اجلريدة الر�سمية العدد ()988

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قــــــرار
رقم 2012/31
ب�إ�صدار الئحة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/31ب�إ�صدار نظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية ،
و�إىل موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية بجل�سته رقم ( )2املنعقدة
بتاريخ 2007 / 5 / 28م ،
و�إىل موافقة وزارة املالية بكتابها رقم  ،مالية  -ت (/)6531م .ت .د2012/1/5/م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحك ــام الئحـ ــة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  26 :من ذي القعدة 1433هـ
املوافــــق  13 :من �أكتوبــــــــــر 2012م
رئي�س جمل�س الأمناء
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الئحـة �شـ�ؤون املوظفــني
باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعاين املن�صو�ص
عليها فـي نظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية كما يكون للكلمات والعبارات التالية
املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني :
التق�سيم التنظيمي املخت�ص باملوارد الب�شرية باملجل�س .
 - 2اللجنة :
جلنة �ش�ؤون املوظفني باملجل�س .
 - 3الوظيفـة :
جمموعة الواجبات وامل�س�ؤوليات التي حتددها ال�سلطة املختـ ـ ــ�صة وفقا لأحكام هذه
الالئحة وتتطلب فيمن يقوم بها م�ؤهالت وخربات وا�شرتاطات معينة  ،وقد تكون
دائمة �أو م�ؤقتة .
 - 4املوظـف :
كل من ي�شغل وظيفة دائمة �أو م�ؤقتة باملجل�س .
 - 5الـراتب :
الراتب الأ�سا�سي  ،وي�شمل املربوط املايل املبني قرين كل درجة وفقا جلداول الدرجات
والرواتب والعالوات الدورية الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة م�ضافا
�إليه العالوات الدورية والت�شجيعية .
 - 6الـبدل :
املبلغ الذي ي�صرف عالوة على الراتب وال يعترب جزءا منه .
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 - 7الراتب الإجمايل :
الراتب م�ضافا �إليه جميع البدالت املقررة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 8الأعمال الإ�ضافية :
الأعمال التي يتم �إجنازها خارج �ساعات العمل الر�سمية .
 - 9اجلهة الطبية املخت�صة :
وزارة ال�صحة وامل�ست�شفـىات واملراكز ال�صحية احلكومية داخل ال�سلطنة .
 - 10البعـثة الـدرا�ســيـة :
الإيفاد للدرا�س ــة داخل �أو خارج ال�سلطنة على نفق ــة احلكوم ــة �أو املجل�س للح�ص ــول
على م�ؤهل فـي التعليم دون اجلامع ــي �أو اجلامع ــي �أو درجــة علمية فـي الدرا�سات
العلـيـا .
 - 11املنـحة الـدرا�سـية :
النفق ــات واملزايـ ــا املادي ــة املقدم ــة من �أي جهـ ــة حكومي ــة �أو غي ــر حكوميــة وطنيــة
�أو �أجنبية �أو هيئة دولية  ،والتي تخ�ص�صها للح�صول على م�ؤهل فـي التعليم دون
اجلامع ــي �أو اجلامعي �أو درج ــة علميـة فـي الدرا�س ــات العليـ ــا م ــن داخـ ــل ال�سلطن ــة
�أو خارجها .
 - 12الإجازة الدرا�سية :
املوافقة ال�صادرة من املجل�س للموظف بالتفرغ للدرا�سة للح�صول على م�ؤهل فـي
التعليم دون اجلامعي �أو اجلامعي �أو الدرا�سات العليا وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 13املبعـوث :
املوظف املوفد على نفقة احلكومة �أو املجل�س فـي بعثة درا�سية داخل �أو خارج ال�سلطنة .
 - 14املوفـد :
املوظف املوفد فـي بعثة �أو منحة �أو �إجازة درا�سية وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 15الدرا�سات العلـيـا :
درا�سة للح�صول على درجة علمية �أعلى من ال�شهادة اجلامعية .
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املـــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على موظفـي املجل�س  ،فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون
توظفهم عقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه العقود من �أحكام .
وفيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه الالئحة �أو العقود املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
ال�سابقة  ،ت�سري على موظفـي املجل�س �أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية .
املـــادة ( ) 3
يك ــون �شغل الوظائف الدائمة عــن طري ــق التعيــني �أو الرتقي ــة �أو النق ــل �أو النــدب �أو مب ــا
يربمه املجل�س من عقود  ،ويكون �شغل الوظائف امل�ؤقتة بطريق التعاقد وفقا لأحكام هذه
الالئحة .
املـــادة ( ) 4
للرئي�س التنفيذي التفوي�ض فـي �أي من اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،
با�ستثناء ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص .
املـــادة ( ) 5
يكـون ح�سـاب املدد املن�صـو�ص عليها فـي هذه الالئحة بالتقومي امليالدي .
الف�صل الثاين
الوظائف
املـــادة ( ) 6
وظائف املجل�س �إما دائمة �أو م�ؤقتة  ،وتق�سم الوظائف الدائمة �إىل جمموعات نوعية ،
وتعد كل جمموعة نوعية وحدة متميزة فـي جمال التعيني والرتقية والنقل والندب .
املـــادة ( ) 7
حتدد الوظائف الدائمة طبقا ملا يرد بجداول الوظائف املعتمدة واالعتمادات املالية املقررة
فـي موازنة املجل�س .
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املـــادة ( ) 8
تتوىل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد جداول الوظائف الدائمة باملجل�س وت�صنيفها
فـي جمموعات نوعية بحيث ت�ضم كل جمموعة نوعية الوظائف املتجان�سة فـي طبيعتها
وواجباتها وم�س�ؤولياتها  ،وي�صدر باعتمادها قرار من الرئي�س التنفيذي  ،ويجب �أن يو�ضح
قرين كل وظيفة البيانات الآتية :
 - 1م�سمى الوظيفة  ،ويراعى فيه �أن يكون خمت�صرا وداال على طبيعة العمل وم�ستوى
�صعوبته .
 - 2الو�صف العام للوظيفة  ،ويجب �أن ي�شتمل على الآتي :
�أ  -موقع الوظيفة فـي البناء التنظيمي للمجل�س .
ب  -االخت�صا�ص العام للوظيفة .
ج  -امل�ستوى الوظيفـي الأعلى الذي تخ�ضع له الوظيفة �إ�شرافيا .
د  -امل�ستوى الوظيفـي الأدنى اخلا�ضع لإ�شراف الوظيفة .
 - 3واجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة واخت�صا�صات �شاغلها  ،مع مراعاة جمع الواجبات
وامل�س�ؤوليات واالخت�صا�صات املتجان�سة فـي بند واحد كل على حدة  ،والتمييز بني
االخت�صا�صات العادية واالخت�صا�صات املو�سمية وترتيبها بح�سب �أهميتها .
 - 4تقييم الوظيفة ب�إحدى الدرجات املالية املبينة بجدول الدرجات والرواتب والعالوات
الدورية وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املـــادة ( ) 9
يكون تعديل جدول الوظائف الدائمة باملجل�س ب�إن�شاء وظائف جديدة �أو �إلغاء وظائف قائمة
�أو �إ�ضافة �أو ا�ستبدال �أو �إلغاء اخت�صا�صات �أو واجبات �أو م�س�ؤوليات �إىل �أي منها �أو �إعادة
تقييمها بدرجة مالية بقرار من الرئي�س التنفيذي  ،وذلك بناء على عر�ض اجلهة املخت�صة
ب�ش�ؤون املوظفني فـي �ضوء اقرتاح التق�سيم التنظيمي ذي ال�صلة وبعد موافقة اللجنة .
املـــادة ( ) 10
تعد اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني �سجال ي�سمى �سجل موازنة الوظائف  ،تقيد فيه
الوظائف الدائمة وفقا جلدول الوظائف املعتمد  ،وملخ�صا تبني فيه الوظائف امل�شغولة
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و�أ�سمــاء �شاغليهـ ــا والوظائ ــف ال�شاغرة واملطلـ ــوب �شغلها فـي �ضــوء احتياج ــات التق�سيم ــات
التنظيمية املختلفة باملجل�س  ،وذلك فـي �إطار خطة املوارد الب�شرية ال�سنوية املعتمدة .
املـــادة ( ) 11
يكون �إن�شاء الوظــائف امل�ؤقتة بقـ ــرار من الرئي�س التنفيذي طبقا ملقت�ضيات العمل وظروفه
وفـي حدود االعتمادات املالية املخ�ص�صة لذلك ووفقا للإجراءات وال�ضوابط املن�صو�ص
عليها فـي امل ــادة ( )12من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 12
يكون �إن�شاء الوظائف امل�ؤقتة بناء على طلب التق�سيم التنظيمي ذي ال�صلة ب�شرط �أن يتوافر
لديه م�شروع م�ؤقت معتمد �أو �أعمال تت�سم بطابع الت�أقيت  ،ويكون �إن�شاء تلك الوظائف
مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
 - 1حتــدد نوعيــات الوظائف املطلوبة وم�ستوياتها مبــا يتفــق وطبيعــة العمــل بامل�شــروع
�أو العمل امل�ؤقت .
 - 2يحدد عدد الوظائف وطبيعتها وم�ستواها فـي �إطار كل م�شروع بالنظر �إىل طبيعة
واحتياجات كل مرحلة من مراحله  ،تخطيطا و�إعدادا وتنفيذا ومتابعة .
 - 3حتدد مدة كل وظيفة وفقا ملقت�ضيات العمل فـي حدود الفرتة الزمنية املحددة
للم�شروع �أو العمل امل�ؤقت .
 - 4حتــدد �شــروط �شغ ــل الوظائــف بالنظــر �إلــى الواجبــات وامل�س�ؤوليــات التــي �ستنــاط
ب�شاغليهــا و�إلــى طبيعتهــا امل�ؤقتــة  ،ويجــب �أن تكــون امل�ؤه ــالت العلميــة واخلبــرات
العملية الالزمة ل�شغلها هي ذاتها املتطلبة ل�شغل الوظائف الدائمة عند التماثل
بني الوظيفتني فـي الواجبات وامل�س�ؤوليات .
 - 5حتدد رواتب وبدالت �شاغليها وفق �ضوابط مو�ضوعية  ،وميكن اال�سرت�شاد فـي
ذلك بالرواتب والبدالت املقررة للوظائف الدائمة املماثلة لها فـي الواجبات
وامل�س�ؤوليات .
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الف�صل الثالث
جلنة �ش�ؤون املوظفني
املـــادة ( ) 13
ت�شكــل اللجنة بقرار من الرئيــ�س التنفيــذي برئا�س ــة م�ساعــد الرئيــ�س التنفيــذي لل�ش ـ�ؤون
الإدارية واملالية وع�ضوية �أربعة موظفني ال يقل امل�ستوى الوظيفـي لأي منهم عن مدير
دائرة  ،ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة مقررا لها من بني موظفـي اجلهة املخت�صة
ب�ش�ؤون املوظفني وال يكون له حق الت�صويت .
املـــادة ( ) 14
تخت�ص اللجنة بالنظر والتو�صية فـي امل�سائل الآتية :
 - 1تعيني املوظفني وترقيتهم ونقلهم ومنحهم العالوات الت�شجيعية .
�	- 2إيفاد املوظفني فـي بعثات ومنح درا�سية وتر�شيحهم حل�ضور دورات تدريبية .
 - 3امل�سائل التي حتال �إليها من خمتلف التق�سيمات التنظيمية باملجل�س وتكون لها
�صلة باخت�صا�صات اللجنة .
�	- 4أي م�سائل �أخرى يرى الرئي�س التنفيذي عر�ضها على اللجنة .
املـــادة ( ) 15
تعد اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني بيانا بامل�سائل املطلوب عر�ضها على اللجنة مرفقا
به مذكرة تف�صيلية لكل م�س�ألة وتقوم بتوزيع ن�سخة منهما على كل من رئي�س و�أع�ضاء
اللجنة قبل االجتماع بثالثة �أيام على الأقل ما مل يكن اجتماعها للنظر فـي �أمر عاجل
بناء على طلب الرئي�س التنفيذي فال يلزم التقيد بهذا امليعاد .
املـــادة ( ) 16
جتتمع اللجنة بناء على دعوة من رئي�سها �أو بناء على طلب الرئي�س التنفيذي  ،ويكون
انعقاد اللجنة �صحيحا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة ،
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وتكون مداوالتها �سرية  ،وت�صدر اللجنة تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
ويجــوز لرئيــ�س اللجـنة و�أي من �أع�ضائهــا االمتنــاع ع ــن الت�صويــت ويعتبــر ذلك رف�ضـ ــا
للتو�صية  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون االمتناع م�سببا .
وال يجوز لع�ضو اللجنة ح�ضور مداوالتها والت�صويت �إذا كان املو�ضوع املعرو�ض عليها
خا�صا به �شخ�صيا �أو بزوجه �أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية .
املـــادة ( ) 17
تثبت �أعمال اللجنة فـي حما�ضر حترر مبعرفة مقررها  ،ويجب �أن تت�ضمن هذه املحا�ضر
بيانا ب�أ�سماء الأع�ضاء احلا�ضرين والأع�ضاء الذين تخلفوا واملو�ضوعات التي عر�ضت
على اللجنة وما دار ب�ش�أنها من مداوالت وما اتخذ فيها من تو�صيات  ،ويتم التوقيع على
املحا�ضر من قبل رئي�س اللجنة و�أع�ضائها ومقررها .
املـــادة ( ) 18
ت�صدر اللجنة تو�صياتها فـي مدة ال جتاوز �أربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ عر�ض املو�ضوعات
عليها  ،ويجب على رئي�س اللجنة رفعها خالل مدة ال جتاوز �سبعة �أيام عمل من تاريخ
�إ�صدارها �إىل الرئي�س التنفيذي لالعتماد وعلى الرئي�س التنفيذي �أن يبت فيها خالل
ثالثني يوما من تاريخ و�صولها �إليه ف�إذا اعتمدها �صارت نافذة من تاريخ االعتماد � ،أما
�إذا مل يعتمدها ومل يبد اعرتا�ضا عليها خالل ثالثني يوما من تاريخ و�صولها �إليه اعترب
ذلك قرارا منه باملوافقة على التو�صية وتعترب بذلك نافذة من اليوم التايل النتهاء هذا
الأجل .
�أما �إذا اعرت�ض الرئي�س التنفيذي على التو�صية تعني عليه �إعادة الأوراق �إىل اللجنة
مرفقا بها �أ�سباب اعرتا�ضه لإعادة النظر فـي تو�صيتها خالل �أجل يحدده لها مبا ال يجاوز
�أ�سبوعني  ،ف�إذا انق�ضى هذا الأجل دون �أن تبدي اللجنة ر�أيها اعترب ر�أيه نهائيا ونافذا
من تاريخ انق�ضاء هذا الأجل � ،أما �إذا مت�سكت اللجنة بر�أيها تعني عليها �إعادة الأوراق �إليه
لإ�صدار القرار وفق ما انتهت �إليه ويعد القرار فـي هذه احلالة نهائيا ونافذا من تاريخ
�صدوره .

اجلريدة الر�سمية العدد ()988

الف�صل الرابع
التعيني
املـــادة ( ) 19
يكون التعيني ابتداء فـي �أدنى وظائف املجموعة النوعية  ،ويجوز التعيني فـي غري �أدنى
هذه الوظائف �سواء من داخل املجل�س �أو من خارجه �إذا مل يكن �شغلها بطريق الرتقية
ممكنا .
ويكون التعيني �سواء من خارج املجل�س �أو من داخله مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
�	- 1أن يكون املر�شح للتعيني م�ستوفيا ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )21من
هذه الالئحة .
�	- 2أن يكون التعيني على �أ�سا�س اجلدارة ووفقا لقواعد االختيار امل�شار �إليها فـي امل ــادة
( )28من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 20
يكون التعيني بقرار من الرئي�س التنفيذي �أو مبا يربمه من عقود التوظيف وفقا للنماذج
املرفقة بهذه الالئحة .
املـــادة ( ) 21
ي�شرتط فيمن يعني فـي �إحدى الوظائف الدائمة ما ي�أتي :
�	- 1أن يكون عماين اجلن�سية با�ستثناء من تقت�ضي احلاجة �إىل تعيينهم من غري
العمانيني .
�	- 2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
�	- 3أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بال�سجن فـي جناية �أو بعقوبة فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره  ،ومع ذلك �إذا كان احلكم
عليه لأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز التعيني �إذا ر�أت اللجنة من ظروف
الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها .
�	- 4أال يكــون قـد �صـدر قـرار مبعاقبتـه بالإحالــة �إلــى التقاع ــد �أو الف�ص ــل م ــن اخلدم ــة
ما مل يكن قد م�ضى على هذا القرار ثالث �سنوات .
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�	- 5أن يكون م�ستوفيا ا�شرتاطات �شغل الوظيفة املحددة ببطاقة و�صفها � ،أو ا�شرتاطات
�شغل الدرجة وفقا للملحق رقم ( )11املرفق بهذه الالئحة .
�	- 6أال يقل �سنه عن ثمانية ع�شر عاما  ،ويثبت ال�سن ب�شهادة امليالد �أو ب�شهادة تقدير
ال�سن ال�صادرة من اجلهة الطبية املخت�صة بح�سب الأحوال .
�	- 7أن يجتاز االمتحان واملقابلة ال�شخ�صية املقررين ل�شغل الوظيفة .
�	- 8أن يكــون الئـقا طبيــا للخدمــة  ،ويثبت ذلك بتقري ــر ي�ص ــدر مــن اجلهــة الطبيــة
املخت�صة بعد توقيع الك�شف الطبي الالزم .
املـــادة ( ) 22
للرئي�س التنفيذي كلما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،اال�ستثناء من �شرط احلد الأدنى
للت�أهيل العلمي الالزم ل�شغل الوظيفة �إذا كان املر�شح ل�شغلها له مدة خربة طويلة فـي
جمال التخ�ص�ص  ،وكذلك من احلد الأدنى ملدة اخلربة العملية املطلوبة ل�شغل الوظيفة
�إذا كان التخ�ص�ص نادرا .
املـــادة ( ) 23
علــى التق�سي ــم التنظيمــي التابعــة ل ــه الوظيفة ال�شاغــرة  ،مواف ــاة اجلهــة املخت�صــة ب�ش ـ�ؤون
املوظفني مبا يفيد حاجته ل�شغلها على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به �صورة من
بطاقة و�صفها متهيدا التخاذ الإجراءات الالزمة للإعالن عنها .
املـــادة ( ) 24
فيم ــا عدا الوظائـ ــف املعتمدة فـي ميزانية املجل�س والتي ميكن �شغلها بطري ــق الرتقيـة
يعلن عن الوظائف ال�شاغرة املطلوب �شغلها فـي �صحيفة يومية على الأقل  ،ويجب �أن
يت�ضمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة من حيث م�سماها واخت�صا�صاتها وال�شروط
الالزمة ل�شغلها وامل�ستندات الواجب �إرفاقها بطلب التعيني  ،كما يجب �أن يبني فـي الإعالن
مكان ومدة تلقي طلبات التعيني على �أال تقل عن ع�شرة �أيام عمل من تاريخ ن�شره  ،ويجوز
�أن يكون الإعالن داخليا �إذا كان التقدم ل�شغل الوظيفة مق�صورا على موظفـي املجل�س وفـي
تلك احلالة يجب �أن يت�ضمن الإعالن كافة البيانات امل�شار �إليها .

اجلريدة الر�سمية العدد ()988

ويجوز للرئي�س التنفيذي التعيني فـي الوظائف ال�شاغرة دون �إعالن متى كان �شغلها يتطلب
خربة علمية �أو عملية نادرة �أو كان مطلوبا �شغلها ب�صفة عاجلة �أو كانت ال�ضرورة تقت�ضي
�شغلها بطريق التعاقد � ،أو كان التقدم ل�شغلها مق�صورا على موظفـي املجل�س من احلا�صلني
على م�ؤهالت علمية مل ي�سبق تعيينهم فـي املجل�س على �أ�سا�سها .
املـــادة ( ) 25
تعد اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني �سجال تقيد فيه طلبات التعيني ب�أرقام م�سل�سلة ح�سب
�أ�سبقية ورودها  ،وملخ�صا تبني فيه ا�سم املتقدم وعنوانه وتاريخ تقدمي الطلب والوظيفة
املتقدم ل�شغلها  ،وي�سلم �إي�صاال يبني فيه رقم وتاريخ قيد الطلب �إذا كان الطلب قد �سلم
باليد .
املـــادة ( ) 26
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفيذي جلنة �أو �أكرث الختبار املتقدمني ل�شغل الوظائف املعلن
عنها و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية معهم  ،من ثالثة �أع�ضاء يكون من بينهم موظف من
التق�سيم التنظيمي التابعة له الوظيفة ال�شاغرة وموظف من اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون
املوظفني وموظف �آخر تكون له دراية �أو معرفة مبجاالت عمل الوظيفة  ،ويحدد قرار
الت�شكيل رئي�س اللجنة  ،وتتوىل اللجنة فرز طلبات التعيني با�ستبعاد الطلبات التي مل
ي�ستوف �أ�صحابها �شروط �شغل الوظيفة متهيدا لإجراء االختبارات واملقابالت  ،وعلى
�أع�ضاء اللجنة الإعداد اجليد لالختبارات واملقابالت  ،وعلى كل ع�ضو من �أع�ضائها تقييم
كل متقدم بدرجة يقدرها ثم التوقيع عليها فـي اال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ض .
وعلى اللجنة �إعداد ك�شف ب�أ�سماء من اجتاز االختبارات واملقابالت بنجاح وترتيب �أ�سمائهم
فيه تنازليا بح�سب الدرجات التي ح�صل عليها كل منهم .
املـــادة ( ) 27
�إذا كان لأي من �أع�ضاء اللجنة املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )26من هذه الالئحة معرفة
�شخ�صية ب�أحد املتقدمني فعليه التنحي عن اال�شرتاك فـي �إجراء االختبار �أو املقابلة  ،ويعد
ع ــدم التنحــي فـي هذه احلالـة خمالفة ت�ستوجب امل�ساءلة الإداري ــة  ،و�إذا ثبــت وق ــوع غــ�ش
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�أو تدلي�س من هذا الع�ضو �أو تواط�ؤ بينه وبني املتقدم ل�شغل الوظيفة كان من �ش�أنه اختياره
ل�شغل الوظيفة اعترب قرار التعيني منعدما .
املـــادة ( ) 28
يكــون التعيني فـي الوظائف من بني املر�شحني ل�شغلها بح�ســب �أ�سبقيتهــم فـي الرتتيــب
النهائي بك�شف نتائج االختبارات واملقابالت ال�شخ�صية  ،وعند الت�ساوي يقدم الأعلى م�ؤهال
فالأقدم تخرجا فالأكرب �سنا .
املـــادة ( ) 29
على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني �إخطار من مت اختياره من املر�شحني ل�شغل الوظيفة
كتابة �أو ب�أي و�سيلة �أخرى يتحقق بها علمه اليقيني  ،وعلى املر�شح التقدم مب�سوغات
تعيينه املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )30من هذه الالئحة لتلك اجلهة فـي موعد ال يتجاوز
ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره  ،ف�إذا انق�ضى هذا املوعد دون التقدم بتلك الأوراق اعترب
تر�شحه ك�أن مل يكن ويتم اختيار من يليه فـي الرتتيب فـي ك�شف املر�شحني .
املـــادة ( ) 30
تكون امل�ستندات الواجب تقدميها للجهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني كم�سوغات للتعيني
كالآتي :
� - 1صورة من البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر .
� - 2صورة من �شهادة امليالد �أو �شهادة تقدير ال�سن �صادرة من اجلهة املخت�صة .
 - 3ما يفيد القيد فـي �سجل القوى العاملة الوطنية بالن�سبة للعمانيني .
� - 4شهادة بامل�ؤهل العلمي املطلوب على �أن يكون معرتفا به من اجلهة املخت�صة
بال�سلطنة  ،و�أن يكون م�صدقا عليه �إذا كان قد مت احل�صول عليه من جهة خارج
ال�سلطنة .
� - 5شهادة باخلربة العملية املطلوبة  ،على �أن يكون م�صدقا عليها �إذا كانت �صادرة من
جهة خارج ال�سلطنة .
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� - 6صحيف ــة احلال ــة اجلنائية �أو ما يفيــد رد االعتبار بالن�سبة ملن �سبــق احلكم عليه
بعقوبة فـي جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو �صدور عفو
�سام عنه .
 - 7نتيجة الك�شف الطبي معتمدة من اجلهة الطبية املخت�صة على النموذج املعد لهذا
الغر�ض .
 - 8عدد من ال�صور ال�شخ�صية وفق ما يحدد فـي الإعالن .
� - 9إقرار ب�أنه ال ي�شغل وظيفة ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
� - 10إقرار بعدم �سابقة جمازاته بالإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة  ،وذلك
بالن�سب ــة ملـ ــن �سبق لـه العمـل ب�إحــدى وحــدات اجلـهــاز الإداري للدولة �أو غريهـ ــا ،
ما مل يكن قد م�ضى على �صدور القرار ثالث �سنوات ويكفـي فـي تلك احلالة
تقدمي ن�سخة من هذا القرار .
املـــادة ( ) 31
على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني بعد ا�ستيفاء م�سوغات التعيني �إعداد قرارات التعيني
وتوقيعها من الرئي�س التنفيذي  ،و�إعداد عقود اخلدمة لغري العمانيني وتوقيعها من
الرئي�س التنفيذي ومن املتعاقد .
املـــادة ( ) 32
على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد ملف خدمة لكل موظف تودع فيه م�سوغات
التعيني والتق ــارير والتو�صيــات التي �أعــدت عنه خ ــالل فتــرة االختبــار وكاف ــة الأوراق
والقرارات املتعلقة ب�ش�ؤونه الوظيفية طوال مدة خدمته وت�سجيلها على غالفه من الداخل
بعد ترقيمها وحفظها  ،وال يجوز �سحب �أي �أوراق منه �إال مبوافقة مدير اجلهة املخت�صة
ب�ش�ؤون املوظفني وفقا للإجراءات املقررة فـي هذا ال�ش�أن  ،وعلى تلك اجلهة �إر�سال �صورة
من م�ستندات تعيني املوظفني والقرارات التي ت�صدر فـي �ش�أنهم و�أي �أوراق �أخرى من
�ش�أنها الت�أثري على حالتهم الوظيفية �إىل مكتب �أمن املجل�س خالل �أ�سبوع من تاريخ
�إيداعها مبلفات خدمتهم التخاذ الالزم فـي �ضوئها .
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املـــادة ( ) 33
يو�ضع املعينون ابتداء حتت االختبار ملدة �أربعة �أ�شهر من تاريخ ت�سلمهـم العمل يتم خاللها
تقييم �أدائهم تقييما �شامال وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض .
ويجوز للرئي�س التنفيذي �إعفاء املوظف من الو�ضع حتت االختبار فـي حال توافر لديه
مدة خدمة �سابقة تتفق طبيعتها مع واجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة املراد التعيني فيها
وكانت مدتها ال تقل عن املدة املقررة لالختبار .
املـــادة ( ) 34
تتقرر �صالحية املوظف للعمل فـي �ضوء نتيجة تقييم �أدائه وفقا حلكم امل ــادة ( )33من
هذه الالئحة  ،وذلك ب�أن يعد املدير املبا�شر تقريرا مف�صال ب�صالحيته للعمل من عدمه
ي�ضمنه تو�صياته ثم ت�سليمه للجهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني  ،وعلى تلك اجلهة �إحالة
التقرير بالن�سبة ملن يتقرر عدم �صالحيته �إىل اللجنة للنظر فيه والتو�صية باتخاذ �أحد
الإجراءين الآتيني :
�	- 1إنهاء خدمة املوظف .
 - 2مــد م ــدة االخت ــبار �شهريــن �إ�ضافيني للنظــر فـي مدى حدوث تغيــر �إيجابي فـي
م�ستوى �أداء املوظف من عدمه  ،ف�إذا ثبت عدم �صالحيته وجب �إعمال حكم البند
ال�سابق ب�ش�أنه وفقا للأو�ضاع املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة .
املـــادة ( ) 35
ي�صــدر ب�إنهــاء خدمــة املوظــف ال ــذي ال يجتاز مدة االختبــار قــرار مــن الرئيــ�س التنفيــذي
بناء على تو�صية اللجنة خالل مدة ال تزيد على خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انتهاء مدة
االختبار .
املـــادة ( ) 36
ي�ستحــق املوظف ال ــذي �أنه ــيت خدمتــه وفقا حلكــم امل ــادة ( )34من هذه الالئحة راتبـ ــه
الإجمايل عن �أيام عمله الفعلية .
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املـــادة ( ) 37
حتدد الأقدمية فـي الوظيفة من تاريخ التعيني فيها  ،ف�إذا ا�شتمل قرار التعيني على �أكرث
من موظف حددت الأقدمية بينهم كالآتي :
�	- 1إذا كــان التعيني لأول م ــرة اعتبــرت الأقدمي ــة بني املعينني بح�ســب الأ�سبقيــة فـي
الرتتيب النهائي بك�شف نتائج االختبارات واملقابالت ال�شخ�صية وفقا حلكم امل ــادة
(  ) 28من هذه الالئحة .
�	- 2إذا ك ــان التعيني مت�ضمنــا ترقية اعتب ــرت الأقدمية علـ ــى �أ�س ــا�س الأقدميــة فـي
الوظيفة ال�سابقة .
� - 3إذا كان تعيني املوظف فـي وظيفة من جمموعة �أخرى فـي نف�س درجته �أو فـي درجة
�أخرى حت�سب �أقدميته من تاريخ تعيينه فيها .
املـــادة ( ) 38
حتدد �أقدمية املوظف الذي توقع عليه �إحدى العقوبتني املن�صو�ص عليهما فـي البندين
(  ) 7 ، 6من امل ــادة ( )210من هذه الالئحة فـي الوظيفة التي خف�ض �إليها بتاريخ �شغله
الوظيفة التي خف�ض منها  ،وترتب �أقدميته بني �شاغلي الوظيفة التي خف�ض �إليها ب�أن
يو�ضع فـي مركز �سابق على من يتحد معه فـي تاريخ �شغل هذه الوظيفة  ،وفـي مركز تال
ملن هو �أ�سبق منه فـي تاريخ �شغلها .
املـــادة ( ) 39
يجوز للرئي�س التنفيذي تعيني املوظف احلا�صل على م�ؤهل درا�سي �أعلى فـي وظيفة �أخرى
�شاغرة يلزم ل�شغلها هذا امل�ؤهل �شريطة �أن يكون قد �أم�ضى �سنتني على الأقل فـي خدمة
املجل�س و�أن يكون تقرير تقومي �أدائه الوظيفـي عن ال�سنتني الأخريتني مبرتبة ممتاز
وم�ستوفيا باقي �شروط �شغل الوظيفة  ،وفـي هذه احلالة مينح املوظف مربوط الدرجة
املحددة لهذه الوظيفة �أو راتبه الذي كان يتقا�ضاه م�ضافا �إليه عالوة من عالواتها �أيهما
�أكرب  ،وحتدد �أقدميته فيها وفقا حلكم امل ــادة ( )37من هذه الالئحة .
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املـــادة ( ) 40
يجـوز �إعادة تعيني املوظ ــف الذي �أنهيــت خدمته ل�سبب غري �صدور حكم بالإدانة فـي جرمية
خملة بال�شــرف �أو الأمانــة فـي وظيفتــه ال�سابقــة �أو فـي وظيفــة �أخرى مماثلــة بذات راتبــه
الإجمايل الذي كان يتقا�ضاه مع االحتفاظ له باملدة التي ق�ضاها فـي وظيفته ال�سابقة فـي
الأقدمية � ،شريطة ا�ستيفائه ال�شروط املقررة ل�شغل الوظيفة املراد �إعادة تعيينه فيها .
كما يجوز �إعادة تعيني املوظف الذي �أنهيت خدمته ب�سبب الإدانة فـي جرمية خملة
بال�شرف �أو الأمانة الذي �صدر عفو �سام عنه �أو رد �إليه اعتباره بذات الراتب والأقدمية
امل�شار �إليهما فـي الفقرة ال�سابقة  ،وذلك �إذا ر�أت اللجنة من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم
�أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها وكان تقرير تقومي �أدائه الوظيفـي
عن ال�سنتني الأخريتني ال يقل عن جيد جدا .
املـــادة ( ) 41
للمجل ــ�س التعاق ــد مع موظفني غري عمانيني ل�شغــل وظائ ــف دائمة وفقا لنموذج العق ــد
الوارد بامللحق رقم ( )12املرفق بهذه الالئحة .
املـــادة ( ) 42
يكون �شغل الوظائف امل�ؤقتة عن طريق التعاقد بعد الإعالن عنها و�إجراء االختبارات
واملقابالت املقــررة  ،ويكتفـ ــى باملقاب ــالت ال�شخ�صي ــة فـي احلــاالت التي يقدره ــا الرئي ــ�س
التنفيذي  ،ويجوز التعاقد دون �إعالن �إذا اقت�ضت احلاجة �إىل التعاقد مع غري العمانيني
من خارج ال�سلطنة  ،وفـي جميع احلاالت يجب �أن تكون امل�ؤهالت العلمية و�شهادات اخلربة
العملية الالزمة ل�شغل الوظيفة م�صدقا عليها �إذا كانت �صادرة من جهة خارج ال�سلطنة
كما يجب معادلة ال�شهادات العلمية من اجلهات املخت�صة قبل ا�ستكمال �إجراءات التعيني .
املـــادة ( ) 43
يجوز ا�ستثناء للرئي�س التنفيذي  ،التعاقد مع من يتمتعون بكفاءات عالية �أو تخ�ص�صات
نـ ــادرة �سـ ــواء من العمانيني �أو غريهم ل�شغل الوظائ ــف الأكادميية �أو وظائ ــف امل�ست�شاري ـ ــن
�أو اخلبــراء باملجلـ ــ�س دون التقيـ ــد بحكم ـ ــي املادتني رقم ـ ــي ( ) 42 ، 41من هذه الالئحـ ــة
�أو ب�شرط ال�سن املحدد النتهاء اخلدمة �أو �شرط الإعالن وحتدد خم�ص�صاتهم املالية وفقا
للعقد املربم معهم  ،وذلك بعد موافقة جمل�س الأمناء .
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املـــادة ( ) 44
على غري العمانيني املر�شحني ل�شغل الوظائف بطريق التعاقد قبل و�صولهم �إىل ال�سلطنة
تقدمي تقرير طبي يفيد لياقتهم ال�صحية للعمل  ،ويقوم املجل�س على نفقته باتخاذ الالزم
لتوقيع الك�شف الطبي عليهم مبعرفة اجلهة الطبية املخت�صة بعد و�صولهم لل�سلطنة
و�إحالتهم للجهات الأمنية املخت�صة لأخذ الب�صمات و�إ�صدار املوافقة الأمنية الالزمة
وا�ستخراج بطاقة الإقامة لهم .
الف�صل اخلام�س
تقارير تقومي الأداء الوظيفـي
املـــادة ( ) 45
تعد عن املوظف تقارير تقومي �أداء وظيفـي �سنوية وفقا لنظام قيا�س كفاية الأداء مبا يتفق
مع طبيعة العمل باملجل�س .
املـــادة ( ) 46
يخ�ضع لنظام تقارير تقومي الأداء الوظيفـي جميع موظفـي املجل�س عدا �شاغلي وظائف
امل�ست�شارين واخلرباء و�شاغلي وظائف م�ساعدي الرئي�س  ،وي�شمل التقرير �أداء املوظف
خالل �سنة و�إجنازاته و�إ�سهامه و�سلوكه وت�صرفاته ومواظبته وتعامله مع املراجعني  ،وذلك
وفقا لنموذج تقرير تقومي الأداء الوظيفـي الذي تعده اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني .
املـــادة ( ) 47
يو�ضع تقرير تقومي �أداء وظيفـي عن املوظف الذي اجتاز فرتة االختبار بنجاح وم�ضى
عليه �ستة �أ�شهر على الأقل فـي اخلدمة حتى نهاية �شهر �سبتمرب من العام الذي عني فيه .
املـــادة ( ) 48
يكون تقدير الكفاية مبرتبة (ممتاز) �أو (جيد جدا) �أو (جيد) �أو (متو�سط) �أو (�ضعيف)
على النحو الآتي :
 - 1ممت ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  :من ( )90درجة �إىل ( )100درجة .
 - 2جيد جدا  :من ( )80درجة �إىل �أقل من ( )90درجة .
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 - 3جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  :من ( )70درجة �إىل �أقل من ( )80درجة .
 - 4متو�سط  :من ( )60درجة �إىل �أقل من ( )70درجة .
� - 5ضعيـ ــف � :أقل من ( )60درجة .
ويكون الأداء العادي هو املعيار الذي ي�ؤخذ �أ�سا�سا لقيا�س كفاية الأداء .
املـــادة ( ) 49
ي�ضع الرئي�س املبا�شر تقارير تقومي الأداء الوظيفـي عن املوظفني اخلا�ضعيـن لإ�شرافه ثم
يعر�ضهـا على الرئي�س الأعلى لالعتمـاد  ،ويجب على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني فور
اعتماد التقارير �إخطار املوظف الذي يو�ضـع عنه تقرير مبرتبة �ضعيف كتابة مب�ضمون
هذا التقرير .
ويق�صد بالرئي�س املبا�شر فـي تطبيق حكم هذه املادة  ،الرئي�س التنفيذي بالن�سبة ملن يخ�ضع
لإ�شرافه املبا�شر من املوظفني  ،كما يق�صد به م�ساعدو الرئي�س التنفيذي ومديرو الدوائر
ور�ؤ�ساء الأق�سام بالن�سبة ملن يخ�ضعون لإ�شرافهم املبا�شر .
ويق�صد بالرئي�س الأعلى الرئي�س التنفيذي بالن�سبة ملن يخ�ضع لإ�شرافه املبا�شر  ،وم�ساعدو
الرئي�س التنفيذي بالن�سبة جلميع املوظفني فـي التق�سيمات التنظيمية التابعة لهم  ،كل
فيما يخ�صه .
املـــادة ( ) 50
يكون للموظف التظلم من تقرير تقومي الأداء الوظيفـي �إىل جلنة التظلمات املن�صو�ص
عليها فـي امل ــادة ( )51من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 51
ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفيذي جلنة للبت فـي التظلمات من ثالثة موظفني لي�س من
بينهم من قام بو�ضع التقرير حمل التظلم �أو اعتمده  ،ويجب �أال يقل امل�ستوى الوظيفـي
لكل منهم عن مدير دائرة  ،ويحدد القرار رئي�سا للجنة من بني �أع�ضائها كما يحدد مقررا
لها من موظفـي اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني .
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املـــادة ( ) 52
على مقــرر اللجن ــة املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )51م ــن ه ــذه الالئح ــة تلق ــي التظلمــات
وت�سجيلها فـي �سجل خا�ص ب�أرقام م�سل�سلة  ،و�إعداد بيان بها وعر�ضه على رئي�س اللجنة
خالل ثالثة �أيام عمل على الأكرث من تاريخ تلقيها لتحديد جل�سة لنظرها خالل خم�سة
�أيام عمل على الأكرث من تاريخ عر�ض البيان عليه .
املـــادة ( ) 53
تكون مداوالت جلنة التظلمات �سرية  ،ولتلك اللجنة ا�ستيفاء ما تراه الزما من بيانات من
املوظف �أو اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني .
وت�ص ــدر اللجن ــة امل�شار �إليه ــا فــي الفقـ ــرة ال�سابق ــة قراراتهــا ب�أغلبيــة �أ�صــوات �أع�ضائه ــا ،
وال يكون ملقررها حق الت�صويت �أو التوقيع على ما ت�صدره من قرارات .
وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوما من تاريخ اجلل�سة املحددة
لنظره  ،ويكون لها �صالحية رف�ض التظلم �أو تعديل تقرير تقومي الأداء الوظيفـي ،
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون قرار اللجنة م�سببا وموقعا من رئي�س اللجنة وجميع
�أع�ضائها .
وعلى مقرر اللجنة ت�سجيل قراراتها فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة ( )52من هذه
الالئحة و�إخطار املتظلم بن�سخة منه  ،و�إيداع ن�سخة �أخرى مبلف خدمته .
املـــادة ( ) 54
فـي حال ندب املوظف �أو �إعارته داخل ال�سلطنة  ،تخت�ص بو�ضع تقرير تقومي الأداء الوظيفـي
عنه اجلهة التي ق�ضى فيها املدة الأكرب من ال�سنة التي يو�ضع عنها التقرير .
وفـي حالـ ــة �إع ــارة املوظف خارج ال�سلطنة �أو منح ــه �إجازة مر�ضيــة �أو درا�س ـيـ ــة �أو خا�ص ــة
�أو �إيفاده فـي بعثة درا�سية �أو للتدريب مدة تزيد على �ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر من
العام الذي يو�ضع عنه التقرير  ،ال يو�ضع عنه تقرير تقومي �أداء وظيفـي .
املـــادة ( ) 55
يعتد بتقرير تقومي الأداء الوظيفـي الأخري للموظف عند �إجراء �أي �ش�أن وظيفـي يعول فيه
على مرتبة الكفاية �أو عندما تكون هذه املرتبة �أحد العنا�صراملعتربة فـي هذا اخل�صو�ص ،
وذلك فـي احلاالت الآتية :
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 - 1الإعارة خارج ال�سلطنة �أو الإيفاد فـي بعثة �أو منحة درا�سية �أو للتدريب �إذا زادت
مــدة �أي منه ــا على �ست ــة �أ�شهــر حتـى الأول من �أكتوبر من العام الذي يجــري فيه
ال�ش�أن الوظيفـي .
 - 2الإجازة املر�ضية �أو الدرا�سية �أو اخلا�صة بدون راتب �إذا زادت مدتها على �ستة �أ�شهر
حتى الأول من �أكتوبر من العام الذي يجري فيه ال�ش�أن الوظيفـي .
 - 3الوقف عن العمل ولو كان بقوة القانون وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،متى زادت مدة
الوقف �أو مدده فـي حال تعددها على �ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر من العام
الذي يجري فيه ال�ش�أن الوظيفـي �إذا انتهت �إجراءات امل�ساءلة الإدارية دون توقيع
عقوبة على املوظف �أو انتهت املحاكمة اجلزائية دون �أن يحكم ب�إدانته .
وي�سري حكم هذه املادة على املوظف الذي توافرت فـي �ش�أنه �أكرث من حالة من احلاالت
املن�صو�ص عليها فـي البنود ال�سابقة وزادت مددها على �ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر
من ذات العام .
املـــادة ( ) 56
يعر�ض �أمر املوظف الذي يقدم عنه تقريران �سنويان متتاليان مبرتبة "�ضعيف" على
اللجنة  ،ف�إذا تبني �صالحيته ل�شغل وظيفة �أخرى من ذات درجة وظيفته �أو�صت بنقله
�إليها و�إال اقرتحت �إنهاء خدمته  ،وفـي احلالتني يرفع الأمر �إىل الرئي�س التنفيذي التخاذ
القرار املنا�سب .
وي�صرف للموظف الذي �أنهيت خدمته وفقا حلكم هذه املادة راتبه الإجمايل امل�ستحق حتى
تاريخ �إخالء طرفه من الوظيفة .
الف�صـل ال�ساد�س
الرتقيات
املـــادة ( ) 57
تكون الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة متى كانت �شاغرة وكان املر�شح م�ستوفيا
ل�شروط �شغلها وب�صفة خا�صة م�ضى �سنتني على الأقل فـي الوظيفة املرقى منها .
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املـــادة ( ) 58
تكون الرتقية على �أ�سا�س اجلدارة املبنية على عن�صري الكفاءة والأقدمية  ،وذلك على
النحو الآتي :
 - 1بالن�سبة لكافة الوظائف عدا احلرفية واخلدمات املعاونة :
�أ  )%70( -لعن�صر الكفاءة .
ب  )%30( -لعن�صر الأقدمية .
 - 2بالن�سبة للوظائف احلرفية واخلدمات املعاونة :
�أ  )%50( -لعن�صر الكفاءة .
ب  )%50( -لعن�صر الأقدمية .
املـــادة ( ) 59
حت�سب تقديرات املر�شحني للرتقية فـي �ضوء الن�سب املئوية لعن�صري الكفاءة والأقدمية
امل�شار �إليهما فـي امل ــادة ( )58من هذه الالئحة على اعتبار �أن جمموع العن�صرين مائة
درجة ثم ترتب �أ�سبقيتهم للرتقية فيما بينهم ح�سب جمموع درجات كل منهم  ،وفـي حال
الت�ساوي فـي جمموع الن�سب املئوية للعن�صرين تكون املفا�ضلة ب�إجراء امتحان تناف�سي بني
املر�شحــني للرتقي ــة الختي ــار الأف�ضل منهم  ،وذلك على النحو املن�صو�ص عليــه فـي املـ ــادة
( )60من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 60
تع ــد اجلهة املخت�صــة ب�شـ ـ�ؤون املوظفني من واقع �سج ــل موازن ــة الوظائ ـ ــف باملجلـ ــ�س بيان ــا
بالوظائف ال�شاغرة املراد الرتقية �إليها ودرجاتها  ،كما تعد بيانا ب�أ�سمـ ــاء املوظفني املر�شحني
للرتقية ممن يخ�ضعون لنظام تقارير تقومي الأداء الوظيفـي مرتبة بح�سب ما ح�صل
عليه كل منهم من درجات فـي عن�صري اجلدارة وفقا حلكم امل ــادة ( )59من هذه الالئحة
وذلك من واقع تقرير تقومي الأداء الوظيفـي و�سجل الأقدمية على النحو الآتي :
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 - 1يكون ترتيب �أ�سبقية املر�شحني للرتقية ممن يخ�ضعون لنظام تقارير تقومي
الأداء ح�سب جمموع درجات كل منهم فـي عن�صري اجلدارة املن�صو�ص عليهما فـي
املادة ( )58من هذه الالئحة وفقا للآتي :
�أ  -عن�صر الكفاية  :يتم �ضرب درجة �آخر تقرير من تقارير تقومي الأداء
فـي(� )%70أو ( )%50بح�سب الأحوال .
ب  -عن�صر الأقدمية  :حتدد �أ�سبقية �شغل املوظف للوظيفة التي يتم الرتقية
منها من واقع بيان الأقدمية الثابت فـي ال�سجل اخلا�ص بها  ،ومينح
املوظف الأ�سبق فـي تاريخ �شغل الوظيفة ثالثني درجة �أو خم�سني درجة
مقابــل �أي من الن�سبتني املحددتني للأقدميــة املن�صو�ص عليهم ــا فـي امل ــادة
( )58بح�سب الأحوال  ،ومينح التايل فـي تاريخ �شغلها ت�سعا وع�شرين درجة
�أو ت�سعا و�أربعني درجة بح�سب الأحوال وهكذا تنازليا  ،و�إذا احتد تاريخ �شغل
الوظيفة بالن�سبة لأكرث من موظف منحوا جميعا ذات الدرجة امل�ستحقة
وفق ــا ملـ ــا تقـ ــدم  ،و�إذا زاد ع ـ ـ ــدد املر�شحـ ــني للرتقيـ ــة عل ـ ــى ثالث ــني مر�شح ـ ــا
�أو خم�سني مر�شحا بح�سب الأحوال  ،تق�سم الثالثون درجة �أو اخلم�سون
درجة على عدد املر�شحني امل�ستوفني ل�شروط الرتقية وفـي �ضوء نتيجة
الق�سمة حتدد الدرجة التي يح�صل عليها املوظف فـي عن�صر الأقدمية من
جمموع الثالثني درجة �أو اخلم�سني درجة بح�سب الأحوال .
 - 2يتم جمع ناجت عملية ال�ضرب فـي البندين (�أ) ( ،ب) من الفقرة ( )1من هذه املادة ،
ثم يرتب املر�شحون بحيث تكون الأ�سبقية للأعلى فـي جمموع الدرجات .
 - 3فـي ح ــال الت�ساوي فـي جمم ــوع الن�س ــب املئوية لعن�صري اجل ــدارة تكون املفا�ضل ــة
ب�إجراء امتحان تناف�سي بني املر�شحني للرتقية الختيار الأف�ضل منهم على �أن
يك ــون االمتح ــان حتريري ــا بالن�سبـ ــة لكاف ــة الوظائ ــف عـ ــدا الوظائ ــف احلرفي ــة
واخلدمات املعاونة .
 - 4فـي حال ت�ساوي املر�شحني فـي درجة االمتحان ف�ضل الأكرب فـي جمموع درجة
االمتح ــان ودرج ـ ــة عن�صــر الكفاية احلا�صل عليها  ،ف ـ ـ�إن ت�سـ ــاووا ف�ضـ ــل الأ�سبـ ــق
فـي ترتيب �أقدمية �شغل الوظيفة التي يتم الرتقية منها  ،ف�إن ت�ساووا ف�ضل
الأكرب �سنا .
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املـــادة ( ) 61
على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني عر�ض بيان الأ�سبقية امل�شار �إليه فـي امل ــادة ( )60من
هذه الالئحة على اللجنة للنظر فـي ترقية امل�ستوفني منهم �شروط الرتقية فـي �ضوء
عدد الوظائف املراد الرتقية �إليها  ،على �أن تتقيد فـي ذلك برتتيب �أ�سبقية املر�شحني وفقا
للبيان امل�شار �إليه متى كان متفقا و�أحكام هذه الالئحة  ،وعلى اللجنة رفع تو�صياتها �إىل
الرئي�س التنفيذي التخاذ القرار املنا�سب .
املـــادة ( ) 62
تعد الرتقية نافذة من تاريخ اعتماد الرئي�س التنفيذي ملح�ضراللجنة ما مل يحدد املح�ضر
تاريخا �آخر لذلك .
املـــادة ( ) 63
ال يجــوز ترقية املوظف املحكوم عليه بال�سج ــن ط ــوال مدة �سجن ــه � ،أو املوقـ ــوف عن العم ــل
�أو املحال للم�ساءلة الإدارية �أو املحاكمة اجلزائية خالل مدة الوقف �أو الإحالة على �أن
حتج ــز ل ــه الوظيفـ ــة ف�إذا مل يق�ض ب�إدانته �أو عوقب بالإن ــذار �أو اخل�ص ــم من الرات ــب م ــدة
ال تزيد على خم�سة �أيام وجب ترقيته �إليها مع رد �أقدميته فيها �إىل التاريخ الذي كانت تتم
فيه لو مل يحل �إىل امل�ساءلة الإدارية �أو املحاكمة اجلزائية .
املـــادة ( ) 64
ال يجوز ترقية املوظف الذي وقعت عليه عقوبة من العقوبات املبينة فيما يلي �إال بعد
انق�ضاء املدة املو�ضحة قرين كل منها :
� - 1ستة �أ�شهـ ــر  :فـي حال اخل�صم من الراتب �أكرث من خم�سة �أيام حتى خم�سة ع�شر
يوما .
 - 2ت�سعة �أ�شهر  :فـي حال اخل�صم من الراتب �أكرث من خم�سة ع�شر يوما �أو احلرمان
من العالوة الدورية �أو خف�ض الراتب فـي حدود عالوة دورية .
� - 3سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :فـ ــي ح ـ ــال توقيــع عقوب ـ ــة �أ�ش ــد من العقوب ــات املن�صــو�ص عليه ــا فـي
البندين ال�سابقني .
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املـــادة ( ) 65
ال يجــوز ترقية املوظف �إذا كــان �آخر تقرير تقومي �أداء وظيف ــي مق ــدم عنه مبرتب ــة جي ــد
�أو �ضعيف .
الف�صل ال�سابع
الرواتب والعالوات والبدالت واملكاف�آت والتعوي�ضات
املـــادة ( ) 66
ي�ستحق املوظف الراتب املقرر لدرجة الوظيفة املعني فيها طبقا جلداول الدرجات والرواتب
والعالوات الدورية الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
ومينح املوظف الذي تزيد مدة خربته العملية على املدة املطلوبة ل�شغل الوظيفة مربوط
الدرجة املقررة لهذه الوظيفة م�ضافا �إليه عالوة من عالواتها عن كل �سنة من �سنوات
اخلربة الزائدة � ،شريطة �أن تكون هذه اخلربة متفقة مع طبيعة الوظيفة املعني فيها من
حيث الواجبات وامل�س�ؤوليات .
و�إذا عني املوظف فـي وظيفة مبجموعة نوعية �أخرى احتفظ له بالراتب الذي كان يتقا�ضاه
فـي وظيفته ال�سابقة �إذا كان يزيد على الراتب املقرر لدرجة الوظيفة املعني فيها .
املـــادة ( ) 67
ي�ستحــق املوظ ــف الراتب الإجمايل من تاريخ ا�ستالمــه العم ــل بعــد �صــدور ق ــرار التعيــني
بالن�سبة للعماين وبعد توقيع العقد بالن�سبة لغري العماين املتعاقد معه من داخل ال�سلطنة ،
وي�ستحق غري العماين املتعاقد معه من خارج ال�سلطنة الراتب الإجمايل من تاريخ دخوله
ال�سلطنة  ،ويحدد قرار التعيني �أو العقد  ،بح�سب الأحوال  ،الراتب الذي ي�ستحقه املوظف
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 68
ي�ستحق املوظف عالوة دورية فـي الأول من يناير من كل عام بالفئة املقررة لدرجــة الوظيفة
التي ي�شـغلها وفقا جلداول الدرجات والرواتب والعالوات الدورية الواردة بامللحق رقم ()1
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املرفق بهذه الالئحة �شريطة �أن يكون قد م�ضى على تعيينه �ستة �أ�شهر على الأقل .
ويحرم من العالوة الدورية املوظف الذي قدم عنه تقرير تقومي �أداء وظيفـي مبرتبة
�ضعيف .
املـــادة ( ) 69
ي�ستح ــق املوظ ــف املرقى من تاري ــخ الرتقيــة الراتب املقرر لدرجة الوظيف ــة املرقى �إليهــا
�أو الراتب الذي و�صل �إليه م�ضافا �إليه عالوة من عالوات الدرجة اجلديدة �أيهما �أكرب ،
وذلك دون الإخالل با�ستحقاقه العالوة الدورية فـي موعدها .
املـــادة ( ) 70
للرئي�س التنفيذي منح املوظف عالوة ت�شجيعية �أو �أكرث بفئة العالوة الدورية املقررة
لدرجة وظيفته بال�شروط وال�ضوابط الآتية :
�	- 1أن يتوافر االعتماد املايل الالزم لل�صرف منه مبيزانية املجل�س .
�	- 2أن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفـي الأخري املقدم عن املوظف مبرتبة جيد
جدا على الأقل .
�	- 3أن يكون املوظف قد بذل جهدا خا�صا �أو حقق اقت�صادا فـي النفقات �أو رفعا مل�ستوى
الأداء .
�	- 4أال يزيد عدد العالوات الت�شجيعية على �أربع عالوات فـي الدرجة الواحدة .
وال يخل منح هذه العالوة با�ستحقاق العالوة الدورية فـي موعدها .
املـــادة ( ) 71
ي�ستحق املوظف بدالت املاء والكهرباء وال�سكن والهاتف وفقا للملحق رقم ( )2املرفق بهذه
الالئحة .
ويجوز مبوافقة الرئي�س التنفيذي منح �شاغلي باقي الوظائف والدرجات بدل هاتف
مبقدار ( )15رياال عمانيا �شهريا �إذا اقت�ضت طبيعة الوظيفة ذلك .
وال ي�صرف للموظف غري العماين بدل ال�سكن املن�صو�ص عليه فـي الفقرة الأوىل من هذه
املادة فـي حال توفري �سكن م�ؤثث له وفقا للعقد املربم معه .
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املـــادة ( ) 72
ي�ستح ــق املوظف بدل انتقال �شهــريا بن�سبة (  ) %15من راتب ــه الأ�سا�س ــي ومبا ال يق ــل ع ــن
( )30ثالثني رياال عمانيا .
املـــادة ( ) 73
ي�ستحق الرئي�س التنفيذي وم�ساعدوه  ،و�شاغلو وظائف اجلدول الأكادميي والوظائف
الفنية ووظائف جدول التدري�س والتدريب الذين يقومون مبهام �إدارية �إىل جانب �أعمالهم
بدل �إدارة وفقا للملحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة .
املـــادة ( ) 74
ي�ستحق �شاغلو الوظائف الواردة بامللحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة بدل طبيعة عمل
على النحو املبني به .
املـــادة ( ) 75
يجوز للرئي�س التنفيذي منح املوظفني �أ�صحاب املهارات النادرة عالوة ندرة وفقا للقواعد
ي�صدر بها قرار منه .
املـــادة ( ) 76
ي�ستحق �شاغلو الوظائف والدرجات املن�صو�ص عليها فـي اجلدول رقم ( )7املرفق بهذه
الالئحة بدل جمل�س على النحو املبني به .
املـــادة ( ) 77
ي�ستحق �شاغلو الوظائف والدرجات املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )5املرفق بهذه
الالئحة بدل عيادة على النحو املبني به .
املـــادة ( ) 78
ي�ستحق �شاغلو درجات اجلدول الأكادميي واجلدول الفني املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم
( )6املرفق بهذه الالئحة بدل تدري�س على النحو املبني به  ،وال يجوز اجلمع بني هذا
البدل وبدل العيادة .
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املـــادة ( ) 79
ي�صرف للموظف بدل مالب�س وفقا للملحق رقم ( )10املرفق بهذه الالئحة .
وللرئي�س التنفيذي �إ�ضافة وظائف �أخرى �إىل امللحق املذكور فـي الفقرة ال�سابقة ح�سبما
تقت�ضيه م�صلحة العمل .
املـــادة ( ) 80
ي�ستحــق املوظــف غري العماين غيــر الناطــق بالعربيــة �شاغــل �إحــدى وظائف الدرج ـ ــة (ج)
من جدول الوظائف الأكادميية وما يعادلها من جدول الوظائف الإدارية والفنية وهيئة
التدري�س والتدريب  ،وما يعلوها �صرف قيمة الر�سوم الدرا�سية الثنني من �أبنائه وفقا
لل�شروط الآتية :
�	- 1أن يكون االبن مقيما بال�سلطنة و�أال يكون من ذوي الإعاقة .
�	- 2أن يكون االبن فـي مرحلة التعليم العام ومقيدا فـي �أحد ال�صفوف الدرا�سية من
الأول �إىل الثاين ع�شر �أو ما يعادلها بنظام ال�ساعات املعتمدة .
�	- 3أال يكون االبن م�ستفيدا من التعليم الذي توفره الدولة باملجان .
�	- 4أال يكون االبن متجاوزا �سن ( )18الثامنة ع�شرة عند التحاقه بالف�صل �أو العام
الدرا�سي امل�سددة عنه الر�سوم .
�	- 5أال تكون �أي جهة حكومية �أخرى قد حتملت الر�سوم الدرا�سية الثنني من �أبناء
املوظف �أو �أبناء زوجه �أو �أحدهما وفـي احلالة الأخرية يلتزم املجل�س ب�سداد الر�سوم
الدرا�سية عن االبن الثاين .
وترد الر�سوم الدرا�سية للموظف الذي قام ب�سدادها وفقا لقيمتها بح�سب الإي�صاالت
ال�صادرة من امل�ؤ�س�سة التعليمية املعنية ومبا ال يزيد على (� )1500ألف وخم�سمائة ريال
عماين لكل ابن فـي العام الدرا�سي الواحد �أو ما يعادله بنظام ال�ساعات املعتمدة .
املـــادة ( ) 81
يكون �إيفاد املوظف فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل �أو خارج ال�سلطنة بقرار من الرئي�س
التنفيذي وللمدة التي يحددها هذا القرار .
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املـــادة ( ) 82
ي�ستحق املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل �أو خارج ال�سلطنة بدل �سفر
بالفئات ووفقا للقواعد املبينة بامللحق رقم (  ) 9املرفق بهذه الالئحة .
املـــادة ( ) 83
ي�ستحق املوظف فـي حال �إيفاده فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب تذكرة �سفر جوا يتحملها
املجل�س ما مل تتحملها جهة �أخرى .
املـــادة ( ) 84
تكون درجة ال�سفر امل�ستحقة للموظفني املوفدين فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب وفقا للآتي :
 - 1الدرجـ ـ ـ ـ ـ ــة الأول ـ ـ ـ ـ ــى  :رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الأمناء والرئي�س التنفيذي و�أع�ضاء
املجل�س التنفيذي .
 - 2درجة رجال الأعمـال � :شاغلو وظائف م�ساعدي الرئي�س التنفيذي وامل�ست�شارين
واخلرباء ومدراء الدوائر ومن فـي درجتهم .
 - 3الدرج ـ ــة ال�سياحيـ ـ ــة � :شاغلو باقي الوظائف .
املـــادة ( ) 85
ي�ستحق املوظفون �أع�ضاء الوفود الر�سمية ال�سفر بالدرجة الأعلى امل�ستحقة لرئي�س الوفد
�أو �أحد �أع�ضائه �سواء كان �صاحب الدرجة الأعلى موظفا باملجل�س �أو بوحدة �أخرى من
وحــدات اجلهــاز الإداري للدولة و�سواء كـان من اخلا�ضعـني لأحكــام قانــون اخلدمــة املدنيــة
�أو ممن تنظم �ش�ؤونهم الوظيفية قوانني �أو لوائح خا�صة  ،وذلك �شريطة �أن يكون �سفرهم
جمتمعني فـي رحلة واحدة .
املـــادة ( ) 86
يجوز مبوافقة م�ساعد الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية واملالية �صرف تعوي�ض نقدي
للموظف املوفد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب عن تذكرة ال�سفر امل�ستحقة له �إذا ا�ستخدم
و�سيلة خا�صة فـي ال�سفر .
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املـــادة ( ) 87
يتحمل املجل�س نفقات ترحيل املوظف وعائلته ونقل �أمتعتهم عند نقله �أو ندبه �إذا كان
النقل �أو الندب �إىل املجل�س �أو بني تق�سيماته التنظيمية املختلفة .
وي�ستحــق املوظف تعوي�ضا نقديا يعــادل قيمــة ما تكبده من نفقــات فـي حــال ا�ستخدام ــه
و�سيلة خا�صة فـي عملية الرتحيل .
املـــادة ( ) 88
ي�ستحــق املوظــف العمانــي الــذي يكــون حم ــل �إقامت ــه املعت ــاد حمافظ ــة ظفــار �أو حمافظــة
م�سندم ويكون مقر عمله خارجها �أو العك�س  ،تذاكر �سفر جوا بالدرجة املقررة لوظيفته
وفقــا حلكــم امل ــادة ( )84من هذه الالئحة  ،ت�صــرف ل ــه ولزوجــه �أو زوجاته و�أبنائــه الذيـن
ال تتجاوز �أعمارهم (� )21إحدى وع�شرين �سنة فـي احلاالت الآتية :
 - 1عند ا�ستالم العمل مبنا�سبة التعيني لأول مرة .
 - 2عند القيام بالإجازة االعتيادية ذهابا و�إيابا ملرة واحدة فـي ال�سنة .
 - 3عند النقل .
 - 4عند الندب ملدة تزيد على �شهرين  ،وال ي�ستحق املوظف �سوى تذكرة واحدة �إذا كان
الندب ملدة تقل عن �شهرين .
 - 5عند انتهاء اخلدمة .
املـــادة ( ) 89
ي�ستحق املوظف غري العماين املتعاقد معه تذاكر �سفر جوا بالدرجة املحددة وفقا للعقد
املربم معه ت�صرف له ولزوجه وثالثة من �أبنائه ممن ال تتجاوز �أعمارهم (� )21إحدى
وع�شرين �سنة فـي احلالتني الآتيتني :
 - 1عند قدومه ال�سلطنة لأول مرة بعد التعاقد .
 - 2عند انتهاء خدمتة لأي �سبب من الأ�سباب .
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وال ي�ستحق املوظف تذاكر ال�سفر امل�شار �إليها فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي البند رقم
( )1من هذه املادة �إذا كان التعاقد قد مت معه من داخل ال�سلطنة  ،كما ال ت�صرف فـي هذه
احلالة تذاكر �سفر لعائلته �إذا كانت متواجدة بال�سلطنة فـي تاريخ التعاقد .
املـــادة ( ) 90
ي�ستحق املوظف غري العماين تذاكر �سفر جوا له ولزوجه وثالثة من �أبنائه ممن ال تتجاوز
�أعمارهم (� )21إحدى وع�شرين �سنة بالدرجة املحددة وفقا للعقد املربم معه �أو تعوي�ضا
نقديا عنها ي�صرف له بناء على طلبه بواقع ( )% 75من قيمة التذكرة فـي تاريخ ال�صرف ،
وذلك ملرة واحدة خالل ال�سنة التعاقدية  ،وال ي�شرتط ال�ستحقاق املوظف هذا التعوي�ض
قيامه بالإجازة االعتيادية  ،وفـي جميع الأحوال ال يجوز �صرف هذا التعوي�ض �أكرث من
مرة واحدة فـي ذات ال�سنة املالية .
املـــادة ( ) 91
ي�ستحق املوظف غري العماين تعوي�ضا نقديا عن نقل الأمتعة ال�شخ�صية الزائدة ب�صحبته
يعادل قيمة نقل ( )20ع�شرين كيلوجراما له و( )10ع�شرة كيلوجرامات لزوجه و()5
خم�سة كيلوجرامات لكل ابن من �أبنائه الثالثة عند بدء اخلدمة وانتهائها  ،وذلك �إذا مل
ت�شمل تذاكر ال�سفر املمنوحة له ولأفراد �أ�سرته نقل الوزن الذي ي�صرف عنه التعوي�ض
النقدي امل�شار �إليه .
املـــادة ( ) 92
ي�ستحق املوظف �أجرا عن الأعمال الإ�ضافية التي يكلف بت�أديتها فـي غري �أوقات العمل
الر�سمية وفقا لل�شروط الآتية :
�	- 1أن يكون تكليفه بتلك الأعمال بناء على موافقة كتابية من رئي�سه املبا�شر .
�	- 2أن يكون تكليفه بتلك الأعمال �أمرا اقت�ضته م�صلحة العمل ال معاجلة تق�صريه
فـي القيام بواجبات وظيفته خالل �أوقات العمل الر�سمية .
�	- 3أال تقل مدة العمل الإ�ضافـي املكلف به عن �ساعة كاملة فـي اليوم الواحد .
�	- 4أن يكون قد قام فعال بالعمل الإ�ضافـي املكلف به .
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وي�صدر الرئي�س التنفيذي قرارا بتحديد الوظائف التي تقت�ضي واجباتها عادة تكليف
�شاغليها ب�أعمال �إ�ضافية بعد �ساعات العمل الر�سمية .
املـــادة ( ) 93
يراعى فـي �صرف الأجر عن الأعمال الإ�ضافية للموظف االلتزام بال�ضوابط الآتية :
 - 1مينح املوظف �أجر �ساعة وربع ال�ساعة من راتبه الأ�سا�سي عن كل �ساعة من �ساعات
العمل الإ�ضافـي الذي ي�ؤديه فـي �أيام العمل الر�سمية .
 - 2مينــح املوظف �أجر �ساعة ون�صــف ال�ساعــة من راتبــه الأ�سا�ســي عن كل �ساعة مــن
�ساعات العمل الإ�ضافـي التي تزيد على ما مياثل عدد �ساعات العمل الر�سمية �إذا
كان التكليف بالعمل فـي �أيام الإجازات الأ�سبوعية والر�سمية .
�	- 3أال يزيد جمموع ا�ستحقاقه من الأجور الإ�ضافية �شهريا على ( )%50من قيمة
راتبه ال�شهري .
املـــادة ( ) 94
مينح �شاغلو وظيفة �سائق بدل طبيعة عمل �شهريا بواقع ( )15خم�سة ع�شر رياال عمانيا ،
وا�ستثناء من ذلك مينح �سائق الرئي�س التنفيذي بدال �شهريا بن�سبة ( )%75من راتبه
الأ�سا�سي .
وفيما عدا �سائق الرئي�س التنفيذي  ،يجمع �شاغلو وظيفة �سائق بني الأجر عن الأعمال
الإ�ضافية املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة ( )93من هذه الالئحة وبني بدل طبيعة العمل حال
توافر مناط ا�ستحقاق كل منهما .
املـــادة ( ) 95
للرئي�س التنفيذي منح مكاف�أة ت�شجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة �أو �أعماال
�أو بحوثا �أو درا�سات ت�ساعد على حت�سني طرق العمل �أو رفع كفاءة الأداء باملجل�س �أو ملن
ي�ستعني بهم املجل�س من موظفـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة على �أال يتجاوز مقدار
املكاف�أة راتب �أربعة �أ�شهر فـي ال�سنة املالية الواحدة .
وللرئي�س التنفيذي زيادة قيمة تلك املكاف�أة بن�سبة ال تزيد على( )%50فـي احلاالت التي
يقدرها .
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املـــادة ( ) 96
ي�ستحق املمتحنون واملقيمون اخلارجيون املدعوون للم�شاركة فـي فعاليات املجل�س من
م�ؤمترات وحلقات عمل و�إلقاء املحا�ضرات وغريها مكاف�أة مقطوعة على النحو الآتي :
 )500( - 1خم�سمائة ريال عماين يوميا عن ال�سبعة �أيام الأوىل .
 )200( - 2مائتا ريال عماين يوميا فيما زاد على �سبعة �أيام وحتى ثالثني يوما .
 )120( - 3مائة وع�شرون رياال عمانيا يوميا فيما زاد على ثالثني يوما .
وي�ستحق املذكورون فـي الفقرة ال�سابقة تذكرة �سفر جوا على درجة رجال الأعمال ذهابا
و�إيابا  ،كما يتحمل املجل�س نفقات م�سكنهم وم�أكلهم ونقلهم فـي احلدود التي ي�صدر بها
قرار من جمل�س الأمناء .
املـــادة ( ) 97
للمجل�س على نفقته ا�ست�ضافة املوظف غري العماين املتعاقد من خارج ال�سلطنة فـي فندق
عند قدومه ال�سلطنة لأول مرة مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوما حلني تدبري
م�سكن خا�ص له  ،ويجوز متديد هذه املدة ملدة �أخرى مماثلة مبوافقة م�ساعد الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية  ،وت�شمل اال�ست�ضافة نفقات الإقامة و( )%50من نفقات
امل�أكل وامل�شروبات اخلفيفة .
املـــادة ( ) 98
يجوز مبوافقة م�ساعد الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية واملالية �صرف �سلفة مالية
للموظف اجلديد ال تزيد قيمتها على (  )% 50من راتبه  ،يتم ا�سرتداد قيمتها باال�ستقطاع
من راتبه خالل ال�شهرين التاليني .
املـــادة ( ) 99
ي�ستــرد املوظ ــف كاف ــة النفقـ ــات التي تكب ــدها فـي �سبيل القيام ب�أعمــال وظيفتــه فـي جميع
الأحوال التي ت�ضطره الظروف فيها �إىل ذلك  ،وال ت�صرف له تلك النفقات �إال �إذا قدم
للمجل�س ما يفيد �أنه قد تكبدها فعليا .

اجلريدة الر�سمية العدد ()988

الف�صل الثامن
النقل والندب والإعارة والتكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى
املـــادة ( ) 100
يجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بناء على تو�صية اللجنة نقل املوظف �إىل وظيفة �أخرى
داخل املجل�س  ،كما يجوز نقله �إىل وحدة �أخرى من وحدات اجلهاز الإداري للدولة بناء
على تو�صية تلك اللجنة وبعد موافقة ال�سلطة املخت�صة بالنقل فـي تلك اجلهة  ،ف�إذا
كان النقل داخل املجل�س احتفظ للموظف براتبه الذي كان يتقا�ضاه �إذا كان �أكرب من
الراتب املقرر للوظيفة املنقول �إليها وذلك دون �إخالل با�ستحقاقه العالوة الدورية املقررة
للوظيفة املنقول �إليها فـي موعدها � ،أما �إذا كان النقل �إىل خارج املجل�س حدد راتب املوظف
وخم�ص�صاته املالية وكافة �ش�ؤونه الوظيفية الأخرى وفقا للنظام الوظيفـي املطبق فـي اجلهة
املنقول �إليها .
وفـي احلالتني ال يجوز نقل املوظف من وظيفته �إذا ترتب على النقل تفويت دوره فـي الرتقية
ما مل يكن النقل بناء على طلبه .
املـــادة ( ) 101
يجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بناء على تو�صية اللجنة �شغل وظائف املجل�س بطريق
النقل من �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة وبعد موافقة ال�سلطة املخت�صة باجلهة
املنقول منها �أو تنفيذا ملر�سوم �أو �أمر �سلطاين  ،وحتدد الدرجة واملخ�ص�صات املالية للموظف
املنقول وفقا للآتي ما مل يكن املر�سوم �أو الأمر ال�سلطاين قد حدد �شيئا من ذلك :
�	- 1إذا كان النقل من وحدة يتوافق فيها نظام الوظائف والدرجات مع نظام الوظائف
والدرجات املطبق باملجل�س  ،حددت الوظيفة املنقول �إليها وفقا لنظام ت�صنيف
وترتيب الوظائف وحددت درجتها بذات درجة الوظيفة املنقول منها .
�	- 2إذا كان النقل من وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن نظام الوظائف
والدرجات املطبق باملجل�س حددت الوظيفة املنقول �إليها ودرجتها على النحو الآتي :
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�أ  -حتــدد املجموعة النوعيــة التي يكون النقــل �إىل �إحــدى وظائفهــا وفقا للت�أهيل
العلمي الذي عني املوظف على �أ�سا�سه .
ب  -حتدد الفئة الوظيفية داخل املجموعة النوعية �إذا كانت ت�شتمل على فئات خمتلفة
وفقا للتخ�ص�ص الذي يتيحه الت�أهيل العلمي .
ج  -يختار من بني وظائف املجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية الوظيفة التي يتم
النقل �إليها على النحو الآتي :
 الوظيفــة املعادل ــة فـي الدرج ــة التي تتفق �أو تتوافــق فـي طبيعتهــا وواجباته ــاوم�س�ؤولياتها مع الوظيفة التي يتم النقل منها التي يتوافر لدى املوظف
املنقول الت�أهيل العلمي املطلوب ل�شغلها �إذا كانت هي �أدنى وظائف املجموعة
النوعية �أو الفئة الوظيفية .
 الوظيفــة املعادلـ ــة فـي الدرج ــة التي تتفق �أو تتوافق فـي طبيعت ــها وواجباتهــاوم�س�ؤولياتها مع الوظيفة التي يتم النقل منها التي يتوافر لدى املوظف
املنقول الت�أهيل العلمي واخلربة العملية الالزمني ل�شغلها �إذا كانت تلك
الوظيفة فـي غري �أدنى وظائف املجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية .
وفـي جميع الأحوال يحتفظ للموظف املنقول براتبه الذي كان يتقا�ضاه فـي وظيفته
ال�سابقة �إذا كان �أكرب  ،وذلك دون الإخالل مبا يكون قد قرره املر�سوم �أو الأمر
ال�سلطاين ال�صادر بنقله فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 102
ي�شرتط لنقل املوظف من داخل �أو خارج املجل�س �إىل وظيفة �أخرى باملجل�س ا�ستيفاء الآتي :
�	- 1أن توجد وظيفة �شاغرة باملجموعة النوعية املراد النقل �إىل �إحدى وظائفها .
�	- 2أن تقت�ضي امل�صلحة العامة �شغلها بطريق النقل .
�	- 3أن تكون الوظيفة املراد النقل �إليها من ذات طبيعة الوظيفة التي ي�شغلها املوظف
من حيث الواجبات وامل�س�ؤوليات ومعادلة لها فـي الدرجة ولو توافرت لدى املوظف
مدة خربة عملية غري مطلوبة ل�شغلها �أو مدة خربة تزيد على مدة اخلربة الكلية
الالزمة لذلك .
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�	- 4أال يكون �شغل تلك الوظيفة ممكنا بطريق التعيني �إذا كانت هي �أدنى وظائف
املجموعة النوعية � ،أو بطريق الرتقية �إن مل تكن هي �أدناها .
�	- 5أن تتوافر لدى املوظف �شروط �شغل الوظيفة املراد النقل �إليها .
� - 6أال يرتتب على النقل ترقية املوظف �إىل وظيفة �أعلى �أو منحه درجة مالية �أعلى .
ويجوز بقرار من املجل�س التنفيذي فـي احلاالت التي يقدرها  ،اال�ستثناء من �أحكام
البندين رقمي (  ) 6 ، 3من هذه املادة  ،وفـي هذه احلالة ال ت�سري ب�ش�أن املوظف
املنقول القواعد املتعلقة بتحديد الدرجة املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة (  )101من هذه
الالئحة .
املـــادة ( ) 103
على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني فـي حال نقل املوظف بني التق�سيمات التنظيمية
داخل املجل�س فور �إخطارها بالقرار � ،إعداد قرار تنفيذي بذلك توافـي به كل من التق�سيم
التنظيمي املنقول �إليه والتق�سيم التنظيمي املنقول منه  ،وعلى التق�سيم التنظيمي املنقول
منه �إخالء طرف املوظف فـي اليوم التايل لإخطاره بالقرار التنفيذي وعلى التق�سيم
التنظيمي املنقول �إليه ت�سليمه العمل فـي اليوم التايل لإخالء طرفه على الأكرث .
و�إذا كان النقل من �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �إىل املجل�س  ،تعني على اجلهة
املخت�ص ــة ب�شـ ـ�ؤون املوظف ــني فور �إخطارهـ ــا باملر�س ـ ــوم �أو الأمـر ال�سلطان ــي ال�صـ ــادر بالنقـ ــل
�أو مبوافقة اللجنة والرئي�س التنفيذي وموافقة ال�سلطة املخت�صة فـي اجلهة املنقول منها ،
�إعداد قرار تنفيذي توافـي به التق�سيم التنظيمي املنقول �إليه وعلى هذا التق�سيم التنظيمي
ت�سليم املوظف العمل فـي اليوم التايل لتاريخ �إخالء طرفه من الوحدة املنقول منها على
الأكرث  ،ويلتزم املجل�س ب�صرف راتب املوظف وبدالته من تاريخ ا�ستالمه العمل به .
و�إذا كان نقل املوظف من املجل�س �إىل �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة تعني على
اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني التحقق من �صدور قرار ال�سلطة املخت�صة بالوحدة
املنقول �إليها باملوافقة على النقل و�إخالء طرفه من املجل�س فـي اليوم التايل لإخطارها
ب�صدور قرار النقل على الأكرث  ،وعليها �إر�سال ملف خدمة املوظف �إىل تلك الوحدة خالل
خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ �إخالء طرفه  ،واعتبارا من هذا التاريخ يتم وقف
�صرف جميع املزايا النقدية والعينية التي كانت ت�صرف للموظف من املجل�س .
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املـــادة ( ) 104
حتــدد �أقدمية املوظف املنق ــول من �إحــدى وحــدات اجله ــاز الإداري للدول ــة فـي الوظيفــة
املنقول �إليها بذات تاريخ �أقدميته فـي الوظيفة املنقول منها  ،وترتب �أقدميته بني موظفـي
املجل�س باملجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية التي نقل �إليها على النحو الآتي :
�	- 1إذا مل يكن النقل بناء على طلب املوظف  ،و�ضع فـي ترتيب مماثل لرتتيبه بني
موظفـي املجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية املنقول منها  ،على �أال يكون تاليا
ملن هو �أحدث منه فـي تاريخ �شغل الوظيفة .
�	- 2إذا كان النق ــل بناء عل ــى طل ــب املوظف �أو كان ب�سب ــب عـ ــدم ا�ستيفائه متطلبــات
اال�ستمرار فـي الوظيفة املنقول منها و�ضع فـي ترتيب تال لآخر موظفـي املجموعة
النوعيــة �أو الفئــة الوظيفيــة املنقول �إليها على �أال يكــون تاليــا ملــن هــو �أح ــدث من ــه
فـي تاريخ �شغل الوظيفة .
املـــادة ( ) 105
يجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي ندب املوظف ل�شغل وظيفة �أخرى باملجل�س من نف�س
درجة وظيفته �أو تعلوها مبا�شرة �شريطة �أن تقت�ضي م�صلحة العمل �شغل الوظيفة بهذه
الطريقة و�أن تكون حاجة العمل فـي الوظيفة الأ�صلية ت�سمح بذلك .
املـــادة ( ) 106
يجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي �شغل وظائف املجل�س بطريق الندب من موظفـي وحدات
اجلهاز الإداري للدولة بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة بتلك الوحدات  ،كما يجوز ندب
املوظف من املجل�س �إىل �أي من تلك الوحدات بناء على طلب رئي�سها  ،وي�شرتط �أن تكون
حاجة العمل فـي الوظيفة الأ�صلية ت�سمح ب�إجرائه �إذا كان الندب �إىل خارج املجل�س .
وفـي جميع الأحوال اليجوز �أن تزيد مدة الندب على �سنة ما مل يكن الندب فـي غري �أوقات
العمل الر�سمية .
ف�إذا كان الندب كامال �إىل خارج املجل�س واقت�ضت م�صلحة العمل بالوحدة املنتدب �إليها
ا�ستمرار املوظف بها بعد انق�ضاء مدة ال�سنة امل�شار �إليها وجب اتخاذ �إجراءات �إعارته �إليها
على �أن تكون مدة الإعارة من اليوم التايل النق�ضاء هذه املدة .
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وفـي جميع الأحوال ي�ستمر �صـرف راتب املوظف املنتدب وجميع م�ستحقاته املالية من
جهة عمله الأ�صلية  ،وذلك دون الإخالل بحكم الفقرتني التاليتني .
ف�إذا كان الندب �إىل املجل�س كامال ا�ستحق املوظف املنتدب ما يكون مقـررا فيه من ميزات
مالية تغاير جن�س ما يتقا�ضاه من جهة عمله الأ�صلية �أو تزيد فـي مقدارها عليه .
�أما �إذا كان الندب �إىل املجل�س فـي غري �أوقات العمل الر�سمية وكانت له �صفة اال�ستمرار
ا�ستحق املوظف املنتدب مكاف�أة �شهرية تعادل الراتب الأ�سا�سي املقرر للوظيفة املنتدب �إليها
�أو راتبه الأ�سا�سي الذي يتقا�ضاه من جهة عمله الأ�صلية �أيهما �أكرب  ،وال تكون للعمل تلك
ال�صفة �إال �إذا زادت مدته على �شهرين  ،ف�إن مل تتجاوز املدة �شهرين حددت املكاف�أة بقرار
من الرئي�س التنفيذي مببلغ مقطوع فـي �ضوء حجم الأعمال واجلهد املبذول ومبا ال يزيد
على راتب �شهرين على �أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سي تقا�ضاه املوظف من جهة عمله الأ�صلية .
املـــادة ( ) 107
�إذا كان الندب �إىل وظيفة �أخرى داخل املجل�س تعني على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني
�إعداد قرار الندب مبينا فيه مدته والوظيفة املنتدب �إليها واعتماده من الرئي�س التنفيذي .
و�إذا كان الندب ل�شغل وظيفة �أخرى خارج املجل�س تعني على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون
املوظفني �إعداد قرار الندب وت�ضمينه البيانات امل�شار �إليها فـي الفقرة الأوىل واعتماده
من الرئي�س التنفيذي و�إخطار الوحدة املنتدب �إليها بن�سخة منه  ،و�إخالء طرف املوظف
فـي اليوم التايل لإخطار اجلهة املذكورة بالقرار �إذا كان الندب فـي �أوقات العمل الر�سمية .
املـــادة ( ) 108
يجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي �إعارة املوظف املعني بغري طريق التعاقد �إلـى وحدات
اجلهاز الإداري للدولة �أو ال�شركات التي ت�ساهم احلكومة فـي ر�أ�سمالها بن�سبة ال تقل عن
( ، )%25وذلك بعد موافقته كتابة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وكذلك �إىل احلكومات
والهيئات واملنظمات العربية والأجنبية وتكون الإعارة ملدة ال تزيد على �أربع �سنوات  ،ويحدد
قرار الإعارة مدتها وتاريخ بدايتها .
ويجوز ملجل�س الأمناء فـي احلاالت التي يقدرها اال�ستثناء من ن�سبة امل�ساهمة امل�شار �إليها
ومن مدة الإعارة مبا ال يزيد على �أربع �سنوات �أخرى .
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املـــادة ( ) 109
يكون راتب املوظف املعار وكافة م�ستحقاته على اجلهة املعار �إليها .
ويجوز �أن يتحمل املجل�س راتب املوظف وكافة م�ستحقاته فـي حالة الإعارة �إىل �إحدى
وحدات اجلهاز الإداري للدولة بناء على اتفاق بني املجل�س وتلك الوحدة .
وفـي جميع الأحوال ي�ستحق املوظف املعار ما قد يكون مقررا فـي اجلهة املعار �إليها من
ميزات مالية تغاير جن�س ما يتقا�ضاه من املجل�س �أو تزيد فـي مقدارها عليه وفـي هذه
احلالة تتكفل اجلهة املعار �إليها ب�صرف هذه امليزات �أو مقدار الزيادة فيها ويجوز االتفاق
على خالف ذلك بني املجل�س واجلهة املعار �إليها �إذا كانت تلك اجلهة هي �إحدى وحدات
اجلهاز الإداري للدولة .
املـــادة ( ) 110
حت�سب مدة الإعارة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية وا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية
ومنحة نهاية اخلدمة .
املـــادة ( ) 111
�إذا وافق املوظف كتابة على �إعارته وفقا حلكم امل ــادة ( )108من هذه الالئحة  ،تعني على
اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد قرار الإعارة مت�ضمنا مدتها واجلهة املعار �إليها
واعتماده من الرئي�س التنفيذي  ،واعتبارا من تاريخ �إخالء طرف املوظف يتم وقف �صرف
جميع املزايا النقدية والعينية التي كانت ت�صرف له من املجل�س  ،وذلك دون الإخالل
بحكم املادة ( )109من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 112
يجوز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة املعار بطريق التعيني �أو الندب ب�شرط �أال تقل مدة الإعارة
عن �سنة و�أال تكون معاملة املعار ماليا وفقا حلكم الفقرة الثانية من امل ــادة (  ) 109من هذه
الالئحة  ،علــى �أن ي�شغل املوظـف عند عودته وظيفته الأ�صلية �إذا كانت خالية �أو �أي وظيفة
�أخرى معادلة لها �إذا مل تكن خالية .
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املـــادة ( ) 113
للرئي�س التنفيذي تكليف املوظف للقيام ب�أعباء وظيفة �أخرى باملجل�س �أو ب�إحدى وحدات
اجلهاز الإداري للدولة بناء على طلب رئي�س تلك الوحدة �سواء فـي �أوقات العمل الر�سمية
�أو فـي غريها  ،وذلك بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظيفته الأ�صلية � ،شريطة الآتي :
�	- 1أن تقت�ضي امل�صلحة العامة قيام املوظف ب�أعباء الوظيفتني .
� - 2أن تتوافر لدى املوظف القدرة واملهارة الالزمتني للقيام ب�أعباء الوظيفة الأخرى .
�	- 3أن يكون التكليف ب�صفة م�ؤقتة وللمدة التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة .
�	- 4أال يرتتب على التكليف �إخالل بواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة الأ�صلية .
�	- 5أن مينح املوظف مكاف�أة �شهرية التزيد على ( )%50من راتبه الأ�سا�سي  ،على �أن
تتحمل الوحدة املكلف لديها هذه املكاف�أة .
الف�صل التا�سع
التدريب والبعثات واملنح الدرا�سية
املـــادة ( ) 114
التدريب واجب وحق جلميع املوظفني  ،وعلى املجل�س فـي حدود الإمكانات املتاحة العمل
على تدريب موظفيه العمانيني بجميع درجاتهم وم�ستوياتهم الوظيفية وفقا ملتطلبات
العمل وخطط وبرامج التدريب املعتمدة .
املـــادة ( ) 115
تتول ــى اجلهة املخت�صة ب�شـ ـ�ؤون املوظف ــني و�ضع الأ�س�س واملعايري اخلا�صة ب�إعـ ــداد خط ــط
التدريب ال�سنوية مبا يتفق وطبيعة عمل التق�سيمات التنظيمية املختلفة باملجل�س  ،وعلى
تلك التق�سيمات �إعداد م�شروعات خططها ال�سنوية للتدريب مبراعاة تلك الأ�س�س واملعايي ــر
مع �إعط ــاء الأولوية فـي االختيار للربامج التدريبيــة التي تعــقد داخ ــل ال�سلطــنة �أو التي
ميكن تنظيمها داخل املجل�س .
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املـــادة ( ) 116
تعد الفرتة التي يق�ضيها املوظف فـي التدريب فرتة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا الوظيفة
التي ي�شغلها كما يلتزم فيها بواجبات هذه الوظيفة  ،ويعترب تخلف املوظف عن التدريب
دون عذر مقبول خروجا منه على مقت�ضى واجبات الوظيفة يلتزم ب�سببه برد جميع ما
�أنفق عليه خالل فرتة التدريب  ،ويكون �إبداء العذر كتابة للرئي�س املبا�شر .
املـــادة ( ) 117
يتم حتديد االحتياجات التدريبية للموظفني فـي نهاية كل �سنة فـي �إطار عملية تقومي
الأداء الوظيفـي وفـي �ضوء ما ت�سفر عنه .
املـــادة ( ) 118
يراعى فـي اختيار الفعاليات والربامج التدريبية للموظف ما يلي :
�	- 1أن يكــون الهــدف منها م�ساعدة املوظف على حت�ســني �أدائه فـي جم ــال الوظيفــة
التي ي�شغلها � ،أو �إعداده لتحمل املزيد من امل�س�ؤوليات واملهام باملجل�س من خالل
الرتقية .
 - 2تطوير قدرات املوظف وتهيئته ال�ستخدام �أجهزة �أو معدات �أو تقنيات جديدة
باملجل�س .
 - 3عدم التعار�ض من حيث حمتواها ووقتها مع الأعمال واملهام املنوطة باملوظف .
�	- 4أن ت�شتمل على عنا�صر متكن املوظف من التغلب على النواق�ص اجلوهرية التي
تكون لديه فـي املهارات والكفاءات .
�	- 5أن تتنا�سب حمتوياتها مع م�ستوى املتدرب .
املـــادة ( ) 119
تتوىل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني بالتن�سيق مع كافة التق�سيمات التنظيمية باملجل�س
�إعداد خطة التدريب ال�سنوية على النحو الآتي :
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 - 1تتوىل التق�سيمات التنظيمية املختلفة باملجل�س اقرتاح الربامج والفعاليات التدريبية
الالزمة ملوظفيها فـي �ضوء تقارير �أدائهم الوظيفـي .
 - 2تتوىل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني جتميع املقرتحات التدريبية من التق�سيمات
التنظيميــة املختلفـة ودرا�ستهــا و�إعــداد ملخــ�ص بها تبني فيه التكلفة التقديريــة
الالزمة لتنفيذها واملدد الزمنية الالزمة لتنفيذها .
 - 3تتوىل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني حتديد الأولوية بني الربامج والفعاليات
التدريبية فـي التنفيذ فـي �ضوء احتياجات املوظفني وم�صلحة العمل .
 - 4ال يجوز للتق�سيمات التنظيمية �إجراء �أي تغيريات فـي خطة التدريب ال�سنوية �إال
بعد موافقة اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني .
 - 5تتحمل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني م�س�ؤولية اال�ستخدام الأمثل للمبالغ
املعتمدة للتدريب .
املـــادة ( ) 120
للمجل�س �إيفاد موظفيه للم�شاركة فـي الفعاليات التدريبية خارج ال�سلطنة كالدورات
والندوات والربامج وور�ش العمل  ،وذلك فـي حدود املبالغ املعتمدة لكل تق�سيم تنظيمي
للتدري ـ ــب وفـي �أ�ضي ــق نطـ ــاق  ،وتك ــون الأولوي ــة فـ ــي ذلك لأ�صحــاب التخ�ص�ص ــات الذي ــن
ال تتوافر لهم فر�ص التدريب حمليا .
املـــادة ( ) 121
للتق�سيمات التنظيمية باملجل�س اقرتاح برامج لتدريب موظفيها على ر�أ�س العمل داخل
املجل�س �أو خارجه مبا يتنا�سب وطبيعة وظائفهم وموافاة اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني
بتلك املقرتحات  ،وتتوىل تلك اجلهة �إعداد جدول التدريب املنا�سب فـي �شكله النهائي فـي
�ضوء تلك املقرتحات .
املـــادة ( ) 122
على التق�سيمات التنظيمية القائمة على تدريب املوظفني على ر�أ�س العمل فـي نهاية كل
فرتة تدريبية �إعداد تقرير بنتيجة التدريب وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض و�إر�سال ن�سخة
منه �إىل التق�سيم التنظيمي التابع له املوظف و�أخرى �إىل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني
تودع مبلف خدمته .
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املـــادة ( ) 123
علــى التق�سيمات التنظيميــة الراغب ــة فـي عقــد فعاليات تدريبيــة مبقر املجلــ�س كال ــدورات
والربامج والندوات وور�ش العمل وغريها  ،التن�سيق امل�سبق فـي هذا ال�ش�أن مع اجلهة
املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني  ،وحتدد املدة الالزمة لتنفيذها فـي �ضوء طبيعة جمال التدريب
الذي تعنى به الفاعلية .
وتتوىل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني الإ�شراف على كافة الفعاليات التدريبية التي يتم
عقدها وفقا حلكم الفقرة الأوىل بالتن�سيق مع التق�سيمات التنظيمية املعنية .
املـــادة ( ) 124
للمجل�س اال�ستعانة مبحا�ضرين من داخل �أو خارج ال�سلطنة لإقامة فعاليات تدريبية فـي
جماالت عمله .
املـــادة ( ) 125
يجب �إجراء تقييم للفعاليات التدريبية للوقوف على جدواها فـي �إفادة املوظفني ورفع
كفاءتهم  ،وذلك من خالل الآتي :
 - 1ا�ستطالع ر�أي املوظفني امل�شاركني فـي الفعاليات التدريبية فور انتهائها على النموذج
املعد لهذا الغر�ض وت�سليمها اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني وعلى هذه اجلهة
�إبالغ املدرب �أو املحا�ضر بتعليق وانطباع املتدربني فـي هذا ال�ش�أن .
 - 2قيام املوظف امل�شارك فـي الفعالية التدريبية فور انتهائها ب�إعداد تقرير ب�ش�أن مدى
ا�ستفادته منها ي�سلمه لرئي�سه املبا�شر .
 - 3قيام املوظف خالل �أ�سبوعني من انتهاء الفعالية التدريبية ب�إلقاء حما�ضرة فـي
التق�سيم التنظيمي الذي يعمل به عن مو�ضوعات الفعالية التدريبية وتقييمه
ال�شخ�صي لها ومدى ا�ستفادته منها .
 - 4قيام التق�سيمات التنظيمية بتقييم �أداء موظفيها امل�شاركني فـي الفعاليات التدريبية
بعد �شهر من انتهائها للوقوف على املردود منها ومدى التح�سن الذي طر�أ على
�أدائهم  ،وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض وت�سليمه للجهة املخت�صة ب�ش�ؤون
املوظفني لدرا�سته وحفظه مبلف خدمة املوظف .
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املـــادة ( ) 126
للرئي�س التنفيذي بعد موافقة وزارة التعليم العايل �إيفاد املوظفني العمانيني املعينني بغري
طريق التعاقد فـي بعثة �أو منحة درا�سية وفقا لأحكام قانون البعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية والئحته التنفيذية  ،وبال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 127
للرئي�س التنفيذي ح�سبما تقت�ضيه م�صلحة العمل بعد موافقة وزارة التعليم العايل �إيفاد
املوظف ــني العمانيـ ــني املعينني بغي ــر طــري ـ ــق التعاق ــد فـي بعثات درا�سية على نفقــة املجــل�س
�أو على املنح املقدمة له للح�صول على م�ؤهل جامعي �أو للدرا�سات العليا فـي �أحد املجاالت
ذات ال�صلة باخت�صا�صات املجل�س .
املـــادة ( ) 128
للرئي�س التنفيذي قبول املنح الدرا�سية اخلا�صة التي تقدم ملوظفـي املجل�س ب�صفاتهم
ال�شخ�صية  ،من القطاعني العام واخلا�ص واحلكومات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية واملنظمات
الدولية  ،وفقا للقوانني والقواعد املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 129
يكون تاريخ �إيفاد املر�شح لبعثة �أو منحة درا�سية بنظام التفرغ الكامل اعتبارا من التاريخ
الذي حتدده وزارة التعليم العايل للإيفاد وللمدة التي تقررها فـي �ضوء نظام الدرا�سة .
املـــادة ( ) 130
بالإ�ضافة �إىل اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1درا�ســة احتياجـات املجل�س من التخ�ص�صات والدرا�سـات اجلامعيــة والدرا�سات
العليا والـ ــدورات التدريبي ــة داخــل وخ ــارج ال�سلطنـ ــة وحتديـ ــد الأولويــات من
بني هــذه التخ�ص�صـات والدرا�سات فـي �ضوء االعتمادات املالية املتاحة .
 - 2اقرتاح �أ�س�س و�ضوابط اختيار املر�شحني للإيفاد فـي بعثات �أو منح درا�سية و�إع ــداد
قوائــم ب�أ�سمائهم بناء على هذه الأ�س�س وال�ضوابط .
 - 3حتديد م�ستـوى الدرا�س ــة ومتابعة �أداء املوفدي ــن  ،واقرتاح وقـ ــف �أو �إلغ ــاء البعثـ ــة
�أو املنحة فـي �ضوء هذه املتابعة .
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 - 4درا�سة طلبات تغيري التخ�ص�ص �أو اجلامعة �أو بلد الدرا�سة .
 - 5درا�سـة طلبات احل�صول على الإجــازة الدرا�سيـة والطلبات املقدمة من املوظفني
للدرا�سة على نفقتهم اخلا�صة والتو�صية ب�ش�أنها .
ويراعى عنــد النظـر فـي طلبــات الإيفاد توافــق التو�صيات مع خطة �إعداد وت�أهيل
املوظفني املعتمدة  ،وعلى اللجنة �أن ت�أخذ فـي االعتبــار عند النظر فـي طلبــات الإيفاد
للدرا�س ــة �أو ال ــدورات التدريبي ــة تو�صــيات التق�سيم ــات التنظيمي ــة التي ينتمــي �إليهـ ــا
املر�شحون  ،وترفع اللجنة تو�صياتها للرئي�س التنفيذي لالعتماد .
املـــادة ( ) 131
تتوىل التق�سيمات التنظيمية باملجل�س كل فيما يخ�صه تلقي ودرا�سة طلبات املوظفني
الراغبني فـي الدرا�سة من خالل الإيفاد فـي بعثات �أو منح مقدمة للمجل�س و�إحالتها
للجهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني م�شفوعة بر�أيها ب�ش�أن مدى احلاجة للتخ�ص�ص  ،وعلى
تلك اجلهة بحث الطلبات للوقوف على مدى ا�ستيفاء مقدمي هذه الطلبات �شروط
الرت�شح للإيفاد و�إحالتها �إىل اللجنة م�شفوعة بر�أيها للبت فيها ثم رفعها �إىل الرئي�س
التنفيذي لإ�صدار القرار املنا�سب .
املـــادة ( ) 132
دون �إخالل ب�أحكام قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية والئحته التنفيذية  ،تكون
الأولوية فـي االختيار من بني امل�ستوفني �شروط الإيفاد فـي حالة زيادة عدد املتقدمني عن
عدد البعثات املحددة �سنويا  ،للأعلى تقديرا فـي احل�صول على امل�ؤهل املعني به �أو فـي ن�سبة
النجاح ثم الأقدم فـي تاريخ �شغل الوظيفة ثم الأعلى تقديرا فـي مرتبة الكفاية فـي �آخر
تقرير تقومي �أداء وظيفـي .
املـــادة ( ) 133
علــى اجلهة املخت�ص ــة ب�ش�ؤون املوظفني �إعــداد قـ ــرارات تفرغ املوظفني املوفديــن فـي بعث ــات
�أو منح درا�سية واعتمادها من الرئي�س التنفيذي  ،ويجب �أن تت�ضمن هذه القرارات البيانات
الآتية :
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 - 1رقم وتاريخ قرار اللجنة بالإيفاد �أو تاريخ موافقة وزارة التعليم العايل على املنحة
�إذا كانت مقدمة من غري م�ؤ�س�سات التعليم العايل بال�سلطنة .
 - 2الغر�ض من البعثة �أو املنحة ومدتها ومكانها .
 - 3ا�سم اجلهة التي �سيلحق بها املوظف املوفد للدرا�سة .
املـــادة ( ) 134
ي�شرتط فـي املر�شح للإيفاد فـي بعثة �أو منحة درا�سية الآتي :
�	- 1أن يكون عمانيا .
�	- 2أال يزيـ ــد عمره فـي �أول �أكتوبر التايل للرت�شيح على ( )35خم�سة وثالثني �سنة
بالن�سبـ ــة ملرحلـ ــة التعليم اجلامعي و( )50خم�سني �سنة بالن�سبة ملرحلة الدرا�سات
العليا .
�	- 3أن يكــون ق ــد �أمــ�ضى �أربع �سن ــوات على الأقـ ــل فـي خدمـ ــة املجل�س بعد ح�صوله
على �آخر م�ؤهل علمي على نفقة املجل�س �أو بناء على �إجازة درا�سية  ،وال ي�سري هذا
ال�شرط �إذا كان املر�شح قد ح�صل على �آخر م�ؤهل علمي على نفقته اخلا�صة .
�	- 4أال يك ــون قــد �سبــق ل ــه احل�صول على بعثة �أو منحة �أو �إجازة درا�سية من املجل�س ،
�أو ح�صل عليها ومل يكملها �أو ان�سحب منها دون عذر مقبول ما مل مي�ض على ذلك
�سنتان .
�	- 5أن يجتاز متطلبات القبول باجلامعة التي يلتحق بها .
�	- 6أن يكون حا�صال على ال�شهادة اجلامعية الأوىل من م�ؤ�س�سة علمية معرتف بها
مبعدل تراكمي ال يقل عن ( )2.5على جدول قيا�سي يتكون من ( )4نقاط �أو ما
يعادله بالن�سبة للمر�شح للح�صول على درجة املاج�ستري �أو ما يعادلها  ،و�أن يكون
حا�صال على درجة املاج�ستري �أو ما يعادلها بالن�سبة للمر�شح للح�صول على درجة
الدكتوراه �أو ما يعادلها .
�	- 7أال تقـ ـ ــل ن�سبــة جناحـ ــه فـي �شهادة دبلـ ــوم التعلي ــم الع ــام �أو ما يعــادلها عن ()%60
بالن�سبة للمر�شح للح�صول على ال�شهادة اجلامعية الأوىل �أو ما يعادلها .
�	- 8أال تقل مرتبة تقومي �أدائه الوظيفـي فـي ال�سنتني الأخريتني عن جيد جدا .
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املـــادة ( ) 135
على املوفد فـي بعثة �أو منحة درا�سية االلتزام بالآتي :
 - 1مراعاة التعاليم الإ�سالمية والتقاليد العمانية والعربية فـي �سلوكه .
 - 2التف ــرغ للدرا�سـ ــة تفرغ ــا كامـال  ،وع ــدم مزاولة �أي عم ــل �أو مهن ــة خ ــالل فت ــرة
الإيفاد .
 - 3احل�صول على امل�ؤهل �أو الدرجة العلمية خالل املدة املحددة للبعثة �أو املنحة وفقا
لقرار الإيفاد .
 - 4موافــاة املجل�س من خالل امللحقيات الثقافية باخلارج �أو ما يقوم مقامها بنتائجـ ــه
الدرا�سي ــة ب�صف ــة دوريـ ــة ح�سب النظم املعمول بها فـي كل جامعة .
 - 5عدم تغي ـيــر جمــال الدرا�ســة �أو التخ�صـ�ص �أو مكان الدرا�سة بغري موافقة املجل�س
�أو جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل بح�سب الأحوال .
 - 6خدمة املجل�س مدة ال تقل عن �سنة مقابل كل �سنة من �سنوات البعثة �أو املنحة .
 - 7تفوي�ض من يحدده املجل�س ملخاطبــة اجلامعة �أو الكلية التي يدر�س بها للح�صول
على تقارير متابعة دورية ب�ش�أن موقفه الدرا�سي .
 - 8الع ــودة ملبا�ش ــرة عمله فور انتهـاء مــدة البعث ــة �أو املنحــة �أو ح�صول ــه على امل�ؤه ــل
�أو الدرجة العلمية التي �أوفد للح�صول عليها �أي الأجلني �أقرب �إذا كان الإيفاد
داخل ال�سلطنة  ،وت�سري على املوفد خارج ال�سلطنة �أحكام قانون البعثات واملنح
والإعانات الدرا�سية والئحته التنفيذية فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 136
للرئي�س التنفيذي بناء على تو�صية اللجنة منح املوظف �إجازة درا�سية بدون راتب ال تزيد
مدتها على �سنة بعد انتهاء مدة البعثة �أو املنحة لتكملة درا�سته فـي احلاالت الآتية :
 - 1وفاة امل�شرف الأكادميي �أو وفاة املمتحن اخلارجي .
 - 2مر�ض الطالب مر�ضا مينعه من موا�صلة الدرا�سة .
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�	- 3أي ظروف �أخرى تطر�أ على املوفد تقدرها اللجنة .
وعلى املوفد �أن يقدم للجنة ما يثبت قيام �أي من احلاالت املتقدمة معتمدا من امللحقيات
الثقافية �أو ما يقوم مقامها .
املـــادة ( ) 137
للجنة البعثات بوزارة التعليم العايل � ،أو الرئي�س التنفيذي بناء على تو�صية اللجنة ،
بح�سب الأحوال  ،وقف �سريان مدة البعثة �أو مدها مبا ال يجاوز �سنة درا�سية �أو ما يعادلها
بنظام ال�ساعات املعتمدة فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا مل يتمكن املبعوث ل�سبب راجع �إليه من االلتحاق بالدرا�سة فـي املوعد املحدد
لذلك .
�	- 2إذا طل ــب املبع ـ ــوث ذلك لظ ــروف مر�ضيـ ــة �أو اجتماعيـ ـ ــة متنعـ ــه مـ ــن اال�ستمـ ــرار
فـي الدرا�سة .
�	- 3إذا متــت املوافقــة عل ــى طل ــب املبعــوث بتغيري اجلامع ــة �أو بل ــد الدرا�س ــة �أو ن ـ ــوع
التخ�ص�ص واقت�ضى التغيـري مـد مدة البعثة .
�	- 4إذا ا�ستدعي املوفد من قبل املجل�س حلاجة ملحة .
وفـي حال وقف �سريان مدة البعثة وفقا للبنود ( )3 ، 2 ، 1من هذه املادة  ،يتعني
على املبعوث العودة على نفقته اخلا�صة ومبا�شرة عمله باملجل�س  ،كما يتحمل نفقات
ال�سفر ال�ستئناف الدرا�سة بعد انتهاء مدة الوقف .
املـــادة ( ) 138
على جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل �أو الرئي�س التنفيذي بناء على تو�صية اللجنة
بح�سب الأحوال �إنهاء البعثة �أو املنحة الدرا�سية للموظف املوفد فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا فقد املوظف كل �أو بع�ض ال�شروط التي �أوفد على �أ�سا�سها وفقا لأحكام هذه
الالئحة .
�	- 2إذا ثبت �أنه �أ�ساء �إىل دينه �أو جمتمعه �أو وطنه �أو حكومته .
�	- 3إذا با�شــر عمـ ــال ي�ؤثر �سلب ــا على درا�ست ــه �أو مار�س ن�شاط ــا يتعــار�ض معهــا وا�ستمــر
فـي ذلك بعد �إنذاره من جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل .
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ويج ــوز لأي من اجلهتني امل�ش ــار �إليهمـ ــا فــي الفقرة الأوىل بح�س ــب الأحوال �إنه ــاء البعث ـ ــة
�أو املنحة الدرا�سية للموظف املوفد فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا تخلف املوظف عن البعثة �أو املنحة الدرا�سية �أو �أجل �إجراءاتها عن املواعيد
التي حتددها وزارة التعليم العايل .
� - 2إذا ر�سب �سنتني درا�سيتني �أو ما يعادلهما بنظام ال�ساعات املعتمدة �أو جتاوز املدة
املقررة للبعثة �أو املنحة لالنتهاء من الدرا�سة .
� - 3إذا تبني من خالل تقاريره الدرا�سية عدم كفاءته �أو عدم جديته ملوا�صلة الدرا�سة .
املـــادة ( ) 139
ي�ستحق املوظف املوفد فـي بعثة �أو منحة درا�سية راتبه الإجمايل خالل فرتة �إيفاده عدا
بدل طبيعة العمل املقرر لوظيفته  ،وذلك بالإ�ضافة �إىل املخ�ص�صات واملزايا الأخرى املقررة
مبوجب �أحكام قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية والئحته التنفيذية .
املـــادة ( ) 140
ي�ستحق املوظف املوفد فـي بعثة درا�سية على نفقة املجل�س راتبه الإجمايل والبــدالت الوظيفية
على النحو املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة ( )139من هذه الالئحة  ،وغريهــا من املخ�ص�صات
ال�شهرية واملزايـا الأخرى وفقا لأحكام قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية والئحته
التنفيذية  ،وفـي هذه احلالة يتحمل املجل�س كافة تلك املخ�ص�صات والبدالت واملزايا .
املـــادة ( ) 141
ي�ستحق املوظف املوفد فـي منـحة درا�سيـة خا�صة وفقا حلكم امل ــادة ( )128من هذه الالئحة
راتبه الإجمايل وتذاكر �سفر بالدرجة ال�سياحية من ال�سلطنة �إىل مقر درا�سته والعك�س
كل عام درا�سي ت�صرف له ولزوجه ولثالثة من �أوالده دون �سن احلادية والع�شرين �إذا
كان الإيفاد للدرا�سات العليا و�إال �صرفت تذكرة �سفر له وحده  ،وفـي جميع الأحوال يجب
�أال يكون قد �صرفت له تذاكر ال�سفر كلها �أو بع�ضها من اجلهة املانحة و�إال اقت�صر التزام
املجل�س على �صرف التذاكر املتبقية فقط .
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املـــادة ( ) 142
يلتزم املوظف الذي تنهى بعثته �أو منحته بقرار من جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل
�أو بقرار من الرئي�س التنفيذي  ،ب�أن يرد للمجل�س قيمة ما �صـرف له من رواتب وبدالت
وخم�ص�صات ومزايا .
ويجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بناء على تو�صية اللجنة وموافقة وزارة املالية �إعفا�ؤه
من االلتزام برد املبالغ امل�شار �إليها فـي الفقرة الأوىل .
كما يلتزم املوظف  ،فـي حال �إخالله بااللتزام بخدمة املجل�س املدة املن�صو�ص عليها فـي
البند ( )6من امل ــادة ( )135من هذه الالئحة  ،ب�أن يرد للمجل�س كل ما ذكر فـي الفقرة
ال�سابقة خم�صوما منه ما يعادل ن�سبة ما ق�ضاه منها �إىل كامل املدة امل�ستحقة  ،وذلك دون
الإخالل بحكم الفقرة الثانية .
املـــادة ( ) 143
للرئي�س التنفيذي �إحلاق املوظف العماين ب�إحدى اجلامعات �أو الكليات �أو املعاهد املعرتف
بها فـي ال�سلطنة للدرا�سة خالل الفرتة امل�سائية بغر�ض ت�أهيله فـي �أحد التخ�ص�صات العلمية
�أو املهنية التي تقت�ضيها م�صلحة العمل باملجل�س  ،وفـي هذه احلالة يتحمل املجل�س قيمة
الر�سوم الدرا�سية امل�ستحقة طوال مدة الدرا�سة مبا فـي ذلك مدة التمديد مبا ال يزيد على
�سنة درا�سية واحدة �أو ما يعادلها بنظام ال�ساعات املعتمدة  ،وذلك �شريطة ا�ستيفاء املوظف
الآتي :
�	- 1أال تقل مدة خدمته فـي املجل�س عن �أربع �سنوات بالن�سبة للح�صول على ال�شهادة
اجلامعية .
�	- 2أن يكون حا�صال على �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها بن�سبة ال تقل عن
( )%60بالن�سبة للح�صول على ال�شهادة اجلامعية .
�	- 3أن يكون تقرير تقومي �أدائه الوظيفـي فـي ال�سنة الأخرية مبرتبة جيد جدا على
الأقل .
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املـــادة ( ) 144
على املوظف املوفد فـي بعثة �أو منحة درا�سية �أو امللحق بالدرا�سة خالل الفرتة امل�سائية
وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،التوقيع عند �إيفاده �أو �إحلاقه بالدرا�سة على تعهد بخدمة
املجل�س املدد امل�شار �إليها فـي امل ــادة ( )135من هذه الالئحة وااللتزام برد املبالغ املن�صو�ص
عليها فيها حال �إخالله بهذا االلتزام  ،وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املـــادة ( ) 145
يجوز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة املوفد فـي بعثة �أو منحة درا�سية �أو للتدريب بطريق الندب
�شريطة �أال تقل مدة الإيفاد عن �سنة .
املـــادة ( ) 146
حت�سب مدة الإيفاد �ضمن مدة اخلدمة الفعلية وا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية .
الف�صل العا�شر
مواعيد العمل والإجازات
املـــادة ( ) 147
حتدد بقرار من الرئي�س التنفيذي مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي باملجل�س فـي �ضوء عدد
�ساعات العمل الر�سمية التي يحددها جمل�س الوزراء  ،ووفقا ملقت�ضيات العمل بالتق�سيمات
التنظيمية املختلفة باملجل�س .
املـــادة ( ) 148
ال يجوز للموظف �أن ينقطع عن عمله �إال لإجازة ي�ستحقها وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 149
�إذا انقطع املوظف عن عمله لغري �إجازة ي�ستحقها احت�سبت له مدة الغياب �إجازة اعتيادية
�إذا كان له ر�صيد منها  ،ف�إن مل يكن له ر�صيد منها حـرم من راتبه الإجمايل عن مدة غيابه
دون الإخالل مب�ساءلته �إداريا �إذا مل يقدم عذرا �أو قدم عذرا غري مقبول .
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املـــادة ( ) 150
ي�ستحق املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية براتب �إجمايل على النحو الآتي :
 )60( - 1يوما ل�شاغلي الوظائف الأكادميية من الدرجة (�أ) �إىل الدرجة (ج) و�شاغلي
الوظائف غري الأكادميية من الدرجة (� )1إىل الدرجة (. )3
 )48( - 2يوما ل�شاغلي الوظائف الأكادميية من الدرجة (د) �إىل الدرجة (هـ) و�شاغلي
الوظائف غري الأكادميية من الدرجة (� )4إىل الدرجة (. )6
 )38( - 3يوما ل�شاغلي الوظائف غري الأكادميية من باقي الدرجات .
املـــادة ( ) 151
يتمتع املوظف بالإجازة االعتيادية امل�ستحقة له ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل  ،وال يجوز
للموظف القيام ب�إجازة اعتيادية قبل انق�ضاء �ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ التحاقه
بالعمل باملجل�س �إال فـي حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يقدرها الرئي�س التنفيذي �أو من
يفو�ضه .
املـــادة ( ) 152
يجب �أن يتمتع املوظف �سنويا ب�إجازة اعتيادية ال تقل مدتها عن ( )%50من اال�ستحقاق
ال�سنوي ما مل تقت�ض م�صلحة العمــل غــري ذلك  ،وال يجوز �أن يجاوز ر�صيد املوظف من
املدد املتبقية من هذه الإجازة ا�ستحقاق ثالث �سنوات �إال فـي حالة ت�أجيل �أو تق�صري الإجازة
�أو قطعها ل�ضرورة �أو لأ�سباب قوية تقت�ضيها م�صلحة العمل بناء على طلب مكتوب من
رئي�سه املبا�شر  ،على �أن يتمتع املوظف بالإجـازة �أو ما تبقى منها فـي وقت الحق من نف�س
العام �أو العام الذي يليه على الأكرث و�إال �سقط حقه فيها تلقائيا بحلول الأول من يناير
من العام التايل .
املـــادة ( ) 153
للموظف احلق فـي احل�صول على �إجازة من ر�صيد �إجازاته االعتيادية بالإ�ضافة �إىل ما
ي�ستحقه منها عن ال�سنة اجلارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة ومبا ال يجاوز ت�سعني يوما
فـي ال�سنة ما مل تقت�ض م�صلحة العمل غري ذلك .
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وللرئي�س التنفيذي الرتخي�ص للموظف مبدة �إجازة �إ�ضافية من ر�صيد �إجازاته االعتيادية
ال تزيد على ثالثني يوما فـي ال�سنة فـي �ضوء ما تقت�ضيه م�صلحة العمل .
املـــادة ( ) 154
دون الإخالل بحق املوظف فـي احل�صول على ا�ستحقاقه ال�سنوي من الإجازة االعتيادية ،
يجوز للرئي�س التنفيذي بناء على مقت�ضيات م�صلحة العمل �إنهاء الإجازة االعتيادية املرخ�ص
بها للموظف وا�ستدعا�ؤه ملبا�شرة عمله .
ويجب تعوي�ض املوظف فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأوىل وكذلك املوظف
الذي تقت�ضي م�صلحة العمل عدم متتعه بالإجازة االعتيادية عن ا�ستحقاقه من الإجازة
االعتيادية نقدا مبا يعادل راتب �إجمايل يومني عن كل يوم  ،وذلك فـي حال �سقوط حقه
فـي الإجازة ب�سبب تعذر تطبيق حكم املادتني (  )153 ، 152من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 155
للموظف احلق فـي �إجازة براتب كامل عن �أيام الإجازات الأ�سبوعية والر�سمية املقررة
قانونا للوزارات والهيئات العامة وغريها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املـــادة ( ) 156
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل عدم متتع املوظف بالإجازات الأ�سبوعية �أو الر�سمية املقررة
قانونا للوزارات والهيئات العامة وغريها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وجب
تعوي�ضه عنها ب�أيام راحة بديلة فـي وقت الحـق بواقع يوم واحد مقابل كل يوم �أو نقدا مبا
يعادل راتب �إجمايل يومني عن كل يوم �شريطة �أن يكون قيامه بالعمل خاللها بتكليف من
الرئي�س التنفيذي �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 157
ال ي�ستحق املوظف �إجازة اعتيادية عن املدد الآتية :
 - 1مدة التفرغ ب�سبب الإيفاد فـي بعثة �أو منحة درا�سية �أو دورة تدريبية �إذا زادت على
ت�سعة �أ�شهر مت�صلة .
 - 2مدة الإجازة الدرا�سية .
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 - 3مدة الإجازة اخلا�صة بدون راتب .
 - 4مدة الإعارة .
 - 5مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ثالثة �أ�شهر �إذا ق�ضي ب�إدانته .
 - 6مدة تنفيذ عقوبة ال�سجن .
 - 7مدد االنقطاع عن العمل ما مل يكن قد مت احت�سابها �إجازة اعتيادية وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 158
ي�صــرف للموظ ــف الذي تنتهــي خدمته لأي �سبب من الأ�سباب تعوي�ض نقـدي عن ر�صيــد
�إجازاتـه االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد �أق�صى ا�ستحقاق �سنتني ،
ف ـ�إذا ك ــان له ر�صيد منه ــا يزي ــد علــى ذلك وكان عدم ح�صوله علي ــه راجع ــا مل�صلح ــة العم ــل
�أو ب�سبب الوفاة �صرف له التعوي�ض �أو للم�ستحقني عنه عن كامل هذا الر�صيد .
وي�صرف التعوي�ض النقدي على �أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سي م�ستحق للموظف .
املـــادة ( ) 159
ي�ضاف �إىل ر�صيد املوظف من الإجازات االعتيادية عدد من الأيام يعادل عدد �أيام الإجازات
الر�سمية املقررة قانونا للوزارات والهيئات العامة وغريها من وحدات اجلهاز الإداري
للدولة متى تداخلت مع الإجازة االعتيادية املرخ�ص له بها .
املـــادة ( ) 160
يح�سب ر�صيد املوظف ال�سنوي من الإجازات االعتيادية فـي نهاية دي�سمرب من كل عام .
وتعد اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني خالل �شهر نوفمرب من كل عام برناجما زمنيا للقيام
بالإجازات االعتيادية لل�سنة املقبلة بالتن�سيق مع كافة التق�سيمات التنظيمية باملجل�س .
املـــادة ( ) 161
يقدم طلب الإجازة االعتيادية من املوظف الراغب فـي احل�صول عليها �إىل رئي�ســه املبا�شر
على النمـ ــوذج املعد لهذا الغر�ض قبل التاريخ الذي يحدده لبدايتها بوقت كاف  ،وعلى
الرئي�س املبا�شر �إحالة الطلب �إىل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني للإفادة عما �إذا كان
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ر�صيده من الإجازات االعتيادية ي�سمح بالرتخي�ص له مبدة الإجازة املطلوبة وما �إذا كانت
ظروف العمل ت�سمح بالرتخي�ص له بالإجازة من عدمه  ،وفـي جميع الأحوال يتعني على
تلك اجلهة رفع الطلب م�شفوعا بر�أي الرئي�س املبا�شر �إىل الرئي�س التنفيذي التخاذ القرار
املنا�سب فـي �ضوء م�صلحة العمل .
املـــادة ( ) 162
يراعى فـي الرتخي�ص للموظف ب�إجازة اعتيادية �أن تكون �أيامها مت�صلة كلما كان ذلك
ممكنا .
املـــادة ( ) 163
على املوظف عقب انتهاء �إجازته االعتيادية العودة �إىل مقر عمله وا�ستالم العمل فـي �أول
يوم عمل تال لتاريخ انتهاء الإجازة  ،وعلى رئي�سه املبا�شر �إخطار اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون
املوظفني مبا يفيد عودته وا�ستالمه العمل وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
املـــادة ( ) 164
يجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بناء على طلب املوظف  ،مد الإجازة االعتيادية املرخ�ص
له بها �شريطة �أن يكون له ر�صيد منها ي�سمح مبدها املدة املطلوبة و�أن يكون قد �أخطر
رئي�سه املبا�شر بذلك كتابة قبل انتهاء مدة الإجازة بوقت كاف  ،ويجب البت فـي طلب املد
بالقبول �أو الرف�ض و�إخطار املوظف به على عنوانه املبني فـي ملف خدمته قبل انتهاء
�إجازته بوقت كاف  ،ف�إذا كان البت باملوافقة ح�سبت املدة اجلديدة اعتبارا من �أول يوم عمل
تال النتهاء املدة ال�سابقة  ،و�إذا كان البت فـي الطلب بالرف�ض ومت �إخطار املوظف بذلك
�أو مل ي�صله هذا الإخطار قبل انتهاء �إجازته تعني عليه العودة وا�ستالم العمل � ،أمــا �إذا
انق�ضت م ــدة الإج ــازة قب ــل البت فـي الطل ــب اتبع ب�ش�أن ــه ذات الإجراءات املن�صــو�ص عليها
فـي املــادة ( )161من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 165
ي�ستحق املوظف فـي حالة مر�ضه �إجازة  ،متنح بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة على النحو
الآتي :
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�	- 1إجازة براتب �إجمايل مدة ال تزيد على �سبعة �أيام فـي املرة الواحدة .
 - 2فـي حالة املر�ض التي ت�ستوجب منح املوظف �إجازة مدة تزيد على �سبعة �أيام ،
تكون الإجازة فـي احلدود الآتية :
�أ � -ستة �أ�شهر براتب �إجمايل .
ب � -ستة �أ�شهر بثالثة �أرباع الراتب وكامل البدالت .
وي�ستحق هذا النوع من الإجازة املر�ضية كل خم�س �سنوات حت�سب من تاريخ �أول �إجازة
مر�ضية تزيد على �سبعة �أيام متنح للموظف من تاريخ العمل بهذه الالئحة  ،و�إذا كانت
الإجازة املر�ضية ناجتة عن �إ�صابة عمل فتمنح براتب �إجمايل دون التقيد مبدة ال�سنوات
اخلم�س .
و�إذا انتهت الإجازة املر�ضية املن�صو�ص عليها فـي البند ( )2من هذه املادة دون �أن ي�شفـى
املوظف عر�ض �أمره على اجلهة الطبية املخت�صة لتقرر مدى �إمكانية �أن ي�سند �إليه من
العمل ما ينا�سب حالته �أو عدم لياقته �صحيا .
املـــادة ( ) 166
ا�ستثناء من حكم الفقرة الأخرية من امل ــادة ( )165من هذه الالئحة مينح املوظف املري�ض
ب�أحد الأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�صية التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س اخلدمة املدنية
باالتف ــاق مـع وزارة ال�صحــة � ،إجازة مر�ضية بن�صــف الراتب وكامل البدالت �إلــى �أن ي�شف ــى
�أو ت�ستقر حالته ا�ستقرارا ميكنه من القيام بعمله �أو بعمل ينا�سب حالته وفقا ملا تو�صي به
اجلهة الطبية املخت�صة � ،أو تثبت عدم لياقته �صحيا بعجزه عن القيام ب�أي من ذلك بقرار
من هذه اجلهة .
املـــادة ( ) 167
للموظف فـي حال مر�ضه احلق فـي اال�ستفادة من الإجازة االعتيادية �إذا كان له ر�صيد
منها �سواء كان ذلك خالل مدة الإجازة املر�ضية �أو عند انتهائها .
املـــادة ( ) 168
ال يعتد بالإجازة املر�ضية للموظف �إذا وقعت كلها �أثناء �أي �إجازة �أخرى مرخ�ص له بها ،
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و�إذا وقع جزء من الإجازة املر�ضية فـي نهاية الإجازة املرخ�ص بها اعتربت املدة التي تزيد
على تلك الإجازة �إجازة مر�ضية .
�أما �إذا ا�ستحق املوظف �إجازة مر�ضية قبل قيامه بالإجازة االعتيادية املرخ�ص بها �أجل
قيامه بهذه الإجازة �إىل وقت �آخر ما مل يطلب القيام بها .
املـــادة ( ) 169
�إذا ن�ش ـ�أ عن �إ�صابــة العمــل عج ــز م�ؤق ــت منح املوظف �إجازة مر�ضية خا�صــة برات ــب �إجمال ــي
ال حت�سب �ضمن �إجازاته املر�ضية  ،وذلك من تاريخ الإ�صابة مبا ال يجاوز ثمانية ع�شر �شهرا
�أو �إىل �أن ت�ستقر حالته ب�شفائه �أو بثبوت عجزه عجزا م�ستدميا كليا �أو جزئيا �أيهما �أ�سبق .
ويتحدد وقت الإ�صابة باملر�ض املهني امل�سبب للعجز من تاريخ غياب املوظف ب�سبب املر�ض
�أو من التاريخ الذي حتدده اجلهة الطبية املخت�صة �أيهما �أ�سبق .
املـــادة ( ) 170
�إذا انتهت الإجازة املر�ضية اخلا�صة امل�شار �إليها فـي امل ــادة ( )169من هذه الالئحة يعر�ض
�أمر املوظف امل�صاب على اجلهة الطبية املخت�صة كي تقرر مدى �إمكانية قيامه بعمله �أو �إنهاء
خدمته مع تعوي�ضه عن �إ�صابة العمل على �أ�سـا�س العجـز امل�ستدمي الكلـي �أو اجلزئي .
املـــادة ( ) 171
ي�ستحق املوظف ل�سبب طارئ يقــدره الرئيــ�س التنفيذي �إجازة مدتها ع�شرة �أيام فـي ال�سنة
براتب �إجمايل �شريطة �أال تزيد فـي املرة الواحدة على خم�سة �أيام مت�صلة .
ويجب على املوظف الذي يتغيب عن عمله لعذر طارئ ال ي�ستطيع معه الإبالغ مقدما �أن
يقدم لرئي�سه املبا�شر فور عودته طلبا الحت�ساب غيابه �إجازة طارئة يبني فيه الأ�سباب التي
ا�ضطرته للغياب عن العمل  ،وعلى الرئي�س املبا�شر عر�ض الطلب على الرئي�س التنفيذي
لإ�صدار القرار املنا�سب  ،ف�إذا �صدر القرار بالرف�ض اعتربت مدة الغياب �إجازة اعتيادية �إن
كان له ر�صيد منها ف�إن مل يكن له ر�صيد منها حـرم من راتبه الإجمايل عن مدة غيابه
دون الإخالل مب�ساءلته �إداريا .
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املـــادة ( ) 172
ي�ستحق املوظف وملرة واحدة طوال مدة خدمته باملجل�س �إجازة خا�صة براتب �إجمايل مدة
ال تزيد على ع�شرين يوما لأداء فري�ضة احلج � ،شريطة �أال يكون قد منح تلك الإجازة
خالل مدة خدمته ب�أي من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املـــادة ( ) 173
على املوظف الراغب فـي التمتع ب�إجازة احلج �أن يقدم طلبا بذلك �إىل رئي�سه املبا�شر قبل
�شهر على الأقل من التاريخ املحدد لل�سفر  ،وعلى الرئي�س املبا�شر �إحالة الطلب فـي ذات
اليوم �إىل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني م�ؤ�شرا عليه منه ب�ساعة وتاريخ وروده  ،وعلى
تلك اجلهة قيد الطلب فـي ذات التاريخ برقم م�سل�سل فـي �سجل ين�ش�أ لهذا الغر�ض .
املـــادة ( ) 174
يجب �أال تزيد ن�سبة املوظفني املرخ�ص لهم ب�إجازة لأداء فري�ضة احلج �سنويا على ()%10
من عدد موظفـي املجل�س  ،وتكون الأولوية فـي االختيار بينهم عند حتديد تلك الن�سبة
للأ�سبق منهم فـي تاريخ تقدمي الطلب ثم الأكرب �سنا فـي حالة الت�ساوي .
املـــادة ( ) 175
على املوظف املرخ�ص له ب�إجازة لأداء فري�ضة احلج عقب عودته من الإجازة وا�ستالمه
العمل � ،أن يقدم للجهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني الأوراق الدالة على �سفره للحج للتحقق
من متتعه بتلك الإجازة وعلى تلك اجلهة احل�صول على ن�سخة منها وحفظها فـي ملف
خدمته .
وفـي حال امتناع املوظف عن تقدمي جواز �سفره �أو جتاوزه مدة الإجازة املن�صو�ص عليها
فـي امل ــادة ( )172من هذه الالئحة ح�سبت مدتها �أو املدة الزائدة عليها  ،بح�سب الأحوال ،
�إجازة اعتيادية �إن كان له ر�صيد منها و�إال اعتربت تلك املدة �إجازة بدون راتب .
وال ي�ستحــق املوظــف املتمتع بتلك الإجازة تعوي�ضــا عن �أيــام �إجـ ــازة عيد الأ�ضحــى ف ــي �أي
�صورة كانت .
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املـــادة ( ) 176
ت�ستحق املوظفة التي يتوفـى عنها زوجها �إجازة خا�صة براتب �إجمايل للعدة املن�صو�ص
عليها فـي قانون الأحوال ال�شخ�صية  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1مدة �أربعة �أ�شهر وع�شــرة �أيام من تاريخ الوفاة للموظفـة غري احلامل .
 - 2املدة من تاريخ الوفاة �إىل تاريخ الو�ضع للموظفة احلامل .
وفـي احلالتني ي�شرتط للتمتع بتلك الإجازة �أن تقدم املوظفة �إىل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون
املوظفني �شهادة وفاة زوجها للتحقق من واقعة الوفاة واحل�صول على ن�سخة منها وحفظها
فـي ملف خدمتها .
املـــادة ( ) 177
متنــح املوظـفة �إجــازة خا�صة لتغطي ــة فرتة ما قبـل وبعد الوالدة ملدة خم�سني يوما براتب
�إجمايل ومبا ال يزيد على خم�س مرات طوال مدة خدمتها فـي وحدات اجلهاز الإداري
للدولة .
املـــادة ( ) 178
متنح املوظفة �إجازة خا�صة بدون راتب لرعاية طفلها ملدة ال تزيد على �سنة � ،شريطة �أن
تتقدم بطلب للح�صول عليها خالل �سنة من تاريخ انتهاء الإجازة املن�صو�ص عليها فـي
امل ــادة ( )177من هذه الالئحة و�أال تكون معينة بطريق التعاقد .
املـــادة ( ) 179
ي�ستحق املوظف الذي اجتاز فرتة االختبار �إجازة خا�صة بدون راتب ملرافقة زوجه املوفد
فـي بعثة �أو منحة درا�سـية �أو دورة تدريبيــة �أو �إجازة درا�ســية �أو املنتدب �أو املعار �أو املنقول
خارج ال�سلطنة  ،وي�شرتط ملنح هذه الإجازة �أال يكون املوظف معينا بطريق التعاقد و�أال
تقل مدتها عن �ستة �أ�شهر فـي املرة الواحدة و�أن يتقدم بطلب احل�صول عليها قبل �شهر
على الأقل من التاريخ الذي يحدده للقيام بها .
وال يجوز للموظف طلب احل�صول على هذه الإجازة ملدة �أو مدد �أخرى �إال بعد ق�ضاء مدة
عمل فـي املجل�س م�ساوية لآخر �إجازة ح�صل عليها املوظف وفقا حلكم هذه املادة .
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املـــادة ( ) 180
ي�ستحق املوظـف الذي يختار للم�شاركة فـي الأن�شــطة الريا�ضية �أو الثقافية داخل �أو خارج
ال�سلطنة �أو فـي االحتفاالت الر�سمية �إجازة خا�صة مدة ال تزيد على �شهر واحد براتب
�إجمالــي  ،وملـ ــرة واحــدة فـي ال�سنة وي�ستثنى من ذلك اال�شرتاك فـي مباريات الدوري العــام
�أو م�سابقة ك�أ�س جاللة ال�سلطان حيث ي�صرح للموظف بالغياب عن العمل الأيام التي
جترى فيها مباريات ناديه وفقا للجداول الر�سمية ملواعيد املباريات .
ويكون منح هذه الإجازة بناء على طلب يقدمه املوظف �إىل رئي�سه املبا�شر مرفقا به امل�ستندات
الدالة على اختياره للم�شاركة فـي �أي من الأن�شطة �أو املباريات امل�شار �إليها فـي الفقرة
ال�سابقة و�صورة ر�سمية من جداول مواعيد مباريات ناديه  ،وعلى الرئي�س املبا�شر �إحالة
تلك الأوراق �إىل اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني لإ�صدار القرار التنفيذي الالزم و�إيداعها
ملف خدمه املوظف .
املـــادة ( ) 181
يجوز منح املوظف بناء على طلبه وملرة واحدة كل �سنتني �إجازة خا�صة براتب �إجمايل
مدة خم�سة ع�شر يوما  ،ملرافقة زوجه �أو �أحد �أقاربه من الدرجتني الأوىل والثانية �أو �أحد
موظف ــي املجلـ ــ�س املر�ض ــى للـعــالج داخ ــل �أو خــارج ال�سلطنــة � ،شريطة �أن يق ــدم رف ــق طلبه
ما يفيد الآتي :
 - 1مر�ض ال�شخ�ص املراد مرافقته .
 - 2درجة قرابته بال�شخ�ص املراد مرافقته  ،ما مل يكن املري�ض �أحد موظفـي املجل�س .
�	- 3أن تقت�ضي ظروف مر�ض �أو �إ�صابة ال�شخ�ص املراد مرافقته ترقيده فـي امل�ست�شفـى
وحاجته �إىل مرافق معه � ،إذا كان العالج داخل ال�سلطنة .
ف�إذا جاوزت مدة العالج مدة الإجازة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأوىل كان للرئي�س
التنفيذي مد تلك الإجازة ملدة ال تزيد على ثالثني يوما �أخرى  ،وفـي هذه احلالة �إذا جاوزت
مدة العالج تلك املدة احت�سبت املدة الزائدة �إجازة اعتيادية �إن كان للموظف ر�صيد منها
و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب .
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وعلى املوظف عقب عودته من الإجازة وا�ستالم العمل �أن يقدم للجهة املخت�صة ب�ش�ؤون
املوظفني �شهادة من اجلهة التي تولت عالج املري�ض تثبت مرافقته له خالل تلك املدة ،
و�إذا كان العالج باخلارج فيجب �أن تكون تلك ال�شهادة م�صدقا عليها من اجلهة الر�سمية
املخت�صة فـي تلك الدولة ومن �سفارة ال�سلطنة فيها �إن وجدت .
املـــادة ( ) 182
يجوز لأ�سباب يقدرها الرئي�س التنفيذي منح املوظف �إجازة خا�صة بدون راتب ملدة ال تزيد
على �سنة قابلة للتجديد ملدة مماثلة وبحد �أق�صى �أربع �سنوات طوال مدة خدمته .
املـــادة ( ) 183
يجوز منح املوظف الذي يرغب فـي الدرا�سة على نفقتـه اخلا�صـة �إجازة درا�سيـة براتب
�إجمايل للح�صول على امل�ؤهالت �أو الدرجات العلمية التالية �أو ما يعادلها :
 - 1دبلوم بعد �إمتام �شهادة دبلوم التعليم العام مدة ال تقل عن �سنة .
 - 2ال�شهادة اجلامعية الأوىل .
 - 3دبلوم بعد البكالوريو�س مدة ال تقل عن �سنة .
 - 4درجة املاج�ستري .
 - 5درجة الدكتوراه .
املـــادة ( ) 184
ي�شرتط ملنح املوظف �إجازة درا�سية الآتي :
�	- 1أال يكــون معينــا بطريــق التعاقد ما لـ ــم تقت�ض م�صلح ــة العمل منح املتعاقــد هــذه
الإجازة .
�	- 2أن يكون مقيدا للدرا�سة فـي �أحد املعاهد �أو الكليات �أو اجلامعات �أو املعاهد العليا
املعرتف بها من اجلهات املخت�صة فـي ال�سلطنة .
�	- 3أن يكون قد �أم�ضى فـي خدمة املجل�س مدة ال تقل عن �سنة �إذا كان الغر�ض من
الإجازة هو احل�صول على الدبلوم  ،وثالث �سنوات لل�شهادة اجلامعية الأوىل  ،و�أربع
�سنوات للماج�ستري �أو الدكتوراه  ،ويجوز تخفي�ض املدة فـي احلالتني الأخريتني
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�إىل �سنتني �أو ثالث �سنوات على الرتتيب �شريطة �أن يكون تقرير تقومي �أدائه
الوظيفـي الأخري مبرتبة ممتاز و�أن يكون تقديره فـي امل�ؤهل اجلامعي مبرتبة
جيد على الأقل .
�	- 4أن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفـي الأخري املقدم عنه مبرتبة جيد جدا على
الأقل .
�	- 5أن تكون الدرا�سة فـي �أحد التخ�ص�صات العلمية ذات ال�صلة باخت�صا�صات املجل�س .
�	- 6أال يكون قد �سبق منحه تلك الإجازة للح�صول على ذات امل�ؤهل � ،سواء كان ذلك
من املجل�س �أو من �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �إبان التحاقه بخدمتها .
�	- 7أال يكون قد �سبق �أن �ألغيت له بناء على طلبه �إجازة درا�سية  ،ما مل يكن ذلك راجعا
لظروف �صحية �أو اجتماعية .
�	- 8أن يوقع تعهدا بااللتزام بخدمة املجل�س بعد انتهاء �إجازته بواقع �سنتني مقابل
كل �سنة درا�سية  ،ويجوز �إعفا�ؤه من التزامه مبا ال يزيد على ن�صف املدة بقرار من
جمل�س الأمناء .
املـــادة ( ) 185
تنهى الإجازة الدرا�سية املرخ�ص بها للموظف فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا ر�سب �سنتني درا�سيتني �أو ما يعادلهما �إذا كانت الدرا�سة بنظام ال�ساعات املعتمدة .
� - 2إذا قام بتغيري بلد الإيفاد �أو اجلامعة �أو نوع الدرا�سة �أو التخ�ص�ص دون موافقة
املجل�س .
� - 3إذا طلب �إلغاء الإجازة لأي �سبب من الأ�سباب .
� - 4إذا با�شر عمال ي�ؤثر �سلبا على درا�سته �أو ن�شاطا يتعار�ض معها .
� - 5إذا ثبت ا�ستمرار تخلف املوظف عن الدرا�سة دون عذر مقبول وفقا ملا تفيد به
جهات الإ�شراف رغم �إنذاره مبعرفة املجل�س .
� - 6إذا �سلك املوظف م�سلكا من �ش�أنه الإ�ساءة �إىل وطنه �أو حكومته .
� - 7إذا اقت�ضت ال�ضرورة وم�صلحة العمل باملجل�س ا�ستدعاءه ال�ستالم العمل باملجل�س .
وي�صدر ب�إنهاء الإجازة قرار من الرئي�س التنفيذي .

اجلريدة الر�سمية العدد ()988

املـــادة ( ) 186
ا�ستثناء من حكم امل ــادة ( )185من هذه الالئحة  ،يجوز مد الإجازة الدرا�سية املرخ�ص بها
للموظف فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا كان ر�سوبه فـي ال�سنة النهائية وكان نظام الدرا�سة ي�سمح له باالنتظام فيها ،
وفـي تلك احلالة يكون متديد الإجازة ملدة �سنة درا�سية واحدة �أو ما يعادلها بنظام
ال�ساعات املعتمدة � ،أما �إذا كان نظام الدرا�سة ال ي�سمح له �إال بدخول االمتحان دون
االنتظام فـي الدرا�سة منح �إجازة لأداء االمتحان وفقا حلكم امل ــادة ( )187من هذه
الالئحة .
�	- 2إذا كانت املدة املتبقية بعد انتهاء الإجازة والالزمة للح�صول على امل�ؤهل ال تزيد
على �سنة درا�سية واحدة �أو ما يعادلها بنظام ال�ساعات املعتمدة .
�	- 3إذا اقت�ضت ظروف الدرا�سة متديد الإجازة ملدة �سنة �أخرى للح�صول على الدرجة
العلمية .
� - 4إذا وافق املجل�س على تغيري نوع الدرا�سة �أو التخ�ص�ص  ،وفـي جميع الأحوال ال يجوز
للمجلـ ــ�س تغييــر نـ ــوع الدرا�سـ ــة �أو التخ�ص ــ�ص بع ــد م�ضــي �سن ــة درا�سي ــة كاملـ ــة
�أو ما يعادلها بنظام ال�ساعات املعتمدة من وقت بدء الدرا�سة .
املـــادة ( ) 187
ي�ستحق املوظف �إجازة خا�صة براتب �إجمايل لأداء االمتحان �شريطة الآتي :
�	- 1أن يكــون مقي ــدا للدرا�سـ ــة فـي �إح ــدى امل ــدار�س �أو املعاهـ ــد �أو اجلامع ــات �أو الكلي ــات
�أو املعاهد العليا املعرتف بها من اجلهات املخت�صة بال�سلطنة .
�	- 2أال يكون قد �سبق له احل�صول على تلك الإجازة لأداء امتحان للح�صول على ذات
امل�ؤهل .
ويجب �أال تتجاوز مدة الإجازة املدة املقررة لأداء االمتحان �إذا كان داخل ال�سلطنة  ،ي�ضاف
�إليها ثالثة �أيام قبل املوعد املحدد لأداء االمتحان ويومان عقب انتهائه �إذا كان االمتحان
خارج ال�سلطنة  ،ويدخل فـي ح�ساب تلك الإجازة �أيام الإجازة الأ�سبوعية .
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وعلى املوظف �أن يقدم للجهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني عقب عودته من الإجازة وا�ستالم
العمل ما يفيد �أداءه لالمتحان و�أ�صل جواز �سفره �إذا كان االمتحان خارج ال�سلطنة للتحقق
من �أدائه و�إيداع ن�سخة منه مبلف خدمته .
املـــادة ( ) 188
حت�سب مدة الإجازة �أيا كان نوعها من اليوم الأول للقيام بها حتى اليوم ال�سابق على تاريخ
العودة منها  ،وحت�سب مدة الإجازة �ضمن مدة خدمة املوظف الفعلية .
املـــادة ( ) 189
ال حت�سب مدة الإجازات الر�سمية املقررة قانونا للوزارات والهيئات العامة وغريها من
وحدات اجلهاز الإداري للدولة والإجازة الأ�سبوعية �ضمن مدة غياب املوظف عن العمل
ولو تو�سطت مدة الغياب �أو �أعقبتها .
املـــادة ( ) 190
�إذا تغيب املوظف عن عمله �أو مل يعد ال�ستالم العمل عقب انتهاء �إجازة مرخ�صا له بها ،
وذلك مدة تزيد على �سبعة �أيام دون �إخطار رئي�سه املبا�شر تعني على الرئي�س املبا�شر �إبالغ
اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني بذلك كتابة التخاذ �إجراءات وقف �صرف راتبه  ،ف�إذا
امتد الغياب لأكرث من خم�سة ع�شر يوما �أعدت اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني مذكرة
للعر�ض على الرئي�س التنفيذي التخاذ الإجراء املنا�سب ب�ش�أنه وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وعلى اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني فـي احلالة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة
وقف راتب املوظف مبا�شرة دون حاجة �إىل �إخطار من الرئي�س املبا�شر  ،وذلك بالن�سبة
للموظفني اخلا�ضعني لنظام الب�صمة فـي �إثبات ح�ضورهم وان�صرافهم .
املـــادة ( ) 191
تكون �إجازات املوظف املعار وفقا لأحكام النظام املطبق فـي اجلهة املعار �إليها .
املـــادة ( ) 192
تكون �إجازات الأعياد واملنا�سبات الر�سمية التي يتمتع بها املوظف املوفد للدرا�سة �أو للتدريب
مدة تزيد على ت�سعة �أ�شهر وفقا للمقرر فـي الدولة املوفد للدرا�سة �أو التدريب بها .
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املـــادة ( ) 193
فيما عدا الإجازة املر�ضية  ،متنح الإجازات ب�أنواعها مبوافقة الرئي�س التنفيذي .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز للرئي�س التنفيذي التفوي�ض فـي منح الإجازات املن�صو�ص
عليها فـي املواد �أرقام (  ) 183 ، 182 ، 181من هذه الالئحة .
الف�صل احلادي ع�شر
الرعاية الطبية و�إ�صابات العمل
املـــادة ( ) 194
ت�سري �أحك ــام قانــون اخلدمــة املدنيــة والئحت ــه التنفيذية فـي �ش ـ�أن �إ�صابــات العمــل علــى
موظفـي املجل�س  ،كما ت�سري ب�ش�أنهم قواعد الرعاية الطبية املطبقة على موظفـي اخلدمة
املدنية .
الف�صل الثاين ع�شر
واجبات املوظفني
والأعمال املحظورة عليهم
املـــادة ( ) 195
الوظائف العامة تكليف للقائمني بها هدفها حتقيق امل�صلحة العامة  ،وعلى املوظف مراعاة
�أحكام هذه الالئحة وغريها من القوانني واللوائح ذات ال�صلة  ،وعليه ب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1املحافظة على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام  ،وااللتزام فـي ت�صرفاته مب�سلك
يتفق واالحرتام الواجب لها .
 - 2املحافظة على االنتظام فـي العمل وااللتزام مبواعيده الر�سمية .
 - 3تخ�صي�ص وقت العمل الر�سمي لأداء واجبات وظيفته .
�	- 4أداء العمل املنوط به بنف�سه بدقة و�أمانة .
 - 5تنفيذ �أوامر ر�ؤ�سائه بدقة و�أمانة فـي حدود القوانني واللوائح والنظم املعمول بها ،
ويتحمل مديرو ور�ؤ�ساء التق�سيمات التنظيمية املختلفة كل فـي نطاق اخت�صا�صه
امل�س�ؤولية عن �سري العمل وعن الأوامر التي ي�صدرونها .

اجلريدة الر�سمية العدد ()988

 - 6االلتزام فـي �إنفاق �أموال املجل�س مبا تفر�ضه القوانني واللوائح والتعليمات ذات
ال�صلة ومبا تقت�ضيه الأمانة وما يوجبه احلر�ص عليها .
 - 7التعاون والتن�سيق مع زمالئه عند ممار�سة واجباته الوظيفية لت�أمني �سري العمل .
 - 8املحافظة على �أموال وممتلكات املجل�س  ،و�صيانتها وفقا للقواعد املقررة �أو العرف
املتبع فـي هذا ال�ش�أن .
 - 9الإف�صاح عن �أي م�صالح تكون له �أو لزوجه �أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية فـي �أي
�أعمال ذات �صلة باملجل�س .
�	- 10إبــالغ رئي�س ــه املبا�شر عن كــل ما ي�صل �إىل علمه من جتاوزات �أو �إهم ــال �أو تالع ــب
�أو خمالفات للقوانني واللوائح والتعليمات .
 - 11احل�ضور �إىل مقر العمل بالزي العماين الر�سمي بالن�سبة للعمانيني وبزي منا�سب
بالن�سبة لغريهم .
�	- 12إعادة ما يكون فـي عهدته �أو حيازته ب�سبب وظيفته من ممتلكات و�أموال املجل�س
بحالة جيدة كال�سيارات والأجهزة واملعدات والوحدات ال�سكنية  ،وذلك عند انتهاء
خدمته �أو عند ا�ستنفاد الغر�ض منها .
املـــادة ( ) 196
يحظر على املوظف القيام بالآتي :
 - 1اجلمــع بني وظيفتــه و�أي وظيفــة �أخــرى باجلهـاز الإداري للدول ــة مــا ل ــم تقتــ�ض
امل�صلحة العامة تكليفه ب�أعباء وظيفة �أخرى وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 2الإهمــال والتق�صري ورفــ�ض اتباع القوانني واللوائــح والنظم والتعليمات املعمــول
بها فـي املجل�س .
 - 3التجاوز وعدم اللياقة فـي التعامل مع ر�ؤ�سائه كا�ستعمال �ألفاظ ال تتفق واالحرتام
الواجب لهم .
 - 4التعدي بالفعل �أو القول على ر�ؤ�سائه �أو زمالئه فـي العمل .
 - 5حيازة �أو تعاطي املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية �أو �شرب امل�سكرات �أو احل�ضور �إىل
مقر عمله حتت ت�أثريها .
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 - 6االطالع على م�ستنـدات �أو معلومــات �أو بيانــات ال يحــق لــه االط ــالع عليها بحكم
وظيفته .
�	- 7إف�شاء ما ي�صل �إىل علمه من معلومات بحكم وظيفته �أو االطالع عليها �إذا كانت
�سرية بطبيعتها �أو مبوجب تعليمات تق�ضي بذلك  ،ويظل هذا احلظر قائما حتى
بعد انتهاء العالقة الوظيفية .
 - 8الإدالء لل�صحف وغريها من و�سائط الإعالم ب�أي ت�صريحات �أو معلومات �أو بيانات
تت�صل باملجل�س �أو ب�أعمال وظيفته  ،ما مل يكن م�صرح له بذلك من رئي�س جمل�س
الأمناء �أو الرئي�س التنفيذي �أو املفو�ض من قبلهما .
 - 9الإهمال �أو التق�صري فـي �أداء واجبات وظيفته مبا يرتتب عليه �ضياع حق من
احلقوق املالية للمجل�س .
 - 10خماطبة وحدات اجلهاز الإداري للدولة والقطاع اخلا�ص وغريهما  ،ما مل يكن
خمت�صا �أو مفو�ضا بذلك من رئي�س جمل�س الأمناء �أو الرئي�س التنفيذي .
 - 11التدخني فـي مبن ــى املجل ــ�س �أو �ساحات ــه �أو ممرات ـ ــه �أو فـي ال�سيــارات اململوك ــة لـ ــه
�أو فـي مواقفها .
 - 12ا�ستغالل وظيفته لتحقيق �أغرا�ض �شخ�صية .
 - 13احل�ص ــول علـ ــى هدايـ ــا �أو مكافـ ـ�آت �أو منـ ــح �أو قــرو�ض �أو عموالت �أو مزاي ــا نقديــة
�أو عينية مبنا�سبة قيامه بواجبات وظيفته .
 - 14ا�ستعمال ممتلكات املجل�س و�أمواله العقارية �أو املنقولة فـي �أغرا�ضه ال�شخ�صية .
 - 15تنظي ــم �أو اال�شتـ ــراك فـي تنظي ــم اجتماع ــات فـي مكـ ــان العم ــل دون ت�صري ــح من
الرئي�س التنفيذي .
 - 16القيام بن�شاط �سيا�سي حمظور � ،أو جمع �أموال لأفراد �أو جهات �أو توزيع من�شورات
�أو جمع توقيعات لأغرا�ض غري م�شروعة .
 - 17ترويج �أقاويل كاذبة �أو �إ�شاعات مغر�ضة من �ش�أنها امل�سا�س ب�أجهزة الدولة و�أدائها
لواجباتها � ،أو ت�سهيل ذلك .
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 - 18تقدي ــم �شك ــاوى كيدي ــة �ضـد زمالئ ــه �أو ر�ؤ�سائـ ــه �أو �ض ــد �أح ــد امل�س�ؤولني باملجلـ ــ�س
�أو بوحدات اجلهاز الإداري .
 - 19التقدم بعرو�ض فـي املناق�صات واملمار�سات واملزايدات وامل�سابقات التي يطرحها
املجل�س �أو اال�شرتاك فـي جلان �أو القيام ب�أعمال وظيفية يكون له فيها م�صلحة
�شخ�صية .
املـــادة ( ) 197
للموظف فـي �إطار �أحكام القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة  ،احلق فـي ممار�سة �أي �أن�شطة
خريية �أو اجتماعية �أو دينية �أو فنية �أو �أدبية دون موافقة م�سبقة من املجل�س � ،شريطة �أال
تتعار�ض تلك الأن�شطة مع واجبات وظيفته �أو مقت�ضياتها و�أن يكون ذلك فـي غري �ساعات
العمل الر�سمية .
املـــادة ( ) 198
على املوظف تقدمي �إقرار للجهة املخت�صة قانونا بناء على طلبها يت�ضمن بيانات بجميع
ممتلكاته العقارية واملنقولة وما يحوزه منها وم�صادر ملكيته �أو حيازته لها وممتلكات
زوجه و�أوالده الق�صر .
املـــادة ( ) 199
للموظف احلق فـي ال�شكوى فـي كل ما يتعلق ب�ش�ؤونه الوظيفية وفقا للقواعد التي ي�صدر
بها قرار من الرئي�س التنفيذي .
الف�صــل الثالث ع�شر
امل�ساءلة الإدارية
املـــادة ( ) 200
كل موظف يخل بالواجبات وامل�س�ؤوليات �أو يرتكب املحظورات املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة � ،أو يخرج عل ــى مقت�ضــى الواجــب فـي �أعمال وظيفتــه � ،أو يظهر مبظهر من �ش�أنه
الإخالل بكرامتها  ،يعاقب ب�إحدى العقوبات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )211 ، 210من
هذه الالئحة .
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ويعفـى املوظف من العقوبة �إذا ثبت �أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب �صدر �إليه
من رئي�سه بالرغم من تنبيهه كتابة �إىل املخالفة  ،وتقع امل�س�ؤولية فـي هذه احلالة على
م�صدر الأمر وحده .
وال ي�س�أل املوظف مدنيا �إال عن خطئه ال�شخ�صي .
املـــادة ( ) 201
ال يجــوز توقيــع عقوبــة على املوظف �إال بعد التحقيــق معه كتابة و�سماع �أقواله  ،وحتقيق
دفاعه  ،ويجب �أن يكون القرار ال�صادر بتوقيع العقوبة م�سببا .
ويجوز بالن�سبة للمخالفات الب�سيطة �أن يكون التحقيق �شفاهة على �أن يثبت م�ضمونه فـي
الق ــرار ال�صــادر بتوقيع العقوبة  ،وال يجوز �أن تزيد العقوبة فـي ه ــذه احلالــة علــى الإنذار
�أو اخل�صم من الراتب مدة ثالثة �أيام .
املـــادة ( ) 202
ال جتوز م�ساءلة املوظف املوجود باخلدمة عن �أي خمالفة بعد انق�ضاء ثالث �سنوات من
تاريخ وقوعهـا  ،ما مل تكن املخالفة ت�شكل جرمية جنائية فال ي�سقط احلق فـي امل�ساءلة
الإدارية �إال ب�سقوط الدعوى العمومية .
املـــادة ( ) 203
تنقطع املدة املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة (  ) 202من هذه الالئحة ب�أي �إجراء من �إجراءات
التحقيق �أو االتهام �أو املحاكمة  ،وت�سري مدة تقادم �أخرى مماثلة حت�سب من تاريخ �آخر
�إجراء قاطع للتقادم .
وفـي حال تعدد املتهمني ف�إن انقطاع املدة بالن�سبة لأحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالن�سبة
للباقني ولو مل تكن قد اتخذت �ضدهم �إجراءات قاطعة للتقادم .
املـــادة ( ) 204
للرئي�س التنفيذي وقف املوظف املحال للتحقيق عن العمل �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق
ذلك مع ا�ستمرار �صرف راتبه الإجمايل  ،وال يجوز �أن متدد فرتة الوقف �أكرث من ثالثني
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يوما �إال بقرار من جمل�س امل�ساءلة املخت�ص  ،وفـي هذه احلالة يجوز ملجل�س امل�ساءلة �أن
يقـرر وقف �صــرف ن�صـف راتبــه الإجمايل  ،ف�إذا حفظ التحقيق �أو برئ املوظف �أو عوقب
بالإنذار �أو اخل�صم من الراتب مبا ال يجاوز خم�سة �أيام �صرف �إليه ما �أوقف �صرفه من
الراتب .
املـــادة ( ) 205
كل موظف يحب�س احتياطيا على ذمة ق�ضية يعترب موقوفا عن عمله مـدة حب�سه بقوة
القانون ويوقف �صــرف ن�صف راتبه عن هذه املدة  ،ف�إذا حفظ التحقيق �أو مل يق�ض ب�إدانته
�صرف له ما �أوقف �صرفه من الراتب .
املـــادة ( ) 206
ك ــل موظ ــف ي�صدر حكم جزائي غري نهائ ــي ب�إدانته فـي جنايـ ــة �أو جرمية خمل ــة بال�شـ ــرف
�أو الأمانة يعترب موقوفا عن عمله بقوة القانون ويوقف �صرف ن�صف راتبه حتى ي�صري
احلكم نهائيا  ،ف�إذا �ألغيت العقوبة �أو مل يق�ض ب�إدانته �صرف له ما �أوقف �صرفه من الراتب .
املـــادة ( ) 207
كـل موظـف ي�سجن تنفيذا حلكم جزائي يعترب موقوفا عن عمله بقوة القانون مدة �سجنه
ويحرم من راتبــه الإجمايل عن هذه املدة  ،وذلك دون الإخالل بحكم البند ( )6من امل ــادة
( )242من هذه الالئحة .
و�إذا ثبت مبوجب �شهادة من وزارة التنمية االجتماعية �أن املوظف يعول �أحدا ممن تلزمه
نفقتهــم و�أن راتبــه ه ــو م�صــدر معي�شتهم الوحيــد �صــرف املجل�س له ن�صــف راتبــه الإجم ــايل
وفـي حال تعددهم يق�سم بينهم بالت�ساوي .
املـــادة ( ) 208
فـي حال �صدور قرار بوقف املوظف عن عمله �أو اعتباره موقوفا عنه بقوة القانون  ،تعني
على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني �إخطار التق�سيم التنظيمي الذي يعمل به فورا التخاذ
الالزم لتنفيذ مقت�ضى قرار �أو حكم القانون بالوقف عن العمل .
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املـــادة ( ) 209
�إذا وجه للموظف اتهام جنائي  ،فال جتوز م�ساءلته �إداريا فيما يتعلق بهذا االتهام �إال بعد
�صدور حكم نهائ ــي مـن املحكمة املخت�صة  ،وال مينع احلكم بالرباءة من امل�ساءلة الإدارية
�إذا توافرت �أركانها .
ويكون للحكم اجلزائي حجية قاطعة فيما �أثبته من وقائع  ،فال يـجوز عند امل�ساءلة
الإدارية مناق�شة احلكم �أو �أ�سبابه �أو قبول دليل �أو قرينة على خالفه .
املـــادة ( ) 210
تكون العقوبات اجلائز توقيعها على املوظف على النحو الآتي :
 - 1اللوم .
 - 2الإن ــذار .
 - 3اخل�صم من الراتب مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر فـي ال�سنة .
 - 4احلرمان من عالوة �أو عالوتني دوريتني .
 - 5خف�ض الراتب فـي حدود عالوة .
 - 6اخلف�ض �إىل الوظيفة والدرجة الأدنى مبا�شرة مع ا�ستحقاقه الراتب الذي و�صل
�إليه فـي الدرجة التي خف�ض منها وعالوات وبدالت الدرجة التي خف�ض �إليها .
 - 7اخلف�ض �إىل الوظيفة والدرجة الأدنى مبا�شرة مع ا�ستحقاقه الراتب الذي كان
يتقا�ضاه قبل الرتقية �إىل الدرجة التي خف�ض منها وعالوات وبدالت الدرجة
التي خف�ض �إليها .
 - 8الإحالة �إىل التقاعد .
 - 9الف�صل من اخلدمة .
املـــادة ( ) 211
يخ�ضع �شاغلو الوظائف امل�ؤقتة للم�ساءلة الإدارية وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،وتكون
العقوبات اجلائز توقيعها عليهم على النحو الآتي :
 - 1الإنذار .
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 - 2اخل�صم من الراتب مدة ال تزيد على ثالثني يوما خالل مدة �سريان العقد  ،ومبا
ال يزيد على ع�شرة �أيام فـي املرة الواحدة .
 - 3ف�سخ العقــد .
وال جتوز معاقبة �شاغلي الوظائف امل�ؤقتة �إال بعد التحقيق معهم وفقا لأحكام هذه الالئحة ،
ويك ــون توقي ــع عقوبـ ــة ف�سخ العقد بقــرار مــن الرئيــ�س التنفيذي وال يجــوز لــه التفوي ــ�ض
فـي ذلك .
املـــادة ( ) 212
تكون �إحالة املوظف للتحقيق بقرار من الرئي�س التنفيذي من تلقاء نف�سه �أو بناء على
�شكوى مقدمة �ضد املوظف �أو مذكرة مرفوعة من رئي�س التق�سيم التنظيمي التابع له .
ويتوىل التحقيق الإداري املوظفون القانونيون باملجل�س �أو غريهم ممن ي�صدر بتكليفهم
قرار من الرئي�س التنفيذي  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال تقل الدرجة الوظيفية للمحقق
عن الدرجة الوظيفية للموظف املحال للتحقيق .
وعلى املحقق فور تلقيه قرار الإحالة حترير حم�ضر يثبت فيه تاريخ ومكان و�ساعة افتتاحه
وبياناته ال�شخ�صية وا�سم الكاتب �إن وجد وتاريخ �صدور قرار الإحالة وال�سلطة التي
�أ�صدرته وتاريخ وروده �إليه واملخالفة مو�ضوع التحقيق وا�سم املوظف املن�سوبة �إليه وحالته
الوظيفية وملخ�صا بالأوراق املرفقة به .
وعلى املحقق �إخطار املوظف املحال للتحقيق كتابة مبا هو من�سوب �إليه وبالتاريخ الذي مت
حتديده ل�سماع �أقواله .
املـــادة ( ) 213
على املحقق فتح حم�ضر فـي اليوم املحدد ل�سماع �أقوال املوظف املحال يثبت فيه الآتي :
 - 1بيانــات املوظــف املحـ ــال الوظيفية وتاريــخ �إخط ــاره للح�ضــور وح�ضــوره �أو ع ــدم
ح�ضوره جل�سة التحقيق .
 - 2ما يفيد �إحاطة املوظف  -حال ح�ضوره  -علما مبو�ضوع املخالفة املن�سوبة �إليه
ومواجهته بها و�سماع �أقواله ب�ش�أنها ومتكينه من �إبداء �أوجه دفاعه .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال يخرج ما يوجه للموظف من �أ�سئلة عن مو�ضوع املخالفة .
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 - 3البيان ــات الوظيفية ملن ت�ستدعــي م�صلحــة التحقيق �سماعهــم وتاريخ �إخطاره ــم
للح�ضور وما يفيد �سماع �أقوالهم دون حلف ميني و�إتاحة الفر�صة كاملة لهم للإدالء
ب�شهاداتهم .
 - 4م ــا يفي ــد مواجه ــة املوظ ــف ب�أق ــوال ال�شه ــود من واقــع حما�ضــر التحقيــق وردوده
ب�ش�أنها دون مواجهة معهم .
 - 5ما قدم من �أوراق وم�ستندات �أثناء التحقيق وما اطلع عليه املحقق منها  ،و�إرفاق
ن�سخة منها مبح�ضر التحقيق كلما كان ذلك ممكنا .
 - 6ما يفيد توقيع �أو رف�ض املوظف املحال على املح�ضر وغريه ممن �سمعت �أقوالهم ،
و�أ�سباب الرف�ض �إن وجدت .
 - 7ما يفيد انتهاء التحقيق فـي املح�ضر الأخري .
وعلى املحقق التوقيع على جميع حما�ضر التحقيق وكذلك الكاتب �إن وجد .
املـــادة ( ) 214
�إذا تبني للمحقق �أثناء التحقيق وجود خمالفة �أخرى غري تلك التي يجري التحقيق
ب�ش�أنها  ،فعليه �إعداد مذكرة تت�ضمن حتديدا لهذه املخالفة ومدى ارتباطها باملخالفة
التي يجري التحقيق ب�ش�أنها وا�سم املوظف املن�سوبة �إليه ووظيفته ودرجته .
وعلى املحقق رفع املذكرة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة للرئي�س التنفيذي التخاذ الالزم
فـي �ش�أنها .
املـــادة ( ) 215
�إذا تبني للمحقق �أن املخالفة املن�سوبة للموظف ت�شكل جرمية وجب عليه �إعداد مذكرة
بذلك ورفعها للرئي�س التنفيذي التخاذ الالزم فـي �ش�أنها ووقف التحقيق الإداري حلني
انتهاء التحقيق اجلنائي  ،ف�إذا انتهى التحقيق ب�إحالة املوظف للمحاكمة اجلزائية ا�ستمر
وقف التحقيق الإداري �إىل �أن ي�صدر حكم نهائي فـي الدعوى .
املـــادة ( ) 216
على املحقق فور االنتهاء من التحقيق � ،إعداد مذكرة تت�ضمن ملخ�صا ب�أقوال املوظف
املحال وال�شهود �إن وجدوا والنتيجة التي خل�ص �إليها ورفعها للرئي�س التنفيذي لإ�صدار
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الق ــرار املنا�سـ ــب �إما بحفظ التحقيــق �أو بتوقيــع عقوب ــة م ــن العقوبـ ــات املن�ص ــو�ص عليه ــا
فـي البنود �أرقام ( )3 ، 2 ، 1من املادة ( )210من هذه الالئحة �أو ب�إحالة املوظف �إىل جمل�س
امل�ساءلة الإدارية ويعترب املوظف حماال ملجل�س امل�ساءلة الإدارية اعتبارا من تاريخ �صدور
قرار الإحالة  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون القرار م�سببا .
وعلى الرئي�س التنفيذي �إ�صدار القرار امل�شار �إليه خالل خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من
تاريخ رفع املذكرة �إليه  ،ما مل تكن هناك �شبهة جنائية ت�ستوجب �إحالة املوظف �إىل اجلهة
املخت�صة للتحقيق معه .
وعلى اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني �إخطار املوظف بالقرار ال�صادر فـي �ش�أنه فور �صدوره ،
ف�إذا كان القرار بالإحالة �إىل جمل�س امل�ساءلة الإدارية وجب عليها ت�ضمني الإخطار بيانا
بتاريخ اجلل�سة املحددة له للمثول �أمام جمل�س امل�ساءلة الإدارية .
املـــادة ( ) 217
يجب �أال تزيد عقوبة اخل�صم من الراتب ال�صادر بها قرار من الرئي�س التنفيذي على ع�شرة
�أيام فـي املرة الواحدة .
املـــادة ( ) 218
للرئي ــ�س التنفيذي التف ــوي ــ�ض فـي اخت�صا�صـ ــه بالت�صرف فـي التحقيــق فـي املخالفـ ــات
الب�سيطة  ،وتكون �صالحيات املفو�ض بالت�صرف �إما بحفظ الأوراق �أو توقيع عقوبة الإنذار
�أو اخل�صم من الراتب مبا ال يزيد على ثالثة �أيام فـي املرة الواحدة وخم�سة ع�شر يوما فـي
ال�سنة .
املـــادة ( ) 219
ي�شكل جمل�س امل�ساءلة الإدارية من ثالثة �أع�ضاء من بينهم رئي�سه  ،وي�شرتط �أال تقل
الدرجة الوظيفية للع�ضو عن درجة املوظف املحال ملجل�س امل�ساءلة الإدارية .
وي�صدر بت�شكيل املجل�س قرار من الرئي�س التنفيذي يت�ضمن �أع�ضاء احتياطيني للحلول
حمل من يتعذر ح�ضوره من الأع�ضاء الأ�صليني  ،ويحدد القرار �أمني �سر املجل�س ونظام
العمل به .
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ويجوز ت�شكيل �أكرث من جمل�س للم�ساءلة الإدارية وفق مقت�ضيات م�صلحة العمل .
وال تعترب جل�سات جمل�س امل�ساءلة الإدارية �صحيحة �إال بح�ضور جميع �أع�ضائه وت�صدر
قراراته ب�أغلبية الأ�صوات .
املـــادة ( ) 220
يخت�ص جمل�س امل�ساءلة الإدارية بالآتي :
 - 1النظر فـي مد مدة �إيقاف املوظف عن العمل وفقا حلكم امل ــادة ( ) 204من هذه
الالئحة .
 - 2توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )210من هذه الالئحة عدا املن�صو�ص
عليه فـي البنود �أرقام ( ) 3 ، 2 ، 1منها .
و�إذا ر�أى املجل�س فـي �ضوء ظروف ومالب�سات املخالفة �أو درجة ج�سامتها معاقبة مرتكبها
ب�إحدى العقوبات املن�صو�ص عليها فـي البنود �أرقام ( )3 ، 2 ، 1من امل ــادة ( )210من هذه
الالئحة �أحال الأوراق للرئي�س التنفيذي لتوقيع العقوبة املنا�سبة .
املـــادة ( ) 221
على �أمني �سر جمل�س امل�ساءلة الإدارية ت�سجيل قرارات �إحالة املوظفني �إىل املجل�س فور
ورودها �إليه فـي �سجل ين�ش�أ لهذا الغر�ض ب�أرقام م�سل�سلة يبني قرين كل منها رقم قرار
الإحالة وتاريخه وا�سم املوظف �أو املوظفني املحالني ووظيفة كل منهم ودرجته وملخ�صا
باملخالفات املن�سوبة �إليهم .
وعلى �أمني �سر املجل�س �إعداد ملف با�سم املوظف �أو املوظفني املحالني يودع فيه قرار
الإحالة وحما�ضر التحقيق التي �أجريت معهم فـي �ش�أن املخالفات املن�سوبة �إليهم واملذكرة
التي �أعدها املحقق بنتيجة التحقيق وغريها من الأوراق وامل�ستندات التي تكون مرفقة
بالقرار .
املـــادة ( ) 222
على �أمني �سر املجل�س عر�ض امللف امل�شار �إليه فـي املـادة ( )221من هذه الالئحة على رئي�س
جمل�س امل�ساءلة الإدارية خالل ثالثة �أيام على الأكرث من تاريخ ورود قرار الإحالة �إليه
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لتحديد تاريخ �أول جل�سات امل�ساءلة  ،ويجب �أال يتجاوز هذا التاريخ �أربعة ع�شر يوما من
تاريخ العر�ض عليه .
وعلى �أمني �سر املجل�س �إخطار املوظف �أو املوظفني املحالني بتاريخ اجلل�سة امل�شار �إليها فـي
الفقرة ال�سابقة قبل حلول هذا التاريخ ب�سبعة �أيام على الأقل  ،ويجب �أن يت�ضمن الإخطار
حتديدا وا�ضحا للمخالفة �أو املخالفات املن�سوبة �إىل كل منهم .
ويجب �أن يكون �إخطار املوظف بخطابات ر�سمية على جهة عمله �أو عنوانه الثابت فـي ملف
خدمته �أو �أي عنوان �آخر يكون املوظف قد �أخطر به جهة عمله �إذا كان موقوفا �أو منقطعا
عن العمل .
املـــادة ( ) 223
على املوظف املحال ملجل�س امل�ساءلة الإدارية ح�ضور جل�سات امل�ساءلة بنف�سه و�إبداء دفاعه
كتابة وله طلب ا�ستدعاء ال�شهود ل�سماع �أقوالهم  ،وله اال�ستعانة بوكيل .
وفـي حال امتناع املوظف املحال عن ح�ضور جل�سات امل�ساءلة رغم �إخطاره وفقا لن�ص امل ــادة
( )222من هذه الالئحة  ،يكون للمجل�س اال�ستمرار فـي �إجراءات م�ساءلته مع عدم اعتبار
امتناعه عن احل�ضور اعرتافا منه باملخالفة �أو املخالفات املن�سوبة �إليه �أو �سببا لت�شديد
العقوبة فـي حال الإدانة .
وعلى �أمني �سر املجل�س حترير حما�ضر لإثبات ما اتخذ من �إجراءات وما �أجري من
حتقيقات وما �صدر من قرارات فـي جل�سات املجل�س وا�ستيفاء توقيعات كل من �أدىل ب�أقواله
فيها .
ويجب توقيع حما�ضر جميع اجلل�سات من رئي�س و�أع�ضاء املجل�س و�أمني �سره .
املـــادة ( ) 224
للموظف املحال للم�ساءلة الإدارية احلق فـي االطالع على حما�ضر التحقيق وحما�ضر
جل�سات جمل�س امل�ساءلة واحل�صول على ن�سخة منها بت�صريح من رئي�س جمل�س امل�ساءلة .
املـــادة ( ) 225
ملجل�س امل�ساءلة الإدارية �إجراء ما يراه الزما من التحقيقات و�سماع من يرى لزوما ل�سماع
�أقواله من ال�شهود .
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املـــادة ( ) 226
ملجل�س امل�ساءلة الإدارية اال�ستعانة بخرباء متخ�ص�صني لإبداء الر�أي الفني فـي بع�ض
امل�سائل ذات ال�صلة باملخالفات املحالة �إليه  ،على �أن يكون اخلبري املنتدب من املوظفني
ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،ويكون ندبه بقرار من ال�سلطة املخت�صة فـي جهة
عمله بناء على طلب املجل�س  ،وحتدد م�ستحقاته املالية وفقا لأحكام الندب املن�صو�ص
عليها فـي هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 227
على جمل�س امل�ساءلة الإدارية على وجه ال�سرعة وبقرار م�سبب الت�صرف فـي املخالفات
املحالة �إليه  ،وعلى �أمني �سر املجل�س �إخطار املوظف املحال واجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون
املوظفني والتق�سيمات التنظيمية املعنية بن�سخة من هذا القرار خالل يومني على الأكرث
من تاريخ �صدوره  ،وعلى تلك اجلهات فور �إخطارها بالقرار املبادرة �إىل تنفيذه كل فيما
يخ�صه .
املـــادة ( ) 228
على ع�ضو جمل�س امل�ساءلة الإدارية التنحي �إذا كان املوظف املحال للم�ساءلة زوجه �أو �صهرا
�أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة �أو كان له �أو لزوجه خ�صومة قائمة معه �أو كان وكيال له
فـي �أعماله اخل�صو�صية �أو كان قد �أفتى �أو �أبدى ر�أيا قانونيا فـي املو�ضوع املنظور �أمامه
ب�أي �صفة كانت  ،ويكون ذلك بطلب يقدم �إىل رئي�س جمل�س امل�ساءلة .
وللموظــف املحال للم�ساءلة االعرتا�ض على �أي من �أعـ�ضــاء جمل ــ�س امل�ساءلة الإدارية متى
توافر فـي �ش�أنه �سبب من �أ�سباب التنحي امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،ويكون ذلك
بتظلم يقدم لرئي�س املجل�س  ،وعلى رئي�س املجل�س البت فـي التظلم على وجه اال�ستعجال
قبل نظر املو�ضوع .
وفـي حال تنحي ع�ضو املجل�س �أو قبول التظلم املقدم �ضده حل حمله ع�ضو من الأع�ضاء
االحتياطيني .
املـــادة ( ) 229
تكون �إحالة املوظفني التابعني لوحدات خمتلفة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة املتهمني
بارتك ــاب خمالف ــات �إدارية �أو مالية وقعــت باملجل ــ�س �أو مرتبط ــة مبخالفــات وقعــت فيــه ،
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�إىل جمل�س امل�ساءلة الإدارية املخت�ص بالوحدة التابع لها كل منهم بقرار من ر�ؤ�ساء تلك
الوحدات كل فيما يخ�صه بناء على طلب الرئي�س التنفيذي .
املـــادة ( ) 230
تنق�ضي امل�ساءلة الإدارية للموظف املحال بالوفاة .
املـــادة ( ) 231
ت�ستمر �إجراءات امل�ساءلة الإدارية للموظف الذي �أنهيت خدمته لأي �سبب من الأ�سباب عدا
الوفاة  ،وذلك �إذا كان قد بدئ فـي التحقيق معه قبل انتهاء اخلدمة .
ويجوز فـي املخالفات املالية التي يرتتب عليها �ضياع حق من حقوق اخلزانة العامة �إحالة
املوظف �إىل جمل�س امل�ساءلة الإدارية ولو مل يكن قد بدئ فـي التحقيق معه قبل انتهاء
اخلدمة  ،وذلك خالل ثالث �سنوات من تاريخ انتهاء اخلدمة .
املـــادة ( ) 232
دون الإخالل بحق املجل�س فـي ا�سرتداد الأموال التي يكون املوظف قد ت�سبب فـي �ضياعها ،
تكون العقوبات اجلائز توقيعها على املوظف الذي �أنهيت خدمته على النحو الآتي :
 - 1غرامة ال جتاوز الراتب الإجمايل الذي كان يتقا�ضاه املوظف فـي ال�شهر الذي
وقعت فيه املخالفة .
 - 2احلرمان من ربع مكاف�أة التقاعد �أو ربع املعا�ش بح�سب الأحوال  ،مدة ال تزيد على
�ستة �أ�شهر .
ويكون توقيع هاتني العقوبتني بقرار من جمل�س امل�ساءلة الإدارية .
املـــادة ( ) 233
على ال�سلطة املخت�صة فـي تقدير العقوبة  ،مراعاة التنا�سب بينها وبني املخالفة �أو املخالفات
املن�سوبة للموظف  ،ولهذا الغر�ض ي�ؤخذ فـي االعتبار درجة ج�سامة املخالفة والظروف
واملالب�سات التي �أحاطت بارتكابها وبظروف املوظف ال�شخ�صية وقت ارتكابها و�سوابقه من
واقع ملف خدمته .
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املـــادة ( ) 234
فـي حال توقيع �إحدى العقوبتني املن�صو�ص عليهما فـي البندين رقمي ( )7 ، 6من امل ــادة
( )210من هذه الالئحة  ،ي�ستحق املوظف عالوات وبدالت درجة الوظيف ــة التي خف�ض
�إليه ــا مبراعـ ــاة �شروط ا�ستحقاقها  ،وحتدد �أقدميته فـي هذه الوظيفة على �أ�سا�س �أقدميته
فـي الوظيفة التي خف�ض منها .
املـــادة ( ) 235
وفـي جميع الأحوال يجوز للموظف التظلم من قرار العقاب �إىل رئي�س جمل�س الأمناء خالل
�ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو علمه به علما يقينيا  ،وذلك بطلب يقدم �إىل
اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني مرفقا به امل�ستندات امل�ؤيدة له .
ويجب �أن يت�ضمن التظلم البيانات الآتية :
 - 1ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته .
 - 2رقم القرار املتظلم منه �إن وجد  ،وتاريخ �صدوره وتاريخ علم املتظلم به واملخالفة
التي �صدر القرار ب�ش�أنها والأ�سباب التي ي�ستند �إليها املتظلم .
املـــادة ( ) 236
على املعنيني باجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني ت�سجيل التظلمات فور تقدميها فـي ال�سجل
املعد لذلك برقم م�سل�سل مع بيان ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته ورقم القرار املتظلم منه
وتاريخ �صدوره والعقوبة املوقعة عليه واملخالفة املن�سوبة �إليه وامل�ستندات املرفقة بالتظلم ،
و�إعداد ملف با�سم املتظلم بذات رقم التظلم يودع فيه �أ�صل التظلم وامل�ستندات املرفقة به .
املـــادة ( ) 237
على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني �إحالة ملف التظلم �إىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص
بال�ش�ؤون القانونية  ،وعلى هذا التق�سيم �ضم حما�ضر التحقيق وغريها من امل�ستندات ذات
ال�صلة بالقرار املتظلم منه  ،وبحث التظلم و�إعداد مذكرة بنتيجة هذا البحث تت�ضمن
الآتي :
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 - 1ملخ�صا بالوقائع يبني فيه تاريخ تقدمي التظلم واملخالفة �أو املخالفات املن�سوبة
للموظف والأ�سباب التي بني عليها القرار املتظلم منه وتاريخ علم املذكور بالقرار
والأ�سباب التي ي�ستند �إليها فـي التظلم .
 - 2التو�صية التي خل�صت �إليها نتيجة بحث التظلم .
املـــادة ( ) 238
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص بال�ش�ؤون القانونية عر�ض ملف التظلم مرفقا به املذكرة
اخلا�صة بنتيجة بحثه على رئي�س جمل�س الأمناء لإ�صدار القرار املنا�سب  ،ولرئي�س جمل�س
الأمناء رف�ض التظلم �أو �سحب هذا القرار املتظلم منه �أو تعديله بتخفيف العقوبة .
وفـي جميع الأحوال يجب البت فـي التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ويعترب
م�ضي هذا امليعاد دون البت فـي التظلم قرارا بالرف�ض .
وعلى اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني الت�أ�شري فـي �سجل التظلمات قرين رقم التظلم
برقم القرار ال�صادر فـي �ش�أنه وت�سليم املتظلم ن�سخة منه خالل ثالثة �أيام على الأكرث من
تاريخ ورود القرار �إليها .
املـــادة ( ) 239
يكون حمو العقوبات املوقعة على املوظف بانق�ضاء املدد الآتية :
� - 1ست ـ ـ ــة �أ�شهـ ـ ــر  :بالن�سبة لعقوبات اللوم والإنذار واخل�صم من الراتب مدة ال تزيد
على خم�سة �أيام .
� - 2سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :بالن�سبة لعقوبة اخل�صم من الراتب مدة تزيد على خم�سة �أيام .
� - 3سنة ون�صف  :بالن�سبة للعقوبات الأخرى .
املـــادة ( ) 240
مبراعاة حكم امل ــادة ( )239من هذه الالئحة يكون حمو العقوبات بقرار من اللجنة بناء
على طلب املوظف � ،شريطة �أن يكون �سلوكه و�أدا�ؤه الوظيفـي منذ توقيع العقوبة مر�ضيني
ويرج ــع ف ــي ذلك للثاب ــت ب�ش�أن ــه م ــن واقــع تقاريـ ــر تقوي ــم �أدائ ــه الوظيفـي ومل ــف خدمتــه
وما يبديه عنه ر�ؤ�سا�ؤه من مالحظات .
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املـــادة ( ) 241
يرتتب على حمو العقوبة اعتبارها ك�أن مل تكن بالن�سبة للم�ستقبل  ،وترفع �أوراق العقوبة
وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة املوظف .
الف�صل الرابع ع�شر
انتهـاء اخلدمــة
املـــادة ( ) 242
تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�سباب الآتية :
 - 1بلوغ �سن ال�ستني .
 - 2عدم اللياقة ال�صحية بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة بعد ا�ستنفاد املوظف �إجازاته
املر�ضية ما مل يطلب �إنهاء خدمته قبل ذلك .
 - 3اال�ستقالة .
 - 4فقد اجلن�سية العمانية .
 - 5الإحالـ ــة �إلــى التقاع ـ ــد �أو الف�صـ ــل مــن اخلدم ـ ــة بق ــرار م ــن جملـ ـ ـ ــ�س امل�ساءل ـ ــة
الإدارية .
 - 6احلكم نهائيا بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
وتعترب خدمة املوظف املحكوم عليه منتهية من تاريخ �صدور احلكم النهائي
مبعاقبته  ،ومع ذلك �إذا كان احلكم الإبتدائي �صادرا مبعاقبته اعتربت خدمته
منتهية من تاريخ �صدور هذا احلكم .
و�إذا كان احلكم النهائي بالإدانة لأول مرة �أو مع وقف تنفيذ العقوبة � ،أو كان قد
�صدر عفو �سام عن العقوبة  ،جاز للرئي�س التنفيذي �إبقاء املوظف فـي اخلدمة �إذا
ر�أى من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة
�أو طبيعتها �شريطة �أن يكون تقرير تقييم �أدائه الوظيفـي فـي ال�سنتني الأخريتني
ال يقل عن جيد جدا .
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 - 7احل�صـ ــول على تقري ــري تقييم �أداء وظيفـ ــي متتاليني مبرتبة �ضعي ــف  ،بناء علــى
تو�صية من اللجنة .
�	- 8إلغاء الوظيفة  ،وذلك دون الإخالل بحكم املـادة ( )255من هذه الالئحة .
 - 9الإعفاء �أو الف�صل من اخلدمة ب�أمر �أو مر�سوم �سلطاين .
 - 10الوفاة .
املـــادة ( ) 243
للرئي�س التنفيذي بناء على تو�صية اللجنة وموافقة جمل�س الأمناء � ،إ�صدار قرار مبد
خدمة املوظف الذي يبلغ �سن ال�ستني وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�	- 1أن تقت�ضي م�صلحة العمل هذا املد .
�	- 2أن تكون الوظيفة التي ي�شغلها املوظف من غري الوظائف النمطية .
 - 3االنتهاء من اتخاذ �إجراءات املد قبل بلوغ املوظف �سن التقاعد بثالثة �أ�شهر على
الأقل .
�	- 4أن يكون املد ل�سنة واحدة قابلة للتجديد ومبا ال يزيد على خم�س �سنوات .
وفـي حال مد اخلدمة وفقا حلكم هذه املادة تعترب مدة خدمة املوظف مت�صلة ويخ�ضع
فـي كافة �ش�ؤونه الوظيفية لأحكام هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 244
تنتهي خدمة املوظف الذي ي�شغل �إحدى الوظائف امل�ؤقتة لأحد الأ�سباب الآتية :
�	- 1إلغاء الوظيفة .
 - 2انتهاء مدة العقد دون جتديد .
 - 3ع ــدم اللياقـ ــة ال�صحية بق ــرار من اجلهة الطبي ــة املخت�ص ــة بعد ا�ستنفاد املوظـ ــف
الإجازة املر�ضية امل�ستحقة له وفقا للعقد .
�	- 4إنهاء العقد ب�إرادة �أي من طرفيه وفقا لأحكامه قبل انتهاء مدته .
 - 5احلك ــم نهائي ــا عل ــى املوظف بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرميــة خملــة بال�شـرف
�أو الأمانة .
 - 6الوفاة .
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املـــادة ( ) 245
على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني اتخاذ الإجراءات الآتية :
�	- 1إن�شاء �سجالت دائمة لقيد تواريخ ميالد املوظفني والتواريخ املحددة لبلوغهم
�سن التقاعد  ،ويكون القيد فيها من واقع �شهادات ميالدهم �أو �شهادات تقدير
ال�سن بح�سب الأحوال .
� - 2إخطار املوظف بالتاريخ املحدد النتهاء خدمته قبل حلول هذا التاريخ بثالثة �أ�شهر
على الأقل .
املـــادة ( ) 246
يلزم ل�صحة اال�ستقالة ا�ستيفاء ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون مكتوبة وموقعة من املوظف .
� - 2أن تكون غري مقيدة ب�شرط .
� - 3أن ي�صدر قرار بقبولها من الرئي�س التنفيذي .
وتقدم اال�ستقالة �إىل الرئي�س التنفيذي من خالل الرئي�س املبا�شر ثم اجلهة املخت�صة
ب�ش�ؤون املوظفني .
املـــادة ( ) 247
على الرئي�س التنفيذي البت فـي طلب اال�ستقالة بالقبول �أو الرف�ض خالل �أجل ال يجاوز
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب انق�ضاء هذا الأجل دون البت فـي الطلب قبوال
�ضمنيا لال�ستقالة .
وللرئي�س التنفيذي خالل الأجل امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة �إرجاء تاريخ قبول
اال�ستقالة �إىل تاريخ الحق لأ�سباب تتعلق مب�صلحة العمل مبا اليجاوز ثالثني يوما �أخرى
و�إخطار املوظف بذلك .
املـــادة ( ) 248
اليجوز قبول ا�ستقالة املوظف املحـال �إىل امل�ساءلة الإدارية �إال بعد انتهاء �إجراءات امل�ساءلة
و�صدور قرار جمل�س امل�ساءلة الإدارية بتربءته �أو �إحالة الأوراق للرئي�س التنفيذي ملجازاته
بالعقوبة املنا�سبة � ،أو معاقبته بغري الإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة .
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املـــادة ( ) 249
علــى اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني فـي ح ــال قبول اال�ستقال ــة �إخطــار املوظــف بــذلك
وتعميــم ا�ستمــارة انف�صاله عن املجل ــ�س عل ــى جميــع التق�سيمات التنظيمية املعني ــة وفقا
للنماذج املعدة لهذا الغر�ض .
املـــادة ( ) 250
علــى املوظف اال�ستمـ ــرار فـي �أداء واجب ــات وظيفت ــه حتى �إخط ــاره كتاب ــة مبا يفيــد قب ــول
ا�ستقالته � ،أو حلني انق�ضاء الأجل املحدد للبت فـي طلب اال�ستقالة �أو الأجل املحدد لقبول
اال�ستقالة فـي حال �إرجاء البت فيها  ،وذلك بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 251
يعترب املوظف م�ستقيال فـي احلالتني الآتيتني :
�	- 1إذا تغيب عن عمله مدة ثالثــني يوما مت�صلة �أو خم�سني يوما غري مت�صلة فـي
ال�سنة  ،وتعترب خدمته منتهية من تاريخ تغيبه �إذا كانت املدة مت�صلة  ،ومن اليوم
التايل الكتمال مدة الغياب �إذا كانت غري مت�صلة  ،وذلك ما مل يعد �إىل عمله خالل
�أ�سبوع من اكتمـال �إحدى املدتني امل�شار �إليهما وقـدم عـذرا مقبوال  ،وي�ستثنى من
�شرط العودة خالل هذا الأجل من كان غيابه لعذر قهري .
وفـي حال ما �إذا عاد املوظف خالل الأجل املذكور وقدم عذرا مقبوال اعتربت مدة
غيابه �إجازة اعتيادية �إذا كان له ر�صيد منها  ،وفـي حدود ا�ستحقاقه ال�سنوي من
الإجازات االعتيادية  ،ف�إذا مل يكن له ر�صيد منها حرم من راتبه الإجمايل عن
مدة غيابه �أو جزء منه ح�سب الأحوال .
�أما �إذا عاد املوظف ومل يقدم عذرا �أو قدم عذرا غري مقبول  ،حرم من راتبه
الإجمايل عن مدة تغيبه  ،مع عدم الإخالل مب�ساءلته �إداريا .
�	- 2إذا التحق بخدمة حكومة �أو جهة �أجنبية �سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها دون
ترخي�ص من املجل�س  ،وتعترب خدمته منتهية من تاريخ التحاقه باخلدمة لدى
تلك احلكومة �أو اجلهة .
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وفـي احلالتني ال يجوز اعتبار املوظف م�ستقيال �إذا كان املجل�س قد اتخذ �ضده
�إجراءات امل�ساءلة الإدارية .
املـــادة ( ) 252
تنتهي بقوة القانون خدمة املوظف العماين الذي يفقد جن�سيته العمانية لأي �سبب من
الأ�سباب من تاريخ فقده جن�سيته .
وفـي هذه احلالة ي�ستحق املوظف تعوي�ضا يعادل راتبه الإجمايل حتى تاريخ �إخالء طرفه
من املجل�س .
املـــادة ( ) 253
�إذا عوق ــب املوظ ــف بالإحال ــة �إىل التقاعــد �أو الف�صل من اخلدمة انتهت خدمته من تاريــخ
القرار ال�صادر بالعقوبة  ،ويجب �إخالء طرفه خالل �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ �صدور
هذا القرار .
وفـي هذه احلالة ي�ستحق املوظف حتى تاريخ �إخالء طرفه من املجل�س راتبه الإجمايل
ما مل يكن موقوفا عن العمل حيث ال ي�صرف له من هذا الراتب �إال ما ي�ستحقه املوظف
املوقوف عن العمل وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 254
تكون اجلرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة متى ن�ص قانون �أو مر�سوم �سلطاين على اعتبارها
كذلك �أو �إذا كانت �شائنة وفقا لأحكام قانون اجلزاء العماين .
املـــادة ( ) 255
�إذا �ألغيت الوظيفة الدائمة نقل �شاغلها �إىل وظيفة �أخرى من ذات الدرجة �إذا كان م�ستوفيا
�شروط �شغلها  ،ف�إذا مل يكن م�ستوفيا هذه ال�شروط �أنهيت خدمته من تاريخ �إلغاء الوظيفة
وي�صرف له تعوي�ض يعادل راتبه الإجمايل حتى تاريخ �إخالء طرفه من املجل�س .
وال ي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على من ي�شغل الوظيفة الدائمة بطريق التعاقد ما مل
تقت�ض امل�صلحة العامة نقله �إىل وظيفة �أخرى �شريطة موافقته على ذلك و�إال �أنهيت
خدمته وفقا لن�صو�ص العقد .
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املـــادة ( ) 256
�إذا توفـي املوظف اعتربت خدمته منتهية من اليوم التايل للوفاة .
املـــادة ( ) 257
فـي حال وفاة املوظف  ،فعلى �أ�سرته �أو التق�سيم التنظيمي التابع له بح�سب الأحوال فور
علمهم بواقعة الوفاة �إخطار اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني وتزويدها بال�شهادة الر�سمية
الدالة على ذلك  ،وعلى تلك اجلهة �إعداد قرار �إنهاء خدمة املوظف وعر�ضه على الرئي�س
التنفيذي لالعتماد .
املـــادة ( ) 258
فـي حال وفاة املوظف يقوم املجل�س ب�صرف مبلغ مقداره (� ) 1000ألف ريال عماين لتغطية
م�صاريف اجلنازة والعزاء خالل ثالثة �أيام من تاريخ �إخطار املجل�س بوقوعها وفقا حلكم
امل ــادة ( )257من هذه الالئحة �أو فـي اليوم التايل لتاريخ علم املجل�س بوقوعها بطريقة
�أخرى بح�سب الأحوال  ،وذلك لأحد الأ�شخا�ص املحددين من قبل املتوفـى فـي ا�ستمارة
امل�ستفيدين املوقعة منه واملودعة مبلف خدمته بح�سب �أ�سبقية ترتيبهم فيها  ،وفـي حال
عدم وجود تلك اال�ستمارة �صرف املبلغ امل�شار �إليه لل�شخ�ص الذي تكفل بتغطية تلك
امل�صاريف بعد تقدمي ما يثبت ذلك .
املـــادة ( ) 259
�إذا توف ــي املوظ ــف خارج ال�سلطن ــة حتمــل املجل�س نفقات حتنيطه ونقــل جثمان ــه و�أمتعتــه
ال�شخ�صية فـي حدود ( )100مائة كيلو جرام وقيمة تذكرة �سفر جوا بالدرجة ال�سياحية
ل�شخ�ص واحد ملرافقة اجلثمان �إىل املوطن الأ�صلي للمتوفـى  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا كان املوظف موفدا فـي مهمة ر�سمية �أو فـي بعثة �أو منحة درا�سية �أو للتدريب .
�	- 2إذا كان املوظف فـي �إجازة درا�سية .
�	- 3إذا كان املوظف فـي �إجازة لأداء امتحان .
�	- 4إذا كان املوظف معارا فـي اخلارج  ،ما مل يكن النظام املطبق فـي اجلهة املعار �إليها
يق�ضـي بتحمـل تلك اجلهــة كافة النفقات املذكــورة �أو جـزء منهـا  ،وفـي احلالــة
الأخرية يتحمل املجل�س قيمة الفرق .
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و�إذا ك ــان املتوفـى زوج ــا للموظ ــف �أو ابنــا ل ــه دون احلادي ــة والع�شري ــن وكــان مقيم ــا مع ــه
فـي اخلارج حتمل املجل�س النفقات امل�شار �إليها عدا نفقات نقل الأمتعة ال�شخ�صية  ،وذلك
دون الإخالل بالنظام املطبق فـي هذا ال�ش�أن فـي اجلهة املعار �إليها املوظف على النحو
املن�صو�ص عليه فـي البند ( )4من الفقرة الأوىل من هذه املادة .
املـــادة ( ) 260
فـي حال وفاة املوظف العماين �أثناء العمل بال�سلطنة  ،حتمل املجل�س نفقات نقل جثمانه
من مكان الوفاة �إىل مدفنه �أو منزله �أو بلدته بح�سب رغبة �أ�سرته .
املـــادة ( ) 261
فـي حال وفاة املوظف غري العماين بال�سلطنة �أو زوجه �أو �أحد �أبنائه دون احلادية والع�شرين
املقيمني معه  ،حتمل املجل�س نفقات حتنيط ونقل اجلثمان ونقل الأمتعة ال�شخ�صية
للمتوفـى فـي حدود ( )100مائة كيلو جرام وقيمة تذكرة �سفر جوا بالدرجة ال�سياحية
ل�شخ�ص واحد ملرافقة اجلثمان �إىل املوطن الأ�صلي للمتوفـى .
و�إذا كان املتوفـى هو املوظف ومل يكن له مرافق بال�سلطنة  ،تعني على اجلهة املخت�صة
ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد قائمة ب�أغرا�ضه و�أمتعته ال�شخ�صية وجتميعها وتغليفها وتخزينها
واالت�صال بورثته للتن�سيق معهم ب�ش�أن طريقة ومكان �إر�سالها �إليهم �أو كيفية التخل�ص
منها  ،ويتحمل املجل�س كافة النفقات الالزمة لذلك .
املـــادة ( ) 262
تنتهي خدمة املوظف غري العماين بانتهاء مدة العقد املربم معه دون جتديده ما مل تنته
قبل ذلك لأحد الأ�سباب املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة (  ) 242من هذه الالئحة .
وللمجل�س �أو املوظف �إنهاء العقد فـي �أي وقت دون �إبداء �أ�سباب �شريطة �إخطار الطرف
الآخر برغبته فـي ذلك قبل ثالثة �أ�شهر على الأقل حت�سب �ضمن مدة اخلدمة الفعلية
للموظف وت�صرف له عنها كافة م�ستحقاته الوظيفية  ،وللمجل�س التنازل عن حقه فـي
مهلة الإنذار املذكورة �إذا اقت�ضت ذلك ظروف املوظف ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك .
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وي�ستحق املوظف راتبه الإجمايل حتى �آخر يوم عمل له باملجل�س  ،كما ي�ستحق تعوي�ضا
نقديا عن كامل ر�صيده من الإجازات االعتيادية بالإ�ضافة �إىل منحة نهاية اخلدمة
ونفقات الرتحيل �إىل وطنه ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 263
على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد م�شروعات قرارات �إنهاء خدمة املوظفني
وعر�ضها على الرئي�س التنفيذي العتمادها بعد ا�ستيفاء كافة ال�شروط والإجراءات
املتطلبة قانونا لذلك  ،و�إذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب بلوغ املوظف �سن ال�ستني تعني على
تلك اجلهة �إعداد م�شروع القرار قبل التاريخ املحدد لبلوغ هذه ال�سن ب�شهر واحد على
الأقل .
وعلى اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني تزويد املوظف �أو ذوي ال�ش�أن بح�سب الأحوال بن�سخة
من قرار �إنهاء اخلدمة و�إر�سال ن�سخة �أخرى منه �إىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص مرفقا
بها بيانا بعدد �سنوات خدمة املوظف و�آخر راتب �أ�سا�سي كان يتقا�ضاه لغر�ض �صرف منحة
نهاية اخلدمة والبدل النقدي لر�صيد الإجازات االعتيادية وغريها من امل�ستحقات املالية
الوظيفية الأخرى  ،و�إيداع ن�سخة ثالثة من القرار مبلف خدمة املوظف و�إر�ساله خالل
�أ�سبوعني على الأكرث من تاريخ �صدور القرار ل�صندوق تقاعد موظفـي اخلدمة املدنية
التخاذ الالزم ل�صرف امل�ستحقات التقاعدية .
املـــادة ( ) 264
فـي حال �إنهاء خدمة املوظف ت�صرف له كافة م�ستحقاته املالية حتى تاريخ �إخالء طرفه
من املجل�س  ،و�إذا كان �إنهاء اخلدمة ب�سبب االنقطاع عن العمل عقب �إجازة رخ�ص له بها
ت�صرف له كافة م�ستحقاته املالية حتى تاريخ انتهاء تلك الإجازة .
املـــادة ( ) 265
على املوظف الذي انتهت خدمته ل�سبب غري الوفاة  ،االلتزام بالآتي :
�	- 1إزالة �أغرا�ضه ومقتنياته ال�شخ�صية من مرافق املجل�س .
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 - 2ت�سليم ما قد يكون فـي عهدته �أو حيازته من �أموال وممتلكات للتق�سيمات التنظيمية
املعنية باملجل�س .
�	- 3إخالء طرفه من كافة التق�سيمات التنظيمية املعنية باملجل�س  ،وا�ست�صدار �شهادة
من اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني تفيد عدم وجود مطالبات للمجل�س قبله .
املـــادة ( ) 266
على اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني بناء على طلب املوظف الذي انتهت خدمته تزويده
ب�شهادة خربة يبني فيها تاريخ التحاقه بالعمل والوظائف التي كان ي�شغلها وتاريخ انتهاء
اخلدمة و�آخر راتب �إجمايل كان يتقا�ضاه من املجل�س .
الف�صل اخلام�س ع�شر
م�ستحقات نهاية اخلدمــة
املـــادة ( ) 267
ت�صرف منحة نهاية اخلدمة للموظفني العمانيني الذين تنتهي خدماتهم  ،وذلك وفقا
للأحكام املقررة فـي هذا ال�ش�أن مبوجب قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية .
الف�صل ال�ساد�س ع�شر
�أحكام ختامية
املـــادة ( ) 268
ي�ستحق املوظفون املوجودون فـي اخلدمة فـي تاريخ العمل بهذه الالئحة الرواتب املبينة
قرين الدرجات املالية التي ي�شغلونها فـي هذا التاريخ وفقا جلداول الدرجات والرواتب
والعالوات الدورية الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة � ،أو رواتبهم التي و�صلوا
�إليها فـي هذا التاريخ م�ضافا �إليها عالوة من عالواتها �أيهما �أكرب  ،وذلك دون الإخالل
با�ستحقاق العالوة الدورية فـي موعدها .
املـــادة ( ) 269
يثبت املوظفون العمانيون الذين ي�شغلون درجات دائمة بطريق التعاقد باملجل�س على
الوظائــف الدائمــة التــي تتنا�ســب مـع م�ؤهالتهم العلميــة ومــدد خرباتهــم العمليــة وفقــا
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جلــدول الوظائف الدائمة املعتمــد مــن الرئيــ�س التنفيـذي  ،وي�ستحق املذكورون الــرواتب
والبدالت واملزايا واحلقوق املقررة للوظائف املثبتني عليها من تاريخ التثبيت �أو يحتفظ
لهم ب�صفة �شخ�صية بالرواتب والبدالت التي كانوا يتقا�ضونها قبل التثبيت عدا البدل
املرتبط بطبيعة الوظيفة �إذا كانت �أكرب  ،وذلك دون الإخالل با�ستحقاقهم العالوة الدورية
فـي موعدها .
ويكون التثبيت بعد اعتماد جدول الوظائف الدائمة بقرار من الرئي�س التنفيذي  ،و�إىل
حني العمل بنظام الت�صنيف والرتتيب واعتماد جدول الوظائف الدائمة باملجل�س يكون
املعول عليه فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة هو نظام الدرجات املالية و�شروط �شغلها الواردة
بامللحق رقم ( )11املرفق بهذه الالئحة .
املـــادة ( ) 270
تكون �أقدمية موظفي املجل�س املثبتني على وظائف دائمة وفقا للآتي :
 - 1املثبتون على وظائف درجتها املالية معادلة للدرجات املالية التي كانوا ي�شغلونها
بطريق التعاقد  ،تكون �أقدميتهم فيها من تاريخ العقد املربم معهم .
 - 2املثبتون على وظائف درجاتها املالية �أعلى من الدرجات املالية التي كانوا ي�شغلونها ،
تكون �أقدميتهم فيها من تاريخ التثبيت .
املـــادة ( ) 271
ي�ستحق موظفو املجل�س عالوة غالء املعي�شة املقررة للموظفني اخلا�ضعني لأحكام قانون
اخلدمة املدنية بذات الفئات ووفقا للقواعد ال�صادرة من وزارة املالية فـي هذا ال�ش�أن على
النحو املن�صو�ص عليه فـي جدول عالوة غالء املعي�شة الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق .
املـــادة ( ) 272
ت�سري على موظفي املجل�س �أي زيادات فـي الرواتب والبدالت والعالوات وغريها من املزايا
التي تتقرر للموظفني اخلا�ضعني لأحكام قانون اخلدمة املدنية �أو �أي قانون �آخر .
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امللحـــق رقـــم ()1
جداول الدرجات والرواتب والعالوات الدورية
وجدول عالوة غالء املعي�شة
�أوال  :اجلدول الأكادميي :
الدرجــــــة

مربـــوط الدرجــــة

العـــالوة الدوريـــــة

اخلا�صـــــة
�أ
ب
ج
د
هـ

�أمــــر �ســــام
2500
1900
1350
700
450

80
60
50
20
8

ثانيا  :جدول وظائف هيئة التدري�س والتدريب :
الدرجــــــة

مربـــوط الدرجــــة

العـــالوة الدوريـــــة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2500
1900
1350
945
825
625
575
495
425

80
60
50
18
18
15
12
12
8
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ثالثا  :جدول الوظائف الفنية :
الدرجــــــة

مربــــوط الدرجــــة

العـــــالوة الدوريـــــة

أ�
ب
ج

2500
1900
1350
1185
945
825
625
575
495
425
330
300

80
60
50
18
18
15
15
12
12
8
8
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

رابعا  :جدول الوظائف الإدارية واحلرفية واخلدمات املعاونة :
الدرجــــــة

مربــوط الدرجــــة

العـــــالوة الدوريــــة

أ�
ب
ج

2500
1900
1350
1210
825
750

80
60
50
30
18
18

1
2
3
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تابع رابعا  :جدول الوظائف الإدارية واحلرفية واخلدمات املعاونة :
الدرجـــــــة

مربــــوط الدرجــــة

العـــــالوة الدوريــــة

4

680

15

5

575

15

6

495

12

7

425

8

8

330

8

9

300

6

10

265

6

11

225

6

12

210

6

13

205

5

14

200

5

15

195

5

16

165

4

* ملحوظة  :تخ�ص�ص الدرجات من (� )1إىل ( )10ل�شاغلي الوظائف الإدارية والدرجات
من(� )11إىل ( )16ل�شاغلي الوظائف احلرفية واخلدمات املعاونة .
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خام�سا  :جدول عالوة غالء املعي�شة ل�شاغلي وظائف جميع اجلداول :
الدرجــــــــة

فئـــــة العـــــــالوة

أ�
ب
ج

50
50
50
50
60
50
50
50
50
50
60
60
60
80
80
80
80
90
90
90
100

د
هـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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امللحـــق رقـــم ()2
بدالت ال�سكـــن والكهربــاء واملــاء والهاتــف
�أوال� :شاغلو الوظائف الأكادميية :
الدرجة
أ�
ب
ج
د
هـ

بـدل ال�سكــن
عماين غري عماين
500
500
500
412
412

250
250
250
200
125

بدل الكهرباء بدل املاء بدل الهاتف
36
36
36
36
36

8
8
8
8
8

15
15
15
15
15

ثانيا � :شاغلو وظائف هيئة التدري�س والتدريب :
الدرجة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

بـدل ال�سكــن
عماين غري عماين
250
500
250
500
250
500
200
412
200
412
125
312
125
312
125
312
125
225

بدل الكهرباء بدل املاء بدل الهاتف
36
36
36
36
36
36
30
30
15

8
8
8
8
8
7
7
7
6

15
15
15
15
15
15
15
15
ــــ
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ثالثا � :شاغلو الوظائف الفنية :
الدرجة

بـدل ال�سكــن

بدل الكهرباء بدل املاء بدل الهاتف

عماين غري عماين
�أ

500

250

36

8

15

ب

500

250

36

8

15

ج

500

250

36

8

15

1

500

250

36

8

15

2

412

200

36

8

15

3

412

200

36

8

15

4

312

125

36

8

15

5

312

125

30

8

15

6

312

125

30

7

15

7

225

125

15

7

15

8

225

75

15

7

ـــ

9

180

75

15

6

ـــ
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رابعا � :شاغلو الوظائف الإدارية :
بـدل ال�سكــن
الدرجة
عماين غري عماين
250
500
�أ
250
500
ب
ج
250
500
250
500
1
200
412
2
200
412
3
200
412
4
125
312
5
125
312
6
125
225
7
75
225
8
75
87
9
75
62
10

بدل الكهرباء بدل املاء بدل الهاتف
36
36
36
45
45
45
45
30
30
15
15
15
12

8
8
8
10
10
10
10
7
7
6
6
5
5

18
18
18
18
18
18
18
18
18
ــ
ــ
ــ
ــ

خام�سا � :شاغلو الوظائف احلرفية واخلدمات املعاونة :
الدرجة
11
12
13
14
15
16

بـدل ال�سكــن
عماين غري عماين
75
60
75
60
75
60
75
60
75
60
75
60

بدل الكهرباء بدل املاء بدل الهاتف
11
10
10
8
8
8

4
3
3
3
3
3

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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امللحـــق رقـــم ()3
بـــدل طبيعــــة العمــــل
الـوظـيـفـــــــة

مقدار البدل بالريال العماين �شهريا

طبـ ـ ـ ـ ــاع

15

احلار�س املدين

37.500
امللحـــق رقـــم ()4
بــــــدل الإدارة

الـوظـيـفـــــــة

مقدار البدل بالريال العماين �شهريا

الرئي�س التنفيذي

500

م�ساعدو الرئي�س التنفيذي
 -رئي�س مركز املحاكاة

400

مدير دائرة �أكادميية
 -مدير دائرة مبركز املحاكاة

100

رئي�س ق�سم �أكادميي
 -رئي�س ق�سم طبي مبركز املحاكاة

75
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امللحـــق رقـــم ()5
بدل العيادة ل�شاغلي وظائف بع�ض اجلدول الأكادميي
الوظيفــة  /الدرجـــة

مقدار البدل بالريال العماين �شهريا

الرئي�س التنفيذي � -أ

600

ب

450

ج

300
امللحـــق رقـــم ()6
بـــدل التدريـــ�س
ل�شاغلي وظائف اجلدول الأكادميي

الدرجـــــة

مقدار البدل بالريال العماين �شهريا

�أ

400

ب

300

ج

240
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امللحـــق رقـــم ()7
بــــــــدل املجلــــــــــ�س
�أوال  :الرئيـ ــ�س التنفي ــذي  ،وجميع موظفــي املجل�س �شاغلــي الوظائـف بجميـع اجلـداول
من الدرجات الآتية :
الوظيفــة  /الدرجـــة

مقدار البدل بالريال العماين �شهريا

الرئي�س التنفيذي
�أ
ب
ج
د
هـ

368
438
333
236
123
79

ثانيا � :شاغلو وظائف هيئة التدري�س والتدريب من الدرجات الآتية :
الدرجـــــــة

مقدار البدل بالريال العماين �شهريا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

438
333
236
178
142
124
94
86
74
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ثالثا � :شاغلو وظائف اجلدول الفني من الدرجات الآتية :
الدرجـــــــة

مقدار البدل بالريال العماين �شهريا

�أ

438

ب

333

ج

236

1

178

2

142

3

124

4

94

5

86

6

74

7

64

8

50

9

45
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امللحـــق رقـــم ()8
�إيجار ال�سكن ومبلغ الت�أثيث املقرر للموظفني غري العمانيني
قيمة
الإيجار ال�شهري

قيمة الت�أثيث

 اجلدول الأكادميي من (�أ) �إىل (د) . -جدول هيئة التدري�س من (� )1إىل (. )4

400

3500

 اجلدول الأكادميي (هـ) . -جدول هيئة التدري�س والتدريب (. )5

350

2500

 -اجلدوالن الإداري والفني من (�أ) �إىل(. )2

400

3000

 جدول هيئة التدري�س والتدريب من (� )6إىل (. )9 -اجلدوالن الإداري والفني من (� )3إىل(. )6

350

2500

 اجلدول الإداري (. )8( ، )7 -اجلدول الفني (. )7

200

2000

باقي الدرجات

100

1000

الدرجـــة
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امللحـــق رقـــم ()9
بدل ال�سفر فـي املهمات الر�سمية والتدريب داخل وخارج ال�سلطنة
�أوال  :فئات بدل ال�سفر فـي املهمات الر�سمية والتدريب داخل ال�سلطنة :
الدرجـــة

قيمة البدل عن الليلة الواحدة

 الرئي�س التنفيذي وم�ساعدو الرئي�س اجلدول الأكادميي من (�أ) �إىل(هـ) . جـ ــدول هيئـ ــة التدريـ ـ ــ�س والتدري ــب من ()1�إىل (. )5
 اجلدوالن الإداري والفني من (�أ) �إىل (. )2 ج ـ ــدول هيئ ـ ــة التدريـ ــ�س والتدريـ ــب مـن ()6�إىل(. )9
 اجلدوالن الإداري والفني من (� )3إىل (. )6باقي الدرجات

60
45

35
25

ثانيا  :فئات بدل ال�سفر فـي املهمات الر�سمية خارج ال�سلطنة :
الدرجـــة

قيمة البدل عن اليوم الواحد

 الرئي�س التنفيذي وم�ساعدو الرئي�س اجلدول الأكادميي من (�أ) �إىل(هـ) . جـ ــدول هيئـ ــة التدريـ ـ ــ�س والتدري ــب من ()1�إىل (. )5
 اجلدوالن الإداري والفني من (�أ) �إىل (. )2 ج ـ ــدول هيئ ـ ــة التدريـ ــ�س والتدريـ ــب مـن ()6�إىل(. )9
 اجلدوالن الإداري والفني من (� )3إىل (. )6باقي الدرجات

200
150
120
95
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قواعد ا�ستحقاق و�صرف بدل ال�سفر فـي مهمات ر�سمية والتدريب داخل وخارج
ال�سلطنة :
 - 1ي�ستحق البدل عن كل يوم �إذا كان الإيفاد خارج ال�سلطنة وعن كل ليلة �إذا كان الإيفاد
داخلها .
 - 2فـي حالة �إيفاد وفد فـي مهمة ر�سمية يكون بدل ال�سفر امل�ستحق لرئي�س الوفد بذات
فئة �أكرب بدل م�ستحق لأي ع�ضو من �أع�ضائه .
 - 3يكون بدل ال�سفر امل�ستحق للموظف املوفد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل ال�سلطنة
فـي حالة عدم املبيت بن�سبة ( )%50من قيمة البدل املقرر عن كل ليلة .
 - 4ي�شرتط ال�ستحقاق املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل ال�سلطنة بدل
�سفر �أن ال تقل امل�سافة بني مقر عمله ومكان �أداء املهمة الر�سمية عن( )150كيلومرت .
� - 5إذا تكفل املجل�س �أو �أي جهة �أخرى داخلية �أو خارجية بال�سكن �أو الأكل للموظف املوفد
فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب خارج �أو داخل ال�سلطنة  ،ا�ستحق املوظف البدل على
النحو الآتي :
�أ  -بن�سبة ( )%75من قيمة البدل املقرر �إذا كان الإيفاد خارج ال�سلطنة .
ب  -بن�سبة ( )%50من قيمة البدل املقرر �إذا كان الإيفاد داخل ال�سلطنة .
 - 6يح�سب بدل ال�سفر فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب من يوم �سفر املوظف حتى تاريخ
عودته على �أال يتجاوز هذا التاريخ اليوم الثالث بعد انتهاء املهمة الر�سمية �أو التدريب
�إذا كان ال�سفر خارج ال�سلطنة واليوم التايل النتهائها �إذا كان داخل ال�سلطنة  ،ويجب
حتديد تاريخ ال�سفر والعودة على هذا النحو بقرار الإيفاد .
 - 7ي�صرف بدل ال�سفر فـي مهمة ر�سمية خارج ال�سلطنة على النحو الآتي :
�أ  -بن�سبة ( )%100عن الثالثني يوما الأوىل .
ب  -بن�سبة ( )%70عن الأيام التي تزيد على ذلك .
 - 8ي�صرف بدل ال�سفر للتدريب خارج ال�سلطنة على النحو الآتي :
�أ  -بن�سبة ( )%100عن الثالثني يوما الأوىل .
ب  -بن�سبة ( )%70عن الأيام الثالثني يوما التالية .
ج  -بن�سبة ( ) %50عن الأيام التي تزيد على ذلك .
� - 9إذا متت زيادة بدالت ال�سفر فـي املهمات الر�سمية والتدريب واملخ�ص�صات الأخرى داخل
ال�سلطنة بالن�سبة ملوظفي اخلدمة املدنية مينح موظف املجل�س البدل الأكرب .
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امللحـــق رقـــم ()10
املالب�س التي متنح ل�شاغلي بع�ض الوظائف
الوظيفــة

املــــــــــالب�س

املوظفـ ـ ــون واملرا�سل ـ ــون
والفرا�شون وال�سائقون
واحلرا�س والعمال

ي�صرف للعماين الرجل د�شدا�شتني وم�صرين عند بداية
اخلدمة وفـي بداية كل عام  ،و�إن كان غري عماين يجوز �أن
ي�صرف له بنطلونان وقيم�صان بذات العدد والطريقة ،
وي�صرف للمر�أة ف�ستانني و�سروالني وغطاء للر�أ�س بنف�س
الطريقة  ،ويجوز �صرف قيمة هذا اللب�س نقدا للموظف
بناء على طلبه وفقا لل�سعر الذي يحدده مدير ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية .

امللحـــق رقـــم ()11
�شـــروط �شغـــل الدرجـــات
�أوال  :الدرجة اخلا�صة :
الدرجـــــة

مر�ســوم �سلطانــي �ســـام
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ثانيا  :الوظائف الأكادميية :
الدرجـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة �أو الدرجة

�أ

 دكتوراه فـي الطب �أو بكالوريو�س الطب واجلراحة و ال�شهادة الطبية الرفيعة ( � ) Exit qualificationأو ما يعادلها�أو دكتوراه �أو م�ؤهل عال معرتف به و
 -خربة ملدة (� )4سنوات على الأقل فـي م�ست�شفى �أو جامعة معرتف بها .

ب

 دكتوراه فـي الطب �أو بكالوريو�س الطب واجلراحة و ال�شهادة الطبية الرفيعة( � ) Exit qualificationأو ما يعادلها�أو دكتوراه �أو م�ؤهل عال معرتف به و
 -خربة ملدة �سنتان على الأقل فـي م�ست�شفى �أو جامعة معرتف بها .

ج

 دكتوراه فـي الطب �أو بكالوريو�س الطب واجلراحة و م�ؤهـ ــل ع ـ ــال معتـ ــرف بــه �أو ما يعادله ـ ـ ــا �أو دكت ـ ـ ــوراه �أو ما يعادله ـ ـ ــا�أو ماج�ستري وخربة ملدة �سنتان فـي م�ست�شفى �أو جامعة معرتف بها �أو
� -أكمل بنجاح فرتة تدريب تخ�ص�صي ال تقل عن (� )3سنوات .

د

 دكتوراه فـي الطب �أو بكالوريو�س الطب واجلراحة و -وخربة ملدة �سنتان فـي م�ست�شفى �أو جامعة معرتف بها �أو ماج�ستري .

هـ

 بكالوريو�س الطب واجلراحة و �أن يكون قد �أنهى فرتة االمتياز بنجاح فـي م�ست�شفى معرتف به و� -أن يكون م�سجال كطبيب عام .

ثالثا  :وظائف �أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب :
الدرجـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

1

�أ -دكتوراه �أو ما يعادلها وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيقة .

2

�أ -دكتوراه �أو ما يعادلها وخربة (� )8سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ب  -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيفة .
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تابع ثالثا  :وظائف �أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب :
الدرجـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

3

�أ  -دكتوراه �أو ما يعادلها وخربة (� )6سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ب  -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة (� )8سنوات فـي جمال الوظيفة .

4
5

6

7

8

9

�أ  -دكتوراه �أو ما يعادلها وخربة (� )4سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ب  -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة (� )6سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -م�ؤهل جامعي وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيفة .
�أ -دكتوراه �أو ما يعادلها �أو
ب  -ماج�ستري �أو ما يعادله وخربة (� )4سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -م�ؤهل جامعي �أو ما يعادلها وخربة (� )8سنوات فـي جمال الوظيفة .
�أ -م�ؤهل جامعي �أو ما يعادلها وخربة (� )6سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ب  -دبلومان ال تقل مدتهـما عن (� )4سنــوات بعد �شهــادة دبلــوم التعلي ــم
العـام �أو ما يعادلـها وخبـرة (� )7سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -دبلوم ال تقل مدتـه عـ ــن (� )3سنـوات بعد �شهادة دبل ــوم التعليم العــام
�أو ما يعادلها وخربة (� )9سنوات فـي جمال الوظيفة .
�أ -م�ؤهل جامعي وخربة (� )4سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ب  -دبلومـ ــان ال تقل مدتهما عن (� )4سنـ ــوات بعد �شهـ ــادة دبلــوم التعليم
العـام �أو ما يعادلـها وخبـرة (� )5سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -دبل ــوم ال تقل مدت ـ ــه عن (� )3سنـوات بعد دبلوم التعليم العـ ـ ــام �أو ما
يعادله وخربة (� )7سنوات فـي جمال الوظيفة .
�أ  -م�ؤهل جامعي وخربة �سنتني فـي جمال الوظيفة �أو
ب  -دبلومان ال تقل مدتهما عن (� )4سنوات بعد �شهـادة دبلـ ــوم التعليـ ــم
العـام �أو ما يعادلـها وخبـرة (� )3سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -دبل ــوم ال تقل مدت ـ ـ ــه عن (� )3سن ـ ـ ـ ــوات بعد دبل ـ ـ ـ ــوم التعلي ـ ــم الع ــام
�أو ما يعادلها وخربة (� )5سنوات فـي جمال الوظيفة .
�أ -م�ؤهل جامعي �أو
ب  -دبلــوم ال تقــل مدتهم ـ ــا عن (� )3سن ـ ــوات بعد �شهــادة دبلــوم التعليــم
العـام �أو ما يعادلـها وخبـرة �سنتان فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -دبلـوم ال تقـل مدته عن (� )3سنوات بعد �شهادة دبلــوم التعليــم الع ــام
�أو ما يعادلها وخربة (� )4سنوات فـي جمال الوظيفة .
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رابعا  :الوظائف الفنية :
الدرجـــة

�أ

ب

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة �أو الدرجة
�أ -دكتوراه وخربة (� )12سنة فـي جمال الوظيفة �أو
ب -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة (� )14سنة فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -م�ؤهل جامعي وخربة (� )18سنة فـي جمال الوظيفة �أو
د -دبلومـ ــان ال تقـ ــل مدتهم ــا عن (� )4سنوات بعد �شهادة دبل ـ ــوم التعليـم
العام �أو ما يعادلها وخربة (� )22سنة فـي جمال الوظيفة �أو
هـ  -دبل ــوم ال تق ــل مدت ــه عن �سنتي ــن بعد �شهـ ــادة دبلــوم التعليــم العــام
�أو ما يعادلها وخربة (� )18سنة فـي جمال الوظيفة .
�أ  -دكتوراه وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ب  -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة (� )12سنة فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -م�ؤهل جامعي وخربة (� )16سنة فـي جمال الوظيفة �أو
د -دبلومان ال تقل مدتهما عن (� )4سنوات بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة (� )18سنة فـي جمال الوظيفة �أو
هـ  -دبلـ ــوم ال تق ــل مدت ــه عن �سنتيـن بعد �شهــادة دبلــوم التعلي ــم العــام
�أو ما يعادلها وخربة (� )20سنة فـي جمال الوظيفة .

ج

�أ -دكتوراه وخربة (� )8سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ب  -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -م�ؤهل جامعي وخربة (� )14سنة فـي جمال الوظيفة �أو
د  -دبلومان ال تقل مدتهما عن (� )4سنوات بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة (� )16سنة فـي جمال الوظيفة �أو
هـ  -دبلوم ال تقل مدته عن �سنتني بعد �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما
يعادلها وخربة (� )18سنة فـي جمال الوظيفة .

1

�أ -دكتوراه وخربة (� )6سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ب -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج -م�ؤهل جامعي وخربة (� )12سنة فـي جمال الوظيفة �أو
د -دبلومان ال تقل مدتهما عن (� )4سنوات بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة (� )14سنة فـي جمال الوظيفة �أو
هـ  -دبلوم ال تقل مدته عن �سنتني بعد �شهادة دبلــوم التعليــم العـام �أو ما
يعادلها وخربة (� )16سنة فـي جمال الوظيفة �أو
و� -شه ـ ــادة دبل ـ ـ ــوم التعلي ــم العـام �أو ما يعادلهـ ـ ـ ــا وخب ـ ـ ـ ــرة (� )24سن ـ ـ ـ ــة
فـي جمال الوظيفة .
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تابع رابعا  :الوظائف الفنية :
الدرجـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة �أو الدرجة

2

�أ -دكتوراه وخربة (� )4سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ب  -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة (� )8سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -م�ؤهل جامعي وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
د  -دبلومان ال تقل مدتهما عن (� )4سنوات بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
هـ  -دبل ــوم ال تقــل مدته عن (� )3سنــوات بعد �شهـادة دبلوم التعليم العـام
�أو ما يعادلها وخربة (� )12سنة فـي جمال الوظيفة �أو
و � -شهادة دبلوم ال تقل مدته عن �سنتني بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة (� )14سنة فـي جمال الوظيفة �أو
ز� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها وخربة (� )20سنة فـي جمال
الوظيفة .

3

4

�أ  -دكتوراه وخربة �سنتني فـي جمال الوظيفة �أو
ب  -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة (� )6سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -م�ؤهل جامعي وخربة (� )8سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
د  -دبلومان ال تقل مدتهما عن (� )4سنوات بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
هـ � -شهـادة دبلوم ال تق ــل مدته عن (� )3سنوات بعد �شهادة دبلــوم التعلي ــم
العام �أو ما يعادلها وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
و � -شهادة دبلوم ال تقل مدته عن �سنتني بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة (� )12سنة فـي جمال الوظيفة �أو
ز� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها وخربة (� )16سنة فـي جمال الوظيفة .
�أ -دكتوراه �أو
ب  -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة (� )4سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -م�ؤهل جامعي وخربة (� )6سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
د -دبلومان ال تقل مدتهما عن (� )4سنوات بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة (� )6سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
هـ � -شه ــادة دبلوم ال تقل مدته عن (� )3سنوات بعد �شهـادة دبل ــوم التعليم
العام �أو ما يعادلها وخربة (� )8سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
و  -دبل ــوم ال تق ـ ـ ــل مدت ـ ــه عن �سنتي ـ ــن بعد �شهـ ــادة دبلـوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة (� )10سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ز� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها وخربة (� )13سنة فـي جمال الوظيفة .
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تابع رابعا  :الوظائف الفنية :
الدرجـــة

5

6

7

8
9

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة �أو الدرجة
�أ -ماج�ستري �أو ما يعادلها وخربة �سنتني فـي جمال الوظيفة �أو
ب -م�ؤهل جامعي وخربة (� )4سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -دبلومان ال تقل مدتهما عن (� )4سنوات بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة � 4سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
د  -دبلوم ال تقل مدته عن (� )3سنوات بعد �شه ـ ــادة دبلــوم التعلي ــم العـام
�أو ما يعادلها وخربة (� )6سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
هـ  -دبلوم ال ت ــقل مدتــه عن �سنتي ــن بعد �شه ــادة دبل ــوم التعليــم العـ ــام
�أو ما يعادلها وخربة (� )8سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
و� -شهـ ــادة دبل ـ ـ ــوم التعليـ ـ ــم العــام �أو ما يعادله ـ ــا وخبـ ــرة (� )10سنـ ـ ــوات
فـي جمال الوظيفة .
�أ  -ماج�ستري �أو
ب  -م�ؤهل جامعي وخربة �سنتني فـي جمال الوظيفة �أو
ج  -دبلومان ال تقل مدتهما عن (� )4سنوات بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة �سنتني فـي جمال الوظيفة �أو
د  -دبلـ ــوم ال تق ــل مدت ــه عن (� )3سنوات بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة (� )4سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
هـ  -دبلوم ال تقـل مدت ــه عن �سنتيـ ــن بعد �شه ـ ــادة دبلـ ــوم التعليم العـ ــام
�أو ما يعادلها وخربة (� )6سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
و� -شهـ ــادة دبلـ ـ ــوم التعلي ـ ــم العـ ـ ــام �أو ما يعادلهـ ـ ــا وخب ـ ــرة (� )8سن ــوات
فـي جمال الوظيفة .
�أ -م�ؤهل جامعي �أو
ب -دبلومان ال تقل مدتهما عن (� )4سنوات بعد �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها �أو
ج  -دبلـ ــوم ال تقـ ــل مدتــه عن (� )3سنوات بعد �شهـادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها وخربة �سنتني فـي جمال الوظيفة �أو
د  -دبلـ ــوم ال تقــل مدت ـ ــه عن �سنتي ـ ــن بعد �شه ــادة دبلــوم التعليــم العــام
�أو ما يعادلها وخربة (� )4سنوات فـي جمال الوظيفة �أو
هـ � -شه ــادة دبل ـ ــوم التعلي ـ ــم الع ـ ــام �أو ما يعادلـهــا وخبـ ـ ــرة (� )6سـنـ ــوات
فـي جمال الوظيفة .
�أ  -دبلوم ال تق ــل مدت ـ ــه عن (� )3سنوات بعد �شهادة دبلــوم التعليم الع ــام
�أو ما يعادله �أو
ب � -شهـ ــادة دبل ـ ــوم التعلي ـ ـ ــم الع ـ ـ ــام �أو ما يعادله ـ ــا وخبــرة (� )3سن ــوات
فـي جمال الوظيفة .
�أ � -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها وخربة �سنة �أو
ب � -شهـ ــادة دبلـ ـ ـ ــوم التعليـ ـ ــم الع ـ ـ ــام �أو ما يعادله ـ ـ ــا و�شه ــادة تخ�ص�صيــة
فـي جمال الوظيفة .
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خام�سا  :جدول �شاغلي الوظائف الإدارية واحلرفية واخلدمات املعاونة :
الدرجـــة

احلد الأدنى ل�شغل الدرجات

�أ

 دكتوراه �أو ما يعادلها � )13( +سنه خربة �أو ماج�ستري �أو ما يعادله �)16( +سنة خربة �أو بكالوريو�س �أو ما يعادله � )20( +سنة خربة �أو� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها � )24( +سنة خربة .

ب

دكتوراه �أو ما يعادلها � )10( +سنوات خربة �أو ماج�ستري �أو ما يعادله �)13( +سنة خربة �أو بكالوريو�س �أو ما يعادله � )17( +سنة خربة �أو� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها � )22( +سنة خربة .

ج

 دكتوراه �أو ما يعادلها � )7( +سنوات خربة �أو ماج�ستري �أو ما يعادله � )10( +سنوات خربة �أو بكالوريو�س �أو ما يعادله �)13( +سنة خربة �أو دبل ــوم مدتـ ـ ــه �سنت ـ ــان بعد �شه ـ ــادة دبلــوم التعليم العام �أو ما يعادلها� )18( +سنة خربة �أو
� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها � )20( +سنة خربة .

1

 دكتوراه �أو ما يعادلها � )8( +سنوات خربة �أو ماج�ستري �أو ما يعادله � )12( +سنة خربة �أو بكالوريو�س �أو ما يعادله � )14( +سنة خربة �أو دبل ـ ــوم مدتـ ــه �سنتـ ـ ــان بعد �شهـ ــادة دبلــوم التعليــم العــام �أو ما يعادلهـا�)16( +سنة خربة �أو
� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها � )19( +سنة خربة .

2

 دكتوراه �أو ما يعادلها � )6( +سنوات خربة �أو ماج�ستري �أو ما يعادله �)10( +سنوات خربة �أو بكالوريو�س �أو ما يعادله � )10( +سنة خربة �أو دبل ــوم مدت ـ ــه �سنتـ ـ ــان بعد �شهـ ــادة دبلـ ـ ــوم التعليـم العام �أو ما يعادلها� )14( +سنة خربة �أو
� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله � )18( +سنة خربة .
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تابع خام�سا  :جدول �شاغلي الوظائف الإدارية واحلرفية واخلدمات املعاونة :
الدرجـــة

احلد الأدنى ل�شغل الدرجات

3

 دكتوراه �أو ما يعادلها � )4( +سنوات �أو ماج�ستري �أو ما يعادله � )8( +سنوات خربة �أو بكالوريو�س �أو ما يعادله � )10( +سنوات خربة على الأقل �أو دبلـ ـ ــوم مدت ـ ــه �سنت ـ ــان بعد �شهـ ــادة دبلوم التعليــم العـام �أو ما يعادلهــا� )12( +سنة خربة .
� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها � )14( +سنة خربة .

4

 دكتوراه �أو ما يعادلها �أوماج�ستري �أو ما يعادله � )4( +سنوات خربة �أو
 بكالوريو�س �أو ما يعادله � )8( +سنوات خربة على الأقل �أو دبل ـ ــوم مدتـ ـ ــه �سنتـ ـ ــان بعد �شه ـ ــادة دبلـ ـ ــوم التعليـم العام �أو ما يعادلها� )10( +سنوات خربة على الأقل �أو
� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله � )12( +سنة خربة .

5

 ماج�ستري �أو ما يعادله � +سنتـ ـ ــان خربة �أو بكالوريو�س �أو ما يعادله � )4( +سنوات خربة على الأقل �أو دبلــوم مدت ــه �سنت ــان بعــد �شهــادة دبلــوم التعليـم العـام �أو ما يعادلهــا� )6( +سنوات خربة على الأقل �أو
� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها � )10( +سنوات خربة على الأقل .

6

 ماج�ستري �أو ما يعادله . بكالوريو�س �أو ما يعادله � +سنتـ ـ ــان خربة على الأقل �أو دبلـ ــوم مدتـ ــه �سنت ــان بعــد �شهـ ــادة دبل ــوم التعليــم العـام �أو ما يعادلهــا� )4( +سنوات خربة على الأقل �أو
� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها � )8( +سنوات خربة على الأقل .
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تابع خام�سا  :جدول �شاغلي الوظائف الإدارية واحلرفية واخلدمات املعاونة :
الدرجـــة

احلد الأدنى ل�شغل الدرجات

7

 بكالوريو�س �أو ما يعادله �أو دبل ــوم مدتـ ــه �سنت ــان بع ــد �شهـ ــادة دبلــوم التعليــم العام �أو ما يعادلها� +سنتـ ـ ــان خربة على الأقل �أو
� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها � )6( +سنوات خربة على الأقل .

8

 بكالوريو�س �أو ما يعادله �أودبلــوم مدت ــه �سنت ـ ــان بعد �شه ـ ــادة دبلـ ــوم التعلي ــم العـام �أو ما يعادلها� +سنتـ ـ ــان خربة �أو
� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها � )4( +سنوات خربة على الأقل .

9

 دبلوم مدته �سنتان بعد �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها �أو� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها � +سنتـ ـ ــان خربة .

10

� -شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها .

11

 �شهادة ال�صف التا�سع �أو ما يعادلها � +سنتـ ـ ــان خربة �أو -الإملام بالقراءة والكتابة  +خربة ال تقل عن (� )10سنوات .

12

 �شهادة ال�صف التا�سع �أو ما يعادلها  +خربة ال تقل عن �سنة واحدة �أو -الإملام بالقراءة والكتابة  +خربة ال تقل عن (� )8سنوات .

13

 �شهادة ال�صف التا�سع �أو ما يعادلها �أو -الإملام بالقراءة والكتابة  +خربة ال تقل عن (� )6سنوات .

14

 -الإملام بالقراءة والكتابة  +خربة ال تقل عن (� )4سنوات .

15

 -الإملام بالقراءة والكتابة  +خربة ال تقل عن �سنتني .

16

 -الإملام بالقراءة والكتابة .
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امللحـــق رقـــم ()12
عقد توظيف غري العمانيني ل�شغل الوظائف الدائمة
�إنه فـي يوم  ....../..../...هـ املوافق .......................م مت االتفاق بني كال من :
 - 1املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ومقره م�سقط نيابة عن حكومة �سلطنة عمان ،
(طرف �أول)
وميثله ........................ :
 ........................ - 2وجن�سيته ( ................طرف ثان)
على ما ي�أتي :
البند ( : )1تعيي ـ ـ ـ ــن الط ـ ــرف الثان ـ ــي باملجل ـ ــ�س العمانـ ـ ـ ــي لالخت�صا�صـ ـ ــات الطبي ـ ـ ــة
بوظيفة  ...........بالدرجة  ..............براتب �إجمايل مقداره ().......
رياال عمانيا م�ضافا �إليه البدالت املقررة وفقا لأحكام الئحة �ش�ؤون موظفـي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ي�صرف فـي نهاية كل �شهر ميالدي
خ�صما من موازنة املجل�س .
البند ( : )2يوفر الطرف الأول للطرف الثاين �سكنا عائليا �أو �أعزب يقوم بت�أثيثه بنف�سه
وي�صرف له القيمة املحددة للت�أثيث وفقا لأحكام الئحة �ش�ؤون موظفـي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية .
البند ( : )3يبد�أ �سريان هذا العقد اعتبارا من  ...../...../.....وملدة �سنة ما مل ينته
قبل ذلك لأي �سبب من الأ�سباب الواردة بالئحة �ش�ؤون موظفـي املجل�س
العماين لالخت�صا�صات الطبية .
البند (� : )4إذا مل يخطــر �أحــد الطرفـني الطــرف الآخر برغبته فـي عدم امتداد هذا
العقد قبل انتهاء مدته ب�شهرين على الأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة
�سنة �أخرى .
البند ( : )5يجوز لكل من الطرفـني �إنهاء هذا العقد قبل نهاية ال�سنة بغري �إبداء �أ�سباب
�شريطة �إخطار الطرف الآخر بذلك قبل هذا الإنهاء مبدة ال تقل عن ثالثة
�أ�شهر يبقى خاللها الطرف الثاين فـي اخلدمة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()988

وللطرف الأول التنازل عن احلق فـي ا�ستمرار الطرف الثاين فـي العمل
بعد الإخطار �أو فـي ا�ستمراره حتى نهاية كامل املدة امل�شار �إليها �إذا ا�ستدعت
الظروف ذلك ب�شرط �أال يتعار�ض ذلك مع م�صلحة العمل  ،على �أن حت�سب
هذه املدة كاملة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية للطرف الثاين .
البند ( : )6يتعهد الطرف الثانـي ب�أن يحرتم قواني ــن ال�سلطنة و�أنظمتهــا وتقاليدها
االجتماعية والدينية  ،وب�أن يعمل ب�إخال�ص ووالء تامني  ،وب�أن يقوم
بواجبات الوظيفة املعني بها و�أال يعمل فـي غري املجل�س بعد �ساعات العمل
الر�سمي ما مل يكن مرخ�صا له بذلك من الطرف الأول .
البنـد ( : )7يتمتع الطرف الثاين هو و�أفراد �أ�سرته الذين يقيمون معه بالعالج واخلدمات
الطبية املجانية فـي امل�ست�شفـيات واملراكز احلكومية داخل ال�سلطنة با�ستثناء
العالج من الأمرا�ض و�إجراء العمليات املحددة فـي القائمة املرفقة .
وال يتمتع من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ص من �أفراد �أ�سرة الطرف
الثاين بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .
البند ( : )8ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة مر�ضية ال جتاوز مدتها ثالثة �أ�شهر براتب
�إجمايل ي�ضاف �إليها �شهر واحد �إذا كان املر�ض ناجتا عن �إ�صابة عمل  ،ف�إذا
انتهت هذه الإجازة دون �أن ي�شفى �أحيل �إىل اجلهة الطبية لتقرر مدى
لياقته �صحيا للعمل  ،ف�إذا ر�أت عدم لياقته اعترب العقد منتهيا من تاريخ
�صدور قرارها بذلك .
البند ( : )9ي�ستحق الطرف الثاين عند انتهاء خدمته منحة نهاية اخلدمة عن مدة
خدمته بواقع راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته بحد �أق�صى اثنا
ع�شر �شهرا حت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه  ،يخ�صم منها ما
يقابل الأيام التي يتم خ�صم راتبها والأيام التي متنح له ك�إجازة بدون راتب .
وال ي�ستحق الطرف الثاين املنحة امل�شار �إليها فـي احلاالت الآتية :
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�أ � -إذا قلت مدة خدمته عن �سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب
راجع للمجل�س �أو ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية .
ب � -إذا انتهت خدمته ب�صدور حكم نهائي �ضده بعقوبة جناية �أو بعقوبة
فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
البند (� :)10إذا �أنهي العقد من قبل �أي من الطرفـني واقت�ضت الظروف عدم ا�ستمرار
الطرف الثاين فـي العمل املدة املن�صو�ص عليها فـي البند ( )4من هذا العقد
مت ت�سوية احلقوق املالية على النحو الآتي :
�أوال� :إذا تنازل الطرف الأول عن التم�سك با�ستمرار الطرف الثاين فـي
العمل حتى نهاية املدة امل�شار �إليها  ،ح�سبت هذه املدة �ضمن مدة
اخلدمة الفعلية للطرف الثاين ويتقا�ضى جميع م�ستحقاته املالية
عنها مبا فـي ذلك منحة نهاية اخلدمة .
ثانيا � :إذا مل يتنازل الطرف الأول عن احلق امل�شار �إليه ال حتت�سب املدة
املذكورة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية  ،ويتقا�ضى الطرف الثاين
م�ستحقاته املالية حتى تاريخ �آخر يوم با�شر فـيه العمل مبا فـي ذلك
منحة نهاية اخلدمة .
البند ( :)11ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر �سفر �أو تعوي�ضا نقديا عنها وفقا لأحكام
الئحة �ش�ؤون املوظفـني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية .
البند ( :)12يخ�ضع الطرف الثاين خالل مدة �سريان هذا العقد لأحكام الئحة �ش�ؤون
موظفـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية وما تقرره احلكومة من
وقت لآخر فـي �ش�أن املوظفـني املدنيني ب�صفة عامة  ،وعليه الواجبات وله
كافة احلقوق املن�صو�ص عليها فـيها  ،وذلك فـيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي
هذا العقد .

توقيع الطرف الأول

توقيع الطرف الثاين
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امللحـــق رقـــم ()13
عقــد �شغــل وظيفــة م�ؤقتــة
�إنه فـي يوم  ...../.../...هـ املوافق  ................م مت االتفاق بني كال من :
 - 1املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ومقره م�سقط نيابة عن حكومة �سلطنة عمان ،
(طرف �أول)
وميثله ................ :
(طرف ثان)
 ......................... - 2جن�سيته ............
على ما ي�أتي :
البند ( : )1تعيي ـ ـ ـ ــن الطـ ــرف الثان ـ ـ ــي باملجل ـ ـ ـ ــ�س العمان ـ ــي لالخت�صا�ص ـ ــات الطبيـ ـ ــة
بوظيفة .....................امل�ؤقتة براتب �إجمايل مقداره ( )........رياال
عمانيا ي�صرف فـي نهاية كل �شهر ميالدي خ�صما من موازنة املجل�س
العماين لالخت�صا�صات الطبية .
البند ( : )2يبد�أ �سريان هذا العقد اعتبارا من  ...... /....... /......وملدة �سنة ميالدية
ما مل ينته قبل ذلك لأي �سبب من الأ�سباب الواردة بالئحة �ش�ؤون موظفـي
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية .
البند ( : )3ينتهي العقد بانتهاء مدته ما مل يخطر الطرف الأول الطرف الثاين
برغبته فـي جتديد العقد قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل .
البند ( : )4يجـوز لكـل من الطرفـيــن �إنهــاء ه ــذا العقــد قبــل نهايــة ال�سنــة بغيــر �إبــداء
�أ�سباب � ،شريطة �إخطار الطرف الآخر بذلك قبل هذا الإنهاء مبدة ال تقل
عن �شهرين على الأقل  ،يبقى خاللها الطرف الثاين فـي اخلدمة .
البند ( : )5ي�ستح ــق الطــرف الثان ــي �إج ــازة اعتيادي ـ ــة ملدة (  ).....يوم ــا ي�ستحق عنها
راتبه املن�صو�ص عليه فـي البند ( )1من هذا العقد .
البند ( : )6يتمتــع الط ــرف الثان ــي هو و�أف ــراد �أ�سرته الذيـ ــن يقيم ــون معـ ــه بالع ــالج
واخلدمات الطبية املجانية وذلك فـي امل�ست�شفـيات واملراكز احلكومية داخل
ال�سلطنة با�ستثناء العالج من الأمرا�ض و�إجراء العمليات املحددة فـي
القائمة املرفقة .
وال يتمتع من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ص من �أفراد �أ�سرة الطرف
الثاين بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .
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البند ( : )7ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة مر�ضية ملدة ال تزيد على (  ، ) ...ف�إذا انتهت
هذه املدة دون �أن ي�شفى اعترب العقد منتهيا .
البند ( : )8ي�ستح ــق الطــرف الثان ــي تذاك ــر �سف ــر �أو تعوي ــ�ض نق ــدي عنهــا وفقا لأحكام
الئحة �ش�ؤون موظفـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية .
البند ( : )9ي�ستحق الطرف الثاين بدل �سفر وتذاكر فـي حالة تكليفه مبهمة ر�سمية
داخل ال�سلطنة �أو خارجها وفقا للفئات وفـي احلدود املبينة بالئحة �ش�ؤون
موظفـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية  ،وذلك مبراعاة م�ستوى
الوظيفة امل�ؤقتة التي ي�شغلها .
البند ( : )10يتعهــد الطرف الثان ــي ب�أن يحتــرم قواني ــن ال�سلطنــة و�أنظمته ــا وتقاليده ــا
االجتماعية والدينية  ،وب�أن يعمل ب�إخال�ص ووالء تامني  ،وب�أن يقوم
بواجباته املحددة فـي الوظيفة املعني بها  ،و�أال يعمل فـي غري املجل�س بعد
�ساعات العمل الر�سمية ما مل يكن مرخ�صا له فـي ذلك من الطرف الأول .
البند ( : )11ي�ستحــق الط ــرف الثاين عند انتهاء خدمته منح ـ ــة نهايـ ــة اخلدمة  ،بواقـ ــع
راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة وبحد �أق�صى ( )5000خم�سة
�آالف ريال عماين حت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه  ،وال يجوز منح
الطرف الثاين هذه املنحة فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا قلت مدة خدمته عن �سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب
راجع للمجل�س �أو ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية .
ب � -إذا انتهت خدمته ب�صدور حكم نهائي �ضده بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي
جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
البند ( :)12يخ�ضع الطرف الثاين خالل مدة �سريان هذا العقد لأحكام الئحة �ش�ؤون
موظفـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص فـي هذا العقد ومبا ال يتعار�ض مع الطبيعة امل�ؤقتة للوظيفة .
البند ( :)13حرر هذا العقد من ن�سختني لها ذات احلجية القانونية ويحتفظ كل طرف
بن�سخة منها .
توقيع الطرف الأول

توقيع الطرف الثاين

* ملحوظة :
 ال ي�سري احلظر الوارد فـي البند ( )1من هذا العقد بعدم جواز العمل لدى جهة �أخرىبعد �ساعات العمل الر�سمي �إذا كان املتعاقد معه عمانيا .
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