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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2016/28

باإ�ســــدار نظـــام معهـــد الإدارة العامــــة 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 90/42 باإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمـــل فـي �ســـاأن معهــــد الإدارة العامــــة بالنظـــــام املرفــــق .

املــادة الثانيــــة 

ي�ســدر رئيـــ�س جملـ�س اإدارة معهد الإدارة العامة اللوائح والقـرارات الالزمــة لتنفـيذ اأحكام 

النظام املرفق ، واإىل اأن ت�ســدر تلـك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانني والأنظمة املطبقــة 

علــــى وحــــدات اجلهاز الإداري للدولــــة فـيمــا لـــم يرد ب�ساأنـه نــ�س خـــا�س فـي هــذا النظـام ، 

مبا ل يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

يلغــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 90/42 امل�سـار اإليــه ، كما يلغــى كــل ما يخالــف هــذا املر�سـوم 

والنظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الرابعــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي :   5  من �سعبـــــــــان �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 12 من مايــــــــــــــو �سنــة 2016م
 قابو�س بن �سعيد

�ســلطـــان عـمـــان
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نظــــام معهـــــد الإدارة العامــــة 

الف�ســــل الأول 

تعاريـــف واأحكـــــام عامــــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام ، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

- املعهـــــــــــــــــــــــــــــــد : معهد الإدارة العامة .

- املجلـــــــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة املعهد .

- الرئيـــــــــــــــــــــــــ�س : رئيـــــ�س املجلــــ�س .

- الرئي�س التنفـيذي : الرئي�س التنفـيذي للمعهد .

املــادة ) 2 ( 

معهــد الإدارة العامـــة هيئـــة علميــــة ، ويتمتــــع بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقـــالل املالــــي 

والإداري ، ويتبع وزيــــر اخلدمـــة املدنيـــة .

املــادة ) 3 ( 

يكون مقر املعهد حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ساء فروع له فـي املحافظات بقرار من الرئي�س ، 

بعد موافقة املجل�س .

الف�ســـل الثانــــي

اأهــــداف المعهــــد

املــادة ) 4 ( 

يهدف املعهد اإىل حتقيق الآتي : 

للدولة على خمتلف  الإداري  املوظفـني بوحدات اجلهاز  اأداء  رفع م�ستوى كفاءة   - 1

م�ستوياتهم الوظيفـية فـي الوظائف التي ي�سغلونها . 
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اإثراء الفكر الإداري ، وبحث ودرا�سة التحديات الإدارية التي تعوق تنفـيذ خطط   - 2

وبرامج الدولة التنموية ، والو�سول اإىل حلول منا�سبة ملعاجلتها .

تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية فـي جمال الإدارة لــــوحدات اجلهـــــاز الإداري للدولـــــة   - 3

حتقيقا لأهدافها فـي التطوير الإداري .

تقديـــم اخلدمـــات التدريبيــــة والبحثية وال�ست�ساريـــة للقطـــاع اخلـــا�س وتاأهيـــــل   - 4

العاملني به فـي املجالت الإدارية واملهنية ذات ال�سلة بالأن�سطة املختلفة له .

يتطلبها  التي  الوظيفـية  التخ�س�سات  فـي  العماين  ال�سباب  اإعــداد  فـي  امل�ساهمــة   - 5

�سوق العمل .

تنميــة جمالت التعــــاون وتبـــــادل اخلربات فـي جمال الإدارة العامـــة مــع اجلهــــات   - 6

النظرية فـي الدول الأخرى .

الف�ســــل الثالــــث

اخت�سا�ســــات املعهــــد

املــادة ) 5 ( 

للمعهد ، فـي �سبيل حتقيق اأهدافه ، مبا�سرة الخت�سا�سات الآتية : 

اإعداد الربامــج التدريبية وتنفـيذها لتاأهيــــل املوظفـــني ورفع كفاءتهــــم الوظيفـيــــة  - 1

على كافة امل�ستويات الوظيفـية املختلفة .

و�ســـع وتنفـيذ الربامج التاأ�سي�سية للموظفـني امللتحقني باخلدمة حديثا . - 2

العمـل علـى الأخــذ بنظام التدريب الإلكرتوين ، وغريه من طرق ونظم التدريب  - 3

الأخرى .

و�سهـــادات  - 4 املوؤهــالت  للح�سول على  تقدم  التي  التاأهيلية  الربامج  وتنفـيذ  اإعداد 

العتماد املطلوبة للوظيفــة فـي تخ�س�سات الإدارة العامة والعلوم املرتبطة بها ، 

وذلك وفقا لنظام الدرا�سة الذي ي�سدره املجل�س .
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اإعــــــداد وتنفـيـــــــذ برامــــج تاأهيـــــل ال�سباب العمانــــي فـي التخ�س�ســـات الوظيفـيـــــة  - 5

التــي يتطلبهــا �ســـوق العمـــل . 

تنظيــــم املوؤمتـــرات واملنتديـــــات والندوات واللقــــاءات العلميـــة املرتبطــة بالتطويـــر  - 6

الإداري ، ورفع تو�سياتها اإىل اجلهات املعنية .

امل�ساركة فـي املوؤمترات واملنتديات والندوات وامللتقيات العلمية املحليــة والإقليميــة  - 7

والدولية املرتبطة باأهداف واأن�سطة املعهد .

الإداري  - 8 التدريب  وال�سوابط اخلا�سة ب�سمان جودة  املعايري  فـي و�سع  امل�ساهمة 

فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة .

اإجراء البحوث والدرا�سات التي ت�ساهم فـي رفع كفاءة واأداء وحدات اجلهاز الإداري  - 9

للدولة ، ومعاجلة التحديات الإدارية املختلفة .

اإثراء  - 10 على  ت�ساعد  التي   ، وغريها  والدوريات  والدرا�سات  البحوث  ون�سر  اإ�سدار 

الفكر الإداري ون�سر ثقافة تطوير اأداء وحـدات اجلهـــاز الإداري للدولــــة ، ومواكبــة 

املتغريات الإقليمية والدولية فـي هذا ال�ساأن .

تقديـــم امل�ســـورة الفنية واخلدمـــات ال�ست�ساريـــة لوحدات اجلهـــاز الإداري للدولــــة  - 11

والقطــــاع اخلــــا�س علــــى امل�ستــــوى املحلــــي واخلارجي فـي املو�سوعـــات ذات ال�سلـــة 

باخت�سا�سات املعهد ، واملعاونة على تنفـيذها .

ترجمــــــة البحـــوث والدرا�ســــــات التي ت�ســـــدر على امل�ستــــوى الإقليمــــي والدولــــي ،  - 12

التي ت�ساهم فـي اإثراء الفكر الإداري ، والتنمية الإدارية .

تقدمي اخلدمات التدريبية والبحثية وال�ست�سارات الفنية على امل�ستوى الإقليمي  - 13

والدويل ، وفقا لل�سوابط التي ي�سدر بها قرار من املجل�س .

اإبـــــرام التفاقيــــات ومذكــــرات التفاهـــم فـي جمـــالت الإدارة العامـــــــة بالتن�سيــــــق  - 14

مع اجلهات املخت�سة .
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الف�ســــل الرابــــع

جملــــ�س الإدارة واخت�سا�ساتـــه

املــادة ) 6 ( 

يتولــى اإدارة املعهــــد وتنظيم �سوؤونه جمل�س اإدارة برئا�سة وزيــــر اخلدمـــة املدنية ، وع�سويـــة 

ثمانية اأع�ساء يقرتحهــــم الرئيــــ�س ، وي�سدر بتعيينهم قرار من جمل�س الـــوزراء ، وتكــــون 

مـــــدة ع�سويـــة املجلـــ�س اأربـــع �سنـــوات قابلــــة للتجديـــد ملــــدد مماثلــــة ، بنــــاء علـــى موافقــــة 

جملـــ�س الــــوزراء . 

املــادة ) 7 ( 

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه اأربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ، ويجوز دعوتـه لالنعقاد 

اأع�سائه ،  اأغلبيـــة  اإل بح�ســور  كلما اقت�ست احلاجة ذلك ، ول يكون الجتمــاع �سحيحــا 

على اأن يكون مــن بينهم الرئي�س اأو نائبه ، وت�سدر القرارات باأغلبية اأ�ســـوات احلا�سرين ، 

وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منـــه رئيــ�س الجتمـاع . 

وللمجل�س اأن يدعو حل�سور اجتماعاته من يرى ال�ستعانة بهــم مـــن ذوي اخلربة والكفــاءة ، 

ويكون للمدعوين ال�سرتاك فـي املناق�سات ، دون اأن يكون لهم حق الت�سويت .

املــادة ) 8 ( 

يعـــني املجلـــ�س فـي اأول اجتمـــاع لـــه نائبـــا للرئيـــ�س من بني اأع�سائــه ، يحــل حمــل الرئيــ�س 

عند غيابه ، اأو عند وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�سا�ساته .

املــادة ) 9 ( 

للمجل�س اأن ي�سكل من بني اأع�سائه جلانا دائمة اأو موؤقتة ، وله اأن ي�سم اإىل تلك اللجان 

اأع�ساء من داخل املعهد اأو خارجه .

املــادة ) 10 ( 

يكــون للمجلــ�س كافـــة ال�سالحيـات ، واإ�سدار القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة ملمار�سة 

املعهد اخت�سا�ساته وحتقيق اأهدافه ، وب�سفة خا�سة ما ياأتي : 
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ر�سـم ال�سيا�سـة العامـة للمعهــد ، ومتابعة تنفـيذها . - 1

اإ�ســــــدار اللوائــــــح اخلا�ســــــــة بالتدريـــب والبحـــــــوث وال�ست�ســــــــارات والتاأهيـــــــــــل ،  - 2

واللوائــــح التنظيميــــــة .

رفع تقرير �سنوي عن اأن�سطة املعهد اإىل جمل�س اخلدمة املدنية . - 3

اعتمـــاد الهيكــل التنظيمي للمعهـــد والتق�سيمــات الإدارية الفرعية بـــه ، وحتديد  - 4

اخت�سا�ساتها ، بعد موافقة اجلهات املخت�سة .

اعتمــــــاد م�ســـــــروع امليزانيـــــة ال�سنويـة للمعهــــد وح�سابـــــــه اخلتامــــي قــبـــــل رفعـــــــــه  - 5

اإلــى وزارة املاليـــــــة .

اإقرار خطة وبرامج وم�سروعات املعهد . - 6

حتديــــد الر�سوم واملبالــــغ التي يتقا�ساهـــا املعهد مقابـــل اخلدمات التــي يقدمهــا ،  - 7

بعد موافقة وزارة املالية فـي هذا ال�ساأن . 

الف�ســـل اخلامــــ�س

الرئيــ�س التنفـيـذي واخت�سا�ساتــه

املــادة ) 11 ( 

يكون للمعهد رئيــ�س تنفـيذي ي�سدر بتعيينه قرار من رئي�س جمل�س الإدارة ، بعـــد موافقـــة 

جملـــ�س الـــــوزراء .

املــادة ) 12 ( 

ميثــــل الرئيـــــ�س التنفـيـــذي املعهــــد فـي �سالتــــه بالغري ، واأمام الق�ســــاء ، ويكـــون لــــه كافـــــة 

ال�سالحيــات املقـررة لرئيــ�س الوحدة ، وفقا للقوانني والنظم املعمول بهـــا ، ويتولـــى بوجـــه 

خــا�س مــا ياأتــي : 

تنفـيذ القرارات املعتمدة من املجل�س . - 1

اإ�سدار قرارات �سغل الوظائف العليا ووظائف الهيئة العلمية باملعهد ، بعد موافقة  - 2

رئي�س جمل�س الإدارة .

اإعـــــداد الهيكـــــل التنظيمـــــي للمعهــــــــد والتق�سيمـــــــات الإداريـــــة الفرعيــــة ، ورفعهــــــا  - 3

اإىل املجلـــ�س لالعتمـــــاد .
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اقرتاح خطط وبرامج العمل باملعهد . - 4

اإعداد م�سروعات اللوائح اخلا�سة باملعهد . - 5

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للمعهد ، وح�سابه اخلتامي . - 6

رفع التقارير ال�سنوية عن اأن�سطة املعهد اإىل املجل�س .  - 7

اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س . - 8

الف�ســــل ال�ســـاد�س

ماليــــــة املعهــــــد

املــادة ) 13 ( 

يكون للمعهــد ميزانية م�ستقلة يلتزم برفعهـــا اإلـى وزارة املاليــــة ، وتعترب اأموالـــه اأمـــوال 

عامة ، وتبــداأ ال�سنة املاليـــة للمعهــد فـي اليـــوم الأول من �سهر يناير ، وتنتهــي فـي احلـــادي 

والثالثني من �سهــــر دي�سمرب مـــن كـل عـــــام ، وتبداأ ال�سنة املالية الأوىل من تاريـــخ العمــــل 

بهذا النظام ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام نف�سه .

املــادة ) 14 ( 

تتكـــون مــــوارد املعهـــــد مــن الآتــــي : 

العتمادات التي تخ�س�س للمعهد فـي امليزانية العامة للدولة . - 1

ح�سيلــة الر�ســوم واملبالغ التي يتقا�ساها املعهد مقابــــل ما يوؤديه من خدمات . - 2

ح�سيلة ثمن املطبوعات والدوريات التي ي�سدرها . - 3

املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا للقوانني والنظم املعمول بها . - 4

اأي اإيرادات اأخرى يوافق عليها املجل�س . - 5

املــادة ) 15 ( 

تــــودع اأمـوال املعهد فـي ح�ساب خا�س لدى م�سرف اأو اأكثـــر من امل�سارف املحلية املعتمـــدة 

فـي ال�سلطنــــة ، ويحــــدد املجلـــــ�س قواعـــــــد واإجراءات ال�ســـرف من هـــذه الأموال املودعــــة ، 

بعد موافقة وزارة املالية .


