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مر�ســــوم �ســــلطان
ر ــم 2018 9
ـ سـان م تـ نا ـ ر يـ� الـوزرا
ل�سـوؤون العال ـات والتعـاون الدولـ والمم ـ ال ـا لجاللـة ال�سلطـان
نحـ ابـو� بـ �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
وعلى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البال ال�سلطاين العمانيني
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/86
وعلــى القان ــون اخلــا�س بنظ ــام املوظفني بديـ ــوان الب ــال ال�سلطان ــي ال�س ــادر باملر�س ــوم
ال�سلطان ــي رق ــم ، 97/97
وعلـ ــى املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  2003/13باعتم ــاد الهيك ـ ــل التنظيم ــي ملكتـ ــب ثـ ـ ــل
جاللـ ــة ال�سلط ــان
وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2017/10بتعيي ــن نائــب لرئيــ�س الــوزراء ل�س ـوؤون العالقــات
والتعاون الدويل و ثل خا�س جلاللة ال�سلطان
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو ات
املــا ة ا ولـــــ
ينقل إا مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون العالقات والتعاون الدويل واملمثل اخلا�س
جلاللــة ال�سلطــان جميــع موظفــي مكتــب ثــل جاللــة ال�سلطــان و لـ بـذات اأو�ساعهـم
الوظيفيـ ــة .
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املــا ة ال انيــــة
ي�سـ ــري علــى مكتــب نائــب رئيــ�س الــوزراء ل�س ـوؤون العالق ــات والتع ــاون الدولـ ــي واملمثـ ــل
اخلا�س جلالل ــة ال�سلط ــان وموظفيـ ـ ــه قانـ ــون معا�س ــات ومكافـ ـاآت مـ ــا بعــد اخلدم ــة ملوظف ـ ــي
ديـوان البـال ال�سلطانـي العمانييـن والقانـون اخلا�س بنظام املوظفني بديوان البال
ال�سلطاين امل�سار اإليهما .
املــا ة ال الـ ــــة
يبا�ســر نائـب رئي ــ�س ال ــوزراء ل�سـ ـوؤون العالق ــات والتع ــاون الدولـ ــي واملمثـ ــل اخلـ ــا�س
جلاللـة ال�سلطــان اخت�سا�ســات وزيــر ديــوان البـال ال�سلطانــي فـي القانوني ــن امل�سار اإليهمـا
كما يبا�سر اخت�سا�سات رئي�س الوحدة فـي القوانني املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
للدولة فيمــا يخــ�س التق�سيمــات الإداريــة التابعــة ملكتــب نائــب رئيــ�س الــوزراء ل�س ـوؤون
العالقات والتعاون الدويل واملمثل اخلا�س جلاللة ال�سلطان وموظفيها .
املــا ة الرابعــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003 /13امل�سار اإليه كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم
اأو يتعار�س مع اأحكامه .
املــا ة ال ام�سـة
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاري �سدوره .
ســدر ـ

 4مــ

ما ال انية �سنـة 1439هـ

املـوا ـــــ

 20مــ

ـرايــــــــــــــــر �سنـة 2018م
ابو� ب �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

-39-

