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مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 106 /2010 

باإجراء تعديالت على قانون اخلدمة املدنية 

�سلطان عمان .  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانـون اخلدمة املدنية ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطـانى رقم 2004/120 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولــــــى : جترى التعديالت املرفقة على قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه .

املــادة الثـانيـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى :  10 من ذى القعدة �سنة 1431هـ

املـوافـــق :  19 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت بع�س اأحكام قانون اخلدمة املدنية

ي�ستبدل بن�سو�ص الفقرة الأوىل من املادة )4( والبند )اأ( من املادة )8( واملادة )9(  اأول : 

 )26( واملادة   )17( واملادة   )13( واملادة   )12( املادة  من  )هـ(  والبند   )11( واملادة 

واملادة )45( والفقرة الأخرية من املادة )49( واملادة )61( واملادة )73( واملادة )85(

واملادة )90( والبند ) اأ ( من املادة ) 140 ( واملادة )157( من قانون اخلدمة املدنية 

امل�سار اإليه ، الن�سو�ص الآتية :

الفقرة الأوىل من املادة )4( : الوظائف اإما دائمة اأو موؤقتة وتق�سم الوظائف 

وترتيب  ت�سنيف  لنظام  طبقا  نوعية  جمموعات  اإىل  الدائمة 

الوظائف .

العالوات  ومنح  والرتقية  التعيني  فى  )8( : النظر  املادة  من  )اأ(  البنـد 

عام  �ساغلى وظيفة مدير  عدا  فيما  املوظفني  الت�سجيعية جلميع 

وما فى حكمها وما يعلوها من وظائف .

بناء  اأو  رئي�سها  من  دعوة  على  بناء  املوظفني  �سوؤون  جلنة  : جتتمع   )9( املادة 

فاإذا   ، الآراء  باأغلبية  ، وتكون تو�سياتها  الوحدة  على طلب رئي�ص 

ت�ساوت الأ�سوات رجح اجلانب الذى منه الرئي�ص .

تاريخ  من  اأ�سبوعني  جتاوز  ل  مدة  فى  تو�سياتها  اللجنة  وت�سدر 

عــر�ص املو�سوعــــات عليهـــا ، على اأن ترفعهـــا فــــى مـــدة ل جتــــاوز 

رئي�ص  وعلى   ، الوحدة  رئي�ص  اإىل  اإ�سدارها  تاريخ  من  اأ�سبوعا 

اإليه  اأن يبت فيها خالل ثالثني يوما من تاريخ و�سولها  الوحدة 

 ، التو�سيات نافذة من تاريخ العتماد  فاإذا اعتمدها اعتربت تلك 

وتعني عليه اإ�سدار القرارات املنفذة لها .

اإذا اعرت�ص على اأية تو�سية ، فيتعني اأن يبني الأ�سباب ، على  اأما 

اأجل يحدده رئي�ص  للنظر فيه خالل  اللجنة  اأن يعر�ص ذلك على 

راأيها  تبدى  اأن  اللجنة  وعلى   ، اأ�سبوعني  يجاوز  ل  مبا  الوحدة 

خالل هذه املدة ، واأن تر�سل ذلك اإىل رئي�ص الوحدة لتخاذ القرار 

هذه  فى  قراره  ويعترب   ، اإليه  و�سولها  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل 

احلالة نهائيا .
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نوعية  جمموعة  بكل  الوظائــف  اأدنــى  فى  ابتـــداء  التعييــن  : يكون   )11( املادة 

وباتباع قواعد واإجراءات التوظيف التى يقررها املجل�ص .

اأدنـى الوظائف �سواء من داخل الوحدة  التعييــن فى غيـر  ويجــوز 

اأو من خارجها وفقا ملا يحدده املجل�ص من �سوابط .

الوظيفة  �سغل  ا�سرتاطات  م�ستوفيا  يكون  : اأن   )12( املادة  من  )هـ(  البند 

املحددة ببطاقة و�سفها .

ويجوز لرئي�ص الوحدة - دون غريه - ال�ستثناء من �سرط احلد 

الأدنــى للخبــرة العمليــة متى كانت هناك نــدرة فى هــذه اخلبــرة 

اأو اإذا توافرت لدى املر�سح ل�سغل الوظيفة خربة علمية نادرة وذلك 

وفقا للقواعد والإجراءات التى يقررها املجل�ص .

واملطلوب  الوحدة  ميزانية  فى  املعتمدة  ال�ساغرة  الوظائف  عن  يعلن   :  )13( املادة 

اأن يت�سمــن  الأقــل علــى  ، وذلك فى �سحيفــة يوميــة علــى  �سغلها 

الإعــالن البيانــات املتعلقــة بالوظيفة و�سروط �سغلها .

الطبيعة  ذات  الوظائف  فى  اإعالن  بدون  التعيني  للوحدة  ويجوز 

اخلا�سة التى ي�سدر بتحديدها قرار من املجل�ص ، ووفقا للحالت 

التى يقدرها .

للمتقدمني  النتظار  قوائم  من  اإعالن  بدون  التعيني  يجوز  كما 

التوظيف  واإجراءات  لقواعد  طبقا  وذلك   ، عنها  املعلن  للوظائف 

التى يحددها املجل�ص فى هذا ال�ساأن .

الثانيــة  الدرجــة  لهــا  املحــــدد  الوظائــــف  فى  املعينيـــن  عـــدا  فيمــا   :  )17( املادة 

اأربعــــة  ملــدة  الختبـار  ابتــــداء حتــت  املعينــــون  يو�ســع  يعلوهـــا  ومــا 

اأ�سهـــر من تاريـــخ ت�سلمهـــم العمــــل ، وتتقرر خالل هذه املدة مدى 

تقريرا  املبا�سر  الرئي�ص  ويعد   ، العمل  فى  لال�ستمرار  كفاءتهم 

م�سببا عن املوظف حتت الختبار الذى مل تثبت كفاءته ، وي�سدر 

جلنة  على  العر�ص  بعد  الوحدة  رئي�ص  من  قرار  خدمته  باإنهاء 

يومــــا  ع�ســر  خم�ســة  على  تزيــد  ل  مـــدة  خـــالل  املوظفيــن  �ســوؤون 

من تاريخ انتهاء فرتة الختبار .
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 ، اإكمال املوظــف لها  اأو  فاإذا تعذر بدء فرتة الختبار بعد التعيني 

بعد  ما  اإىل  الختبار  اأجل   ، طارئ  �سبب  لأى  اأو  التدريب  ب�سبب 

ذلك .

متتاليان  �سنويان  تقريران  عنه  يقدم  الذى  املوظف  اأمر  يعر�ص   :  )26( املادة 

اأنه  لها  تبني  فاإذا   ، املوظفني  �سوؤون  جلنة  على  �سعيف  مبرتبة 

بنقله  اأو�ست  وظيفته  درجة  ذات  فى  اأخرى  وظيفة  ل�سغل  كفء 

وفى   ، خدمته  اإنهاء  اقرتحت  كفاءته  عدم  تبني  اإذا  اأما   ، اإليها 

جميع الأحوال يرفع الأمر اإىل رئي�ص الوحدة لتخاذ القرار .

القانـــون  بهذا  امللحــق  والرواتـــب  الدرجـــات  جـدول  تعديـــل  يكون   :  )45( املادة 

تو�سية  على  بناء  الوزراء  جمل�ص  موافقة  بعد  �سلطانى  مبر�سوم 

املجل�ص ، واقرتاح وزارة اخلدمة املدنية ، واأخذ راأى وزارة املالية .

التى  احلالت  فى  الوحدة  لرئي�ص  : ويجوز   )49( املادة  من  الأخرية  الفقرة 

ملدة  الأق�سى  احلد  ومن  امل�ساهمة  ن�سبة  من  ال�ستثناء  يقدرها 

الإعارة مبا ل يجاوز اأربع �سنوات اأخرى .

العمل  �ساعات  حتديد  املجل�ص  اإىل  الرجوع  بعد  الوحدة  لرئي�ص   :  )61( املادة 

فى  اخلا�سة  الطبيعة  ذات  الأعمال  مع  تتنا�سب  التى  الر�سمية 

وحدته .

املوظف  مينح   ، ال�سابقة  املادة  من  الأخرية  الفقرة  حكم  من  ا�ستثناء   :  )73( املادة 

اجلهة  تقررها  التى  وامل�ستع�سية  املزمنة  الأمرا�ص  باأحد  املري�ص 

الطبية املخت�سة ح�سب كل حالة على حدة ، اإجازة مر�سية بن�سف 

الراتــب وكامـــل البـــدلت  اإىل اأن ي�سفــى اأو ت�ستقر حالته ا�ستقرارا 

اأو بعمل ينا�سب حالته وفقا ملا تو�سى به  ميكنه من القيام بعمله 

اجلهة الطبيـة املخت�سة اأو تثبت بقرار من هذه اجلهة عدم لياقته 

�سحيا بعجزه عن القيام باأى عمل من ذلك .
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خا�سة  اإجازة  املوظف  منح  الوحدة  رئيــ�ص  يقدرها  لأ�سباب  يجوز   :  )85( املادة 

بدون راتب ملدة ل تزيد على �سنة قابلة للتجديد بحد اأق�سى اأربع 

�سنــوات طــوال مــدة خدمتـه ، وي�ستـرط ملنـح هذه الإجــازة األ يكــون 

املوظف معينا بطريق التعاقد ما مل تقت�ص م�سلحة العمل منحه 

الإجازة املذكورة .

هذه  ملدة  الأق�سى  احلد  من  ال�ستثناء  الوزراء  ملجل�ص  ويجوز 

الإجازة .

 املادة  )90( : فى تطبيق اأحكام اإ�سابات العمل يق�سد بــ :  

1 - اإ�سابة العمل :

قرار  بتحديدها  ي�سدر  التى  املهنية  الأمرا�ص  باأحد  الإ�سابة 

الأمرا�ص  باأحد  اأو  ال�سحة  وزارة  مع  بالتفاق  املجل�ص  من 

الطبية  اجلهة  تقررها  التى  احلالت  فى  وامل�ستع�سية  املزمنة 

حادث  نتيجة  الإ�سابة  اأو   ، العمل  ب�سبب  كانت  متى  املخت�سة 

يقع للموظف اأثناء تاأديته لعمله اأو ب�سببه .

ويعترب فى حكم اإ�سابة العمل :

ملبا�سرة عمله  فتــرة ذهابـه  اأ - كل حادث يقع للموظـف خـالل 

اأو عودته منه .

  ب - الإ�سابـــــة التـى تقـــع ب�سبـــب قيـام املوظـف بـدرء اأو اإ�سعــــاف 

اأو حمايــة اأ�سخــا�ص معر�سيــن خلطـر فى العمــل اأو ليحــول 

دون وقوع �سرر ملمتلكات الدولة .

ج - كل حالة انتكا�ص اأو م�ساعفة تن�ساأ عنها .

الإرهاق  اأو  الإجهاد  عن  الناجتة  الإ�سابة  اأو  الوفاة  وتعترب 

الطبية  اجلهة  تقرره  ح�سبما  عمل  اإ�سابة  العمل  من 

املخت�سة فى كل حالة على حدة .

2 - امل�سـاب :

      كل موظف اأ�سيب باإ�سابة عمل .
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 3 - العجز الكامل امل�ستدمي :

املوظف  بني  م�ستدمية  وب�سفة  يحول  اأن  �ساأنه  من  عجز  كل 

وبني مزاولته لأعمال وظيفته ، كحالت فقد الب�سر فقدا كليا 

�ســاق  اأو  واحـــدة  ذراع  فقــد  اأو  ال�ساقني  اأو  الذراعني  فقد  اأو 

الأمرا�ص  وحـــالت   ، العقليــة  الأمــرا�ص  وحــالت  واحــدة 

املخت�سة  الطبية  اجلهة  تقررها  التى  وامل�ستع�سية  املزمنة 

ح�سب كل حالة على حدة .

4 - العجز اجلزئى امل�ستدمي :

من  م�ستدمية  ب�سفة  يقلل  اأو  ينق�ص  اأن  �ساأنه  من  عجز  كل 

قدرة املوظف على مزاولته لأعمال وظيفته .

5 - العجز املوؤقت :

اإىل  املوظــف  معه  ي�سطر  الذى  اجلزئــى  اأو  الكامــل  العجـز 

لأعمال  مزاولته  على  قدرته  من  يقلل  اأو   ، عمله  عن  الغياب 

وظيفته ب�سفة موؤقتة .

البند ) اأ ( من املادة ) 140 ( :

امليالد  بتاريخ  ال�سن  عند ح�ساب هذه  ويعتد   ، ال�ستني  �سن  بلوغ   - اأ   

الوارد بامل�ستند املقدم كم�سوغ للتعيني ، ول يعتد باأى م�ستند اآخر 

يقدم بعد ذلك .

املادة  )157( : مع مراعـــاة حكــم املـــادة )27( ل يحـــول دون ترقيـــة املوظــــف عـــدم 

الأعلــى  الوظيفــة  ل�سغـل  املطلــوب  العلمى  التاأهيـل  �سرط  ا�ستيفاء 

متى تـم ا�ستبقـــاء املوظــف فى الوظيفة التى ي�سغلها عند الت�سكني 

املوؤهل  هذا  توافر  دون  الوظائف  وترتيب  ت�سنيف  لنظام  طبقا 

ويحدد هذا النظام �سروط الرتقية .

ثانيا : يلغى البند ) د ( من املادة ) 151 ( من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه .


