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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2016/28
ب�إ�صــــدار نظـــام معهـــد الإدارة العامــــة
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  90/42ب�إعادة تنظيم معهد الإدارة العامة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ــل فـي �شـ ـ�أن معهـ ــد الإدارة العامـ ــة بالنظ ـ ــام املرفـ ــق .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر رئي ــ�س جملـ�س �إدارة معهد الإدارة العامة اللوائح والقـرارات الالزمــة لتنفـيذ �أحكام
النظام املرفق  ،و�إىل �أن ت�صــدر تلـك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانني والأنظمة املطبقــة
علـ ــى وحـ ــدات اجلهاز الإداري للدولـ ــة فـيمــا ل ــم يرد ب�ش�أنـه نــ�ص خ ــا�ص فـي هــذا النظـام ،
مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغــى املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  90/42امل�شـار �إليــه  ،كما يلغــى كــل ما يخالــف هــذا املر�سـوم
والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  5 :من �شعبـــــــــان �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  12 :من مايــــــــــــــو �سنــة 2016م

قابو�س بن �سعيد
�ســلطـــان عـمـــان
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نظــــام معهـــــد الإدارة العامــــة
الف�صــــل الأول
تعاريـــف و�أحكـــــام عامــــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 املعهـــــــــــــــــــــــــــــــد  :معهد الإدارة العامة . املجلـــــــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة املعهد . الرئيـــــــــــــــــــــــــ�س  :رئي ـ ــ�س املجلـ ــ�س . الرئي�س التنفـيذي  :الرئي�س التنفـيذي للمعهد .املــادة ( ) 2
معهــد الإدارة العام ــة هيئ ــة علميـ ــة  ،ويتمتـ ــع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستق ــالل املالـ ــي
والإداري  ،ويتبع وزيـ ــر اخلدم ــة املدني ــة .
املــادة ( ) 3
يكون مقر املعهد حمافظة م�سقط  ،ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات بقرار من الرئي�س ،
بعد موافقة املجل�س .
الف�صـــل الثانــــي
�أهــــداف المعهــــد
املــادة ( ) 4
يهدف املعهد �إىل حتقيق الآتي :
 - 1رفع م�ستوى كفاءة �أداء املوظفـني بوحدات اجلهاز الإداري للدولة على خمتلف
م�ستوياتهم الوظيفـية فـي الوظائف التي ي�شغلونها .
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�	- 2إثراء الفكر الإداري  ،وبحث ودرا�سة التحديات الإدارية التي تعوق تنفـيذ خطط
وبرامج الدولة التنموية  ،والو�صول �إىل حلول منا�سبة ملعاجلتها .
 - 3تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية فـي جمال الإدارة لـ ــوحدات اجله ـ ــاز الإداري للدول ـ ــة
حتقيقا لأهدافها فـي التطوير الإداري .
 - 4تقدي ــم اخلدم ــات التدريبيـ ــة والبحثية واال�ست�شاري ــة للقط ــاع اخل ــا�ص وت�أهي ـ ــل
العاملني به فـي املجاالت الإدارية واملهنية ذات ال�صلة بالأن�شطة املختلفة له .
 - 5امل�ساهمــة فـي �إعــداد ال�شباب العماين فـي التخ�ص�صات الوظيفـية التي يتطلبها
�سوق العمل .
 - 6تنميــة جماالت التعـ ــاون وتب ـ ــادل اخلربات فـي جمال الإدارة العام ــة مــع اجلهـ ــات
النظرية فـي الدول الأخرى .
الف�صــــل الثالــــث
اخت�صا�صــــات املعهــــد
املــادة ( ) 5
للمعهد  ،فـي �سبيل حتقيق �أهدافه  ،مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية :
�1 -1إعداد الربامــج التدريبية وتنفـيذها لت�أهيـ ــل املوظف ــني ورفع كفاءتهـ ــم الوظيفـيـ ــة
على كافة امل�ستويات الوظيفـية املختلفة .
2 -2و�ض ــع وتنفـيذ الربامج الت�أ�سي�سية للموظفـني امللتحقني باخلدمة حديثا .
3 -3العمـل علـى الأخــذ بنظام التدريب الإلكرتوين  ،وغريه من طرق ونظم التدريب
الأخرى .
�4 -4إعداد وتنفـيذ الربامج الت�أهيلية التي تقدم للح�صول على امل�ؤهــالت و�شه ــادات
االعتماد املطلوبة للوظيفــة فـي تخ�ص�صات الإدارة العامة والعلوم املرتبطة بها ،
وذلك وفقا لنظام الدرا�سة الذي ي�صدره املجل�س .
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�5 -5إعـ ـ ــداد وتنفـي ـ ـ ــذ برامـ ــج ت�أهي ـ ــل ال�شباب العمانـ ــي فـي التخ�ص�ص ــات الوظيفـي ـ ــة
التــي يتطلبهــا �س ــوق العم ــل .
6 -6تنظيـ ــم امل�ؤمت ــرات واملنتدي ـ ــات والندوات واللقـ ــاءات العلمي ــة املرتبطــة بالتطوي ــر
الإداري  ،ورفع تو�صياتها �إىل اجلهات املعنية .
7 -7امل�شاركة فـي امل�ؤمترات واملنتديات والندوات وامللتقيات العلمية املحليــة والإقليميــة
والدولية املرتبطة ب�أهداف و�أن�شطة املعهد .
8 -8امل�ساهمة فـي و�ضع املعايري وال�ضوابط اخلا�صة ب�ضمان جودة التدريب الإداري
فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
�9 -9إجراء البحوث والدرا�سات التي ت�ساهم فـي رفع كفاءة و�أداء وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،ومعاجلة التحديات الإدارية املختلفة .
�10 10إ�صدار ون�شر البحوث والدرا�سات والدوريات وغريها  ،التي ت�ساعد على �إثراء
الفكر الإداري ون�شر ثقافة تطوير �أداء وحـدات اجله ــاز الإداري للدولـ ــة  ،ومواكبــة
املتغريات الإقليمية والدولية فـي هذا ال�ش�أن .
11 11تقدي ــم امل�ش ــورة الفنية واخلدم ــات اال�ست�شاري ــة لوحدات اجله ــاز الإداري للدولـ ــة
والقطـ ــاع اخلـ ــا�ص علـ ــى امل�ستـ ــوى املحلـ ــي واخلارجي فـي املو�ضوع ــات ذات ال�صل ــة
باخت�صا�صات املعهد  ،واملعاونة على تنفـيذها .
12 12ترجمـ ـ ــة البح ــوث والدرا�سـ ـ ــات التي ت�ص ـ ــدر على امل�ستـ ــوى الإقليمـ ــي والدولـ ــي ،
التي ت�ساهم فـي �إثراء الفكر الإداري  ،والتنمية الإدارية .
13 13تقدمي اخلدمات التدريبية والبحثية واال�ست�شارات الفنية على امل�ستوى الإقليمي
والدويل  ،وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من املجل�س .
�14 14إب ـ ــرام االتفاقيـ ــات ومذكـ ــرات التفاه ــم فـي جم ــاالت الإدارة العام ـ ـ ــة بالتن�سيـ ـ ــق
مع اجلهات املخت�صة .
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الف�صــــل الرابــــع
جملــــ�س الإدارة واخت�صا�صاتـــه
املــادة ( ) 6
يتولــى �إدارة املعهـ ــد وتنظيم �ش�ؤونه جمل�س �إدارة برئا�سة وزيـ ــر اخلدم ــة املدنية  ،وع�ضوي ــة
ثمانية �أع�ضاء يقرتحهـ ــم الرئيـ ــ�س  ،وي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�س ال ــوزراء  ،وتكـ ــون
م ـ ــدة ع�ضوي ــة املجل ــ�س �أرب ــع �سن ــوات قابلـ ــة للتجدي ــد ملـ ــدد مماثلـ ــة  ،بنـ ــاء عل ــى موافقـ ــة
جمل ــ�س الـ ــوزراء .
املــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه �أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة  ،ويجوز دعوتـه لالنعقاد
كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتمــاع �صحيحــا �إال بح�ضــور �أغلبي ــة �أع�ضائه ،
على �أن يكون مــن بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�ص ــوات احلا�ضرين ،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي من ــه رئيــ�س االجتمـاع .
وللمجل�س �أن يدعو حل�ضور اجتماعاته من يرى اال�ستعانة بهــم م ــن ذوي اخلربة والكفــاءة ،
ويكون للمدعوين اال�شرتاك فـي املناق�شات  ،دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املــادة ( ) 8
يع ــني املجل ــ�س فـي �أول اجتم ــاع ل ــه نائب ــا للرئي ــ�س من بني �أع�ضائــه  ،يحــل حمــل الرئيــ�س
عند غيابه � ،أو عند وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 9
للمجل�س �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه جلانا دائمة �أو م�ؤقتة  ،وله �أن ي�ضم �إىل تلك اللجان
�أع�ضاء من داخل املعهد �أو خارجه .
املــادة ( ) 10
يكــون للمجلــ�س كاف ــة ال�صالحيـات  ،و�إ�صدار القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة ملمار�سة
املعهد اخت�صا�صاته وحتقيق �أهدافه  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
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1 -1ر�سـم ال�سيا�سـة العامـة للمعهــد  ،ومتابعة تنفـيذها .
�2 -2إ�صـ ـ ــدار اللوائـ ـ ــح اخلا�صـ ـ ـ ــة بالتدري ــب والبح ـ ـ ــوث واال�ست�شـ ـ ـ ــارات والت�أهي ـ ـ ـ ـ ــل ،
واللوائـ ــح التنظيميـ ـ ــة .
3 -3رفع تقرير �سنوي عن �أن�شطة املعهد �إىل جمل�س اخلدمة املدنية .
4 -4اعتم ــاد الهيكــل التنظيمي للمعه ــد والتق�سيمــات الإدارية الفرعية ب ــه  ،وحتديد
اخت�صا�صاتها  ،بعد موافقة اجلهات املخت�صة .
5 -5اعتمـ ـ ــاد م�ش ـ ـ ــروع امليزاني ـ ــة ال�سنويـة للمعهـ ــد وح�ساب ـ ـ ــه اخلتامـ ــي ق ـب ـ ــل رفع ـ ـ ـ ــه
�إلــى وزارة املالي ـ ـ ــة .
�6 -6إقرار خطة وبرامج وم�شروعات املعهد .
7 -7حتديـ ــد الر�سوم واملبالـ ــغ التي يتقا�ضاه ــا املعهد مقاب ــل اخلدمات التــي يقدمهــا ،
بعد موافقة وزارة املالية فـي هذا ال�ش�أن .
الف�صـــل اخلامــــ�س
الرئيــ�س التنفـيـذي واخت�صا�صاتــه
املــادة ( ) 11
يكون للمعهد رئيــ�س تنفـيذي ي�صدر بتعيينه قرار من رئي�س جمل�س الإدارة  ،بع ــد موافق ــة
جمل ــ�س ال ـ ــوزراء .
املــادة ( ) 12
ميثـ ــل الرئي ـ ــ�س التنفـي ــذي املعهـ ــد فـي �صالتـ ــه بالغري  ،و�أمام الق�ضـ ــاء  ،ويك ــون لـ ــه كاف ـ ــة
ال�صالحيــات املقـررة لرئيــ�س الوحدة  ،وفقا للقوانني والنظم املعمول به ــا  ،ويتول ــى بوج ــه
خــا�ص مــا ي�أتــي :
1 -1تنفـيذ القرارات املعتمدة من املجل�س .
�2 -2إ�صدار قرارات �شغل الوظائف العليا ووظائف الهيئة العلمية باملعهد  ،بعد موافقة
رئي�س جمل�س الإدارة .
�3 -3إع ـ ــداد الهيك ـ ــل التنظيم ـ ــي للمعهـ ـ ـ ــد والتق�سيم ـ ـ ــات الإداري ـ ــة الفرعيـ ــة  ،ورفعهـ ـ ــا
�إىل املجل ــ�س لالعتم ـ ــاد .
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4 -4اقرتاح خطط وبرامج العمل باملعهد .
�5 -5إعداد م�شروعات اللوائح اخلا�صة باملعهد .
�6 -6إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمعهد  ،وح�سابه اخلتامي .
7 -7رفع التقارير ال�سنوية عن �أن�شطة املعهد �إىل املجل�س .
�8 -8أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
الف�صــــل ال�ســـاد�س
ماليــــــة املعهــــــد
املــادة ( ) 13
يكون للمعهــد ميزانية م�ستقلة يلتزم برفعه ــا �إلـى وزارة املاليـ ــة  ،وتعترب �أموال ــه �أم ــواال
عامة  ،وتبــد�أ ال�سنة املالي ــة للمعهــد فـي الي ــوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهــي فـي احل ــادي
والثالثني من �شهـ ــر دي�سمرب م ــن كـل ع ـ ــام  ،وتبد�أ ال�سنة املالية الأوىل من تاري ــخ العمـ ــل
بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام نف�سه .
املــادة ( ) 14
تتك ــون مـ ــوارد املعه ـ ــد مــن الآتـ ــي :
1 -1االعتمادات التي تخ�ص�ص للمعهد فـي امليزانية العامة للدولة .
2 -2ح�صيلــة الر�ســوم واملبالغ التي يتقا�ضاها املعهد مقابـ ــل ما ي�ؤديه من خدمات .
3 -3ح�صيلة ثمن املطبوعات والدوريات التي ي�صدرها .
4 -4املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا للقوانني والنظم املعمول بها .
�5 -5أي �إيرادات �أخرى يوافق عليها املجل�س .
املــادة ( ) 15
تـ ــودع �أمـوال املعهد فـي ح�ساب خا�ص لدى م�صرف �أو �أكث ــر من امل�صارف املحلية املعتم ــدة
فـي ال�سلطنـ ــة  ،ويحـ ــدد املجل ـ ــ�س قواع ـ ـ ــد و�إجراءات ال�ص ــرف من ه ــذه الأموال املودعـ ــة ،
بعد موافقة وزارة املالية .

