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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/4

بتعديـل جـدول رواتـب وعـالوات وبـدالت الق�سـاة 

واأع�سـاء حمكمـة الق�سـاء االإداري واأع�سـاء االدعـاء العـام

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/110 باإ�سدار جدول رواتب وعالوات وبدلت الق�ساة 

واأع�ساء حمكمة الق�ساء الإداري واأع�ساء الدعاء العام ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

ي�ستبـــدل بجـــدول رواتــب وعـــالوات وبــدلت الق�ســـاة واأع�ســـاء حمكمـــة الق�ســـاء الإداري 

واأع�ســـاء الدعــاء العــام ، املرفق باملر�ســـوم ال�سلطانــي رقم 2000/110 امل�ســـار اإليـــه اجلـــدول 

املرفـــق .

املــادة الثانيــــة 

  ، املر�سوم  املادة الأوىل من هذا  املن�سو�ص عليه فـي  باأحكــام اجلــدول  ي�ستحــق املخاطبون 

الراتب والعالوات والبدلت املقررة للوظائف التي ي�سغلونها على النحو الوارد فـي اجلدول 

املرفـــق .

كما يحتفظون  براتبهم الذي و�سلوا  اإليه اإذا كان اأكرب من بداية الراتب املقرر لوظيفتهم 

مبوجب اجلدول املرفق .
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املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم واجلدول املرفق ، اأو يتعار�ص مع اأحكامهما .

املــادة الرابعــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من الأول من يناير 2014م .

�سـدر فـي : 11 من ربيــع االأول �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 13 من ينايــــــــــــــر �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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جـدول رواتـب وعـالوات وبـدالت الق�ضـاة 

واأع�ضـاء حمكمـة الق�ضـاء االإداري واأع�ضـاء االدعاء العـام 

الراتبالوظيفـــــــة
العـالوة 

الدورية

بـدل 

الق�ضاء

بـدل 

ال�ضكن

بـدل 

الكهرباء

بـدل 

املــاء

بـدل 

الهاتف

عالوة 

غالء 

معي�ضة

بدل انتقال/ 

تخ�ضي�ص 

�ضيارة ر�ضمية

تخ�سي�س �سيارة40001001200750100505050- رئيــ�س املحكمـــة العليــا

- نائــــــب رئيـــــ�س املحكمــــة العليــــا

- رئي�س حمكمة الق�ساء الإداري 

- املدعـــــــي العــــــام

تخ�سي�س �سيارة26008090060060404050

- قا�سي املحكمة العليا

- نائب رئي�س حمكمة الق�ساء الإداري 

- نائب املدعي العام

تخ�سي�س �سيارة19506052555060404050

- قا�سي حمكمة ا�ستئناف

- م�ست�سار مبحكمة الق�ساء الإداري 

- م�ساعد املدعي العام

تخ�سي�س �سيارة15004045050055353550
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الراتبالوظيفـــــــة
العـالوة 

الدورية

بـدل 

الق�ضاء

بـدل 

ال�ضكن

بـدل 

الكهرباء

بـدل 

املــاء

بـدل 

الهاتف

عالوة 

غالء 

معي�ضة

بدل انتقال/ 

تخ�ضي�ص 

�ضيارة ر�ضمية

- قا�سي حمكمة ابتدائية اأول

- م�ست�سار م�ساعد اأول مبحكمة الق�ساء 

الإداري 

- رئي�س ادعاء عام

10803037542550303050160

- قا�سي حمكمة ابتدائية ثان

- م�ست�ســــار م�ساعــــد مبحكمـــــة الق�ســـاء 

الإداري 

 - وكيل ادعاء عام اأول

8302534037540303060125

- قا�ســي 

- وكيل ادعاء عام ثان
7302030035040252560110

- قا�ســــي م�ساعـــــد  

- معاون ادعاء عام
46015802503020206070

تابـــع :جدول رواتب وعالوات وبدلت الق�ساة واأع�ساء حمكمة الق�ساء الإداري واأع�ساء الدعاء العام 


