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قـــرار وزاري
رقــم 2021/40
باإ�صدار ’ئحة تنظيم التدريب اÿا�ص
ا�ستنادا إا املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/98بتعديل م�سمى وزارة التعليم العا اإ وزارة
التعليم العا والبح العلمي والبتكار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمــي،
و إا الال حة التنظيميــة للمـو�س�سات التدريبيـة اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزار رقم ،2010/490
وبناء عـلى مـا تقت�سيه امل�سلحة العامة.
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يعمل ب أا كام ل حة تنظيم التدري اخلا�ص ،املرفقة.
ا ــاد ال انيـــة
على املو�س�سات التدريبية اخلا�سة القا مة توفـيق اأو ساعها ،وفقا لأ كام الال حة املرفقة
خالل �سنة من تاري العمل به ا القرار.
ا ــاد ال ال ـــة
يل ى القرار الوزار رقم  2010/490امل�سار اإليه ،ما يل ى ل ما ي ال الال حة املرفقة
اأو يتعار ص م اأ كامها.
ا ــاد الراب ــة
ين�سر ه ا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�سر .
�صـدر فـي 29 :من �صعبـــان 1442هـ
ا ـوا ــــ  12م اأبريــــ 2021
د ر مـة بن اإبرا يـم ب �س ي ا روقية
وزيرة التعليم العا والبح العلمي والبتكار
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ال ســـ ا أو
ري ــات واأ ــا عامــة
ا ــاد ) 1
فـي تطبيق أا كام ه الال حة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين ل منها،
ما يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:
الـــوزار
وزارة التعليم العا والبح العلمي والبتكار.
الوزيــر
وزير التعليم العا والبح العلمي والبتكار.
الو يــ
و يل الوزارة للتدري املهني.
ا يريــة
املديرية العامة للمو�س�سات التدريبية اخلا�سة فـي الوزارة.
ا يــر ال ــا
مدير عام املديرية.
التدريب اÿا�ص:
الأن�سطة التدريبية املرخ�سة من املديرية.
ال ليــ
دليل تعليمات ل حة تنظيم التدري اخلا�ص ،ال�سادر وفقا لأ كام ه الال حة.
ا و�س ســة
من�ساأة خا�سة ت اول ن�سا التدري اخلا�ص.
ال يــ
املوافقة ال�سادرة من املديرية مل اولة ن�سا التدري اخلا�ص.
ل
ار
احلا�سل على ال خي�ص ،وي�سمل ال رد واملو�س�سة.
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ا ــر
املكان املرخ�ص للمو�س�سة مل اولة ن�سا التدري .
م ر ن ـي ال ري
املكان امل �س�ص واملجه لتن ـي ال نام التدريبي للمرخ�ص له.
ا ر
ال�س �ص املرخ�ص له بتن ـي ال نام التدريبي.
ا ر
ل س �ص طبيعي يتم تدريبه بهد إا �سابه املعار واملهارات الالزمة.
الÈنامج التدريبي:
املادة العلمية (النظرية والعملية) التي تهد اإ إا �سا املتدر املعار واملهارات الالزمة،
وي ت عليها �سول املتدر على سهادة م�سدقة من املديرية.
ال�س ــاد
وثيقة م�سدقة من املديرية ن للمتدر بعد �سور اأو اجتياز ال نام التدريبي.
الو ي ة ال نية
وثيقة تت�سمن روية مقدم طل ال خي�ص ور�سالته واأهدا وت ا�سيل الن�سا التدريبي،
والهيكل التنظيمي للمو�س�سة ،وخطة املوارد الب�سرية واملالية ،والتجهي ات ال نية والإدارية.
ا ــاد

)2

ت�سر أا كام ه الال حة على جمي اأن�سطة التدري اخلا�ص.
ا ــاد

)3

ي�سدر الو يل قرارا باعتماد الدليل والتعليمات الالزمة فـي نطاق تن ـي أا كام ه الال حة.
ا ــاد

)4

ت�سكل جلنة لبح املو سوعات املتعلقة بتنظيم التدري اخلا�ص ،وي�سدر بت�سكيل اللجنة
وحتديد اخت�سا�ساتها ،ونظام عملها قرار من الو يل.
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اŸــادة ( ) 5
يحق ملو ـي املديرية ن منحهم �س ة ال�سبطية الق�سا ية فـي �سبيل التحقق من
مدى اللت ام بتن ـي أا كام ه الال حة ،والقرارات املن ة لها ،ات ا افة الإجراءات
الالزمة ل ل  ،وعلى الأخ�ص الآتي:
أا  -الدخول اإ مقر املو�س�سة ومقر تن ـي التدري واأ اأما ن اأو مقار ات عالقة.
 الطالع على ال�سجالت ،وامل�ستندات اخلا�سة باملرخ�ص له ،واحل�سول على ن�سمنها.
 ات ا الإجراءات الالزمة جلم املعلومات ،والتحقيق م اأ س �ص فـي ساأنال ة لأ كام ه الال حة ،والقرارات ال�سادرة تن ـي ا لها.
سبهة ارتكابه أا
د  -ات ا الإجراءات الالزمة ل�سب امل ال ات ،واحل ا على الأدلة.
ويلت م املو ون امل�سار اإليهم باملحافظة على �سرية املعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها،
ول يجوز لهم اإطالع ال عليها ،ول ت�سليمها اإ جهات اأخرى ،اإل وفقا لأ كام القوانني
الناف ة.
اŸــادة ( ) 6
يجوز لكل م�سلحة التظلم من القرارات ال�سادرة بحقه ،وفقا لأ كام ه الال حة
اأمام الوزير خالل (� )60ستني يوما من تاري اإخطار بالقرار ،ويج الب فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاري تقدميه مكتمال ،ويعت م�سي املدة دون رد رف�سا للتظلم.
ال ســ ال انــ
ال

يـــ

اŸــادة ( ) 7
يحظر م اولة ن�سا التدري اخلا�ص قبل احل�سول على ال خي�ص ،وفقا لأ كام ه
الال حة.
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� - 3سورة طبق الأ�سل من سهادات اخل ة العملية معتمدة من اجلهة ال�سادرة عنها.
 - 4ن�س من ال�سهادات التاأهيلية فـي جمال التدري  ،اإن وجدت.
 - 5ن�س ة من سهادة عدم كومية.
اŸــادة ( ) 10
تتو املديرية الب فـي طل ال خي�ص خالل مدة ل تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاري
ا�ستي اء الطل جمي ال�سرو واملتطلبات املن�سو�ص عليها فـي ه الال حة ،واإل اعت
الطل مقبول ،وفـي الة رف�ص الطل يج اأن يكون قرار الرف�ص م�سببا.
اŸــادة ( ) 11
ت طر املديرية طال ال خي�ص فـي الة عدم ا�ستي اء طل ال خي�ص اأو جتديد
باأوجه النق�ص فـي طلبه ،ومنحه مهلة ل تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاري اإخطار
ل�ستكمال اأوجه النق�ص ،واإل اعت الطل مل ى.
اŸــادة ( ) 12
تكون مدة ال خي�ص ( )3ثال �سنوات ،ويجوز جتديد ملدة اثلة.
ويلت م �سا ال�ساأن بتقد طل جتديد ال خي�ص اإ املديرية خالل مدة ل تقل
عن ( )30ثالثني يوما قبل انق�ساء مدة ال خي�ص ،ويراعى فـي طل التجديد ات املدد
وال س اطات واملتطلبات الالزمة ملن ال خي�ص ابتداء.
اŸــادة ( ) 13
ل يجوز ملن األ ي ترخي�سه طبقا حلكم املادة ( )21من ه الال حة التقدم بطل احل�سول
على ال خي�ص اإل بعد انق�ساء (� )2سنتني من تاري اإل اء ال خي�ص.
ال ســ ال الــ
ال امات ا ر
اŸــادة ( ) 14
يج على املرخ�ص له اللت ام بالآتي :
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 - 1اأن يكون له مقر م�ستقل م�ستو ال�سرو الواردة فـي الدليل ،إا ا ان مو�س�سة.
 - 2اللت ام بقواعد ار�سة الن�سا ال�سادرة من املديرية.
 - 3حتقيق م�ستوى اجلودة فـي اخلدمات املقدمة منه ،وفقا للدليل.
 - 4عدم بدء تن ـي ال نام التدريبي اإل بعد احل�سول على موافقة املديرية عليه،
وعلى من ال نام  ،ومقر تن ـي التدري  ،وفقا للدليل.
 - 5من املتدر سهادة بعد اجتياز متطلبات ال نام التدريبي اأو احل�سور  -بح�س
الأ وال  -وفقا لل�سواب وال س اطات الواردة فـي الدليل.
 - 6توفـي ــر هي ــئة اإداري ــة وتدريب ــية ،وفقــا لل�سرو وال�سواب الواردة فـي الدليل،
اإ ا ان مو�س�سة.
 - 7توفـ البيانات والإ �سا يات اخلا�سة باملتدربني والعاملني و افة امل�ستندات
الإدارية  -بح�س الأ وال  -وال ت ا بها ملدة ل تقل عن ( )10ع�سر �سنوات.
 - 8اإخطار املديرية تابة عند ت ي ال�سم التجار  ،اأو اإجراء اأ تنازل بني ال�سر اء،
اأو ت ي ملكية املو�س�سة اأو ال�سكل القانوين ،اأو اإجراء اأ ت�سر قانوين اآخر.
اŸــادة ( ) 15
فـي الة وفاة �سا املو�س�سة املرخ�سة ،يج على الورثة ت�سحي و س املو�س�سة وفق
أا كام ه الال حة ،والدليل والقرارات ال�سادرة تن ـي ا لها خالل مدة ل ت يد على ()6
�ستة اأ سهر من تاري الوفاة.
ال ســ الرابــ
ال ييــم وال سنيــ
اŸــادة ( ) 16
تقوم املديرية باإجراء تقييم اأداء للمرخ�ص له ،ما تقوم بت�سني املو�س�سة اإ ثال فئات
(الأو  ،الثانية ،الثالثة) وفقا للمعاي وال�سواب الواردة فـي الدليل ،ويجوز للمديرية
ال�ستعانة بجهات اأخرى فـي عملية التقييم اأو الت�سني  ،على اأن ي طر املرخ�ص له
بالنتيجة خالل مدة ل ت يد على ( )30ثالثني يوما من تاري اإجراء التقييم اأو الت�سني .
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اŸــادة ( ) 17
يجوز للمو�س�سة من ال ئتني الأو والثانية تقد طل للح�سول على اأ من ترخي�ص،
وفقا لل�سواب الواردة فـي الدليل.
اŸــادة ( ) 18
تكون �سال ية الت�سني ملدة ( )4اأرب �سنوات من تاري اعتماد  ،ما يتم اإل اء ترخي�ص
املو�س�سة اأو اإخاللها ب أا د معاي و سواب الت�سني الواردة فـي الدليل واأ كام ه
الال حة.
اŸــادة ( ) 19
يجوز للمو�س�سة التي حت�سل على إا دى الت�سني ات املن�سو�ص عليها فـي املادة ()16
مــن هـ ـ الال ح ــة التقــدم بطل لإعادة الت�سني بعد م�سي (� )6ستة اأ سهر على الأقل
من تاري اآخر عملية ت�سني .
ال ســ ا امــ
ا ــ ا ات ا إداريــة
اŸــادة ( ) 20
يجوز للوزارة عند ال ة أا كام ه الال حة والدليل ،توقي اجل اءات الآتية:
 - 1اإن ار املرخ�ص له باإزالة اأ�سبا امل ال ة خالل مدة ل ت يد على (� )7سبعة اأيام.
 - 2غرام ــة اإداري ــة ل تــقل عــن ( )250ما تني وخم�سني ريال عمانيا ،ول ت يد على
( )1000األ ريال عماين.
 - 3وق ال خي�ص ملدة ل ت يد على ( )30ثالثني يوما قابل للتمديد ملدة اثلة.
اŸــادة ( ) 21
يل ى ال خي�ص فـي احلالت الآتية:
 - 1عدم مبا سرة ن�سا التدري ملدة (� )6ستة اأ سهر من تاري احل�سول على ال خي�ص
دون تقد ع ر تقبله املديرية.
 - 2إا ا رر املرخ�ص له ات امل ال ة لأ كام ه الال حة والدليل .
 - 3ثبوت احل�سول على ال خي�ص عن طريق ال �ص اأو التدلي�ص اأو الت وير اأو تقد
م�ستندات اأو معلومات غ �سحيحة.
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