت فيه املخالفة .
ويكــون التظلــم من قــرار العقوبــة وفــق الأحكــــام املن�سـو�ض عليهــا فـي هـذا الف�ســل ح�ســب 

الأحوال .
املـــادة ) 187 (

عند توقيع اإحدى العقوبتني املن�سو�ض عليهما فـي البندين )5 ، 6( من املـــادة )157( من 
هذه الالئحة ي�ستحق الع�سو اأو املوظف عالوات وبدلت درجة الوظيفة التي خف�ض اإليها 
مبراعاة �سروط ا�ستحقاقها ، وحتدد اأقدميته فـي هذه الوظيفة بذات تاريخ اأقدميته فـي 
الوظيفة التي خف�ض منها ، ويكون ترتيب اأقدميته بني �ساغلي الوظيفة التي خف�ض اإليها 
باأن يو�سع فـي مركز �سابق على من يتحد معه فـي تاريخ �سغل هذه الوظيفة وفـي مركز 
اأ�سبق منه فـي تاريخ �سغلها ، ول يحول توقيع العقوبات املن�سو�ض عليها فـي  تال ملن هو 
البندين امل�سار اإليهما دون ترقية الأع�ساء واملوظفني التالني له فـي ترتيب الأقدمية قبل 

انق�ساء املدد املقررة باملـــادة )55( من هذه الالئحة والتي متنع ترقيته خاللها .
املـــادة ) 188 (

كل ع�سو اأو موظف يحب�ض احتياطيا على ذمة ق�سية يعترب موقوفا عن عمله مدة حب�سه 
ويوقف �سرف ن�سف راتبه ، فاإذا حفظ التحقيق اأو مل يق�ض باإدانته �سرف له ما اأوقف 

من راتبه .
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املـــادة ) 189 (
 ، �سجنه  يعترب موقوفا عن عمله مدة  تنفيذا حلكم جزائي  ي�سجن  اأو موظف  كل ع�سو 
ويحرم من راتبه عن هذه املدة ، وذلك دون الإخالل بحكم املادتني )195 و203( من هذه 

الالئحة .
واإذا ثبت اأن الع�سو اأو املوظف يعول اأحدا ممن تلزمه نفقتهم واأن راتبه هو م�سدر معي�ستهم 
الوحيد ي�سرف اجلهاز له ن�سف راتبه الإجمايل على اأن يق�سم بينهم بالت�ساوي فـي حال 

تعددهم ، وذلك اإىل اأن ي�سدر قرار باإنهاء خدمته اأو عودته اإىل عمله .

املـــادة ) 190 (
كل ع�سو اأو موظف ي�سدر �سده حكم جزائي غري نهائي فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف 
اأو الأمانة يعترب موقوفا عن عمله ، ويوقف �سرف ن�سف راتبه حتى ي�سري احلكم نهائيا ، 

فاإذا األغيت العقوبة اأو مل يق�ض باإدانته �سرف له ما اأوقف من راتبه .

املـــادة ) 191 (
اإذا وجه للع�سو اأو املوظف اتهام جنائي ، فال يجوز م�ساءلته اإداريا فيما يتعلق بهذا التهام 
اإل بعد �سدور حكم نهائي من املحكمة املخت�سة ، ول مينع احلكم بالرباءة من امل�ساءلة 

الإدارية اإذا توافرت اأركانها .
ويكون للحكم اجلزائي حجيته القاطعة ، فال يجوز عند امل�ساءلة الإدارية مناق�سة احلكم 

اأو اأ�سبابه اأو قبول اأي بينة �سده .

املـــادة ) 192 (
متحى العقوبات التي توقع على الع�سو اأو املوظف بانق�ساء املدد الآتية :

فـي حالتي الإنذار اأو اخل�سم من الراتب ملدة ل تزيد على خم�سة  1 - �ستــــة اأ�سـهـر : 
اأيام .

فـي حالة اخل�سم من الراتب ملدة تزيد على خم�سة اأيام . 2 - �ســــنـــــــــــــــــــــــــــة : 
بالن�سبة اإىل العقوبات الأخرى . 3 - �سنة ون�سف : 
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املـــادة ) 193 (
يتــــم حمــو العقوبــات املوقعــــة علــى �ساغلـــي وظائــف الدرجـــة ال�سابعــــة ومـــا دونهـــا بقـــرار 
توقيع  �سلوكه وعمله منذ  اأن  لها  تبني  اإذا  املوظف  اأو  الع�سو  بناء على طلب  اللجنة  من 
اجلزاء مر�سيان ، وذلك من واقع تقارير تقومي الأداء الوظيفـي ال�سنوية وملف خدمته 

وما يبديه م�سوؤولوه .
 ويتم حمو العقوبات املوقعة على �ساغلي وظائف الدرجة ال�ساد�سة وما يعلوها بقرار من 

الرئي�ض ووفق ال�سوابط امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة .

املـــادة ) 194 (
 يرتتب على حمو العقوبة اعتبارها كاأن مل تكن بالن�سبة للم�ستقبل ، وترفع اأوراق العقوبة 

وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الع�سو اأو املوظف .

الف�ضل الثالث ع�ضر
انتهـاء اخلدمـة
املـــادة ) 195 (

تنتهي خدمة الع�سو اأو املوظف لأحد الأ�سباب الآتية :
بامل�ستند  الوارد  امليالد  بتاريخ  ال�سن  هذه  ح�ساب  عند  ويعتد   ، ال�ستني  �سن  بلوغ   - 1

املقدم كم�سوغ للتعيني ، ول يعتد باأي م�ستند اآخر يقدم بعد ذلك .
عدم اللياقة للخدمة �سحيا بقرار من اجلهة الطبية املخت�سة ، على اأن ي�سدر هذا   - 2
القرار بعد ا�ستنفاد الإجازة املر�سية ، ما مل يطلب الع�سو اأو املوظف اإنهاء خدمته 

قبل انتهاء هذه الإجازة .
ال�ستقالة .  - 3

فقد اجلن�سية العمانية .  - 4
امل�ساءلة الإدارية  اأو الف�سل من اخلدمة بقرار من جمل�ض  التقاعد  اإىل  الإحالة   - 5

املخت�ض .
احلكم نهائيا بعقوبة جناية اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة .  - 6
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 ، 7 - احل�سول على تقريرين متتاليني فـي تقومي الأداء الوظيفـي مبرتبة �سعيف 
وذلك بناء على اقرتاح اللجنة .

8 - الوفــاة ، وتعترب خدمته منتهية من اليوم التايل للوفاة .

املـــادة ) 196 (
يجوز مد خدمة الع�سو اأو املوظف الذي يبلغ �سن ال�ستني ، بقرار من الرئي�ض اإذا اقت�ست 
امل�سلحة العامة ذلك ملدة �سنة قابلة للتجديد وبحد اأق�سى خم�ض �سنوات ، ويتعني اتخاذ 

اإجراءات املد قبل بلوغ ال�سن بثالثة اأ�سهر على الأقل .
وي�ستمر تطبيق اأحكام هذه الالئحة على الع�سو اأو املوظف خالل فرتة مد اخلدمة .

املـــادة ) 197 (
للع�ســو اأو املوظـــف اأن يقـــدم ا�ستقالتــــه مــن وظيفتـــه كتابــة دون اأن تكــون مقيــدة ب�ســرط ، 

ول تكون ال�ستقالة مقبولة اإل مبوافقة الرئي�ض .
ويجب البت فـي طلب ال�ستقالة بالقبول اأو الرف�ض خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميها واإل اعتربت مقبولة حكما .
ويجوز خالل هذه املدة اإرجاء قبول ال�ستقالة ملوعد اآخر لأ�سباب تتعلق مب�سلحة العمل .

املـــادة ) 198 (
اإل بعد انتهاء  اأو املوظف حمال اإىل امل�ساءلة الإدارية فال تقبل ا�ستقالته  اإذا كان الع�سو 

امل�ساءلة بغري عقوبة الإحالة اإىل التقاعد اأو الف�سل من اخلدمة .

املـــادة ) 199 (
يجب على الع�سو اأو املوظف الذي تقدم با�ستقالته اأن ي�ستمر فـي عمله اإىل اأن يتم اإخطاره 
بقرار قبول ال�ستقالة اأو اإىل اأن تنق�سي املدة املن�سو�ض عليها فـي املـــادة ) 197( من هذه 

الالئحة ، ما مل يتم اإخطاره باإرجاء قبول ا�ستقالته .

املـــادة ) 200 (
يعترب الع�سو اأو املوظف مقدما ا�ستقالته فـي احلالتني الآتيتني :



اجلريدة الر�سمية العدد )972(

- 58 -

اأو )50 ( خم�سني يوما غري  اإذا تغيب عن عمله مدة )30( ثالثني يوما مت�سلة   - 1
مت�سلة فـي ال�سنة ، وتعترب خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه اإذا كانت املدة 
مت�سلة ، ومن اليوم التايل لكتمال مدة التغيب اإذا كانت غري مت�سلة ، ما مل يعد 
اإىل عمله خالل اأ�سبوع من اكتمال اإحدى املدتني ويقدم عذرا مقبول ، وي�ستثنى 

من �سرط العودة خالل هذا الأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهري .
فاإذا عاد الع�سو اأو املوظف وقدم عذرا مقبول ح�سبت مدة الغياب اإجازة اعتيادية 
اإجازاته  ملدة  الأق�سى  احلد  مبراعاة  وذلك   ، منها  ر�سيده  به  ي�سمح  ملا  وفقا 
اأو جزء منه  راتبه  واإل حرم من   ، الالئحة  فـي هذه  عليه  املن�سو�ض  العتيادية 

ح�سب الأحوال .
اأما اإذا عاد خالل الأجل امل�سار اإليه ومل يقدم عذرا ، اأو قدم عذرا غري مقبول ، حرم 

من راتبه عن مدة تغيبه مع عدم الإخالل مب�ساءلته اإداريا .
اإذا التحق بخدمة حكومة اأو جهة اأجنبية �سواء داخل ال�سلطنة اأو خارجها بدون   - 2
ترخي�ض من اجلهاز ، وتعترب خدمته منتهية من تاريخ التحاقه باخلدمة لدى 

هذه احلكومة اأو اجلهة .
اتخذت  اإذا كانت قد  فـي احلالتني  املوظف م�ستقيال  اأو  الع�سو  اعتبار  ول يجوز 

�سده اإجراءات امل�ساءلة الإدارية .
املـــادة ) 201 (

اإذا عوقب الع�سو اأو املوظف بالإحالة اإىل التقاعد اأو الف�سل من اخلدمة انتهت خدمته من 
تاريخ القرار ال�سادر بالعقوبة . 

ويتعني اأن يخلي طرفه فـي هذه احلالة خالل اأ�سبوع على الأكرث من تاريخ �سدور القرار .
وي�ستحق الع�سو اأو املوظف راتبه الإجمايل حتى تاريخ اإخالء طرفه اإذا مل يكن موقوفا 
عن العمل ، فاإذا كان موقوفا عن العمل ا�ستحق ما يتقا�ساه من راتب اأثناء وقفه حتى هذا 

التاريخ .
املـــادة ) 202 (

اإذا فقد الع�سو اأو املوظف جن�سيته العمانية لأي �سبب من الأ�سباب ، اعتربت خدمته منتهية 
من تاريخ فقدها ، وي�ستحق تعوي�سا يعادل راتبه الإجمايل حتى تاريخ اإخالء طرفه .
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املـــادة ) 203 (
اأو بعقوبة فـي جرمية خملة  املوظف حكم نهائي بعقوبة جناية  اأو  الع�سو  اإذا �سدر على 
بال�سرف اأو الأمانة اعتربت خدمته منتهية من تاريخ �سدور احلكم عليه ابتدائيا بالعقوبة .

املـــادة ) 204 (
تقوم الدائرة املخت�سة باإخطار الع�سو اأو املوظف بتاريخ بلوغه ال�سن القانونية لالإحالة 

اإىل التقاعد قبل بلوغ ال�سن ب�ستة اأ�سهر على الأقل .
وتعد الدائرة امل�سار اإليها م�سروع قرار اإنهاء اخلدمة قبل بلوغ ال�سن بثالثة اأ�سهر .

املـــادة ) 205 (
 تقوم الدائرة املخت�سة باإعداد م�سروع قرار اإنهاء اخلدمة لأي �سبب من الأ�سباب املن�سو�ض 
اإنهاء  �سبب  القرار  ويبني   ، ال�سبب  حتقق  فور  الالئحة  هذه  من   )195( املادة  فـي  عليها 

اخلدمة وتاريخ حتققه ، وي�سدر خالل اأ�سبوع على الأكرث من تاريخ حتقق ال�سبب .

املـــادة ) 206 (
ي�سلم الع�سو اأو املوظف �سورة من قرار اإنهاء اخلدمة ، وتودع �سورة منه فـي ملف خدمته ،

تقاعد  اإىل �سندوق  الغر�ض  لهذا  املعدة  والنماذج  الأوراق  باقي  اأخرى مع  وتر�سل �سورة 
 ، القرار  اعتماد  تاريخ  من  الأكرث  على  اأ�سبوع  خالل  ال�سلطاين  البالط  ديوان  موظفـي 

وذلك لتخاذ اإجراءات �سرف م�ستحقات ما بعد اخلدمة .
املـــادة ) 207 (

نفقات حتنيط  يتحمل اجلهاز  ال�سلطنة  تواجده خارج  اأثناء  املوظف  اأو  الع�سو  توفى  اإذا 
ونقل اجلثمان ، ومقابل نقل اأمتعته فـي حدود مائة كيلو جرام ، وتذكرة �سفر جوا بالدرجة 

ال�سياحية ل�سخ�ض واحد ملرافقة اجلثمان ، وذلك فـي احلالت الآتية :
1 - اإذا كان موفدا فـي مهمة ر�سمية اأو للتدريب .

2 - اإذا كان مرخ�سا له بالدرا�سة على نفقته اخلا�سة اأو على نفقة احلكومة .
3 - اإذا كان مرخ�سا له باإجازة لأداء المتحان .

4 - اإذا كان معارا ، وكان نظام اجلهة املعار اإليها ل يكفل كامل هذه النفقات .
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املـــادة ) 208 (
يتحمل اجلهاز النفقات املن�سو�ض عليها فـي املـــادة )207( من هذه الالئحة - عدا نفقات 
نقل الأمتعة ال�سخ�سية - فـي حالة وفاة اأحد اأفراد عائلة الع�سو اأو املوظف املقيمني معه 
امل�سار  املـــادة )207(  ، 4( من  فـي اخلارج فـي احلالتني املن�سو�ض عليهما فـي البندين )2 

اإليها متى كان نظام اجلهة املعار اإليها ل يكفل كامل هذه النفقات .

الف�ضل الرابع ع�ضر
الأحكام النتقالية

املـــادة ) 209 (
ينقــــل الأع�ســــاء واملوظفــون املوجـــــودون فـي اخلدمـــــة فـي تاريــخ العمـــــل بهــــذه الالئحــــة 
اإىل الوظائف والدرجات املعادلة لوظائفهم ودرجاتهم وفئاتهم احلالية ، وذلك على النحو 
املو�سح بجدول معادلة وظائف ودرجات اأع�ساء وموظفـي اجلهاز املبني فـي امللحق رقم )8( 

املرفق بهذه الالئحة .

املـــادة ) 210 (
يكون ترتيب الأقدمية بني املنقولني اإىل درجة واحدة وفقا حلكم املـــادة )209( من هذه 

الالئحة بح�سب اأو�ساعهم ال�سابقة .

املـــادة ) 211 (
مع مراعاة حكم املـــادة )51( من هذه الالئحة ، ل يحول دون ترقية الأع�ساء واملوظفني 
املوجودين فـي اخلدمة فـي تاريخ العمل باأحكام هذه الالئحة عدم ا�ستيفاء �سرط املوؤهل 

العلمي اأو مدة اخلربة الكلية املطلوبة ل�سغل الوظيفة الأعلى . 
 



اجلريدة الر�سمية العدد )972(

- 61 -

ملحق رقم )1(
جدول وظائف ودرجات الأع�ضاء واملوظفني

اأول : جدول الأع�ضاء

الأع�ضــــــــــاءالدرجـــــــــة

م�ست�ســـــارالأولـــــــى

خبري اأول رقابةالثانيـــــــة

خبري رقابـيالثالثــــــة

اأخ�سائي اأول رقابةالرابعــــة

اأخ�سائي رقابةاخلام�ســــة

مراقـــــب اأولال�ساد�ســــة

مراقــــــــبال�سابعــــة

مراجــع اأولالثامنـــــة

مراجــــعالتا�سعــــة

مراجع م�ساعدالعا�ســـــرة

مراجع متدرباحلاديـــة ع�ســرة
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ثانيا : جدول املوظفني

املوظفــــــونالدرجـــة
م�ست�سار اإداري / م�ست�سار مايل / م�ست�سار قانوين / م�ست�سار فنيالأولــــــى

خبري فني اأول / خبري مايل اأول / خبري اإداري اأول / الثانيــــــة
خبري اأول تخطيط / خبري اأول تدريب

خبري فني / خبري مالـي / خبري اإداري / خبري تخطيط / الثالثـــــــة
خبري تدريب

اأخ�سائي فني اأول / اأخ�سائي مايل اأول / اأخ�سائي اإداري اأول / الرابعــــــة
اأخ�سائي اأول تخطيط / اأخ�سائي اأول تدريب

اأخ�سائي فني / اأخ�سائي مايل / اأخ�سائي اإداري / اخلام�ســـــة
اأخ�سائي تخطيط / اأخ�سائي تدريب

م�سرف حا�سب اآيل اأول / م�سرف مايل اأول / م�سرف اإداري اأول / ال�ساد�ســـــة
م�سرف اأول تخطيط / م�سرف اأول تدريب

م�سرف حا�سب اآيل / م�سرف مايل / م�سرف اإداري / ال�سابعــــــة
م�سرف تخطيط / م�سرف تدريب

مربمج اأول /  حملل نظم اأول /  حملل مايل اأول / الثامنـــــة
باحث اإداري اأول

مربمج / حملل نظم / حملل مايل / باحث اإداريالتا�سعـــــة

مربمج م�ساعد / حملل نظم م�ساعد / حما�سب )اأ( / العا�ســـــرة
اإداري )اأ( / من�سق )اأ( / معالج بيانات )اأ(
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تابع ثانيا : جدول املوظفني

املوظفـــــــونالدرجـــة

احلادية ع�سرة
مربمج متدرب / حملل نظم متدرب / حما�سب )ب( / 

اإداري )ب( / من�سق )ب( / معالج بيانات )ب(

الثانية ع�سرة
فني حا�سب اآيل / حما�سب )ج( / اإداري )ج( /من�سق )ج( / 

معالج بيانات )ج( / اأمني خزينة

الثالثة ع�سرة
كاتب ح�سابات / اإداري / معالج بيانات / 

من�سق / م�سوؤول �سواقني اأول / 
م�سوؤول فرا�سني اأول / م�سوؤول مرا�سلني اأول

الرابعة ع�سرة
م�سوؤول �سواقني / م�سوؤول فرا�سني/ م�سوؤول مرا�سلني / 

�سائق )اأ( / فرا�ش )اأ( /
مرا�سل )اأ( / موظف بدالة )اأ(

�سائق )ب( / فرا�ش )ب( / مرا�سل )ب( / موظف بدالة )ب(اخلام�سة ع�سرة

�سائق )ج( / فرا�ش )ج( / مرا�سل )ج( / موظف بدالة )ج(ال�ساد�سة ع�سرة

�سائق / فرا�ش / مرا�سل / موظف بدالةال�سابعة ع�سرة
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ملحق رقم )2(
فـي �ضاأن بدل ال�ضكن والكهرباء واملاء والهاتف والنتقال

بدل الدرجة
ال�ضكن

بدل 
الكهرباء

بدل 
املـــاء

بدل 
بدل النتقالالهاتف

400502040الأوىل
20% من الراتب الأ�سا�سي 

بحد اأق�سى 250 ريال عمانيا من الثانية 
400502030حتى الرابعة

من اخلام�سة 
33036825حتى ال�سابعة

20% من الراتب الأ�سا�سي 
بحد اأق�سى 200 ريال عماين

الثامنة 
27030720والتا�سعة

20% من الراتب الأ�سا�سي 
بحد اأق�سى 150 ريال عمانيا 25024620العا�سرة

-180125احلادية ع�سرة

الثانية ع�سرة 
-70104والثالثة ع�سرة

15% من الراتب الأ�سا�سي 
بحد اأدنى 45 ريال عمانيا 

وبحد اأق�سى 100 ريال عماين
-50104الرابعة ع�سرة

-4093باقي الدرجات
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اأول  : فـي �ضاأن بدل ال�ضكن :
             يوقف �سرف هذا البدل عند تخ�سي�ش �سكن حكومي .

ثانيا : فـي �ضاأن بدل الكهرباء واملاء :
بالكهرباء  فـي م�سكن مزود  الإقامة  فـي حال  واملاء  الكهرباء  يوقف �سرف بديل 

واملاء ، اأو فـي فندق اأو دار لل�سيافة على نفقة اجلهاز ملدة تزيد على �سهر .
ثالثا : فـي �ضاأن بدل الهاتف :

ل�ساغلــي وظائـــف  بواقــع )15( ريال عمانيــا  للرئيـــ�ش تقريــر بدل هاتــف  يجــوز 
الدرجات دون العا�سرة وفقا ملا تقت�سيه ال�سرورة .

رابعا : فـي �ضاأن بدل النتقال :
يوقف �سرف بدل النتقال فـي حال تخ�سي�ش �سيارة للع�سو اأو املوظف .

ملحق رقم )3(
فـي �ضاأن بدل ال�ضفر

اأول : املهمات الر�ضمية داخل ال�ضلطنة :
البند )1( : ي�ستحق الع�سو اأو املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية داخل ال�سلطنة بدل �سفر

                       عن كل يوم طبقا للجدول الآتي :

قيمة بدل ال�ضفر الدرجة
بالريال العماين

60اخلا�ســة

40من الأوىل وحتى ال�ساد�سة

35من ال�سابعة وحتى احلادية ع�سرة

25باقي الدرجات
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ثانيا : املهمات الر�ضمية خارج ال�ضلطنة :
البند )1( : ي�ستحق الع�سو اأو املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية خارج ال�سلطنة بدل �سفر 

                        عن كل يوم طبقا للجدول الآتي :

قيمـــــة البـــــدل الدرجـــــــــــــة

200اخلا�ســة

150من الأوىل وحتى ال�ساد�سة

120من ال�سابعة وحتى احلادية ع�سرة

100باقي الدرجات

البند )2( : ي�ستحق البدل على النحو الآتي :
اأ - )75%( فـي حالة توفري امل�سكن اأو املاأكل فقط .

ب - )50%( فـي حالة توفري امل�سكن واملاأكل معا .

البند )2( : ي�ستحـق البدل بواقع 50% فـي حالــة توفيـر امل�سكـن واملاأكــل وبواقــع 75% فـي   
                       حالة توفري اأحدهما .

البند )3( : ي�ستـرط ملنـح بدل ال�سفـــر األ تقــل امل�سافــــة بني مقــــر اجلهـــاز ومقــــر املهمــــة
                        الر�سمية عن )100( مائة كيلومرت .

البند )4( : ي�سرف للع�سو اأو املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية مبلغ )15 ر.ع( عن كل يوم
                        مقابل نفقات النتقالت الداخلية فـي حال عدم توفر و�سيلة نقل .
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ملحق رقم )4(
فـي �ضاأن بدل التدريب 

اأول : فئات بدل التدريب للموفدين داخل ال�ضلطنة :
البند )1( : ي�ستحـق الع�سـو اأو املوظـف املوفــد للتدريـب داخل ال�سلطنة بدل تدريب عن 

                        كل يوم وفقا للآتي :

قيمــــة البــــدلالدرجـــــــة

40من الأوىل وحتى الرابعة

35من اخلام�سة وحتى احلادية ع�سرة

25باقي الدرجات

البند )2( : ي�ستحـــق البــــدل بواقـــع 50% فـي حالـــة توفيـــر امل�سكــن واملاأكـــل ، وبواقع %75 
                        فـي حالة توفري اأحدهما .

البند )3( : ي�ستــرط ملنــح بـــدل التدريــب األ تقــل امل�سافـــــة بني مقـــر العمـــل ومكـــــان اأداء 
                        التدريب عن )100( مائة كيلومرت .
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ثانيا : فئات بدل التدريب للموفدين خارج ال�ضلطنة :
البند )1( : ي�ستحــق الع�سـو اأو املوظــف املوفد للتدريــب خــارج ال�سلطنـة بدل تدريب عن 

                        كل يوم وفقا للآتي :

قيمــــة البــــدلالدرجـــــــة

100من الأوىل وحتى الثالثة

80من الثامنة وحتى الرابعة

70باقي الدرجات

البند )2( : ي�سـرف البــدل بن�سبــة )100%( عن الثلثيــن يومـــا الأولــــى وبن�سبـــة )%70( 
                       عن الأيام التي تزيد على ذلك .

البند )3( : يح�ســب بـــدل التدريـــب من يــوم �سفـــر الع�ســـو اأو املوظـــف حتى يــوم عودتـــه 
                       اأو اليـــوم الثالـــث بعد انتهـــاء مــدة التدريــب اأيهــما اأقرب ويكـــون ا�ستحقاقـــه 

                       له على النحو الآتي :
اأ - 100 % فـي حالة عدم توفري امل�سكن واملاأكل .

ب - 75% فـي حالة توفري امل�سكن اأو املاأكل .
ج - 50% فـي حالة توفري امل�سكن واملاأكل معا .

البند )4( : ي�ستحق املوفد للتدريب خارج ال�سلطنة علوة ملب�ش عند �سفره لأول مرة 
                       مقدارها )300( ثلثمائة ريال عماين ، وت�سرف بعد ذلك كل اأربع �سنوات .

البند )5( : ي�ستحق املوفد للتدريب تذاكر �سفر على النحو الآتي :               
اأ - درجة رجال الأعمال ل�ساغلي وظائف الدرجة ال�ساد�سة وما يعلوها .

ب - الدرجة ال�سياحية ل�ساغلي وظائف باقي الدرجات .
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ملحق رقم )5(
املكافاآت املقررة للمحا�ضرين

امل�ضت�ضارون املحا�ضرون
واخلرباء

مديرو عموم 
واملديرون ومن 

فـي حكمهم
باقي الوظائف

املحا�ســــرون من 
 25ريال عمانيا30 ريال عمانيا35 ريال عمانياداخــــل اجلهــــاز

املحا�ســــرون من 
ح�سب ما يقرره الرئي�شخــــارج اجلهــــاز

- حت�سب املكافاأة بالن�سبة للمحا�سرين من داخل اجلهاز عن كل �ساعة تدريبية .
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ملحق رقم )6(
عقـــــــد توظيف

غري العمانيني ل�ضغل الوظائف الدائمة

اإنه فـي يوم ............. املوافق .../...../........ و بني كل من :
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ، وميثله :

..............................................
)وي�سار اإليه فـي العقد بالطرف الأول (

الفا�سل/ .....................................
اجلن�سية : ....................................

)وي�سار اإليه فـي العقد بالطرف الثاين (
اأقر الطرفان باأهليتهما للتعاقد واتفقا على الآتي :

بند متهيدي :  يعترب العر�ش املقدم للطرف الثاين وكافة املكاتبات املتبادلة بني الطرفـني
                          جزءا من هذا العقد فـيما ل يتعار�ش مع اأحكامه . 

بجهاز   .......... بوظيفة  الثاين  الطرف  تعيني  على  الأول  الطرف  يوافق   :  )1( بند 
 ، املالية والإدارية للدولة براتب قدره )..... / ......( ريال عماين  الرقابة 
فـي  ي�سرف   ، الأخرى  البدلت  وكافة   ، وال�سكن   ، الأ�سا�سي  الراتب  �سامل 
نهاية كل �سهر ميلدي ، كما ي�ستحق الطرف الثاين علوة دورية بواقع ) ... ( 
ريال عماين متنح له فـي اأول يناير من كل عام ، �سريطة م�سي 6 اأ�سهر على 

تاريخ التعيني ، كما ي�ستحق بدل تاأثيث وفقا للنظام املعمول به باجلهاز .
بند )2( : ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر �سفر بدرجة ............. له ولزوجته وثلثة 

من اأبنائه دون �سن احلادية والع�سرين فـي احلالتني الآتيتني :
)اأ ( من ) ...................... ( اإىل مقر العمل بال�سلطنة عند التعيني .
)ب( من مقر العمل بال�سلطنة اإىل ) ............... ( عند نهاية اخلدمة .

كما ي�سرف له مقابل وزن زائد مقداره )30( ثلثون كيلو جراما .
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بنــد )3( : مدة هذا العقد �سنة واحدة تبداأ من  /    /  20م ، وتنتهي فـي   /    /   20م ، 
ما مل ينته قبل ذلك لأحد الأ�سباب املبينة فـي البندين )4( و )5( من هذا 

العقد . 
بنـــد )4( : اإذا مل يخطر اأحد الطرفـني الطرف الآخر بعدم رغبته فـي جتديد العقد قبل 
انتهائه ب�سهرين على الأقل ، اعترب العقد متجددا تلقائيا ملدة �سنة اأخرى . 

بنـــد )5( : يجوز لكل من الطرفـني اإنهــاء هذا العقــد بدون اإبـداء الأ�سبــاب ب�سرط اإنــذار 
مدة  �سمن  حت�سب  اأ�سهر  ثلثة  عن  تقل  ل  مبدة  ذلك  قبل  الآخر  الطرف 
اخلدمة الفعلية ، وللطرف الأول التنازل عن حقه فـي مدة الإنذار بالكامل . 
بنـــد )6( : يتعهــد الطــرف الثانــي باأن يحتـــرم قوانيـــن ال�سلطنـــة واأنظمتهـــا وتقاليدهـــا 
يقوم  وباأن   ، تامني  وولء  باإخل�ش  يعمل  وباأن   ، والدينية  الجتماعية 
بواجباته املحددة فـي الوظيفة املعني بها واأي واجبات اأخرى مماثلة ي�سندها 
اإليه الطرف الأول من وقت لآخر وفـي اأي مكان من ال�سلطنة واأل يعمل فـي 

مكان غري اجلهاز بعد �ساعات العمل الر�سمي .
بنـــد )7( : ي�ستحــق الطـرف الثانـي فـي حالــة املر�ش اإجازة مر�سيــة ل تزيـد مدتهـا على 
، يعر�ش  ي�سفى  اأن  املدة دون  انتهت هذه  فاإذا   ، اأ�سهر( براتب كامل  )ثلثة 
على اجلهة الطبية املخت�سة لتقرير مدى �سلحيته للعمل ، فاإذا راأت عدم 
�سلحيته  عدم  تقرير  تاريخ  من  اعتبارا  منتهيا  العقد  اعترب  �سلحيته 

للعمل . 
بنــد )8( : يتمتع الطرف الثاين بالعلج واخلدمات الطبية املجانية هو واأفراد اأ�سرته 
الذين يقيمون معه وذلك فـي حدود الإمكانيات املتوفرة فـي اجلهات الطبية 
العمليات اجلراحية  واإجراء  الأمرا�ش  با�ستثناء علج   ، بال�سلطنة  املخت�سة 

الآتية :
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) زراعة الأع�ساء ، عمليات القلب املفتوح ، علج الأورام ال�سرطانية ، اللتهاب 
الكبــدي الوبائــــي باأنواعـــه ، حـــالت عــــلج العقـــم ، اأمــرا�ش الــــدم الوراثيــة 
وال�سرطانيـــة ، جراحـــــة الرتميــــم  ، غ�سيـــل الكلــــى ، ال�ستبـدالت ال�سناعيـــة 

عظمية وغري عظمية ، حالت الإدمان ( . 
بنـد )9( : ي�ستحق الطرف الثاين اإجازة اعتيادية ملدة )48( يوما عن كل �سنة تعاقدية ، 
اإجازته  اأو بع�ش  الثاين بكل  واإذا اقت�ست م�سلحة العمل عدم قيام الطرف 
الإجازة  من  املتبقي  الر�سيد  يرحل   ، التعاقدية  ال�سنة  خلل  العتيادية 
اإىل ال�سنة التعاقدية التالية ، وفـي حالة انتهاء العقد مينح الطرف الثاين 
تعوي�سا نقديا عن م�ستحقاته من الإجازة العتيادية بحد اأق�سى ا�ستحقاق 

�سنتني بواقع 75% من ن�سبة 60% من الراتب الإجمايل .
بند )10( : ي�ستحق الطرف الثاين اإجازة طارئة براتب كامل ل تتجاوز مدتهـا )9( ت�سعة 
اأيام فـي ال�سنة التعاقدية وذلك فـي احلالت الطارئة التي يقدرها الطرف 

الأول .
بند )11( : ي�ستحق الطرف الثاين فـي حالة تكليفه مبهمة ر�سمية بدل ال�سفر والرتحيل 
املقرر لوظيفة ) ...... ( بلئحة تنظيم �سوؤون اأع�ساء وموظفـي جهاز الرقابة 

املالية والإدارية للدولة ومعاملتهم املالية .
بند )12( : ي�ستحـــــــــق الطــــــرف الثانـي مكافـــــاأة نهايــــة اخلدمــــة بواقــــع )60%( من راتبـــه 
ال�سهري الأخري عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة باجلهاز بحد اأق�سى )12( 
�سنة يخ�سم منها ما يقابل الأيام التي مت خ�سم راتبها واأيام الإجازة بدون 

راتب .  
بند )13( : فـيمــا مل يــرد ب�ساأنـــه ن�ش خا�ش فـي هــذا العقــد ت�ســري ب�ساأنــه اأحكـــام لئحـــة 

تنظيم �سوؤون الأع�ساء واملوظفـني باجلهاز ومعاملتهم املالية .
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 ، الأ�سباب  �سبب من  للحكومة لأي  الثاين مبالغ  الطرف  ا�ستحق على  اإذا  بند )14( : 
يتجاوز  األ  ب�سرط  لدى اجلهاز  له  م�ستحقات  اأي  املبالغ من  تلك  ت�سرتد 
انتهت خدمته   فاإذا   ، الكامل  الراتب  ن�سف  �سهريا  امل�ستقطع  املبلغ  مقدار 
تخ�سم املبالغ املتبقية دفعة واحدة بالكامل من مكافاأة نهاية اخلدمة اأو اأي 

م�ستحقات اأخرى . 

توقيـع الطرف الأول :  --------------

توقيع الطرف الثاين : --------------

مالحظات :
1 - حرر هذا العقد من ن�سختني ، يحتفظ كل من الطرفـني بن�سخة واحدة . 

2  - ح�سبما ي�ستدعي املقام ، فاإن ال�سمري املذكر ي�سمل ال�سمري املوؤنث . 

3 -  تكـون الن�سخـة املوجـودة لدى الطـرف الأول هي املعتمـدة فــي حالــة وجود اختلف مع الن�سخة 

املوجودة لدى الطرف الثاين .

4 -  يجوز اإ�سافة اأي بنود اأخرى باتفاق الطرفـني . 

5 -  فـي حال وجود اختلف بني الن�سني العربي والجنليزي ، فاإن الن�ش العربي هو الأوىل بالتطبيق . 
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ملحق رقم )7(
عقــــــد

�ضغل وظيفة موؤقتة

اإنه فـي يوم .............املوافق .../...../........ و بني كل من :
1 - جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ومقره .................. وميثله معايل/ رئي�ش 

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة   ) الطرف الأول (
2 - املوظف / الع�سو / ................................. )طرف ثـان ( 

اأقر الطرفان باأهليتهما للتعاقد واتفقا على الآتي :
بند متهيدي :  يعترب العر�ش املقدم للطرف الثاين وكافة املكاتبات املتبادلة بني الطرفـني 

جزءا من هذا العقد فـيما ل يتعار�ش مع اأحكامه .
بند )1( : يقبل الطـرف الأول تعيني الطرف الثاين فـي جهاز الرقابة املالية والإدارية 
للدولة بوظيفة ................. املوؤقتة براتـب اإجمايل وقدره ) ...../...... ( 
ريال عمانيا  �سامل الراتب الأ�سا�سي وكافة البدلت الأخرى ، ي�سرف نهاية 

كل �سهر ميلدي .
بند )2( : يبداأ �سريان هذا العقد والأحكام الواردة به اعتبارا من ..../..../....م وملدة 
......... ما مل ينته قبل ذلك لأي �سبب من الأ�سباب الأخرى املن�سو�ش عليها 
والإدارية  املالية  الرقابة  جهاز  وموظفـي  اأع�ساء  �سوؤون  تنظيم  لئحة  فـي 

للدولة ومعاملتهم املالية .
بند )3( : ينتهي هذا العقد تلقائيا بانتهاء مدته ما مل يخطر الطرف الأول الطرف 

الثاين برغبته فـي جتديد العقد قبل نهاية مدته ب�سهرين على الأقل .
اإبداء الأ�سباب  اأثناء �سريانه بغري  اإنهاء هذا العقد  بند )4( : يجوز لكل من الطرفـني 
بعد  اإل  نافذا  الإنهاء  هذا  يكون  ول  بذلك  الآخر  الطرف  اإخطار  �سريطة 
م�سي �سهرين من اليوم التايل لتاريخ هذا الإخطار ، يبقى خللها الطرف 

الثاين فـي اخلدمة .
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العمل  فـي  الثاين  الطرف  ا�ستمرار  فـي  احلق  عن  التنازل  الأول  وللطرف 
بعد الإخطار اأو فـي ا�ستمراره حتى نهاية كامل املدة امل�سار اإليها اإذا ا�ستدعت 
الظروف ذلك ب�سرط األ يتعار�ش ذلك مع م�سلحة العمل ، على اأن حت�سب 

هذه املدة كاملة �سمن مدة اخلدمة الفعلية للطرف الثاين .
بند )5( : يخ�سع الطرف الثاين للم�ساءلة الإدارية ، وتكون العقوبات اجلائز توقيعها 

عليه على النحو الآتي :
1 - الإنـذار .

2 - اخل�سم من الراتب ملدة ل تزيد على )30( ثلثني يوما خلل مدة �سريان 
العقد ومبا ل يزيد على ع�سرة اأيام فـي املرة الواحدة .

 3- ف�سخ العقد .
على اأن ي�سبق ذلك اإجراء حتقيق وفقا لأحكام لئحة تنظيم �سوؤون اأع�ساء 

وموظفـي جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ومعاملتهم املالية .
بنـد )6( : تنتهي خدمة الطرف الثاين فـي اأي من الأحوال الآتية :

1 - اإلغاء الوظيفة .
2 - انتهاء مدة العقد دون جتديد .

بعد  وذلك   ، املخت�سة  الطبية  اجلهة  من  بقرار  ال�سحية  اللياقة  عدم   -  3
ا�ستنفاد الإجازة املر�سية امل�ستحقة له طبقا للعقد .

4 - احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�سرف 
والأمانة .

5 - الوفـاة .
6 - اإنهاء العقد لأي �سبب من الأ�سباب .

بنـد )7( : ي�ستحق الطرف الثاين اإجازة اعتيادية براتب اإجمايل ملدة ).....( يوما فـي 
ال�سنة .

املخت�سة  الطبيـة  اجلهــات  تقررهــا  مر�سيــة  اإجازة  الثانـي  الطرف  ي�ستحق   :  )8( بند 
بال�سلطنة ملدة ل تزيد على )30( ثلثني يوما فـي ال�سنة براتب كامل ، فاإذا 
لتقرر  املخت�سة  الطبية  ي�سفى يعر�ش على اجلهة  اأن  دون  املدة  انتهت هذه 
مدى لياقته ال�سحية للعمل فاإذا راأت عدم لياقته �سحيا اعترب العقد منتهيا 

من تاريخ قرارها ال�سادر بعدم اللياقة ال�سحية .
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وتقبل الإجازات املر�سية املمنوحة من العيادات اخلا�سة مبا ل يتجاوز )3( 
ثلثة اأيام فـي املرة الواحدة ، واأل تزيد على الـ )30( ثلثني يوما امل�سار 

اإليها فـي الفقرة الأوىل من هذا البند .
بنـــــد )9( : ي�ستحق الطرف الثاين التمتع بالإجازات املعلن عنها فـي ال�سلطنة من قبل 

احلكومة للوحدات التابعة للجهاز الإداري للدولة .
بنـد )10( :  ي�ستحق الطرف الثاين فـي حالت الطوارئ اإجازة طارئة ملدة )5( خم�سة 
التي  الطارئة  احلالت  فـي  وذلك  الواحدة  التعاقدية  ال�سنة  خلل  اأيام 

يقدرها الطرف الأول .
وتقاليدها  واأنظمتها  ال�سلطنة  قوانني  يحرتم  باأن  الثاين  الطرف  يتعهد   :  )11( بند 
يقوم  وباأن   ، تامني  وولء  باإخل�ش  يعمل  وباأن   ، والدينية  الجتماعية 
مماثلة  اأخرى  واجبات  واأي  بها  املعني  الوظيفة  فـي  املحددة  بواجباته 
ي�سندها اإليه الطرف الأول من وقت لآخر وفـي اأي مكان بال�سلطنة ، واأل 

يعمل فـي غري جهة عمله بعد �ساعات العمل الر�سمي .
بنــد )12( : يجب على الطرف الثاين المتثــال جلميع ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة 
املبينة  املحظورات  واجتناب  بالواجبات  التقيد  �سمنها  ومن  اجلهاز  فـي 
والإدارية  املالية  الرقابة  جهاز  وموظفـي  اأع�ساء  �سوؤون  تنظيم  بلئحة 

للدولة ومعاملتهم املالية .
بنــد )13( : يجب على الطرف الثاين احلفاظ على �سرية جميع املعلومات والبيانات 

التي تتعلق مبجال عمل الطرف الأول .
بنــد )14( :  ت�ســـري اأحكـــام لئحـــة تنظيم �ســوؤون اأع�ساء وموظفـــي جهاز الرقابة املالية 
هذا  فـي  ن�ش خا�ش  به  يرد  فـيما مل  املالية  ومعاملتهم  للدولة  والإدارية 

العقد .

توقيع الطرف الأول                                                                    توقيع الطرف الثاين
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وظائف ودرجات اأع�ضاء وموظفي اجلهاز 
وظائف ودرجات اأع�ضاء وموظفي اجلهازالواردة باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم 2000/55

املوظفــــــــونالدرجــةالأع�ضــــاءالدرجـــةاملوظفــونالأع�ضــــاءالدرجــة

م�ست�سار اإداري / م�ست�سار مايل / م�ست�سار قانوين / الأوىلم�ست�سارالأوىل-م�ست�سارالأوىل
م�ست�سار فني

خبري فني اأول / خبري مايل اأول /الثانيةخبري اأول رقابةالثانية-خبري )اأ(الثانية
خبري اإداري اأول / خبري اأول تخطيط / خبري اأول تدريب

خبري فني / خبري مالـي / خبري اإداري / خبري تخطيط / الثالثةخبري رقابيالثالثة-خبري )ب(الثالثة
خبيـر تدريب

اأخ�سائي فني اأول / اأخ�سائي مايل اأول / اأخ�سـائي اإداري اأول / الرابعةاأخ�سائي اأول رقابةالرابعة-خبري )ج(الرابعة
اأخ�سائي اأول تخطيط / اأخ�سائي اأول تدريب

اأخ�سائي فني / اأخ�سائي مايل / اأخ�سائي اإداري / اخلام�سةاأخ�سائي رقابةاخلام�سة-اأخ�سائي )اأ(اخلام�سة
اأخ�سائي تخطيط / اأخ�سائي تدريب

م�سرف حا�سب اآيل اأول / م�سرف مايل اأول / م�سرف اإداري اأول ال�ساد�سةمراقب اأولال�ساد�سة-اأخ�سائي )ب(ال�ساد�سة
/ م�سرف اأول تخطيط / م�سرف اأول تدريب

م�سرف حا�سب اآيل / م�سرف مايل / م�سرف اإداري / ال�سابعةمراقبال�سابعة-مراقبال�سابعة
م�سرف تخطيط / م�سرف تدريب

الثامنة
مراجع اأول / 

باحث قانوين اأول / 
مربمج حا�سب اآيل اأول / 

حملل نظم اأول
مربمج اأول /  حملل نظم اأول / حملل مايل اأول / الثامنةمراجع اأولالثامنة-

باحث اإداري اأول

مراجع / باحث قانوين / التا�سعة
مربمج / حملل نظم

اإداري اأول / 
مربمج / حملل نظم / حملل مايل / باحث اإداريالتا�سعةمراجعالتا�سعةحما�سب اأول

ملحق رقم )8(
جدول معادلة الوظائف والدرجات لأع�ضاء وموظفي اجلهاز
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وظائف ودرجات اأع�ضاء وموظفي اجلهاز 
وظائف ودرجات اأع�ضاء وموظفي اجلهازالواردة باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم 2000/55

املوظفــــــــونالدرجــةالأع�ضـاءالدرجـةاملوظفــونالأع�ضــــاءالدرجــة

العا�سرة
مراجع م�ساعد / 

باحث قانوين م�ساعد / 
مربمج م�ساعد / 
حملل نظم م�ساعد

حما�سب )اأ( / اإداري )اأ( / من�سق )اأ( / 
مراجع العا�سرةمعالج بيانات )اأ(

مربمج م�ساعد / حملل نظم م�ساعد /العا�سرةم�ساعد
حما�سب )اأ( / اإداري )اأ( / من�سق )اأ( / معالج بيانات )اأ(

احلادية 
ع�سرة

مراجع مبتدئ / 
باحث قانوين مبتدئ / 

مربمج مبتدئ / 
حملل نظم مبتدئ

حما�سب )ب( / اإداري )ب( / 
من�سق )ب( / معالج بيانات )ب(

احلادية 
ع�سرة

مراجع 
متدرب

احلادية 
ع�سرة

مربمج متدرب / حملل نظم متدرب / حما�سب )ب( / 
اإداري )ب( / من�سق )ب( / معالج بيانات )ب(

الثانية 
-ع�سرة

فني حا�سب اآيل )ج( / حما�سب )ج( / 
اإداري )ج( / من�سق )ج( / 

معالج بيانات )ج( / اأمني خزينة

-

الثانية 
ع�سرة

فني حا�سب اآيل / حما�سب )ج( / اإداري )ج( /
من�سق )ج( /

معالج بيانات )ج( / اأمني خزينة

الثالثة 
فني حا�سب اآيل / كاتب ح�سابات / اإداري / -ع�سرة

معالج بيانات / من�سق
الثالثة 
ع�سرة

كاتب ح�سابات / اإداري / معالج بيانات / من�سق /
م�سوؤول �سواقني اأول / م�سوؤول فرا�سني اأول / م�سوؤول 

مرا�سلني اأول
الرابعة 

م�سوؤول �سواقني / م�سوؤول فرا�سني/ -ع�سرة
م�سوؤول مرا�سلني

الرابعة 
ع�سرة

م�سوؤول �سواقني / م�سوؤول فرا�سني/ م�سوؤول مرا�سلني /
�سائق )اأ( / فرا�ش )اأ( / مرا�سل )اأ( / موظف بدالة )اأ(

اخلام�سة 
�سائق )اأ( / فرا�ش )اأ( / مرا�سل )اأ( / -ع�سرة

عامل بدالة )اأ(
اخلام�سة 

ع�سرة
�سائق )ب( / فرا�ش )ب( / مرا�سل )ب( / 

موظف بدالة )ب(
ال�ساد�سة 

�سائق )ب( / فرا�ش )ب( / مرا�سل )ب( / -ع�سرة
عامل بدالة )ب(

ال�ساد�سة 
ع�سرة

�سائق )ج( / فرا�ش )ج( / مرا�سل )ج( / 
موظف بدالة )ج(

ال�سابعة 
�سائق )ج( / فرا�ش )ج( / مرا�سل )ج( / -ع�سرة

عامل بدالة )ج(
ال�سابعة 

�سائق / فرا�ش / مرا�سل / موظف بدالةع�سرة

تابع : ملحق رقم )8(


