
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1342(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                                                          وزارة العـــــدل

�ســادر فـــي 2020/5/5 بتخويل �سفة ال�سبطية  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/155 

التنميــــة  وزارة  موظفــــــي  لبعــــــ�ض  الق�سائيـــــــة 

الجتماعيـــة .

           وزارة الإ�سكــــان

اأحكـــــام  بعـــــ�ض  فـــي 2020/5/4 بتعديــــل  �ســادر  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2020/19 

لئحـة القيـم والر�سـوم والأثمـان التـي حت�سلهـا 

وزارة الإ�سكان . 

اأحكـــام  �ســادر فـــي 2020/5/11 بتعديـــل بعـــ�ض  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2020/20 

الالئحة التنفيذية لقانون الإ�سكان الجتماعي . 

                                                    

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 23 رم�ســــــــــــــان 1441هـ                                                 املـوافـــــــق 17 مايـــــــــــــو 2020م
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رقم 
ال�سفحة
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15

21

                                                           وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

�ســادر فـــي 2020/5/7 بحظــر ا�ستيـــراد الطيــور  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/102 

الوليات  فـي  كارولينا اجلنوبية  احلية من ولية 

املتحدة الأمريكية .

�ســادر فـــي 2020/5/13 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكــــام  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/105 

باإعالن مناطق  الوزاري رقم 31/ 2009  القرار 

حجر زراعية . 

                            وزارة القــــوى العاملـــة

�ســادر فـــي 2020/3/12 بتنظيم ا�ستقدام القوى  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/115 

العاملـــة غيـــر العمانيــــة فـــــي من�ســــاآت القطــــاع 

اخلا�ض العاملة فـي اأعمال النظافة .

                              جملــ�س اخلدمــة املدنيــة

حتديـــــد  �ســـــاأن  فـــــــي   2020/5/12 فــــــي  �ســــادر  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/3 

الدرجـات املاليـة للموؤهلـني املخاطبــــني باأحكـــام 

جدول الدرجــات والرواتـــب املوحـــد للموظفـني 

العمانيني املدنيني بالدولة .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مـزون املدينة �ض.م.م .



قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1342(

وزارة العــدل

قــرار وزاري 

 رقـــم 2020/155

بتخويل �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفـي وزارة التنمية االجتماعية

ا�ستـــنادا اإلى قـانون الإجـراءات اجلـزائية ال�سادر باملـر�سـوم ال�سلطاين رقـم ٩٩/٩٧ ،
واإلى قانون اجلمعـيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 14/2٠٠٠ ،

واإلى املر�ســـوم ال�سلطانــي رقم 2٠٠3/32 بتحديـــد اخت�سا�ســات وزارة التنميــة الجتماعيــة 
واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإلى قانون تاأهيل ورعاية املعاقني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2٠٠٨/٦3 ، 
واإلى قانون اجلزاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2٠1٨/٧ ،

واإلى القرار الوزاري رقم 2٠1٦/21٦ بتخويل �سفة ال�سبطية الق�سائية لبع�ض موظفـي 
وزارة التنمية الجتماعية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى
يخول �ساغلو الوظائف الآتية فـي وزارة التنمية الجتماعية - كل فـي نطاق اخت�سا�سه - 
�سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام قانون اجلمعيات الأهلـية امل�سار اإليه ، واللوائح 

والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لأحكامه :
- مدير دائرة اجلمعيات واأندية اجلاليات .  
- رئي�ض ق�سم اجلمعيات واأندية اجلاليات .  

- رئي�ض ق�سم اجلمعيات وال�سناديق اخلريية .  
- رئي�ض ق�سم اجلمعيات املهنية .  

- رئي�ض ق�سم جمعيات املراأة .  
- اأخ�ســائي جمعيـــات فـي دائرة اجلمعيات واأندية اجلاليات .  
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اجلريدة الر�سمية العدد )1342(

املــادة الثانيــــة
يخول �ساغلو الوظائف الآتية فـي وزارة التنمية الجتماعية - كل فـي نطاق اخت�سا�سه - 

�سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام قانون رعاية وتاأهيل املعاقني امل�سار اإليه :

- رئي�ض ق�سم �سوؤون مراكز التاأهيل .  

- رئي�ض ق�سم التاأهيل املجتمعي .  

املــادة الثالـثــــة
يخول �ساغلو الوظائف الآتية فـي وزارة التنمية الجتماعية - كل فـي نطاق اخت�سا�سه - 

�سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام قانون اجلزاء امل�سار اإليه :

- رئي�ض فريق مكافحة ظاهرة الت�سول .  

- مفت�ض اجتماعي .  

- م�ساعد مفت�ض اجتماعي .  

- مراقب ت�سول .  

املــادة الرابعــة

يلغـــى الـقـرار الوزاري رقـــــم 2٠1٦/21٦ امل�سـار اإليـه ، كما يلغى كل ما يخالــف هذا القــرار ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة اخلام�ضـة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ضـدر فـي : 11/ 9 /1441هـ

املـوافــــق :   5 / 5 /2020م
                                                                                          عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي

                                                                                                       وزيـــــــر العـــــــــــــدل
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اجلريدة الر�سمية العدد )1342(

وزارة الإ�سكـان
قــرار وزاري 

 رقـــم 2020/19
بتعديــل بعــ�ض اأحكـام 

لئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�سلها وزارة الإ�سكان 

ا�ستنادا اإلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5  ، 
واإلى قانـــون تنظيـــم اأعمال الو�ساطــــة فـي املجــــالت العقاريـــة ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 86/78 ،
واإلى نظام ح�ســاب ال�سمــان مل�سروعـــات التطويـــر العقـــاري ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 2018/30 ،
واإلى القرار الوزاري رقم 2016/92 باإ�سدار لئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�سلها 

وزارة الإ�سكان ،
واإلى موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
ت�ســـاف اإلى لئحة القيـــم والر�ســـوم والأثمـــان التي حت�سلهــا وزارة الإ�سكــان امل�سار اإليها ، 

مادة جديدة برقم ) 10 مكررا ( ، ن�سها الآتي : 
املـــادة ) 10 مكررا (

حتدد ر�سوم اخلدمات املقدمة عرب النظام الإلكرتوين خلدمات التطوير العقاري ، 
وفقا للملحق رقم )12( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة الثانيــــة
  ، اإليها  امل�سار  الإ�سكان  وزارة  حت�سلها  التي  والأثمان  والر�سوم  القيم  لئحة  اإلى  ي�ساف 

ملحق جديد برقم )12( على النحو املرفق . 

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 10 من رم�ســان 1441هـ
املـوافــــق :   4  من مايـــــــو 2020م

                                                                                �سيف بن محمد بن �سيف ال�سبيبي
                                                                                                وزيــــــــــــر الإ�سكـــــــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1342(

امللحق رقم )12( 
ر�سوم اخلدمات املقدمة عرب النظام الإلكرتوين خلدمات التطوير العقاري

مالحظــــــــــاتالر�سم بالريال العماين البيــــــــــــــــانم

1
ترخي�ص ممار�سة 
التطوير العقاري

)750( �سبعمائة وخم�سون 
جتــديد كل ثالث �سنواتريال عمانيا

2
ترخي�ص م�سروع 

تطوير عقاري
)0.1%( فا�سلة واحد فـي املائة 
من التكلفة التقديرية للم�سروع

بحــد اأق�سى )10.000( 
ريال عماين

3
ت�سريح عر�ص عقارات 
محلية داخل ال�سلطنة 

لكل م�سروع

 )500(
خم�سمائة ريال عماين

ملدة ثالثة اأ�سهر
) اأك�ساك/ معار�ص/ مكاتب و�ساطة/ 

�سركات ت�سويق/ موؤمترات (

4
ت�سريح عر�ص عقارات 

دولية داخل ال�سلطنة
 لكل م�سروع

)10.000(
ع�سرة اآلف ريال عماين

ملــدة ثالثة اأ�سهر 
) اأك�ساك/ معار�ص/مكاتب و�ساطة/ 
�سركات ت�سويق/ موؤمترات/ و�سائل 

التوا�سل الجتماعي (

5
ت�سريح الإعالن 

عن عقارات محلية 
داخل ال�سلطنة

 )200(
مائتا ريال عماين

ملــدة ثالثة اأ�سهر 
 ) اأك�ساك/ �سحف/ اإعالم/ و�سائل 

التوا�سل الجتماعي/ اأخرى (

6
ت�سريح ترويج عقارات 
محلية خارج ال�سلطنة

)300(
ثالثمائة ريال عماين

ملــدة ثالثة اأ�سهر 
) ي�سمل جميع و�سائل الإعالن والعر�ص (

7
ر�سوم عر�ص وحدة عقارية 

على اخلارطة
)1( ريال عماين واحد

ملــدة �سنةلكل مرت مربع

8
ر�سوم عر�ص وحدة عقارية 

على اخلارطة املعرو�سة 
لغري العمانيني

)2( ريالن عمانيان
ملــدة �سنة لكل مرت مربع

مزادات العقارات9
)2%( اثنان فـي املائة 

من العقد املربم بني �ساحب 
العقار وامل�ستفيد منها

حت�سل عن كل عقد مربم

ت�سجيل البنوك10
 واملوؤ�س�سات التمويلية

 )1.000(
ملــدة �سنةاألف ريال عماين

11

ت�سجيل ال�سركات 
واملوؤ�س�سات ) مكاتب 

ا�ست�سارية ، �سركات مقاولت ،
 �سركات تثمني ، �سركات 

تدقيق ح�سابات (

 )500(
خم�سمائة ريال عماين

جتــديد كل )2( �سنتني

ملــدة �سنة)100( مائة ريال عماينت�سجيل م�ستخدم فـي الربنامج12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1342(

قــرار وزاري

 رقــم 2020/20

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون االإ�سكان االجتماعي 

ا�ستنادا اإلى قانون االإ�سكان االجتماعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 3٧/2٠1٠ , 
واإلــى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 2٠14/64 بتحديـــد اخت�سا�ســـات وزارة االإ�سكـــان واعتماد 

هيكلها التنظيمي , 
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون االإ�سكان االجتماعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2٠11/6 , 

واإلى موافقة وزارة املالية , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة )1٨( من الالئحة التنفيذية لقانون االإ�سكان االجتماعي امل�سار اإليها , 
الن�ص االآتي :

  " حتدد قيمة امل�ساعدة ال�سكنية وفقا لالآتي :
1 - مبلغ ال يتجاوز )2٠.٠٠٠( ع�سرين األف ريال عماين لالأ�سرة املكونة من )2 اأو 3( 
اثنني اأو ثالثة اأفراد لبناء م�سكن اأو اإعادة بنائه , �سريطة اأال تقل م�ساحة البناء 
عــــن )14٠م2( مائـــة واأربعــني متــرا مربعـــا , وفـــي حالـــة م�ساهمـــة املنتفــع يجــب 

اأال تزيد م�ساحة البناء على )2٥٠م2( مائتني وخم�سني مرتا مربعا .  

2 - مبلـــغ ال يتجــــاوز )2٥.٠٠٠( خم�ســـة وع�سريــن األــف ريال عماين لالأ�سرة املكونة 
من )4( اأربعة اأفراد فاأكرث لبناء م�سكن اأو اإعادة بنائه , �سريطة اأال تقل م�ساحة 
البناء عن )19٠م2( مائة وت�سعني مرتا مربعا , وفـي حالة م�ساهمة املنتفع يجب 

اأال تزيد م�ساحة البناء على )3٠٠م2( ثالثمائة مرت مربع .

3 - مبلغ ال يتجاوز )2٠.٠٠٠( ع�سرين األف ريال عمانـي لرتميــم امل�سكـــن اأو اإجراء 
اإ�سافات عليه .

وفـي جميع االأحوال , ال يجوز للمنتفع فـي حالة رغبته فـي زيادة م�ساحة البناء امل�ساهمة 
بن�سبة تزيد على )٥٠%( خم�سني باملائة من اإجمايل قيمة امل�ساعدة ال�سكنية " .

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1342(

املــادة الثانيــــة

ت�ساف اإلى الالئحة التنفيذية لقانون االإ�سكان االجتماعــي امل�ســار اإليهـــا , مـــادة جديـــدة 

برقم )1٨ مكررا( , ن�سها االآتي :

" يلتزم طالب امل�ساعدة ال�سكنية بعد ا�ستالم املوافقة املبدئية بتقدمي االآتي :

1 - ن�سخة من �سند امللكية والر�سم امل�ساحي وخرائط حديثة للم�سكن م�سادق عليها 

من اجلهات املخت�سة , �سريطة موافقة الوزارة عليها .

2 - اإباحــة البنـــاء �ساريـــة املفعـــول للم�سكن املطلوب بناوؤه اأو اإعادة بنائه , اأو ترميمه 

اأو اإجراء اإ�سافات عليه , اإن لزم .

3 - عر�ص �سعر مقدم من مقاول مرخ�ص من قبل وزارة التجارة وال�سناعة .

4 - ر�سالة من ا�ست�ساري يحدد فيها اأتعابه نظری اإ�سرافه على تنفيذ امل�سكن , على اأن 

اأن يقوم املنتفع ب�سداد  اأو   , يتم خ�سم هذه االأتعاب من قيمة امل�ساعدة ال�سكنية 

هذه االأتعاب .

٥ - �سهادة اإمتام بناء معتمدة من البلدية املخت�سة , وذلك فـي حالة �سراء م�سكن جاهز .

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار , اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 17 من رم�ســـــــــــــــان 1441هـ

املـوافــــق : 11 من مايــــــــــــــــــــو 2020م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�سبيبي

                                                                              وزيـــــــــــر االإ�سكـــــــــــــان 
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
قــرار وزاري 

 رقـــم 2020/102
بحظر ا�سترياد الطيور احلية 

من ولية كارولينا اجلنوبية فـي الوليات املتحدة الأمريكية

ا�ســـتنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطاين رقم 2004/45 ، 
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،
الطيور احلية ومنتجاتها  ا�ســـترياد  ب�ســاأن حظر  املخت�سة  البيطرية  تو�سية اجلهة  واإلى 

وم�ستقاتها ومخلفاتها من ولية كارولينا اجلنوبية فـي الوليات املتحدة الأمريكية ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

يحظر ا�ســترياد الطيور احلية ، ومنتجاتها ، وم�ستقاتها ، ومخلفاتها ، من ولية كارولينا 
اجلنوبية فـي الوليات املتحدة الأمريكية ، وذلك حلني زوال �سبب احلظر ، و�سدور قرار 
بهذا ال�ساأن ، وت�ستثنى من ذلك املنتجات املعاملة حراريا وفقا للقانون ال�سحي حليوانات 

الياب�سة ال�سادر من املنظمة العاملية ل�سحة احليوان .

املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي :  13/ 9 /1441هـ

املـوافــــق :   7  / 5 /2020م
                                                                                 د . حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي

                                                                                    وزيـــــــر الزراعـــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــــــة
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قــــرار وزاري
رقـــــم 2020/105  

  بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 31/ 2009 باإعالن مناطق حجر زراعية 

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/47 ,
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 ,

واإلى القرار الوزاري رقم 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية ,
واإلى تو�سية املديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2009/31 امل�سار اإليه , الن�ص الآتي :

تعلن كل من الوليات الآتية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر , و�سدور قرار 
بهذا ال�ساأن :

الوليةاملحافظة
خ�سب , دبا , بخا , مدحاءحمافظة م�سندم

الربميي , حم�سةحمافظة الربميي
اأدمحمافظة الداخلية

�سحار , �سنا�ص , لوى , �سحم , اخلابورة , ال�سويقحمافظة �سمال الباطنة

الر�ستاق , بركاء حمافظة جنوب الباطنة
جعالن بني بوح�سنحمافظة جنوب ال�سرقية
القابل , نيابة �سمد ال�ساأنحمافظة �سمال ال�سرقية

عربي , ينقل , �سنكحمافظة الظاهرة

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 19 / 9 /1441هـ
املـوافــــق : 13 / 5 /2020م

د . حمد بن �صعيد بن �صليمان العوفـي
وزيـــــر الزراعـــــــــة والثـــــــروة ال�سمكيـــــــة
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وزارة القــــوى العامـلـــة
قـــرار وزاري

رقـــــم 2020/115 
بتنظيم ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية 

فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص العاملة فـي اأعمال النظافة

ا�ستنادا اإلى قانـون العمـل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطـاين رقــم 2003/35 ، 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

يكون الرتخي�ص با�ستقــدام القـــوى العـاملــة غــيــر العمـانيــة فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص 
العاملة فـي اأعمـــال النظافة وفقا ملا ياأتي :

1 - اأن يكـــون �ساحـــب العمـــل متفرغا تفرغا كامال لإدارة املن�ساأة ، وموؤمـنا عليه لدى 
 ، ، ويحمــل بطاقــة ريادة �سارية املفعول  الهيئـــة العامـــة للتاأمينـــات الجتماعيـــة 

وي�ستثنى من ذلك :

  اأ - املن�ساآت العاملة فـي تنفيذ امل�ساريع احلكومية .

 ب - املن�ساآت امل�سجلة بالدرجة العاملية .

 ج - املن�ساآت التي يعمل بها عدد )100( مائــة عامـــل فاأكثــر .

2 - اأن يقدم �ساحب العمل امل�ستندات الآتية :

  اأ - ن�سخة من الـــرتخي�ص البلــدي وعقـد الإيجــــار .

ب - ن�سخة من اتفاقية تنفيذ اأعمال النظافة ، على اأن تت�سمن املدة ، والعمل 
اللغة  اإلى  التفاقية مرتجمة  تكون  اأن  وعلى   ، والقيمة   ، تنفيذه  املراد 
 ، اأخرى  بلغة  اإذا كانت  ال�سلطنة  العربية من مكتب ترجمة معتمد فـي 
وتقدمي ن�سخة من اأمــــر بـدء تنفيذ امل�ســروع اإذا كانت التفاقية متعلقة 

بتنفيذ م�سروع حكومي .
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3 - اأن يكون �ساحب العمل ملتزما بن�سب التعمني املقررة .

4 - عدم وجود خمالفات عمالية فـي املن�ساأة اأو تراخيـ�ص مزاولة عمل منتهية . 

5 - �سداد الر�سوم املقررة .

املــادة الثانيــــة

يلغـى كــل مــا يخالـف هــذا القـرار ، اأو يتعــار�ص مــع اأحكامــــه .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 17 من رجــــــــــب 1441هـ

املـوافــــق : 12 من مـــــــــار�س 2020م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري

                                                                      وزيـــر القـــــوى العاملــــة
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جملــ�س اخلدمــة املدنيــة
قــــرار

  رقـــم 2020/3
فــي �شـاأن حتديـد الدرجـات املاليـة للم�ؤهلـني املخاطبـني

باأحكام جدول الدرجات والرواتب امل�حد للم�ظفـني العمانيني املدنيني بالدولة

ا�ستنادا اإلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/78 باإ�سدار جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفـني 

العمانيني املدنيني بالدولة ،
اخلدمة  جمل�س  رئي�س  بقرار  ال�سادرة  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفـيذية  الالئحة  واإلى 

املدنية رقم 2010/9 ،
واإلى نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف ال�سادر بقرار رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم 2010/10 ،
واإلى التعميم رقم 2014/1 ال�سادر من رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية ب�ساأن حتديد درجة 

التعيني بناء على املوؤهل الدرا�سي ،
واإلى القرار رقم 2015/1 ال�سادر من رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية ب�ساأن حتديد درجة 

التعيني بناء على املوؤهالت املهنية وال�سهادات الدرا�سية ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

يكون التعيني فـي اأدنى الوظائف للموؤهلني املخاطبني باأحكام جدول الدرجات والرواتب 
املوحـــد للموظفـــني العمانيـــني املدنيـــني بالدولــة على الدرجات املحددة لكل موؤهل علمي 

اأو �سهادة درا�سية اأو مهنية وفقا للجدولني رقمي )1( و )2( املرفقني .

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شـدر فـي : 18 من رم�شــــــــــان 1441هـ
املـ�افــــق : 12 من مايـــــــــــــــ� 2020م

خالد بن هالل بن �شع�د الب��شعيدي
رئيـــــــــ�س جملــــــــــ�س اخلدمــــــــــــة املدنيـــــــــــة
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اجلـــدول رقــم ) 1 (

الدرجــــةامل�ؤهل العلمي / ال�سهادة الدرا�سية

التا�سعةالدكتوراه اأو ما يعادلها

العا�سرةاملاج�ستري اأو ما يعادله

احلادية ع�سرةالبكالوريو�س اأو ما يعادله

الدبلوم الذي ال تقل مدة درا�سته 
عن �سنتني اأو ما يعادله

الثالثة ع�سرة

ال�ساد�سة ع�سرة�سهادة دبلوم التعليم العام اأو ما يعادلها
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اجلـــدول رقــم ) 2 (

الدرجـــةامل�ؤهل العلمي / ال�شهادة الدرا�شية / ال�شهادة املهنية

اأول : التعليم التقني ) الكليات التقنية (

احلادية ع�سرةالبكالوريو�س التقني

الثانية ع�سرة�سهادة الدبلوم املتقدم التقني

الثالثة ع�سرة�سهادة الدبلوم التقني

اخلام�سة ع�سرة�سهادة االإجناز

ثانيا : التعليم والتدريب املهني ) مراكز ومعاهد التدريب املهني (

الثالثة ع�سرة�سهادة الدبلوم املهني

ال�ساد�سة ع�سرة�سهادة التعليم املهني العام

ثالثا : كليــة عمــان لل�شياحــة

احلادية ع�سرةالبكالوريو�س

الثالثة ع�سرة�سهادة الدبلوم

الثالثة ع�سرةال�سهادة املهنية ) املوازية ل�سهادة الدبلوم (

اخلام�سة ع�سرةال�سهادة املهنية ) املوازية ل�سهادة االإجناز (
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�إعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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حممود بن عبداللـه بن نا�شر املر�شودي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مـزون املدينة �ش.م.م

يعلـن حممود بن عبداللـه بن نا�سر املر�سودي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركــة مزون املدينة �ش.م.م ، 

وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 7003250 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�شفــي
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