ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1046

ال�سنـ ــة الثالثـ ــة والأربع ــون

الأحـ ــد  9ربيــع الثاين 1435هـ

املـوافـ ـ ــق  9فرباي ـ ـ ــر 2014م
املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــــة

رقم
ال�صفحة
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مر�سـ ــوم �سلطـان ــي رق ـ ـ ـ ــم  2014/8بتعييــن �أميــن عــام ملجل ــ�س التعلي ــم .
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مر�سـ ــوم �سلطـان ــي رق ـ ـ ـ ــم  2014/9ب���إن�����ش��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��م��ان��ي��ة ل��ل�����ش��راك��ة م��ن �أج��ل
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مر�ســوم �سلطـان ــي رق ـ ـ ــم  2014/10بتعييــن �سفيــر غيــر مقيــم .
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رقم
ال�صفحة
وزارة ال�صحــــــــــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/13صــادر فـ ــي  2014/2/2بتعديــل القــرار الــوزاري
رقـ ـ ــم  98/54ب�ش ــروط و�إجـ ــراءات الرتخي ــ�ص
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2014/16ص ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ـ ـ ــي  2014/2/6ب�إ�ص ـ ـ ــدار الالئح ـ ــة
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الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�س ــات
الطبي ــة احلكومي ــة (املدنيــة والع�سكري ــة) .
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�إعــــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
وزارة العــــــدل
قرار جلنة قبول املحامني رقم  2013/8/33ب�إعـ ــالن تعديل بع�ض مواد عقد ت�أ�سي�س
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�شركة مدنية للمحاماة .
وزارة التجارة وال�صناعة
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�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

147

جمــل�س املناق�صـــــات
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رقم
ال�صفحة

�أحمــد بن حممـد بن علــي الفار�سـي
إ�عـالن عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركـة �أبو الفاروق �ش.م.م .
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مكتب امل�ست�شار للتدقيق واال�ست�شارات املحا�سبية
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�إع ــالن عن بـدء �أعمال الت�صفي ــة ل�شركـة احلارثـي للإن�شـاءات والتجـارة �ش.م.م .
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�سعيد بن خمي�س بن بطي الكحايل
وع�صـــام الديــــن يو�ســـــف �أحمــــد
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفية ل�شرك ــة الرثيـا الوطنية �ش.م.م .
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املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفية ل�شركــة �إنكو الدولية للمقاوالت �ش.م.م .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/7
بتعييــن م�ست�شــار بــوزارة التعليــم العالـــي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعيــن الدكت ــور خال ــد بن حمم ــد بن مره ــون الع ــزري م�ست�شــارا بــوزارة التعليــم العال ــي
ب ــذات درجت ــه وخم�ص�صاتــه املاليــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من ربيع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  3 :من فربايـــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/8
بتعييــن �أميــن عــام ملجلـــ�س التعليـــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/120
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012 /48ب�إن�شاء جمل�س التعليم و�إ�صدار نظامه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعي ـ ــن الدكت ـ ــور �سعي ـ ـ ــد ب ــن حم ـ ــد ب ـ ــن �سعيـ ــد الربيعـ ــي �أمين ـ ــا عام ـ ـ ــا ملجلـ ــ�س التعلي ـ ــم
بالدرجـ ــة اخلا�ص ــة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من ربيع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  3 :من فربايـــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/9
ب�إن�شاء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية و�إ�صـدار نظامها
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  76/48ب�ش ـ�أن التوقيــع عل ــى املعامــالت املاليــة اخلارجي ــة
والداخلية ،
وعلى نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/116
وعلى نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/32
وعلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
وعلى قان ــون اجلم ــارك املوحــد لــدول جملــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربي ــة واملر�سـ ــوم
ال�سلطاين رقم  2003/67ال�صادر بتطبيقه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ هيئ ــة عامــة ت�سمـى (الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية) تتب ــع وزارة التج ــارة
وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
تكون للهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل
املايل والإداري  ،وتكون لها �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها والت�صرف فيها
وفقا للقوانني النافذة فـي ال�سلطنة  ،ويعمل فـي �ش�أنها بالنظام املرفق .
-9-
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املــادة الثالثــــة
يكـ ــون املقـ ــر الرئي�س ــي للهيئـة العمانيــة لل�شراك ــة من �أجــل التنمي ــة حمافظ ــة م�سق ــط ،
ويجوز �إن�شاء فروع �أو مكاتب لها داخل �أو خارج ال�سلطنة بقرار من جمل�س �أمنائها .
املــادة الرابعـــة
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية) وال�شركات التي ت�ساهم
فيها احلكومة بن�سبة تزيد على  ، %50االلتزام بت�ضمني عقود تنفيذ م�شاريع البنية
الأ�سا�سيـ ــة  ،وعقـ ـ ــود توري ـ ــدات الأ�سلحـ ــة واملعـ ــدات الع�سكريـ ـ ــة والأمني ـ ـ ــة الت ــي تزيـ ـ ـ ــد
قيمتهــا على ( )5000000خم�سة ماليني ريال عماين  ,والتي تكون طرفا فيها  ،بندا ين�ص
على التزام الأطراف مبيزة التعامل بربنامج ال�شراكة من �أجل التنمية  ،وذلك مبراعاة
ال�ضوابط واملعايري امل�شار �إليها فـي البند ( )6من املادة ( )6من النظام املرفق .
املــادة اخلام�سـة
ت�ستثنى من �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/48ب�ش�أن التوقيع على املعامالت املالية
اخلارجيـ ــة والداخلي ــة امل�ش ــار �إلي ــه  ،االتفاقي ــات التــي تربمهــا الهيئ ــة العمانيــة لل�شراك ــة
من �أجل التنمية مع املقاولني واملوردين فـي �إطار تنفيذ برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية .
املــادة ال�ساد�سـة
ي�صدر رئي�س جمل�س �أمناء الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية اللوائح والقرارات
الالزم ــة لتنفيــذ �أحكــام ه ــذا املر�سـ ــوم والنظام املرفق  ،وذلك بعد �إقرارهـ ــا مـ ــن جمل ــ�س
الأمن ــاء  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك اللوائح والقرارات ت�سري على الهيئة القوانني والنظم املطبقة
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق .
املــادة ال�سابعـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من ربيــع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  3 :من فربايــــــــــــــر �سنة 2014م
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نظام الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية
الف�صـــل الأول
تعاريــــــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكــام هذا النظـ ــام يك ــون للكلمات والعب ــارات التالي ــة املعنـ ــى املو�ضـ ــح قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـهيئـــة :
الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية .
 - 2الـمجل�س :
جمل�س �أمناء الهيئة .
 - 3الــرئي�س :
رئي�س املجل�س .
 - 4الرئي�س التنفيذي :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .
 - 5برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية :
نهج تعاوين يقوم على �أ�سا�س مكاف�أة الإجنازات املتوقعة  ،يتم تطبيقه بني الأطراف
فـي �إطـ ــار التعاقـ ــدات احلكوميـ ــة ذات ال�صلـ ــة بالإن�شـ ــاءات والتوري ـ ــدات (املدنية
والع�سكري ـ ــة والأمنيـ ــة)  ،وم�شروعــات البنية الأ�سا�سيــة وفق ــا لل�ضوابط واملعايي ــر
التي يقررها املجل�س .
الف�صــل الثانــي
�أهــــداف الهيئـــــة
املــادة ( ) 2
تهدف الهيئة �إىل توفري فر�ص لتدريب وت�أهيل الكوادر العمانية  ،ودعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة  ،وتقوية القطاع اخلا�ص  ،وتعزيز التقنيات القائمة فـي القطاعني احلكومي
-11-
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واخلا�ص  ،ودمج التقنيات احلديثة فيهما  ،وتعزيز القدرات الع�سكرية والأمنية لل�سلطنة
فـي جميع م�ستوياتها  ،وتي�سري اال�ستثمار  ،والعمل على تنويع م�صادر الدخل الوطني
وخلق اقت�صاد م�ستدام وفعال  ،وذلك من خالل تطبيق برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية .
الف�صــل الثالـــث
اخت�صا�صــــات الهيئـــة
املــادة ( ) 3
تخت�ص الهيئة بالآتي :
 - 1دعم املبادرات اخلا�صة بتي�سري اال�ستثمار  ،وتعزيز التطور التقني .
 - 2العمل على نقل املهارات واخلربات و�أف�ضل املمار�س ــات الدولية فـي كافة املجاالت
(املدني ــة والع�سكري ــة والأمنيـة) لوحدات اجلهــاز الإداري للدول ــة والأ�شخ ــا�ص
االعتبارية العامة الأخرى وال�شركات والأفراد .
 - 3ت�شجيـ ــع ال�شركـ ــات التناف�سي ــة القائمة ودعـ ــم ت�أ�سي ــ�س �شركــات تناف�سيـ ــة جديـ ــدة
على امل�ستويني الوطني والدويل .
 - 4دعـ ــم ق ــدرة اجله ــات الع�سكري ــة والأمنيــة على الإنتــاج  ،وتعزيـ ــز املعرفـ ــة لديهـ ــا
ونقل التقنيات احلديثة �إليها .
 - 5دعم قطاعات اقت�صادية يحددها املجل�س كقطاعات ا�سرتاتيجية من خالل العمل
على دمج التقنيات احلديثة فيها  ،وتعديل التقنيات امل�ستخدمة بها .
 - 6دع ــم امل�شروعـ ــات ذات البع ــد االجتماعــي واالقت ــ�صادي  ،ول ــو كان ــت غري ربحيـ ــة ،
وب�صفة خا�صة تلك التي من �ش�أنها تعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي .
 - 7دعـ ــم وت�شجيـ ــع تدري ــب وت�أهيــل الكــوادر العمانيــة فـي جميــع القطاع ــات املدني ــة
والع�سكرية والأمنية .
�	- 8إج ــراء البحــوث والدرا�س ــات  ،وو�ضع القواعــد الالزمــة من �أج ــل تنفي ــذ برنامــج
ال�شراكة من �أجل التنمية .
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 - 9تنظي ــم امل ؤ�مت ــرات والن ــدوات والــدورات وور�ش العمــل واللق ــاءات مع املقاولـ ــني
واملوردين للتوعية بكل ما يتعلق بربنامج ال�شراكة من �أجل التنمية  ،واتخاذ كل
ما يلزم مل�ساعدتهم فـي هذا اخل�صو�ص .
 - 10التن�سي ــق مــع وحـ ــدات اجله ــاز الإداري للدول ــة (املدنيــة والع�سكري ــة والأمني ــة)
والأ�شخـا�ص االعتبـاري ــة العامـ ــة الأخ ــرى ف ـ ــي ك ـ ــل م ــا يتعلق بتطبي ــق برنام ـ ــج
ال�شراكة من �أجل التنمية .
� - 11إدارة املفاو�ضات اخلا�صة بتطبيق برنامج ال�شراكة من �أجل التنمية مع املقاولني
واملوردي ــن با�ستقاللي ــة عن املفاو�ض ــات اخلا�صــة بال�شــروط واملوا�صف ــات الفنيــة
والأ�سعـ ــار الت ــي ت�ستقـ ــل بهـ ــا اجله ــات املعني ــة (املدني ــة والع�سكريـ ــة والأمني ــة) ،
وذلك بالتن�سيق مع تلك اجلهات .
الف�صــل الرابـــع
�إدارة الهيئــــــــــــة
املــادة ( ) 4
يتولـ ــى �إدارة الهيئ ــة جملـ ــ�س �أمن ـ ــاء ي�شك ـ ــل برئا�س ـ ــة وزيــر التجــارة وال�صناعـ ــة  ،وع�ضويـ ــة
كل من :
 - 1الأمني العام بوزارة الدفاع نائبا للرئي�س .
 - 2وكيل وزارة املالية .
 - 3ممثل عن املكتب ال�سلطاين ال تقل رتبته عن عقيد  ،ير�شحه وزير املكتب ال�سلطاين
كل �أربع �سنوات .
 - 4ممثل عن �شرطة عمان ال�سلطانية ال تقل رتبته عن عقيد  ،ير�شحه املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك كل �أربع �سنوات .
وي�ص ــدر بت�شكيــل املجل ــ�س وحتدي ــد مكاف�آت �أع�ضائ ــه ق ــرار من جملــ�س ال ــوزراء ،
بناء على عر�ض الرئي�س .
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املــادة ( ) 5
يحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حالة غيابه � ،أو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سته
اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 6
دون الإخــالل باخت�صا�صــات الرئي�س التنفيذي املن�صو�ص عليها فـي ه ــذا النظـ ــام  ،يكـ ــون
للمج ــل�س كافـة ال�صالحيــات و�إ�صــدار القرارات والتو�صيات واتخ ــاذ الإجــراءات الالزمــة
ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق �أهدافها  ،وب�صفة خا�صة الآتي :
 - 1و�ض ــع ال�سيا�س ــة العام ــة التــي ت�سيــر عليهــا الهيئــة فـي ممار�ستهــا اخت�صا�صاته ــا
وحتقيق �أهدافها .
 - 2اعتماد اخلطة ال�سنوية  ،واخلطط الفرعية للهيئة .
 - 3اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة و�إن�شاء التق�سيمات التنظيمية الفرعية وحتديد
اخت�صا�صاتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 4اعتماد امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للهيئة  ،ورفعهما �إىل وزارة املالية .
 - 5و�ضـع �ضوابـ ــط ومعاييـ ــر تطبيق برنام ــج ال�شراكـ ــة من �أجل التنمي ــة واال�ستثن ــاء
منه  ،وي�صدر باال�ستثناء قرار من املجل�س فـي كل حالة على حدة .
 - 6املوافق ــة على قب ــول املنح والهبات وامل�ساعدات  ،وذلك وفق ــا للقواعــد التي يقــرها
املجل�س مبا ال يتعار�ض مع �أهداف الهيئة .
 - 7املوافقــة على عقــد القرو�ض وفقا للقوانــني والنظم النافــذة فـي ال�سلطنــة  ،وبعــد
التن�سيق مع وزارة املالية .
 - 8حتديد الر�سوم التي تتقا�ضاها الهيئة نظري ما تقدمه من خدمات  ،وذلك بعد
موافقة وزارة املالية .
 - 9ت�شكيل جلان متخ�ص�صة من بني �أع�ضاء املجل�س �أو غريهم وحتديد اخت�صا�صاتها
ومهامها  ،وال تكون تو�صياتها �أو قراراتها نافذة �إال بعد اعتمادها من املجل�س .
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 - 10إ	�ب ــرام االتفاقي ــات ومذكــرات التفاهـم ذات ال�صل ــة باخت�صا�ص ــات الهيئ ــة  ،وذلك
مبراعاة القوانني والنظم النافذة فـي ال�سلطنة .
 - 11اعتمـ ــاد التقاريـ ــر الدوريـ ــة وال�سنويـ ــة التي ترف ــع �إلي ــه مــن الرئيـ ــ�س التنفي ــذي
عن ن�شاط الهيئة .
 -12رفع تقرير �سنوي عن ن�شاط الهيئة ملجل�س الوزراء .
املــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أربع مرات �سنويا على الأقل  ،ويجوز دعوته لالجتماع
كلما اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،وتكون الدعوة خطية �أو �إلكرتونية على �أن يرفق بها
ن�سخة من جدول الأعمال  ،وال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه
على �أن يكون من بينهم الرئي�س  ،وت�صــدر قرارات املجل�س وتو�صياته ب�أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين  ،وفـي حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
ويجوز للرئي�س �أن يدعو حل�ضور جل�سات املجل�س من يرى مالءمة ح�ضوره من اخلرباء
واملتخ�ص�صني  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 8
يكون للهيئة رئي�س تنفيذي ي�صدر بتعيينه وحتديد خم�ص�صاته املالية قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 9
ميثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالتها بالغري .
املــادة ( ) 10
تك ــون للرئي ــ�س التنفيــذي كاف ــة ال�صالحي ــات الالزمــة لتنفيــذ �سيا�ســة الهيئـ ــة وقـ ــرارات
املجل�س  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
� - 1إدارة الهيئة والإ�شراف على موظفيها .
� - 2إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة  ،والتق�سـيمات التنظيمية الفرعية  ،وعر�ضـهما
على املجل�س .
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� - 3إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة  ،وعر�ضه على املجل�س .
� - 4إعداد احل�ساب اخلتامي للهيئة  ،وعر�ضه على املجل�س .
 - 5تنفيذ �سيا�سات الهيئة والقرارات ال�صادرة من املجل�س .
� - 6إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 7إعداد تقارير ربع �سنوية عن ن�شاط الهيئة  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 8إعداد م�شروعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم  ،وعر�ضها على املجل�س .
� - 9أي اخت�صا�صات �أخرى ي�صدر بها قرار من املجل�س .
الف�صــل اخلامـــ�س
ماليـــــة الهيئـــــــة
املــادة ( ) 11
تتكون موارد الهيئة من الآتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�ص للهيئة فـي امليزانية العامة للدولة .
 - 2ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات .
 - 3عوائد ا�ستثمار �أموال الهيئة .
 - 4املنح والهبات وامل�ساعدات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا لأحكام هذا النظام .
 - 5القرو�ض التي حت�صل عليها الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام .
 - 6ما يحدده املجل�س من موارد �أخرى بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 12
تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة تلتزم برفعها �إىل وزارة املالية  ،وتبد�أ ال�سنة املالية للهيئة
فـي الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام  ،وذلك
فيما عدا ال�سنة املالية الأوىل  ،فتبد أ� من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي
والثالثني من دي�سمرب من العام التايل .
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املــادة ( ) 13
تودع �أموال الهيئة فـي ح�ساب م�صرفـي �أو �أكرث ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة ،
وي�صدر بفتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفيذي بعد التن�سيق مع وزارة املالية ،
وي�صدر بقواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 14
تعترب �أم ــوال الهيئــة الثابتــة واملنقولــة وعوائــد ا�ستثماراته ــا �أمـ ــواال عام ــة تتمت ــع مبزاي ــا
وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها على �أموال املدينني  ،وللهيئة حت�صيل املبالغ امل�ستحقة
لها بالطرق  ،ووفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة ( ) 15
تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،وقانون تنظيم االت�صاالت .
املــادة ( ) 16
ي ـ�ؤول �إىل اخلزان ــة العامة الفائ�ض الذي حتققه الهيئة من مواردها  ،وذلك بع ــد اقتط ــاع
جميــع النفق ــات اجلاري ــة وال ــر�أ�س مالي ــة وغريها وفق ــا للقواع ــد التي يحددهــا املجل ــ�س
بعــد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 17
يكون للهيئة مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ي�صدر بتعيينه
وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س  ،وذلك دون الإخالل بقانون الرقابة املالية والإدارية
للدولة .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/10
بتعييــن �سفيــر غيــر مقيــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني ال�سفري جنيم بن �سليمان بن جنيم العربي �سفرينا لدى مملكة بلجيكا � ،سفريا لنا
فوق العادة ومفو�ضا غري مقيم لدى كل من االحتاد الأوروبي واملفو�ضية الأوروبية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من ربيع الثاين �سنة 1435هـ
املـوافــــق  3 :من فربايـــــــــــر �سنة 2014م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري
رقـــم 2014/44
بتعديــل القــرار الــوزاري
رقـم  2009/31ب�إعـالن مناطـق حجـر زراعيـة
ا�ستنادا �إىل قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إل ـ ـ ـ ــى الالئحـ ـ ـ ــة التنفيذي ـ ـ ــة لقانـ ــون احلج ـ ــر الزراع ـ ـ ــي ال�ص ـ ــادرة بالقـ ـ ــرار ال ـ ـ ــوزاري
رقم ، 2006/32
و�إىل القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية ،
و�إىل تو�صية املديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي ،
و�إىل تو�صي ــة املديريـ ــة العامـ ــة للتنمي ـ ــة الزراعي ـ ـ ــة برف ـ ــع �إع ــالن مناطـ ــق حج ــر زراعي ــة
عن واليتي �سمائل واخلابورة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبـدل بن�ص املــادة الأولــى من القـرار الـوزاري رقم  2009/31امل�شـار �إليـه النــ�ص الآتــي :
تعلن كل من الواليات التالية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر  ،و�صدور قرار
بهذا ال�ش�أن :
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املحافظــــة

الواليــــــــة

حمافظة م�سندم

خ�صب  ،دبا  ،بخا  ،مدحاء

حمافظة الربميي

الربميي  ،حم�ضة  ،ال�سنينة

حمافظة �شمال الباطنة

�صحار � ،شنا�ص  ،لوى � ،صحم

حمافظة جنوب الباطنة

بركاء

حمافظة جنوب ال�شرقية

�صور  ،جعالن بني بوح�سن

حمافظة �شمال ال�شرقية

نيابة �سناو

حمافظة الظاهرة

عربي  ،ينقل � ،ضنك
املــادة الثانيــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1435 / 4 / 2 :هـ
املوافـــــق 2014 / 2 / 2 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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وزارة ال�صحــة
قــرار وزاري
رقم 2014/13
بتعديــل القــرار الــوزاري رقــم 98/54
ب�شروط و�إجراءات الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان
ا�ستنـ ــادا �إىل قان ــون مهن ــة الطــب الب�ش ــري وطــب الأ�سنــان ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 96/22
و إ�لـى القـرار الوزاري رقم  98/54ب�شــروط و�إجــراءات الرتخي ــ�ص مبزاول ــة مهن ــة الط ــب
الب�شري وطب الأ�سنان ،
وبنــاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )3من املادة ( )2من �شروط الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب الب�شري
وطب الأ�سنان ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  98/54امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
" �أن تكـ ــون لغيـ ــر العمانـ ــي م ــدة خبـ ــرة عملي ــة ال تقــل ع ــن ( )3ث ــالث �سن ــوات ق�ضاه ــا
بعد ح�صوله على البكالوريو�س �أو ما يعادله .
وي�ستثنـى مـن هـذا ال�شـرط احلا�صلـون علـى امل�ؤهـل املطلـوب مـن �إحـدى كليـات الطـب
بال�سلطنة  ،علــى �أن تقت�ص ــر مزاولتهم للمهنة على امل�ؤ�س�سـ ــات ال�صحيـ ــة اخلا�ص ــة دون
احلكومية " .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1435 / 4 / 2 :هـ
املوافــــق 2014 / 2 / 2 :م

الدكتور� /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قــــرار وزاري
رقــم 2014/16
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية
ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�ســـات الطبيـــة احلكوميـــة (املدنيــة والع�سكريـــة)
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/33ال�صادر ب�ش�أن الوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية ) ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  6 :من ربيع الثاين 1435هـ
املوافــــق  6 :من فربايـــــــــــر 2014م
الدكتور� /أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية
ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�ســات الطبيـــة احلكوميـــة (املدنيــة والع�سكريـــة)
الف�صـــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئحة يق�صـد بالكلمـات والعــبارات التـالي ــة املعنى املبني قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سيـاق الن�ص معنى �آخر :
الوحـــــدة :
�أي وحـ ــدة م ــن وحــدات اجلهــاز الإداري للدول ــة التــي تتبعهــا امل�ؤ�ســ�سة الطبيــة احلكوميــة
(املدنية والع�سكرية) .
اللجنــــــة :
جلنـ ــة �ش ـ ـ�ؤون املوظفــني بالوحدة .
الوظيفــة :
جمموعــة الواجبــات وامل�س�ؤوليــات املحــددة ببطاقــة الو�صــف الوظيف ــي للوظائ ــف الطبيـ ــة
والوظائف الطبية امل�ساعدة بالوحدة .
املوظـــــف :
كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الطبية �أو الوظائف الطبية امل�ساعدة بالوحدة .
الـراتـــــب :
الراتب الأ�سا�سي املبني قرين كل درجة وفقا جلداول الرواتب والبدالت والعالوات امللحقة
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/33ويدخل فـي هذا الراتب العالوات الدورية والت�شجيعية .
الـبــــــــدل :
املبلغ الذي ي�صرف زيادة على الراتب  ،وال يعترب جزءا منه .
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الراتب الإجمايل :
الرات ـ ــب م�ضافـ ــا �إليـ ــه جميـ ــع الب ــدالت والعـ ــالوات املق ـ ــررة مبوج ــب املر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقم  ، 2013/33وتلك التي يتقرر منحها وفقا لأحكام هذه الالئحة .
اجلهة الطبية املخت�صة :
امل�ؤ�س�سة ال�صحية التابعة للوحدة .
البعثة الدرا�سية :
الإيفـ ــاد للدرا�س ـ ــة داخـ ــل �أو خـ ــارج ال�سلطن ــة عل ــى نفق ــة احلكومـ ــة �أو الوحـ ــدة للح�صـ ــول
على م�ؤهل فـي التعليم دون اجلامعي �أو اجلامعي �أو درجة علمية فـي الدرا�سات العليا .
املنـحة الـدرا�سـية :
النفق ــات واملزاي ــا املادي ــة املقدمة من �أي جهة حكومية �أو غري حكومية  ،وطني ــة �أو �أجنبيـ ــة
�أو هيئ ــة دوليـ ــة  ،والتـ ــي تخ�ص�صهـ ــا للح�صول عل ـ ــى م�ؤهـ ــل فـي التعليـ ـ ــم دون اجلامعــي ،
�أو اجلامعي �أو فـي الدرا�سات العليا من داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
الإجازة الدرا�سـية:
املوافقــة ال�صادرة من الوحدة للموظف بالتفرغ للدرا�سة للح�صول على م�ؤهل فـي التعليم
دون اجلامعي � ،أو اجلامعي � ،أو الدرا�سات العليا  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املبعـوث :
املوظف املوفد على نفقة احلكومة � ،أو على نفقة الوحدة  ،فـي بعثة درا�سية داخل ال�سلطنة ،
�أو خارجها .
املوفـد :
املوظف املوفد فـي بعثة �أو منحة � ،أو �إجازة درا�سية .
الدرا�ســات العلـيـا :
درا�سة للح�صول على درجة علمية �أعلى من ال�شهادة اجلامعية .
جلنة التدريب والبعثات :
اللجنة املخت�صة بالتدريب والبعثات واملنح الدرا�سية بكل وحدة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية)  ،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 �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة �أحكام القوانني
املطبقة على املوظفني الآخرين بالوحدة .
املــادة ( ) 3
يك ــون �شغ ــل الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعــدة عـن طريق التعيــني �أو الرتقيـة
�أو النقل �أو الندب � ،أو مبا تربمه الوحدة من عقود  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يكون ح�ساب املدد املن�صـو�ص عليها فـي هذه الالئحة بالتقومي امليالدي .
الف�صــل الثانـــي
الوظائـــــــف
املــادة ( ) 5
الوظائف الطبيــة والوظائف الطبية امل�ساعــدة �إما دائمة و إ�مــا م�ؤقتــة  ،وتق�سم الوظائف
الدائمة �إىل جمموعات نوعية  ،وتعد كل جمموعة نوعية وحدة متميزة فـي جمال التعيني
والرتقية والنقل والندب .
املــادة ( ) 6
حتـ ــدد الوظائـ ــف الدائمــة طبق ــا للملحقــني املرفق ــني باملر�ســوم ال�سلطان ــي رقـ ــم 2013/33
واالعتمادات املالية املقررة فـي موازنـة الوحدة .
املــادة ( ) 7
ي�صدر باعتماد بطاقات و�صف الوظائف قرار من وزير ال�صحة بعد التن�سيق مع ر�ؤ�ساء
الوحدات  ،ويجب �أن يو�ضح فـي بطاقة و�صف الوظيفة  ،البيانات الآتية :
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أ�  -م�سمى الوظيفة  ،ويراعى فيه �أن يكون خمت�صرا وداال على طبيعة العمل .
ب  -الو�صف العام للوظيفة  ،ويجب �أن ي�شتمل على الآتي :
 - 1موقع الوظيفة فـي البناء التنظيمي للوحدة .
 - 2االخت�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 .
هـ  -واجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة واخت�صا�صات �شاغلها .
و  -تقييم الوظيفة ب�إحدى الدرجات املالية املبينة بجداول الرواتب والبدالت والعالوات
امللحقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/33
ولرئيـ�س الوحـدة بالتن�سيق مع وزير ال�صحة �إ�ضافــة �أي بيانــات �أخـرى  -تتفــق وطبيعــة
ومهــام الوح ــدة � -إىل بطاق ــة و�صف الوظيفة .
املــادة ( ) 8
يعد التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �سجال ي�سمى �سجل موازنة الوظائف ،
تقيد فيه الوظائف الدائمة وفقا جلدول الوظائف املعتمدة  ،وملخ�صا تبني فيه الوظائف
امل�شغول ــة و�أ�سم ــاء �شاغليه ــا والوظائ ــف ال�شاغ ــرة واملطل ــوب �شغلهــا ف ــي �ض ــوء احتياج ـ ــات
التق�سيمات التنظيمية املختلفة فـي الوحدة .
املــادة ( ) 9
يكون �إن�شاء الوظائف امل�ؤقتة بقرار من رئي�س الوحدة  ،طبقا ملقت�ضيات العمل وظروفه ،
وفـي حـدود االعتمادات املالي ــة املخ�ص�ص ـ ـ ـ ــة لـ ـ ــذلك  ،ووفقـ ـ ـ ــا لل�ضوابط املن�ص ـ ـ ــو�ص عليها
ف ـ ــي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 10
ي�شرتط عند �إن�شاء الوظائف امل�ؤقتة بالوحدة  ،وجود م�شروع م�ؤقت �أو �أعمال تت�سم بطابع
الت�أقيت  ،وذلك مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
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 - 1حتدي ــد ع ــدد ونوعيـات الوظائ ــف املطلوبــة  ،وطبيعتهــا  ،وم�ستوياتهــا  ،مب ــا يتف ــق
وطبيع ــة العمــل امل ؤ�قــت  ،فـي إ�ط ــار ك ــل م�شــروع بالنظ ــر �إل ــى طبيعـ ــة واحتياج ــات
كل مرحلة من مراحله .
 - 2حتديد مدة كل وظيفة وفقا ملقت�ضيات العمل فـي حدود الفرتة الزمنية املحددة
للعمل امل�ؤقت .
 - 3حتديد �شروط �شغل الوظائف امل�ؤقتة بناء على الواجبات وامل�س�ؤوليات التي تناط
ب�شاغليها  ،ويجب �أن تكون امل�ؤهالت العلمية واخلربات العملية الالزمة ل�شغلها
ه ــي ذاتهـ ــا املتطلبـ ــة ل�شغـ ــل الوظائ ــف الدائم ــة عنـ ــد التماثـ ــل ب ــني الوظيفتـ ــني
فـي الواجبات وامل�س�ؤوليات .
 - 4حتديد رواتب وبدالت �شاغلي الوظائف امل�ؤقتة  ،دون التقيد بالرواتب والبدالت
املقررة للوظائف الدائمة املماثلة لها فـي الواجبات وامل�س�ؤوليات .
الف�صــل الثالــث
جلـــان �شـــ�ؤون املوظفـــني
املــادة ( ) 11
تن�ش أ� فـي كل وحدة جلنة ل�ش�ؤون املوظفني  ،تخت�ص بالوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعدة  ،ت�شكل بقرار من رئي�س الوحدة من عدد فردي ال يقل عن ( )5خم�سة �أع�ضاء ،
على �أال تقل وظيفة رئي�س اللجنة عن طبيب ا�ست�شاري �أول .
ويجوز ت�شكيل جلنة �أخرى �أو �أكرث فـي الوحدة التي تقت�ضي ظروف العمل بها ذلك .
ويح ــدد الق ــرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة نائب رئي�س اللجنة و�أمــني �سره ــا  ،علــى �أن يكــون
من بــني املخت�صــني ب�ش�ؤون املوظفني فـي الوحدة  ،وال يكون له حق الت�صويت .
املــادة ( ) 12
تخت�ص اللجنة بامل�سائل الآتية :
 - 1النظر فـي التعيني والرتقية ومد اخلدمة .
� - 2أي م�سائل �أخرى يرى رئي�س الوحدة عر�ضها على اللجنة .
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املــادة ( ) 13
يعد التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني فـي الوحدة بيانا بامل�سائل املطلوب
عر�ضها على اللجنة  ،مرفقا به مذكرة تف�صيلية لكل م�س�ألة  ،ويقوم بتوزيع ن�سخة منها
علـ ــى كـ ــل م ــن رئيـ ــ�س و�أع�ض ــاء اللجن ــة قبل االجتماع بثالثــة �أيام على الأقـل  ،ما لــم يكــن
اجتماعها للنظر فـي �أمر عاجل بناء على طلب من رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 14
جتتمع اللجنة بناء على دعوة من رئي�سها �أو نائبه  ،ويكون انعقاد اللجنة �صحيحا بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،وتكون مداوالتها �سريـة ،
وت�صدر اللجنة تو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات
رجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويجوز لرئي�س اللجنة و�أي من �أع�ضائها االمتناع عن الت�صويت  ،ويعترب ذلك رف�ضا
للتو�صية  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون االمتناع م�سببا .
وال يجوز لرئي�س اللجنة و�أي من �أع�ضائها ح�ضور مداوالتها والت�صويت �إذا كان املو�ضوع
املعرو�ض عليها خا�صا به �شخ�صيا �أو بزوجه �أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة .
املــادة ( ) 15
يدون �أمني �سر اللجنة حما�ضر اجتماعاتها  ،ويجب �أن تت�ضمن هذه املحا�ضر بيانا ب�أ�سماء
الأع�ضـ ــاء احلا�ضري ــن والأع�ضــاء الذين تخلفوا واملو�ضوعات التي عر�ضــت على اللجن ــة ،
وما دار ب�ش�أنهــا من مـداوالت  ،ومـا اتخذ فيها من تو�صي ــات  ،ويتم التوقي ــع على املحا�ضــر
من قبل رئي�س اللجنة و�أع�ضائها و�أمني �سرها .
املــادة ( ) 16
ت�صدر اللجنة تو�صياتها فـي مدة ال تتجاوز (� )14أربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ عر�ض
املو�ضوعات عليها  ،ويجــب على رئيــ�س اللجنــة رفعها خالل مدة ال جتاوز ( )10ع�شرة �أيام
عمل من تاريخ �إ�صدارها �إىل رئي�س الوحدة لالعتماد  ،وعلى رئي�س الوحدة �أن يبت فيها
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ و�صولها �إليه  ،ف�إذا اعتمدها �صارت نافذة من تاريخ
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االعتماد � ،أما �إذا مل يعتمدها ومل يبد اعرتا�ضا عليها خالل ( )30ثالثني 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 رئي�س الوحدة على التو�صية تعني عليه �إعادة املو�ضوع الذي اعرت�ض عليه
�إىل اللجنة مرفقا بها �أ�سباب اعرتا�ضه لإعادة النظر فـي تو�صيتها خالل �أجل يحدده لها
مبا ال يجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل  ،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
عليه ــا �إعـ ــادة املو�ض ــوع �إليــه التخــاذ القــرار  ،ويعد قراره فـي هــذه احلالــة نهائي ــا وناف ــذا
من تاريخ �صدوره .
الف�صــل الرابـع
التعـيـــــني
املــادة ( ) 17
يكـون التعيـني ابتــداء فــي �أدنــى وظائــف املجموعة النوعية للوظائف الطبيـة والوظائف
الطبي ــة امل�ساع ــدة  ،ويجوز التعيــني فـي غي ــر �أدنى هــذه الوظائــف �ســواء من داخــل الوحــدة
�أو من خارجها �إذا مل يكن �شغلها بطريق الرتقية ممكنا .
ويكون التعيني � -سواء من خارج الوحدة �أو من داخلها  -مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
�	- 1أن يكون املر�شح للتعيني م�ستوفيا ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
�	- 2أن يكــون التعيــني على �أ�س ــا�س اجلـدارة  ،ووفقا لقواعـد االختيـار املن�صو�ص عليهــا
فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 18
يكـ ــون التعي ــني بقـ ــرار م ــن رئي ــ�س الوحــدة �أو مبــا يربم ـ ــه م ــن عقــود التوظي ــف املرفقـ ــة
بهذه الالئحة  ،ويجوز لرئي�س الوحدة التفوي�ض فـي ذلك .
املــادة ( ) 19
ي�شرتط فيمن يعني فـي �إحدى الوظائف الدائمة ما ي�أتي :
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�	- 1أن يكون عماين اجلن�سيــة  ،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 يكون قد �صدر قرار مبعاقبته بالإحالة �إىل التقاعد � ،أو الف�صل من اخلدمة ما
مل يكن قد م�ضى على هذا القرار ( )3ثالث �سنوات .
�	- 5أن يكون م�ستوفيا ا�شرتاطات �شغل الوظيفة وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه
الالئحة .
�	- 6أال يقل �سنه عن ( )18ثمانية ع�شر عاما  ،ويثبت ال�سن ب�شهادة امليالد �أو البطاقة
ال�شخ�صية بح�سب الأحوال .
�	- 7أن يجتاز االمتحان واملقابلة ال�شخ�صية املقررين ل�شغل الوظيفة �أو التقييم املهني
الذي يجرى له .
�	- 8أن يك ــون الئقــا طبي ــا للخدمـ ــة  ،ويثب ــت ذلك بتقرير ي�صــدر م ــن اجله ــة الطبي ــة
املخت�صة بعد توقيع الك�شف الطبي الالزم عليه .
ويجوز للوحدة �إىل جانب اال�شرتاطات ال�سابقة �إ�ضافة ا�شرتاطات �أخرى تتفق مع طبيعة
العمل بها .
املــادة ( ) 20
يجــوز لرئيــ�س الوح ــدة اال�ستثنــاء من �شــرط احلـ ــد الأدنى للت�أهيل العلمي الــالزم ل�شغ ــل
الوظيفة �إذا كان املر�شح ل�شغلها له خربة طويلة فـي جمال التخ�ص�ص  ،وكذلك من احلد
الأدنى ملدة اخلربة العملية املطلوبة ل�شغلها متى كان التخ�ص�ص نادرا � ،أو �إذا كان هناك
اعتبارات خا�صة تتعلق بامل�صلحة العامة تقت�ضي هذا اال�ستثناء .
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املــادة ( ) 21
على التق�سيم التنظيمي التابعة له الوظيفة ال�شاغرة  ،موافاة التق�سيم املخت�ص ب�ش�ؤون
املوظفني مبا يفيد حاجته ل�شغلها متهيدا التخاذ الإجراءات الالزمة .
املــادة ( ) 22
فيما عدا الوظائف املعتمـدة فـي ميزانية كل وحدة والتي ميكن �شغلها بطريـق 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 ( )10ع�شرة �أيام عمل من
تاريخ ن�شره  ،ويجوز �أن يكون الإعالن داخليا �إذا كان التقدم ل�شغل الوظيفة مق�صورا على
موظفـي الوحدة  ،وفـي تلك احلالة يجب �أن يت�ضمن الإعالن كافة البيانات امل�شار �إليها .
ويجــوز لرئي�س الوحدة التعيني فـي الوظائف ال�شاغرة دون �إعالن  ،متى كان �شغلها
يتطلب م�ؤهالت علمية � ،أو خربة 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 الوحدة من احلا�صلني على م�ؤهالت علمية مل ي�سبق تعيينهم فـي تلك الوحدة
على �أ�سا�سها .
املــادة ( ) 23
يعد التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �سجال تقيد فيه طلبات التعيني  ،ب�أرقام
م�سل�سلة ح�سب �أ�سبقية ورودها  ،وملخ�صا يبني 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 .
املــادة ( ) 24
ت�شكل بقرار من رئي�س الوحدة جلنة �أو �أكرث الختبار املتقدمني ل�شغل الوظائف املعلن
عنها و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية معهم  ،من عدد ال يقل عن ( )3ثالثة �أع�ضاء ممن
لديهم دراية �أو معرفة مبجاالت عمل الوظيفة  ،ويكون من بينهم موظف من التق�سيم
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التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني  ،ويحدد قرار الت�شكيل رئي�س اللجنة  ،وتتوىل اللجنة
فرز طلبات التعيني وا�ستبعاد الطلبات التي مل ي�ستوف �أ�صحابها �شروط �شغل الوظيفة
متهيدا لإجراء االختبارات واملقابالت  ،وعلى اللجنة �إعداد ك�شف ب�أ�سماء من اجتازوا
االختبارات واملقابالت بنجاح  ،وترتيب �أ�سمائهم فيه تنازليا بح�سب الدرجات التي ح�صل
عليها كل منهم .
ويجوز للوحدة اال�ستعانة بجهة متخ�ص�صة لإجراء االمتحانات املهنية ل�شاغلي الوظائف
الطبيــة والوظائ ــف الطبي ــة امل�ساعدة  ،وفـي ه ــذه احلالــة لها �أن تكتفـي بنتيجــة االمتحــان
�أو �أن تخ�ضع املتقدم للمقابلة �أو لكليهما .
املــادة ( ) 25
يجب على �أي من �أع�ضاء اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )24من هذه الالئحة التنحي
عن اال�شرتاك فـي �إجراء الفرز �أو االختبار �أو املقابلة � ،إذا كان له ب�أحد املتقدمني درجة
قرابة حتى الدرجة الرابعة  ،ويعد عدم التنحي فـي هذه احلالة خمالفة ت�ستوجب امل�ساءلة
الإدارية  ،و�إذا ثبت وقوع غ�ش �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 ملغى .
املــادة ( ) 26
يكون التعيني فـي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة من بني املر�شحني ل�شغلها
بح�سب �أ�سبقيتهم فـي الرتتيب النهائي بك�شف نتائج االختبارات واملقابالت ال�شخ�صية ،
وعند الت�ساوي يقدم الأعلى م�ؤهال  ،فالأقدم تخرجا  ،فالأكرب �سنا .
املــادة ( ) 27
يجوز للوحدة تعيني �أحد املتقدمني ل�شغل الوظائف املعلن عنها فـي وظيفة �أخرى يكون
م�ستوفيا ل�شروط �شغلها � ،إذا �أو�صت جلنة املقابالت بتعيينه فـي هذه الوظيفة  ،وكانت
الوحدة بحاجة ل�شغلها  ،وقبل املر�شح ذلك .
املــادة ( ) 28
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �إخطار من مت اختياره من املر�شحني
ل�شغ ــل الوظيفـ ــة  ،كتابـ ــة � ،أو بـ ـ ـ�أي و�سيلة �أخرى يتحقق بها علمــه اليقيــني  ،و�أن يطل ــب
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من املر�شح التقدم بامل�ستندات املن�صو�ص عليها فـي املــادة (  )29من هذه الالئحة فـي موعد
ال يجاوز( )30ثالثني 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 .
املــادة ( ) 29
يلتزم املتقدم ل�شغل الوظيفة الذي مت �إخطاره برت�شيحه للتعيني فيها  ،بتقدمي م�سوغات
التعيني الآتية �إىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني :
� - 1صورة من البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر .
� - 2صورة من �شهادة امليالد  ،ويكتفـى بالبطاقة ال�شخ�صية ملن لي�س لديه �شهادة ميالد .
 - 3ما يفيد القيد فـي �سجل القوى العاملة الوطنية بالن�سبة للعمانيني .
� - 4شهــادة بامل�ؤهــل العلمي املطلــوب علـى �أن يكــون معرتف ــا بــه  ،ومعتمدا من اجلهة
املخت�صة بال�سلطنة .
� - 5شه ــادة باخلبــرة العمليــة املطلوب ــة  ،عل ــى �أن تك ــون معتمــدة من اجلهـ ــة املخت�ص ــة
بال�سلطنة .
� - 6شهادة عدم حمكومية .
 - 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�سبـ ــة ملـ ــن �ســبق له العمـ ــل ب�إح ــدى وح ــدات اجلهاز الإداري للدولة �أو غريها ،
ما لــم يكــن قد م�ضى علــى �صــدور القرار ( )3ثــالث �سن ــوات  ،ويكتفـى فـي تلـ ــك
احلالة بتقدمي ن�سخة من هذا القرار .
املــادة ( ) 30
على التق�سي ــم التنظيمــي املختــ�ص ب�ش�ؤون املوظفني بعد ا�ستيفاء م�سوغات التعيني �إعداد
قــرارات التعيــني وتوقيعهــا من رئيــ�س الوح ــدة  ،و�إعــداد عق ــود اخلدمة لغيــر العماني ــني
وتوقيعها من رئي�س الوحدة ومن املتعاقد .
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ويكون التعيني من تاريخ �صدور القرار ما مل يحدد القرار تاريخا �آخر � ،أو التاريخ املحدد
فـي العقد  ،ح�سب الأحوال .
املــادة ( ) 31
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد ملف خدمة لكل موظف  ،تودع
فيه م�سوغات التعيني  ،والتقارير والتو�صيات التي �أعدت عنه خالل فرتة االختبار  ،وكافة
الأوراق والقرارات املتعلقة ب�ش�ؤونه الوظيفية طوال مدة خدمته  ،وت�سجيلها على غالفه
من الداخــل بعــد ترقيمها وحفظهــا  ،وال يجوز �سحب �أي �أوراق منــه �إال مبوافقــة مديــر
التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني وفقا للإجراءات املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 32
يو�ضع املعينون لأول مرة  ،واملعاد تعيينهم  ،حتت االختبار ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر
من تاريخ ت�سلمهـم العمل  ،يتم خاللها تقييم �أدائهم تقييما �شامال .
املــادة ( ) 33
تتق ــرر �صالحيـ ــة املوظــف للعمل من عدمه فـي �ضوء نتيجة تقييم �أدائــه وفقا حلكم املــادة
( )32من هذه الالئحة  ،وذلك ب�أن يعد امل�س�ؤول املبا�شر تقريرا مف�صال ب�صالحيته للعمل
من عدمه  ،ي�ضمنه تو�صياته ثم ت�سليمه للتق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني ،
وعلى ذلك التق�سيم �إحالة التقرير بالن�سبة ملن يتقرر عدم �صالحيته �إىل اللجنة للنظر
فيه  ،والتو�صية باتخاذ �أحد الإجراءين الآتيني :
�	- 1إنهاء خدمة املوظف .
 - 2مـ ــد م ــدة االختبار (� )2شهريــن �إ�ضافيني  ،للنظر فـي مدى حــدوث تغري �إيجاب ــي
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 .
املــادة ( ) 34
ي�ص ــدر ب�إنه ــاء خدمة املوظف الذي ال يجتاز مدة االختبار قرار من رئي�س الوحدة  ،بناء
على تو�صية اللجنة  ،خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهاء مدة
االختبار .
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املــادة ( ) 35
ي�ستحــق املوظــف الذي �أنهيت خدمتــه وفــقا حلك ــم املــادة ( )34من ه ــذه الالئح ــة راتب ــه
الإجمايل عن �أيام عمله الفعلية .
املــادة ( ) 36
حتدد الأقدمية فـي الوظيفة من تاريخ التعيني فيها  ،ف�إذا ا�شتمل قرار التعيني على �أكرث
من موظف حددت الأقدمية بينهم كالآتي :
�	- 1إذا ك ـ ــان التعيـ ــني لأول م ــرة  ،اعتب ــرت الأقدميــة بني املعين ــني بح�س ــب الأ�سبقيــة
فـي الرتتيب النهائي بك�شف نتائج االختبارات واملقابالت ال�شخ�صية وفقا حلكم
املــادة ( )26من هذه الالئحة .
�	- 2إذا كــان التعي ـ ــني مت�ضمن ـ ــا ترقية  ،اعتب ــرت الأقدمي ــة عل ــى �أ�سـ ـ ــا�س الأقدمي ـ ــة
فـي الوظيفة ال�سابقة .
�	- 3إذا كان تعيـ ــني املوظ ـ ــف ف ـ ــي وظيف ـ ــة م ـ ــن جمموعة �أخـ ــرى ف ـ ــي نف�س درجتـ ــه ،
�أو فـي درجة �أخرى  ،حت�سب �أقدميته من تاريخ تعيينه فيها .
املــادة ( ) 37
حتدد �أقدمية املوظف الذي تخف�ض وظيفته ودرجته املالية بتاريخ �شغله الوظيفة والدرجة
التي خف�ض منها  .وترتب �أقدميته بني �شاغلي الوظيفة والدرجة 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 .
املــادة ( ) 38
يجــوز لرئيــ�س الوحــدة تعيــني املوظ ــف ال ــذي يح�ص ــل على م�ؤهل درا�س ــي �أعلى فـي �أثنــاء
اخلدمة فـي الوظيفة التي يكون م�ستوفيا ل�شروط �شغلها من حيث امل�ؤهالت واخلربات ،
وبعد اجتيازه املقابلة التي جترى له للوقوف على �أهليته للوظيفة متى كانت �شاغرة ،
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
املــادة ( )36من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 39
يجـوز �إعادة تعيني املوظـف الذي �أنهيت خدمته لأي �سبب من الأ�سباب املن�صو�ص عليها فـي
هذه الالئحة فـي وظيفته ودرجته ال�سابقة � ،أو فـي وظيفة ودرجة �أخرى مماثلة  ،براتبه
الإجمايل نف�سه الذي كان يتقا�ضاه �أو الراتب الإجمايل للوظيفة املعاد تعيينه عليها �أيهما
�أكرب  ،مع االحتفاظ له باملدة التي ق�ضاها فـي وظيفته ودرجته ال�سابقة فـي الأقدمية ،
�شريطة ا�ستيفائه �شروط التعيني املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )19من هذه الالئحة ،
وال�شروط املقررة ل�شغل الوظيفة املراد �إعادة تعيينه فيها .
املــادة ( ) 40
يجوز للوحدة التعاقد مع موظفني غري العمانيني ل�شغل الوظائف الدائمة  ،وفقا لنموذج
العقد الوارد بامللحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 41
يكون �شغل الوظائـف امل�ؤقتــة عن طريــق التعاقــد بعــد الإعــالن عنهــا و إ�جــراء االختب ــارات
واملقاب ــالت املق ــررة  ،ويج ــوز لرئيـ ــ�س الوحـ ــدة اال�ستثنـ ــاء من �شرط االختب ــار واملقابلــة
للمر�شحني للعمل فـي التخ�ص�صات النادرة  ،كما يجوز التعاقد دون �إعالن �إذا اقت�ضت
احلاجة ذلك  ،وذلك وفقا لنموذج العقد الوارد بامللحق رقم ( )4املرفق بهذه الالئحة .
وفـي جميع الأحوال 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 .
املــادة ( ) 42
يجوز ا�ستثناء لرئي�س الوحدة التعاقد مع من يتمتعون بكفاءات عالية �أو تخ�ص�صات نادرة
�سواء من العمانيني �أو غريهم ل�شغل الوظائف دون التقيد ب�شرط ال�سن املحدد النتهاء
اخلدمة �أو �شرط الإعالن  ،وبراتب �أعلى من الراتب املحدد فـي جداول الرواتب والبدالت
والعالوات امللحقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/33للوظائف الدائمة املماثلة لها فـي
الواجبات وامل�س�ؤوليات  ،مبا ال يزيد على ن�سبة ( )%50خم�سني باملائة من بداية راتب
الوظيفة الدائمة املماثلة .
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ويجوز لرئي�س الوحدة الراغبة فـي التعاقد رفع الن�سبة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة ،
بعد موافقة وزير ال�صحة .
املــادة ( ) 43
يجب على غري العمانيني املر�شحني ل�شغل الوظائف بطريق التعاقد قبل و�صولهم �إىل
ال�سلطنة تقدمي تقرير طبي يفيد لياقتهم ال�صحية للوظيفة  ،وتقوم الوحدة على نفقتها
باتخاذ الالزم لتوقيع الك�شف الطبي عليهم مبعرفة اجلهة الطبية املخت�صة بعد و�صولهم
لل�سلطنة .
املــادة ( ) 44
يجوز لرئي�س الوحدة تعيني املوظف م�ؤقتا فـي �إحدى الوظائف الإ�شرافية ملدة يقررها
رئي�س الوحدة .
الف�صــل اخلامــ�س
تقاريــر تقويــم الأداء الوظيفــي
املــادة ( ) 45
تعد عن املوظفني تقارير تقومي �أداء وظيفـي �سنوية  ،وفقا لنظام قيا�س كفاية الأداء  ،مبا
يتفق مع طبيعة العمل بالوحدة .
املــادة ( ) 46
يخ�ضع لنظام تقارير تقومي الأداء الوظيفي  ،جميع �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة  ،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 ي�صدر به قرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع الوحدات .
املــادة ( ) 47
يو�ضع تقرير تقومي �أداء وظيفـي عن املوظف الذي اجتاز فرتة االختبار بنجاح  ،وم�ضى
عليه (� )6ستة �أ�شهر على الأقل فـي اخلدمة حتى نهاية �شهر �سبتمرب من العام الذي عني
فيه .
املــادة ( ) 48
يكون تقدير الكفاية مبرتبة (ممتاز) �أو (جيد جدا) �أو (جيد) �أو (متو�سط) �أو (�ضعيف)
على النحو الآتي :
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 ممت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  :من ( )90درجة �إىل ( )100درجة . جيد جدا  :من ( )80درجة �إىل �أقل من ( )90درجة . جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  :من ( )70درجة �إىل �أقل من ( )80درجة . متو�سـ ــط  :من ( )60درجة �إىل �أقل من ( )70درجة . �ضعي ـ ـ ـ ــف � :أقل من ( )60درجة .ويكون الأداء العادي هو املعيار الذي ي�ؤخذ �أ�سا�سا لقيا�س كفاية الأداء  ،ويجوز للوحدة
�إ�ضافة معايري �أخرى تتنا�سب مع طبيعة عملها .
املــادة ( ) 49
ي�ضــع الرئ ــي�س املبا�شـر تقاري ــر تقومي الأداء الوظيفـي عن املوظفني اخلا�ضعيـن لإ�شرافـه ،
ث ــم يعر�ضهـ ــا على الرئي�س الأعلى لالعتمـاد  ،ويجب علــى التق�سي ــم التنظيم ــي املختـ ــ�ص
ب�ش�ؤون املوظفني فور اعتماد التقارير �إخطار املوظف مب�ضمون التقرير .
وعلـ ــى الرئيـ ــ�س املبا�ش ــر �إخط ــار املوظ ــف كتاب ــة ب�أوجــه �ضعف ــه �أوال ب ـ ـ�أول خ ــالل ال�سنـ ــة
التي يو�ضع عنها التقرير .
ويجب �أن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفـي مبرتبة �ضعيف م�سببا  ،وحمددا لعنا�صر
ال�ضعف التي �أدت �إليه  ،وال يجوز اعتماد التقرير �إال با�ستيفاء ذلك .
ويق�صد بالرئي�س املبا�شر فـي تطبيق حكم هذه املادة  ،رئي�س الوحدة بالن�سبة ملن يخ�ضعون
لإ�شرافه املبا�شر من املوظفني  ،كما يق�صد به وكالء الوزارة �أو من فـي م�ستواهم وم�ساعدو
�أو نائبو الرئي�س �أو املديرو العموم �أو مديرو الدوائر ور�ؤ�ساء الأق�سام بالن�سبة ملن يخ�ضعون
لإ�شرافهم املبا�شر .
ويق�ص ـ ــد بالرئيـ ــ�س الأعل ـ ــى رئي ـ ــ�س الوح ــدة بالن�سب ــة مل ــن يخ�ضعـ ــون لإ�شرافـ ــه املبا�شـ ــر
من املوظفني  ،كما يق�صد به وكالء الوزارة �أو من فـي م�ستواهم وم�ساعدو �أو نائبو الرئي�س
�أو املديرو العموم �أو مديرو الدوائر ور�ؤ�ساء الأق�سام بالن�سبة ملن يخ�ضعون لإ�شرافهم
املبا�شر .
املــادة ( ) 50
يكون للموظف التظلم من تقرير تقومي الأداء الوظيفـي �إىل جلنة التظلمات املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )51من هذه الالئحة  ،خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ علمه اليقيني
بالتقرير .
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املــادة ( ) 51
ت�شكـ ـ ــل بقــرار من رئيـ ـ ــ�س الوحـ ــدة جلن ــة للبــت فـي التظلم ــات مــن ع ـ ــدد ف ــردي ال يـق ـ ــل
عن ( )3ثالثة موظفني  ،لي�س من بينهم من قام بو�ضع التقرير حمل التظلم �أو اعتمده ،
ويحدد القرار رئي�سا للجنة من بني �أع�ضائها  ،كما يحدد مقررا لها من موظفـي التنظيم
التق�سيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني .
املــادة ( ) 52
علــى مقــرر اللجن ــة املن�ص ــو�ص عليها فـي املــادة ( )51من هذه الالئحــة تلقي التظلمــات ،
وت�سجيله ــا فـ ــي �سج ــل خ ــا�ص ب�أرقــام م�سل�سلــة  ،و�إعداد بيان بها  ،وعر�ض ــه عل ــى رئي ــ�س
اللجنـ ــة  ،خـ ــالل ( )3ثالثـ ــة أ�ي ــام عمل عل ــى الأكثــر من تاريــخ تلقي التظلم ــات لنظره ــا
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ عر�ض البيان عليه .
املــادة ( ) 53
تكون مداوالت جلنة التظلمات �سرية  ،ولها ا�ستيفاء ما تراه الزما من بيانات من املوظف
�أو التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني .
وت�صـ ــدر اللجنـ ــة قراراته ــا ب�أغلبي ــة �أ�ص ــوات �أع�ضائه ــا  ،وال يك ــون ملقرره ــا ح ــق الت�صوي ــت
�أو التوقيع على ما ت�صدره من قرارات .
وعل ــى اللجن ــة البـ ــت فـي التظل ــم خ ــالل م ــدة ال جت ــاوز ( )30ثالثــني يومــا م ــن تاري ــخ
اجتماعها  ،ويكون لها �صالحية رف�ض التظلم �أو تعديل تقرير تقومي الأداء الوظيفـي مبا
ال ي�ضر املوظف  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون قرار اللجنة م�سببا وموقعا من رئي�س
اللجنة وجميع �أع�ضائها .
وعلى مقرر اللجنة ت�سجيل قراراتها  ،وتاريخ �صدورها فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي
املــادة ( )52من هذه الالئحة  ،و�إخطار املتظلم بن�سخة منه  ،و�إيداع ن�سخة �أخرى مبلف
خدمته .
املــادة ( ) 54
فـي ح ــال ن ــدب املوظــف �أو �إعارتــه داخــل ال�سلطنــة  ،تخت ــ�ص بو�ضع تقريـر تقويــم الأداء
الوظيفـي عنه اجلهة التي ق�ضى فيها املدة الأكرب من ال�سنة التي يو�ضع عنها التقرير .
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وال يو�ضع عن املوظف تقرير تقومي �أداء وظيفـي فـي حالة �إعارته خارج ال�سلطنة �أو منحه
�إجـ ــازة مر�ضي ــة �أو درا�س ـي ــة �أو خا�صـ ــة �أو �إيفاده فـي بعث ــة درا�سي ــة �أو للتدريــب  ،م ــدة تزيــد
على (� )6ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر من العام الذي يو�ضع عنه التقرير .
املــادة ( ) 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�صر املعتربة فـي هذا اخل�صو�ص ،
وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1الإعارة خارج ال�سلطنة � ،أو الإيفاد فـي بعثة �أو منحة درا�سية � ،أو للتدريب � ،إذا زادت
مــدة �أي منها على (� )6ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبــر من العــام الــذي يجـرى
فيه ال�ش�أن الوظيفـي .
 - 2الإجـ ــازة املر�ضي ــة � ،أو الدرا�سي ــة � ،أو اخلا�ص ــة ب ــدون راتــب � ،إذا زادت مدتهـ ــا على
(� )6ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر من العام الذي يجرى 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 (� )6ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر
من العام الذي يجرى 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�سـ ـ ــري حك ــم ه ـ ــذه امل ــادة علـ ــى املوظ ـ ـ ــف ال ـ ــذي توافـ ـ ــرت فـي �ش�أن ـ ــه �أكثـ ــر م ـ ــن حال ـ ـ ــة
من احلاالت املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي البنــود ال�سابق ــة  ،وزادت مددها على (� )6ست ــة �أ�شهــر
حتى الأول من �أكتوبر من العام ذاته .
املــادة ( ) 56
يع ــر�ض �أمـ ــر املوظ ـ ــف الـ ــذي يق ــدم عن ــه تقريــران �سنويـ ــان متتالي ـ ــان مبرتبـ ــة "�ضعي ــف"
علــى اللجن ــة لتو�صي ب�إنهاء خدمته �أو مبنحه فر�صة �أخ ــرى  ،وفـي احلالتــني يرفــع الأمــر
�إىل رئي�س الوحدة التخاذ القرار املنا�سب .
وفـي حال قرر رئي�س الوحدة منح املوظف فر�صة �أخرى  ،وجاء تقريره التايل مبا�شرة
مبرتبة �ضعيف  ،تنهى خدمته من اليوم التايل العتبار التقرير نهائيا .
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الف�صـل ال�ســاد�س
الرتقيـــــــــات
املــادة ( ) 57
تكون الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة  ،متى كانت �شاغرة  ،وكان املر�شح م�ستوفيا
ل�شروط �شغلها .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز �أن تقل املدة املطلوبة للرتقية للدرجة الأعلى عن ( )3ثالث
�سنوات  ،با�ستثناء الوظائف التي تتطلب ق�ضاء فرتة امتياز يتم اجتيازها بنجاح  ،وي�صدر
بتحدي ــد ه ــذه الوظائ ــف ومــدد االمتياز املقررة لها قرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع
ر�ؤ�ساء الوحدات  ،علــى �أال تقــل عن ( )12اثني ع�شر �شهرا بالن�سبة للأطباء .
املــادة ( ) 58
ت�شكل بقرار من وزير ال�صحة جلنة مركزية  ،ت�ضم فـي ع�ضويتها ممثلني من الوحدات
تخت�ص مبقابلة الأطباء املر�شحني ل�شغل وظيفة طبيب اخت�صا�صي �أول ف�أعلى فـي كافة
امل�ؤ�س�سات الطبية  ،عدا �أع�ضاء الهيئة الطبية مب�ست�شفـى جامعة ال�سلطان قابو�س  ،وذلك
للوقوف على �أهليتهم وكفاءتهم املهنية ل�شغل الوظيفة املر�شح لها كل منهم .
ويحدد القرار ال�صادر رئي�س اللجنة وعدد �أع�ضائها ومقررها و�آلية عملها .
املــادة ( ) 59
عل ــى الوح ــدة رف ــع �أ�سمــاء املر�شحني لديها ل�شغل وظيفة طبيب اخت�صا�صي �أول ف�أعلــى
�إىل اللجن ــة امل�ش ــار �إليه ــا فـي املــادة ( )58من هذه الالئحة  ،مع بيان الإجــراءات التي تــم
على �ضوئها اختيار ه�ؤالء املر�شحني  ،ومدى ا�ستيفائهم لل�شروط املحددة للوظيفة املر�شح
لها كل منهم املبينة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة  ،م�شفوعة بـ ( )3ثالث ر�سائل
تزكية من حمكمني فـي التخ�ص�ص  ،على �أال تقل وظيفة كل منهم عن الوظيفة املر�شح لها .
و�إذا ات�ضح للجنة �أن هناك جتاوزا فـي االلتزام بال�شروط والإجراءات املعتمدة للرت�شيح
وجب عليها �أن تعيد �أ�سماء املر�شحني للوحدة مع بيان �أ�سباب ذلك .
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املــادة ( ) 60
يجوز اال�ستثناء من عدد الأوراق العلمية املتطلبة ل�شغل وظيفة طبيب ا�ست�شاري وطبيب
ا�ست�شاري �أول فـي التخ�ص�صات التي ي�صدر بها قرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع ر�ؤ�ساء
الوحدات  ،يتم حتديثها دوريا وفقا ملقت�ضى م�صلحة العمل .
ويجـوز لوزيــر ال�صحــة تخفيــ�ض ع ــدد �سن ــوات اخلب ــرة املطلوب ــة ل�شغل الوظائف الطبيــة
والوظائف الطبية امل�ساعدة الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة � ،إذا اقت�ضت
م�صلحة العمل ذلك بناء على طلب رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 61
يعــد التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني من واقع �سجل موازنة الوظائف بيانا
بالوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة ال�شاغرة املراد الرتقية �إليها ودرجاتها ،
كما يعد بيانا ب�أ�سماء املوظفني ممن تنطبق عليهم �شروط الرتقية ح�سب احلد الأدنى
ل�شروط �شغل هذه الوظائف الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
ويكـ ــون ترتيــب �أ�سبقيــة املر�شحــني للرتقي ــة وفقا ملرتبــة �آخر تقريــر تقويــم �أداء وظيفـ ــي
لكل منهم  ،ثم �أقدمية كل منهم فـي �شغل الوظيفة والدرجة  ،ثم ال�سن .
املــادة ( ) 62
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني عر�ض ترتيب الأ�سبقية على اللجنة
للنظر فـي ترقية امل�ستوفني منهم �شروط الرتقية فـي �ضوء عدد الوظائف املراد الرتقية
�إليهـ ــا  ،علـ ــى �أن تتقي ــد فـي ذلك برتتي ــب �أ�سبقي ــة املر�شحــني وفقا للرتتيــب املن�ص ــو�ص
عليه فـي املــادة (  )61من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 63
ي�صدر بالرتقية قرار من رئي�س الوحدة  ،وتعد الرتقية نافذة من تاريخ اعتماد رئي�س
الوحدة ملح�ضر اللجنة  ،ما مل يحدد املح�ضر تاريخا �آخر لذلك .
املــادة ( ) 64
	- 1ال يجـ ــوز ترقي ــة املوظ ــف �إىل وظيفـ ــة طبيــب اخت�صا�صي �أول ف�أعل ــى � ،إذا ك ــان موفدا
فـي بعثة �أو منحة �أو �إجازة درا�سية �أو للتدريب  ،قبل انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر على الأقل
بعد عودته �إىل اخلدمة .
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	- 2ال يجوز ترقية املوظف املحكوم عليه بال�سجن طوال مدة �سجنه � ،أو املوقوف عن العمل
�أو املحـ ــال للم�ساءل ــة الإداري ــة �أو املحاكمة اجلزائية خالل مدة الوق ــف �أو الإحالـ ــة ،
عل ــى �أن حتج ــز ل ــه الوظيف ــة  ،ف�إذا مل يق ــ�ض ب�إدانتـ ــه �أو عوق ــب بالإنـ ــذار �أو اخل�صـ ــم
من الراتب مدة ال تزيد عل ــى ( )5خم�سة �أيام وج ــب ترقيت ــه �إليها مع رد �أقدميـته فيهــا
�إىل التاريخ الذي كانت تتم فيه لو مل يحل �إىل امل�ساءلة الإدارية �أو املحاكمة اجلزائية .
املــادة ( ) 65
ال يجــوز ترقيــة املوظف الذي وقعت عليه عقوب ــة من العقوب ــات املبينة فيمــا يلي �إال بع ــد
انق�ضاء املدة املو�ضحة قرين كل منها :
� - 1ستـ ـ ــة �أ�شه ـ ـ ـ ــر  :فـي حال اخل�صم من الراتب �أكرث من ( )5خم�سة �أيام حتى ()15
خم�سة ع�شر يوما .
 - 2ت�سعـ ــة �أ�شهـ ـ ــر  :فـي ح ـ ــال اخل�ص ــم من الراتــب �أكث ــر من ( )15خم�سة ع�شر يومــا
�أو احلرمان من العالوة الدورية �أو خف�ض الراتب فـي حدود
عالوة دورية .
� - 3سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :فـي حـ ــال توقيـ ــع عقوبـ ــة �أ�ش ــد م ــن العقوبــات املن�صــو�ص عليهــا
فـي البندين ال�سابقني .
املــادة ( ) 66
ال يجوز ترقية املوظف �إذا كان �آخر تقرير تقومي �أداء وظيفـي مقدما عنه مبرتبة �ضعيف .
الف�صل ال�سابع
الرواتب والعالوات والبدالت واملكاف�آت والتعوي�ضات
املــادة ( ) 67
ي�ستحق املوظف الراتب املقرر لدرجة الوظيفة املعني فيها طبقا ملالحق الرواتب والبدالت
والعالوات املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/33
ويجوز منح املوظف الذي تزيد مدة خربته العملية على املدة املطلوبة ل�شغل الوظيفة ،
الرات ــب املقرر للوظيفة والدرج ــة املعـني فيه ــا م�ضافا �إلي ــه ع ــالوة دورية م ــن عالواتهـ ــا
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عن كل �سنة من �سنوات اخلربة الزائدة مبا ال يجاوز ( )10ع�شر عالوات � ،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 .
املــادة ( ) 68
ي�ستحق املوظف الراتب الإجمايل من تاريخ ت�سلمه العمل بعد �صدور قرار التعيني بالن�سبة
للعماين  ،وبعد توقيع العقد بالن�سبة لغري العماين �إذا كان التعاقد معه من داخل ال�سلطنة ،
ومن تاريخ دخوله ال�سلطنة �إذا كان التعاقد معه من خارج ال�سلطنة .
وفـي جميع الأحوال  ،يوقف �صرف البدل املقرر لل�سكن والكهرباء واملاء والنقل  ،فـي حالة
توفريها من قبل الوحدة .
املــادة ( ) 69
ي�ستحق املوظف عالوة دورية فـي الأول من يناير من كل عام بالفئة املقررة لدرجة الوظيفة
التي ي�شـغلها � ،شريطة �أن يكون قد م�ضى على تعيينه (� )6ستة �أ�شهر على الأقل  ،و�أال يكون
حا�صــال عل ــى تقريــر كفاية مبرتبة �ضعيف فـي تقرير تقويــم �أدائه الوظيفـي املقدم عنــه
عن ال�سنة ال�سابقة .
املــادة ( ) 70
ي�ستحـ ــق املوظ ــف املرقى من تاريخ الرتقية الراتب املقرر لدرج ــة الوظيفــة املرقى �إليها ،
�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 .
املــادة ( ) 71
لرئي�س الوحدة منح املوظف عالوة ت�شجيعية �أو �أكرث بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجة
وظيفته وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
�	- 1أن يتوافر االعتماد املايل الالزم لل�صرف منه مبيزانية الوحدة .
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�	- 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 (� )4أربع عالوات فـي الدرجة الواحدة .
ولرئي�س الوحدة زيادة عدد العالوات الت�شجيعية  ،مبقدار عالوة عن كل �سنة  ،وذلك ملن
بقي فـي درجته �أكرث من ( )5خم�س �سنوات .
وال يخل منح هذه العالوة با�ستحقاق العالوة الدورية فـي موعدها .
املــادة ( ) 72
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة منح مكاف�آت ت�شجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة
�أو �أعم ــاال �أو بحوثـ ــا �أو اقرتاحـ ــات ت�ساعد على حت�ســني طــرق العم ــل �أو رف ـ ــع كفـ ــاءة الأداء
�أو توفيـر النفق ــات  ،على �أال يتجاوز مقـدار املكاف�أة راتب (� )4أربع ــة �أ�شهــر فـي ال�سنة املالي ــة
�أو مبلغ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أيهما �أكرب .
املــادة ( ) 73
يج ــوز بقــرار من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع ر�ؤ�ساء الوحدات  ،وبعد موافقة وزارة املالية ،
حتديــد بدالت تقت�ضيها طبيعـة �أو ظروف �أو خماطر الوظيفة �أو مكانها بقيمة ال جتاوز
( )%75من قيمة البدل املهني املحدد للوظيفة  ،وي�صدر مبنح هذه البدالت قرار من رئي�س
الوحدة .
املــادة ( ) 74
يوقف �صرف البدالت التي متنح وفقا حلكم املــادة ( )73من هذه الالئحة فـي احلاالت
الآتية :
�	- 1إذا نق ـ ــل املوظـ ــف �أو انتـ ــدب �إل ــى وظيف ــة �أخــرى غري مقرر لها ما كــان ي�ستحقــه
من بدل .
�	- 2إذا تغيب عن العمل  ،على �أن يوقف ال�صرف فـي هذه احلالة عن �أيام الغياب .
�	- 3إذا �أوفـ ــد ف ــي بعث ـ ــة �أو منحــة �أو �إج ــازة درا�سيـ ـ ــة �أو دورة تدريبيــة تزيد عل ــى ()6
�ستة �أ�شهر .
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املــادة ( ) 75
ي�ستحق املوظف �أجرا عن الأعمال الإ�ضافية التي يكلف بت�أديتها بعد �ساعـات العمل املقررة ،
وفقا للقواعد والأحكام التي تقررها املادتان ( )77 ، 76من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 76
يعترب عمال �إ�ضافيا  ،كل عمل يكلف املوظف بت�أديته فـي غري �أوقات العمل املقررة متى دعت
ال�ضرورة �إىل ذلك .
وال يجوز للموظف القيام بعمل �إ�ضافـي �إال بناء على تكليف م�سبق بذلك من الرئي�س
املبا�شر .
املــادة ( ) 77
ي�شتـ ــرط ملنـ ــح الأج ــر الإ�ضافـي مقاب ــل العمــل ال ــذي يكلف به املوظ ــف وفق ــا للمـ ــادة ()76
من هذه الالئحة ما ي�أتي :
�أ � -أن يثبت قيام املوظف بالعمل الإ�ضافـي الذي كلف به .
ب � -أال تقل مدة العمل عن �ساعة كاملة فـي اليوم الواحد .
ج � -أال يتجاوز ما مينح للموظف �شهريا ك�أجر �إ�ضافـي ( )%50من راتبه .
ويتبع فـي منح الأجر الإ�ضافـي ما ي�أتي :
 - 1مينـ ــح املوظ ــف �أجر �ساع ــة وربــع من راتبــه عــن كل �ساع ــة م ــن �ساع ــات العم ــل
الإ�ضافـي � ،إذا كان فـي �أيام العمل الر�سمية .
 - 2مينح املوظف �أجر �ساعة ون�صف من راتبه عن كل �ساعة من �ساعات العمل الإ�ضافـي
�إذا كان فـي �أيام الإجازات الر�سمية .
ويجوز لرئيـ�س الوحدة زيادة الأجر الإ�ضاف ــي �إىل (� )2ساعتــني عن ك ــل �ساعة عمل �إ�ضافـي
للموظف الذي يكلف بالعمل فـي بع�ض الأق�سام التي ي�صدر بها قرار من وزير ال�صحة
بالتن�سيق مع ر�ؤ�ساء الوحدات .
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املــادة ( ) 78
ي�ستحـق املوظــف بــدل �إدارة وفقا للملحق رقم ( )2املرفق بهــذه الالئحــة فـي حــال قيامــه
مبهام �إدارية �إىل جانب مهامه الطبية  ،مع مراعاة عدم اجلمع بني هذا البدل  ،و�أي بدل
�آخر مماثل ي�صرف له من الوحدة .
املــادة ( ) 79
ي�ستحــق املوظـف املوفد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريــب داخــل �أو خــارج ال�سلطنة بــدل �سف ــر
بالفئات  ،ووفقا للقواعد املقررة بالوحدة .
ويكون �إيفاد املوظف فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل �أو خارج ال�سلطنة بقرار من رئي�س
الوح ــدة  ،مبين ــا في ــه م ــدة الإيفــاد  ،واملكــان املوفد �إليــه  ،والغــر�ض الذي �أوفــد من �أجلــه ،
وما ي�ستحقه من بدل وامتيازات .
املــادة ( ) 80
ي�ستحق املوظف فـي حال �إيفاده فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب تذكرة �سفر جوا تتحملها
الوحدة  ،ما مل تتحملها جهة �أخرى  ،وذلك وفقا للقواعد املقررة فـي الوحدة .
ويجــوز �صــرف تعوي�ض نقــدي للموظف املوفــد فـي مهمــة ر�سمي ــة �أو للتدريــب ع ــن تذك ــرة
ال�سفر امل�ستحقة له � ،إذا ا�ستخدم و�سيلة خا�صة فـي ال�سفر .
املــادة ( ) 81
يج ــوز للوح ــدة تخ�صيــ�ص م�ساك ــن م�ؤثثة للموظفني لإقامة املوظفني املنتدب ــني للعم ــل
فـي حمافظ ــات غيــر حمافظــات �إقامتهم ملقت�ضــى امل�صلحــة العامــة  ،وذلك دون حرمانهم
من بدالت ال�سكن .
املــادة ( ) 82
ي�ستح ــق املوظ ــف تعوي�ضا نقدي ــا يعــادل قيمة ما تكبده من نفقــات لنقل �أمتعتــه حال نقله
�أو ندبه ملدة تزيد على (� )6ستة �أ�شهر �إىل مكان عمل �آخر .
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املــادة ( ) 83
ي�ستحق املوظف العماين الذي يكون حمل �إقامته املعتاد حمافظة ظفار �أو حمافظة م�سندم
�أو والي ــة م�صي ــرة  ،ويكون مقر عمل ــه خارجها �أو الذين يعملون فيهــا مــن غيــر املقيم ــني
فيهـ ــا  ،تذاك ــر �سف ــر جـ ــوا بالدرجـ ــة املقررة لوظيفته وفق ــا حلك ــم املــادة (  )85مـ ــن ه ــذه
الالئحة  ،ت�صرف له ولزوجه �أو زوجاته و�أبنائه الذين ال تتجاوز �أعمارهم (� )21إحدى
وع�شرين �سنة  ،فـي احلاالت الآتية :
 - 1عند ت�سلم 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 (� )2شهرين  ،وال ي�ستحق املوظف �سوى تذكرة واحدة �إذا
كان الندب ملدة تقل عن (� )2شهرين .
 - 5عند انتهاء اخلدمة .
املــادة ( ) 84
ي�ستح ــق املوظـ ــف غيـ ــر العمان ــي املتعاق ــد معـ ــه  ،تذاك ــر �سف ــر ج ــوا بالدرجة املحـ ــددة ل ــه ،
�أو تعوي�ضا نقديا عنها  ،وتعوي�ضا نقديا عن نقل الأمتعة ال�شخ�صية الزائدة ب�صحبته ،
وفقا للعقد املربم معه .
املــادة ( ) 85
ي�صرف بدل ا�ستدعاء ومناوبة للأطباء الذين يقومون مبناوبات عمل زيادة علــى عدد
�ساعات العمل املقررة  ،يرتاوح بني ( )100مائة ريال عماين �شهريا كحد �أدنى �إىل ()600
�ستمائـ ــة ريـ ــال عمان ــي �شهريا كح ــد �أق�صــى  ،وذلك وفقــا لل�ضوابط التــي ي�صــدر بها قرار
من وزير ال�صحة .
املــادة ( ) 86
للوحدة  ،على نفقتها  ،ا�ست�ضافة املوظف غري العماين املتعاقد معه من خارج ال�سلطنة
عند قدومه �إىل 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  ،وت�شمل اال�ست�ضافة ال�سكن
فقط .
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املــادة ( ) 87
يجوز للوحدة �صرف �سلفة مالية  ،للموظف غري العماين املعني لأول مرة  ،على �أال تزيد
قيمتها على ( )% 100من راتبه  ،ويتم ا�سرتداد قيمة هذه ال�سلفة باال�ستقطاع من راتبه
خالل ال�شهرين التاليني .
املــادة ( ) 88
ي�سرتد املوظف كافة النفقات التي تكبدها فـي �سبيل القيام ب�أعمال وظيفته فـي جميع
الأحوال التي ت�ضطره الظروف فيها �إىل ذلك � ،شريطة تقدميه ما يثبت ذلك .
الف�صــل الثامــــن
النقل والندب والإعارة والتكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى
املــادة ( ) 89
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة  ،نقل املوظف داخل الوحدة � ،أو �إىل �أي وحدة �أخرى وبعد
موافقة ال�سلطة املخت�صة بالنقل فـي تلك الوحدة  ،ف�إذا كان النقل بني الوحدات اخلا�ضعة
لأحكام هذه الالئحة احتفظ للموظف براتبه الذي كان يتقا�ضاه عند النقل � ،أما �إذا
كان النقل �إىل خارج الوحدات غري اخلا�ضعة لأحكام هذه الالئحة حدد راتب املوظف
وخم�ص�صاته املالية وكافة �ش�ؤونه الوظيفية وفقا للنظام الوظيفـي املطبق فـي الوحدة
املنقول �إليها .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز نقل املوظف �إذا ترتب على النقل تفويت دوره فـي الرتقية ،
ما مل يكن النقل بناء على طلبه  ،و�أال يرتتب على النقل ترقيته �إىل وظيفة ودرجة �أعلى
�أو منحه وظيفة ودرجة �أعلى .
املــادة ( ) 90
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني  ،فـي حال نقل املوظف داخل الوحدة ،
�إعداد قرار تنفيذي بذلك يوافـي به كال من التق�سيم التنظيمي املنقول �إليه والتق�سيم
التنظيمـ ــي املنق ــول منــه  ،وعلــى التق�سيــم التنظيمــي املنقـ ــول من ــه �إخـ ــالء ط ــرف املوظ ــف
فـي اليوم التايل لإخطاره بالقرار التنفيذي  ،وعلى التق�سيم التنظيمي املنقول �إليه ت�سليمه
العمل فـي اليوم التايل لإخالء طرفه على الأكرث .
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و�إذا كان النقل من �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �إىل الوحدة  ،تعني على التق�سيم
التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد قرار تنفيذي يوافـي به التق�سيم التنظيمي
املنقول �إليه .
و�إذا كان النقل �إىل �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،تعني على التق�سيم التنظيمي
املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �إخالء طرف املوظف من الوحدة فـي اليوم التايل لإخطاره
ب�صدور قرار النقل على الأكرث  ،وعليه �إر�سال ملف خدمة املوظف �إىل الوحدة املنقول
�إليها  ،خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ �إخالء طرفه  ،واعتبارا من
هذا التاريخ يتم وقف �صرف جميع املخ�ص�صات التي كانت ت�صرف للموظف من الوحدة
املنقول �إليها .
املــادة ( ) 91
حتــدد �أقدميــة املوظــف املنقــول من إ�حــدى وحــدات اجلهــاز الإداري للدولة فـي الوظيفــة
املنقول �إليها بنف�س تاريخ �أقدميته فـي الوظيفة املنقول منها  ،وترتب �أقدميته بني موظفـي
الوحدة 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 �أن يكون �سابقا
ملن هو �أحدث منه فـي تاريخ �شغل الوظيفة .
�	- 2إذا كــان النقــل بناء على طلب املوظــف �أو كان ب�سبب ع ــدم ا�ستيفائــه متطلبــات
اال�ستمرار فـي الوظيفة املنقول منها و�ضع فـي ترتيب تال لآخر موظفـي املجموعة
النوعية �أو الفئة الوظيفية املنقول �إليها  ،على �أن يكون �سابقا ملن هو �أحدث منه
فـي تاريخ �شغل الوظيفة .
املــادة ( ) 92
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة  ،ندب املوظف داخل الوحدة ل�شغل وظيفة �أخرى � ،شريطة
�أن تكون الوظيفة املنتدب �إليها من نف�س درجة وظيفته  ،و�أن تقت�ضي م�صلحة العمل
�شغلها بهذه الطريقة  ،و�أن تكون حاجة العمل فـي الوظيفة الأ�صلية ت�سمح بذلك .
املــادة ( ) 93
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة  ،ندب املوظف من �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة
ل�شغل وظيفة بالوحدة بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة بهذه الوحدات  ،كما يجوز ندب
املوظف من الوحدة �إىل تلك الوحدات بناء على طلب رئي�سها .
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ويجب �أن تكون الوظيفة املنتدب �إليها املوظف من نف�س درجة وظيفته  ،و�أن تكون حاجة
العمل فـي الوظيفة الأ�صلية ت�سمح ب�إجرائه  ،و�أال تزيد مدة الندب على �سنة  ،ما مل يكن
الندب فـي غري �أوقات العمل الر�سمية  ،ف�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل بالوحدة املنتدب �إليها
ا�ستمـ ـ ــرار املوظـ ــف بهـ ــا بع ــد انق�ض ــاء مــدة ال�سن ــة  ،وجــب اتخــاذ �إج ــراءات �إعارتــه �إليهــا ،
على �أن تكون مدة الإعارة من اليوم التايل النق�ضاء هذه املدة .
وي�ستمر �صرف راتب املوظف املنتدب وجميع م�ستحقاته املالية من الوحدة املنتدب منها ،
دون �أن يخل ذلك با�ستحقاقه ما قد يكون مقررا فـي الوحدة املنتدب �إليها من ميزات مالية
تغاير جن�س ما يتقا�ضاه من جهة عمله الأ�صلية �أو تزيد فـي مقدارها عليه  ،وفـي هذه
احلالة تتحمل الوحدة املنتدب �إليها �صرف هذه امليزات �أو مقدار الزيادة فيها  ،كما تتحمل
مكاف�أة املوظف �إذا كان الندب فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
املــادة ( ) 94
عل ــى التق�سي ــم التنظيمـ ــي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني �إعداد قرار الن ــدب � ،إذا ك ــان الن ـ ــدب
�إىل وظيفة �أخرى داخل الوحدة  ،مبينا فيه مدته  ،والوظيفة املنتدب �إليها .
و�إذا كان الندب ل�شغل وظيفة �أخرى خارج الوحدة  ،تعني على التق�سيم التنظيمي املخت�ص
ب�ش ـ ـ�ؤون املوظفـ ــني بتلك الوح ــدة �إع ــداد ق ــرار الن ــدب  ،وت�ضمين ــه البيان ــات امل�شـ ــار �إليهـ ــا
فـي الفقـ ــرة ال�سابقــة  ،و�إخطــار الوحدة املنتدب �إليها بن�سخة من ــه  ،و�إخالء طرف املوظف
فـي اليوم التايل لإخطار الوحدة املذكورة بالقرار �إذا كان الندب فـي �أوقات العمل الر�سمية .
املــادة ( ) 95
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة �إعارة املوظف املعني بغري طريق التعاقد �إىل وحدات اجلهاز
الإداري للدولة �أو ال�شركات التي ت�ساهم احلكومة فـي ر�أ�س مالها بن�سبة ال تقل عن ()%25
خم�سة وع�شرين باملائة وذلك بعد موافقته كتابة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وكذلك
�إىل احلكومات والهيئات واملنظمات العربية والأجنبية  ،وتكون الإعارة ملدة ال تزيد على
(� )4أربع �سنوات ما مل تقت�ض امل�صلحة العامة متديدها ملدة ال جتاوز (� )2سنتني  ،ويحدد
قـ ــرار الإع ــارة مدته ــا  ،وتاريــخ بدايتهـ ــا  ،ويك ــون راتــب املوظــف املعــار وكاف ــة م�ستحقات ــه
على اجلهة املعار �إليها .
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وفـي جميع الأحوال ي�ستحق املوظف املعار ما قد يكون مقررا فـي اجلهة املعار �إليها من
ميزات مالية تغايـر ما يتقا�ضاه من جهـة عملــه �أو تزي ــد فـي مقدارهــا عليــه  ،وف ــي هــذه
احلالة تتكفل اجلهة املعار �إليها ب�صرف هذه امليزات �أو مقدار الزيادة فيها  ،ويجوز االتفاق
على خالف ذلك بني جهة عمله واجلهة املعار �إليها �إذا كانت تلك اجلهة هي �إحدى وحدات
اجلهاز الإداري للدولة .
املــادة ( ) 96
حت�سب مدة الإعارة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية  ،وا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية ،
ومنحة نهاية اخلدمة .
املــادة ( ) 97
�إذا وافق املوظف كتابة على �إعارته وفقا حلكم املــادة ( )95من هذه الالئحة  ،تعني على
التق�سي ــم التنظيمــي املختــ�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة �إعداد قرار الإع ــارة  ،مت�ضمن ــا
مدتها  ،واجلهة املعار �إليها  ،واعتماده من رئي�س الوحدة املعار منها  ،ويتم وقف �صرف
جميع املخ�ص�صات التي كانت ت�صرف له من جهة عمله اعتبارا من تاريخ �إخالء طرفه .
املــادة ( ) 98
يجوز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة ودرجة املعار  ،بطريق التعيني �أو الندب  ،ب�شرط �أال تقل
مدة الإعارة عن �سنة  ،علــى �أن ي�شغل املوظـف عند عودته وظيفته ودرجته الأ�صلية �إذا كانت
خالية �أو �أي وظيفة �أخرى معادلة لها �إذا مل تكن خالية .
املــادة ( ) 99
لرئيـ ــ�س الوحـ ــدة �إ�ص ــدار ق ــرار بتكليــف املوظ ــف للقيــام ب�أعب ــاء وظيفــة أ�خــرى بالوحـ ــدة
�أو ب إ�ح ــدى وحــدات اجلهـ ــاز الإداري للدولـ ــة بن ــاء علــى طلــب رئي ــ�س تلك الوحـ ــدة � ،سـ ــواء
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 .
-54-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

� - 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 ال تزيد على ( )%50من راتبه  ،على �أن تتحمل
الوحدة املكلف لديها هذه املكاف�أة .
الف�صــل التا�ســـع
التدريب والبعثات واملنح الدرا�سية
املــادة ( ) 100
التدريب واجب وظيفي  ،وحق جلميع املوظفني  ،وعلى الوحدة فـي حدود الإمكانات املتاحة
العمل على تدريب موظفيها بجميع درجاتهم وم�ستوياتهم الوظيفية  ،وفقا ملتطلبات
العمل  ،وخطط وبرامج التدريب املعتمدة .
املــادة ( ) 101
يتوىل التنظيم التق�سيمي املخت�ص بالتدريب فـي الوحدة  ،و�ضع الأ�س�س واملعايري اخلا�صة
ب�إعداد خطط التدريب ال�سنوية  ،مبا يتفق وطبيعة الوظائف  ،و�إعداد م�شروعات خططها
ال�سنوية للتدريب مبراعاة تلك الأ�س�س واملعايري  ،مع �إعطاء الأولوية فـي االختيار للربامج
التدريبية التي تعقد داخل ال�سلطنة � ،أو التي ميكن تنظيمها داخل الوحدة .
املــادة ( ) 102
تعد الفرتة التي يق�ضيها املوظف فـي التدريب فرتة عمل  ،يتمتع فيها بجميع مزايا
الوظيفـ ــة التي ي�شغله ــا  ،كما يلتزم فيهــا بواجبات هذه الوظيفة  ،ويعتب ــر تخلــف املوظـ ــف
عن التدريب دون عذر مقبول خروجا منه على مقت�ضى واجبات الوظيفة  ،ويلتزم ب�سببه
برد جميع ما �أنفق عليه خالل فرتة التدريب  ،ويكون �إبداء العذر كتابة للرئي�س املبا�شر .
املــادة ( ) 103
يراعى فـي اختيار الفعاليات والربامج التدريبية للموظف  ،ما ي�أتي :
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�	- 1أن يكــون الهــدف منه ــا م�ساعدة املوظف على حت�ســني �أدائــه فـي جم ــال الوظيف ــة
التي ي�شغلها � ،أو �إعداده لتحمل املزيد من امل�س�ؤوليات واملهام بالوحدة من خالل
الرتقية �أو التعيني فـي وظيفة �أعلى .
 - 2تطوير قدرات املوظف ال�ستخدام �أجهزة � ،أو معدات � ،أو تقنيات جديدة بالوحدة .
 - 3عدم التعار�ض من حيث حمتواها ووقتها مع الأعمال واملهام املنوطة باملوظف .
�	- 4أن ت�شتم ــل عل ــى عنا�ص ــر متكـ ــن املوظ ــف مــن التغـلـ ــب على النواق ــ�ص اجلوهري ـ ــة
التي تكون لديه فـي املهارات والكفاءات .
�	- 5أن تتنا�سب حمتوياتها مع م�ستوى املوظف .
املــادة ( ) 104
يتوىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص بالتدريب فـي الوحدة �إعداد خطة التدريب ال�سنوية ،
على النحو الآتي :
 - 1اقرتاح الربامج والفعاليات التدريبية الالزمة ملوظفيها  ،فـي �ضوء تقارير تقومي
�أدائهم الوظيفـي .
 - 2جتميــع املقرتحات التدريبية  ،ودرا�ستهــا  ،و�إعداد ملخ�ص بها تبني فيه التكلفة
التقديرية الالزمة لتنفيذها  ،واملدد الزمنية الالزمة لتنفيذها .
 - 3حتدي ــد الأولويـ ــة ب ــني الربامــج والفعالي ــات التدريبيــة فـي التنفي ــذ  ،فـي �ض ــوء
احتياجات املوظفني  ،وم�صلحة العمل .
 - 4عر�ض م�شروع خطة التدريب ال�سنوية على جلنة التدريب والبعثات لإقرارها .
 - 5اعتماد خطة التدريب من رئي�س الوحدة .
وال يجوز للتق�سيمات التنظيمية بالوحدة �إجراء �أي تغيريات فـي خطة التدريب ال�سنوية
�إال بعد موافقة جلنة التدريب والبعثات .
املــادة ( ) 105
للوحدة �إيفاد موظفيها للم�شاركة فـي الفعاليات التدريبيـة خارج ال�سلطنـة  ،كالدورات ،
والندوات  ،والربامج  ،وور�ش العمل  ،وذلك فـي حدود املبالــغ املعتمدة للتدريب  ،وتكون
الأولوية فـي ذلك لأ�صحاب التخ�ص�صات الذين ال تتوافر لهم فر�ص التدريب حمليا .
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املــادة ( ) 106
للوح ــدة تنظي ــم برام ــج لتدريب موظفيه ــا الذيـ ــن هــم عل ــى ر�أ�س العــمل  ،داخ ــل الوح ـ ــدة
�أو خارجها  ،مبا يتنا�سب وطبيعة وظائفهم .
املــادة ( ) 107
على الوحدة الراغبة فـي عقد فعاليات تدريبية داخل ال�سلطنة  ،كالدورات  ،والربامج ،
والندوات  ،وور�ش العمل  ،حتديد املدة الالزمة لتنفيذها  ،فـي �ضوء طبيعة جمال التدريب
الذي تعن ــى ب ــه الفعاليـ ــة  ،وذلك بالتن�سي ــق م ــع التق�سيـ ــم التنظيمي املخت ــ�ص بالتدريـ ــب
فـي الوحدة  ،والذي يتوىل الإ�شراف على كافة الفعاليات التدريبية التي يتم عقدها .
املــادة ( ) 108
للوحدة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من داخل �أو خارج ال�سلطنة  ،فـي املجاالت التدريبية
املختلفة  ،وذلك وفقا للقواعد املعمول بها فـي الوحدة .
املــادة ( ) 109
يج ــوز لرئي ــ�س الوحدة �إيفاد املوظفني املعينــني بغري طريق التعاقـ ــد فـي بعث ــة � ،أو منح ــة
درا�سية  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،و�أي �شروط �أخرى تقررها الوحدة .
املــادة ( ) 110
يكــون تاريخ �إيفــاد املر�ش ــح لبعثة � ،أو منح ــة درا�سية  ،من التاري ــخ املحدد للإيفاد  ،وللمدة
املقررة للنظام الدرا�سي .
املــادة ( ) 111
تتوىل جلنة التدريب والبعثات ما ي�أتي :
 - 1درا�ســة االحتياجـات من التخ�ص�صات والدرا�سـات اجلامعيــة والدرا�سات العليا
داخــل وخارج ال�سلطنـة  ،وحتديد الأولويــات من بني هــذه التخ�ص�صـات والدرا�سات
والدورات التدريبية  ،فـي �ضوء االعتمادات املالية املتاحة .
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 - 2اقرتاح �أ�س�س و�ضوابط اختيار املر�شحني للإيفاد فـي بعثات � ،أو منح درا�سية .
 - 3درا�ســة طلبات �إيفاد املوظفــني فـي بعث ــات  ،ومنــح درا�سي ــة  ،وتر�شيحهم حل�ضور
دورات تدريبية .
 - 4حتدي ــد م�ستــوى الدرا�سة  ،ومتابعة �أداء املوفدين  ،واقرتاح وق ــف �أو �إلغــاء البعث ــة
�أو املنحة الدرا�سية فـي �ضوء هذه املتابعة .
	- 5درا�سة طلبات تغيري التخ�ص�ص � ،أو اجلامعة � ،أو بلد الدرا�سة .
 - 6درا�سـة طلبات احل�صول على الإجازة الدرا�سيـة  ،والطلبات املقدمة من املوظفني
للدرا�سة على نفقتهم اخلا�صة  ،والتو�صية ب�ش�أنها .
�	- 7أي مهام �أخرى يكلفها بها رئي�س الوحدة .
ويراعى عنـد النظر فـي طلبات الإيفاد  ،توافق التو�صيات مع خطة �إعداد وت�أهيل املوظفني
املعتمدة  ،مع الأخذ فـي االعتبــار عند النظر فـي طلبــات الإيفاد للدرا�سة � ،أو الدورات
التدريبية تو�صيات التق�سيمات التنظيمية التي ينتمي �إليها املر�شحون  ،ورفع تو�صية
باحلاالت امل�ستوفية لرئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 112
تكون الأولوية فـي االختيار من بني امل�ستوفني �شروط الإيفاد فـي حالة زيادة عدد املتقدمني
عـن عـ ــدد البعثات املحددة �سنويا  ،للأعلى تقديرا فـي احل�صول عل ـ ــى امل�ؤهـ ــل املعني ب ــه ،
�أو فـي ن�سبة النجاح  ،ثم الأقدم فـي تاريخ �شغل الوظيفــة  ،ثم الأعلى تقديرا فـي مرتبــة
الكفايـ ــة ف ـ ــي �آخ ــر تقري ــر تقوي ــم �أداء وظيفــي  ،واملقابلة واملعايي ــر الأخرى التي حتددهـ ــا
كل وحدة .
املــادة ( ) 113
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة �إعداد قرارات �إيفاد املوظفني
فـي بعثات � ،أو منح درا�سية  ،واعتمادها من رئي�س الوحدة .
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املــادة ( ) 114
ي�شرتط فـي املر�شح للإيفاد فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية  ،الآتي :
�	- 1أن يكون عمانيا .
�	- 2أال يزيد عمره فـي �أول �أكتوبر التايل للرت�شيح على ( )35خم�س وثالثني �سنة
بالن�سبـة ملرحلة التعليم اجلامعي  ،و ( )45خم�س و�أربعني �سنة بالن�سبة ملرحلة
الدرا�سات العليا .
�	- 3أال يكون قد �سبق له احل�صول على بعثة � ،أو منحة � ،أو �إجازة درا�سية من الوحدة
التي يعمل بها � ،أو ح�صل عليها ومل يكملها � ،أو ان�سحب منها دون عذر مقبول  ،ما
مل مي�ض على ذلك (� )2سنتان .
�	- 4أن يجتاز متطلبات القبول باجلامعة التي يلتحق بها .
�	- 5أال تقل ن�سبة جناحه فـي �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها عن (، )%60
بالن�سبة للمر�شح للح�صـول على �شهادة البكالوريو�س � ،أو ما يعادلها .
�	- 6أن يكـ ــون حا�ص ــال على �شه ــادة البكالوريـ ــو�س مــن م�ؤ�س�سـ ــة علمي ــة معرتف به ــا ،
�أو ما يعادلــها  ،بالن�سبــة للمر�شح للح�صول على درجة املاج�ستيـر � ،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 تقل مرتبة تقريرتقومي �أدائه الوظيفـي الأخري عن جيد جدا .
املــادة ( ) 115
على املوفد فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية  ،االلتزام بالآتي :
 - 1التفــرغ للدرا�سـة  ،وعدم مزاولة �أي عمل �أو مهنة  ،خالل فرتة الإيفاد .
 - 2احل�صول على امل�ؤهل �أو الدرجة العلمية خالل املدة املحددة للبعثة � ،أو املنحة ،
وفقا لقرار الإيفاد .
 - 3موافاة الوحدة من خالل امللحقيات الثقافية باخلارج � ،أو من يقوم مقامها
بنتائجه الدرا�سية  ،ب�صفة دورية  ،ح�سب النظم املعمول بها فـي كل جامعة .
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 - 4عدم تغيري التخ�ص�ص � ،أو اجلامعة � ،أو بلد الدرا�سة  ،بغري موافقة الوحدة .
 - 5خدمـ ــة الوح ــدة مدة ال تقــل ع ــن (� )2سنت ــني مقابــل كل �سنـة من �سنوات البعثة ،
�أو املنحة  ،للدرا�سات العليا  ،و�سنة مقابل كل �سنة  ،للدرا�سات فيما دون ذلك .
 - 6تفوي�ض من حتدده الوحدة ملخاطبة امل�ؤ�س�سة التعليمية التي يدر�س بها للح�صول
على تقارير متابعة دورية ب�ش�أن موقفه الدرا�سي .
 - 7الع ــودة ملبا�شــرة عمله فــور انتهــاء مدة البعثــة � ،أو املنحة الدرا�سيــة � ،أو ح�صولــه
على امل�ؤهل �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 .
املــادة ( ) 116
لرئي�س الوحدة بعد موافقة جلنة التدريب والبعثات  ،وقف �سريان مدة البعثة الدرا�سية ،
�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 طلـ ــب املبع ـ ــوث ذلك لظـ ــروف مر�ضي ــة � ،أو اجتماعيــة  ،متنعــه مــن اال�ستم ــرار
فـي الدرا�سة .
�	- 3إذا متت املوافقــة عل ــى طلــب املبعــوث بتغييـر اجلامعــة � ،أو بل ــد الدرا�س ــة �أو ن ــوع
التخ�ص�ص  ،واقت�ضى التغيـري مـد مدة البعثة الدرا�سية .
�	- 4إذا ا�ستدعي املوفد من جهة عمله  ،حلاجة ملحة .
وفـي حال وقف �سريان مدة البعثة الدرا�سية وفقا للبنود ( )3 ، 2 ، 1من هــذه امل ــادة ،
يتعني على املبعوث العودة على نفقته اخلا�صة ومبا�شرة عمله  ،كما يتحمل نفقات ال�سفر
ال�ستئناف الدرا�سة بعد انتهاء مدة الوقف .
املــادة ( ) 117
لرئي�س الوحدة �إنهاء البعثة �أو املنحة الدرا�سية  ،بناء على تو�صية جلنة التدريب والبعثات ،
فـي احلاالت الآتية :
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�	- 1إذا فقد 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�شر عمال ي�ؤثر �سلبا على درا�سته � ،أو مار�س ن�شاطا يتعار�ض معها  ،وا�ستمر
فـي ذلك بعد �إنذاره .
�	- 4إذا تخلف عن البعثة � ،أو املنحة الدرا�سية � ،أو �أجل �إجراءاتها عن املواعيد املحددة .
�	- 5إذا ر�سب (� )2سنتني درا�سيتني � ،أو ما يعادلهما بنظام ال�ساعات املعتمدة � ،أو جتاوز
املدة املقررة للبعثة � ،أو املنحة الدرا�سية  ،لالنتهاء من الدرا�سة .
� - 6إذا تبني من خالل تقاريره الدرا�سية عدم كفاءته � ،أو عدم جديته ملوا�صلة الدرا�سة .
املــادة ( ) 118
ي�ستحق املوفد فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية  ،راتبه الإجمايل خالل فرتة �إيفاده  ،بالإ�ضافة
�إىل املخ�ص�صات واملزايا الأخرى املقررة مبوجب �أحكام قانون البعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية والئحته التنفيذية  ،عدا بدل طبيعة العمل املقرر لوظيفته .
املــادة ( ) 119
ي�ستحق املوظف املوفد فـي منـحة درا�سيـة خا�صة راتبه الإجمايل  ،وتذاكر �سفر من ال�سلطنة
إ�ل ــى مقر درا�سته والعك�س كل عام درا�سي وفقا للقواعد املقــررة فـي الوح ــدة  ،ت�ص ــرف له
ولزوجه ولثالثة من �أوالده دون �سن ( )21احلادية 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 الوحدة على �صرف
التذاكر املتبقية فقط .
املــادة ( ) 120
يلتزم املوظف الذي تنهى بعثته �أو منحته الدرا�سية وفقا حلكم املــادة ( )117من هذه
الالئحة ب�أن يرد قيمة ما �صـرف له من رواتب وبدالت وعالوات وخم�ص�صات ومزايا .
كما يلتزم املوظف فـي حال �إخالله بحكم البند ( )5من املــادة ( )115من هذه الالئحة  ،ب�أن
يرد للوحدة التي يعمل بها كل ما ذكر فـي الفقرة ال�سابقة والر�سوم الدرا�سية  ،خم�صوما
منه ما يعادل ن�سبة ما ق�ضاه منها �إىل كامل املدة امل�ستحقة .
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ويجوز �إعفاء املوظف من االلتزام املن�صو�ص عليه فـي الفقرتني ال�سابقتني وفقا للقواعد
والأ�س�س املعمول بها فـي الوحدة .
املــادة ( ) 121
يجوز مبوافقة رئي�س الوحدة بناء على تو�صية جلنة التدريب والبعثات �إحلاق املوظف
العماين للدرا�سة داخل ال�سلطنة فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية املعرتف بها  ،بغر�ض
ت�أهيل ـ ــه فـ ـ ــي أ�ح ــد التخ�ص�صـ ــات العلميـ ــة �أو املهنيـ ــة التـ ــي تقت�ضيه ـ ــا م�صلحـ ــة العم ـ ــل ،
على �أن تتحمل الوحدة الر�سوم الدرا�سية امل�ستحقة  ،وذلك �شريطة ا�ستيفاء املوظف الآتي :
�	- 1أال تقل مدة خدمته فـي الوحدة عن (� )4أربع �سنوات .
 - 2احل�صول على قبول غري م�شروط للدرا�سة .
�	- 3أن يكـ ــون تقري ــر تقويـ ــم �أدائ ــه الوظيفـ ــي فـي ال�سنــة الأخرية مبرتبــة جيد جدا ،
على الأقل .
 - 4التوقيع على تعهد بخدمة الوحدة �سنة مقابل كل �سنة درا�سية  ،و�إال التزم برد
الر�سوم الدرا�سية .
املــادة ( ) 122
يجوز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة املوفد فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية � ،أو للتدريب  ،بطريق
الندب خالل مدة �إيفاده .
املــادة ( ) 123
حت�سب مدة الإيفاد فـي بعثة � ،أو منحة درا�سية � ،أو للتدريب � ،ضمن مدة اخلدمة الفعلية ،
وا�ستحقاق العالوة الدورية  ،والرتقية .
الف�صل العا�شر
مواعيد العمل والإجازات
املــادة ( ) 124
ي�صدر رئي�س الوحدة قرارا مبواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالوحدة  ،فـي �ضوء عدد
�ساعات العمل الر�سمية التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة بعد موافقة جمل�س
الوزراء .
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ويجــوز لرئيــ�س الوحدة حتديد مواعيد العمــل للوظائف التي تتطلب نظام املناوبة مبا
يتنا�س ــب مع طبيع ــة العمــل ب�أق�سام امل�ؤ�س�ســة الطبيــة  ،كما يجوز له حتديد �ساع ــات العمــل
فـي �شهر رم�ضان  ،وفق ما متليه م�صلحة العمل .
املــادة ( ) 125
ال يجوز للموظف �أن ينقطع عن عمله �إال لإجازة م�صرح بها فـي حدود الإجازات املقررة
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 126
�إذا انقطع املوظف عن عمله لغري �إجازة ي�ستحقها  ،حـرم من راتبه الإجمايل عن مدة
غيابه  ،دون الإخالل مب�ساءلته �إداريا �إذا مل يقدم عذرا � ،أو قدم عذرا غري مقبول .
املــادة ( ) 127
ي�ستحق املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية براتب �إجمايل على النحو املقرر بالوحدة  ،بالن�سبة
ل�شاغلي وظيفة طبيب اخت�صا�صي �أول ف�أعلى � ،أما بالن�سبة ل�شاغلي باقي الوظائف فتكون
كالآتي :
 ( )48يومــا ل�شاغل ــي باقي الدرجات فـي الوظائــف الطبيـة  ،والوظائ ــف الطبيةامل�ساعدة من الدرجة الثانية وما يعلوها .
 ( )38يوما ل�شاغلي الوظائف الطبية امل�ساعدة من الدرجة الرابعة وما يعلوها . ( )36يوما ل�شاغلي باقي الدرجات فـي الوظائف الطبية امل�ساعدة .املــادة ( ) 128
يتمتع املوظف بالإجازة االعتيادية امل�ستحقة له ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل  ،وال يجوز
للموظف القيام ب�إجازة اعتيادية قبل انق�ضاء (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ التعيني
�إال فـي حاالت ال�ضرورة التي يقدرها رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 129
يجب �أن يتمتع املوظف �سنويا ب�إجازة اعتيادية ال تقل مدتها عن ( )%75من اال�ستحقاق
ال�سنوي ما مل تقت�ض م�صلحة العمــل غــري ذلك  ،وال يجوز �أن يجاوز ر�صيد املوظف من
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املدد املتبقية من هذه الإجازة ا�ستحقاق ( )3ثالث �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 بالإجازة �أو ما تبقى منها فـي وقت الحق من
العام نف�سه �أو العام الذي يليه .
املــادة ( ) 130
يجوز منح املوظف �إجازة اعتيادية ملدة ال جتاوز ( )90ت�سعني يوما فـي ال�سنة الواحدة �إذا
كان له ر�صيد منها .
املــادة ( ) 131
دون الإخالل بحق املوظف فـي احل�صول على ا�ستحقاقه ال�سنوي من الإجازة االعتيادية ،
يجوز لرئي�س الوحدة  -بناء على مقت�ضيات م�صلحة العمل � -إنهاء الإجازة االعتيادية
املرخ�ص بها للموظف وا�ستدعا�ؤه ملبا�شرة عمله .
املــادة ( ) 132
للموظف احلق فـي �إجازة براتب �إجمايل عن �أيام الإجازات الر�سمية املقررة قانونا .
املــادة ( ) 133
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل عدم متتع املوظف بالإجازات الر�سمية املقررة قانونا  ،وجب
تعوي�ضه عنها ب�أيام راحة بديلة فـي وقت الحـق بواقع يوم واحد مقابل كل يوم � ،أو ببدل
نقدي مقداره راتب �إجمايل عن كل يوم � ،شريطة �أن يكون قيامه بالعمل خاللها بتكليف
من رئي�سه املبا�شر .
املــادة ( ) 134
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل مد �ساعات عمل املوظف مبا يزيد على عدد �ساعات الدوام
املقررة بالوحدة  ،وجب تعوي�ضه عنها ب�أيام راحة بديلة فـي وقت الحق بواقع يوم واحد عن
�ساعات العمل اليومي املقررة � ،أو ببدل نقدي مقداره راتب �إجمايل يوم عن �ساعات العمل
اليومي املقررة .
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املــادة ( ) 135
ال ي�ستحق املوظف �إجازة اعتيادية عن املدد الآتية :
 - 1مـ ــدة التف ــرغ ب�سب ــب الإيفــاد فـي بعثــة �أو منحـ ــة درا�سيــة �أو دورة تدريبي ــة �إذا زادت
على ( )9ت�سعة �أ�شهر مت�صلة .
 - 2مدة الإجازة الدرا�سية .
 - 3مدة الإجازة اخلا�صة بدون راتب .
 - 4مدة الإعارة .
 - 5مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ( )3ثالثة �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 .
املــادة ( ) 136
ي�صرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي �سبب من الأ�سباب تعوي�ض نقـدي عن ر�صيد
�إجازاتـه االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد �أق�صى ا�ستحقاق ( )3ثالث
�سنوات  ،ف�إذا كان له ر�صيد منها يزيد على ذلك  ،وكان عدم ح�صوله عليه راجعا مل�صلحة
العمل �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 م�ستحق للموظف .
املــادة ( ) 137
ت�ضاف �أيام الإجازات الر�سمية املقررة قانونا �إىل ر�صيد الإجازة االعتيادية � ،سواء وقعت
هـ ــذه الإجـ ـ ــازات فـي �أول الإج ـ ــازة االعتياديـ ــة امل�ص ــرح به ـ ــا للموظ ـ ـ ــف � ،أو فـ ـ ــي و�سطه ـ ــا ،
�أو فـي نهايتها  ،وال تدخل الإجازة الأ�سبوعية �ضمن الإجازات امل�شار �إليها .
وال حت�س ــب �أيـ ــام الإج ــازات الر�سمية املقررة قانونا �ضمــن مــدة غيــاب املوظــف عن العمل ،
ولو تو�سطت مدة الغياب �أو �أعقبتها .
املــادة ( ) 138
يح�سب ر�صيد املوظف ال�سنوي من الإجازات االعتيادية فـي نهاية دي�سمرب من كل عام .
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ويعد التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة خالل �شهر نوفمرب من كل عام
برناجما زمنيا للقيام بالإجازات االعتيادية لل�سنة املقبلة  ،بالتن�سيق م ــع كافة التق�سيمات
التنظيمية بالوحدة .
املــادة ( ) 139
يق ــدم طل ــب الإجــازة االعتياديــة مــن املوظــف �إىل رئي�ســه املبا�شر على النموذج املعد لهذا
الغر�ض قبل التاريخ الذي يحدده لبدايتها بوقت كاف  ،وعلى الرئي�س املبا�شر �إحالة الطلب
�إىل التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة للإفادة عما �إذا كان ر�صيده
من الإجازات االعتيادية ي�سمح بالرتخي�ص له مبدة الإجازة املطلوبة  ،ويرفع الطلب بعد
حتديد مدة الإجازة امل�ستحقة وموافقة الرئي�س املبا�شر على منحها لالعتماد  ،ويكتفـى
مبوافقة الرئي�س املبا�شر �إذا كان برنامج الإجازات االعتيادية معتمدا من قبل .
املــادة ( ) 140
يراعى فـي الرتخي�ص للموظف ب�إجازة اعتيادية �أن تكون �أيامها مت�صلة كلما كان ذلك
ممكنا .
املــادة ( ) 141
يجوز للرئي�س املبا�شر 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 ومل ي�صله هذا
الإخطار قبل انتهاء �إجازته تعني عليه العودة وت�سلم العمل � ،أما �إذا انق�ضت مدة الإجازة
قب ــل البــت ف ــي الطلــب اتبــع ب�ش�أنــه الإجــراءات ذاتهــا املن�صــو�ص عليه ــا ف ــي امل ـ ـ ــادة ()139
من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 142
ي�ستحق املوظف فـي حالة مر�ضه �إجازة براتب �إجمايل مدة ال تزيد على (� )7سبعة �أيام
فـي املرة الواحدة  ،ويدخل فـي ح�ساب هذه الإجازة �أيام الإجازة الأ�سبوعية بناء على �شهادة
مر�ضية �صادرة من م�ؤ�س�سة �صحية مرخ�صة  ،وفـي حالة ما �إذا ا�ستوجب املر�ض منح
املوظف �إجازة مدة تزيد على (� )7سبعة �أيام  ،حت�سب الإجازة فـي احلدود الآتية :
� - 1ستة �أ�شهر براتب �إجمايل .
� - 2ستة �أ�شهر بثالثة �أرباع الراتب  ،وكامل البدالت .
وي�ستحق هذا النوع من الإجازة املر�ضية كل ( )5خم�س �سنوات  ،حت�سب من تاريخ �أول
�إجازة مر�ضية تزيد على (� )7سبعة �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 انته ــت الإج ــازة املر�ضي ــة املن�صو�ص عليه ــا فـي الفق ــرة ال�سابقـ ــة م ــن هـ ــذه امل ـ ــادة دون
�أن ي�شفـى املوظف عر�ض �أمره على اللجنة الطبية بالوحدة لتقرر مدى �إمكانية �أن ي�سند
�إليه عمل �آخر ينا�سب حالته ال�صحية �أو التقرير بعدم لياقته �صحيا .
املــادة ( ) 143
ا�ستثناء من حكم الفقرة الأخرية من املــادة ( )142من هذه الالئحة  ،مينح املوظف املري�ض
ب�أحد الأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�صية التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير ال�صحة �إجازة
مر�ضية بن�صف راتبه  ،وكامل البدالت املقررة لدرجته ووظيفته � ،إىل �أن ي�شفـى �أو ت�ستقر
حالته ا�ستقرارا ميكنه من القيام مبهام وظيفته � ،أو التقرير بعدم لياقته �صحيا .
املــادة ( ) 144
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 �أم بعد انتهائها .
املــادة ( ) 145
ال يعتد بالإجازة املر�ضية للموظف �إذا وقعت كلها فـي �أثناء �أي �إجازة �أخرى مرخ�ص له بها ،
و�إذا وقع جزء من الإجازة املر�ضية فـي نهاية الإجازة املرخ�ص بها اعتربت املدة التي تزيد
على تلك الإجازة �إجازة مر�ضية .
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�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 .
املــادة ( ) 146
مينح املوظف �إجازة مر�ضية خا�صة براتب �إجمايل � ،إذا ن�ش�أ عن �إ�صابة العمل عجز م�ؤقت
ال حت�سـب �ضمـن �إجازاته املر�ضيـة  ،وذلك من تاريـخ الإ�صابــة مبـا ال يجاوز ( )18ثـمانية
ع�شـ ــر �شهــرا � ،أو �إىل �أن ت�ستقــر حالتـ ــه ب�شفائ ــه � ،أو بثب ــوت عجـ ــزه عجـ ــزا م�ستدمي ــا كلي ــا
�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 اللجنة الطبية بالوحدة � ،أيهما �أ�سبق .
املــادة ( ) 147
�إذا انتهت الإجازة املر�ضية اخلا�صة امل�شار �إليها فـي املــادة (  )146من هذه الالئحة  ،يعر�ض
�أمر املوظف امل�صاب على اللجنة الطبية بالوحدة  ،كي تقرر مدى �إمكانية قيامه بعمله ،
�أو �إنهاء خدمته لعدم لياقته �صحيا  ،مع تعوي�ضه عن �إ�صابة العمل على �أ�سـا�س العجـز
امل�ستدمي الكلـي �أو اجلزئي .
املــادة ( ) 148
ي�ستحق املوظف ل�سبب طارئ يقــدره الرئي�س املبا�شر �إجازة مدتها ( )10ع�شرة �أيام فـي
ال�سنة براتب �إجمايل  ،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 .
املــادة ( ) 149
ي�ستحق املوظف �إجازة خا�صة براتب �إجمايل لأداء فري�ضة احلج �إىل بيت اللـه احلرام ملدة
ال تزيد على ( )20ع�شرين يوما � ،شريطة �أال يكون قد منح تلك الإجازة خالل مدة خدمته
ب�أي من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
وفـي حالة جتاوز املوظف تلك املدة حت�سب املدة الزائدة �إجازة اعتيادية �إن كان له ر�صيد
منها  ،و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب .
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املــادة ( ) 150
يج ــب علــى املوظف �أن يقــدم طلب �إجازة احلــج �إىل رئي�سه املبا�شر قبل �شهــر علــى الأقل
من التاريخ املحدد لل�سفر  ،وعلى الرئي�س املبا�شر �إحالة الطلب �إىل التق�سيم التنظيمي
املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة  ،وعلى ذلك التق�سيم قيد الطلب فـي التاريخ نف�سه
برقم م�سل�سل فـي �سجل ين�ش�أ لهذا الغر�ض .
وعلى املوظف عقب عودته من �إجازة احلج املرخ�ص له بها وت�سلمه العمل � ،أن يقدم الأوراق
الدال ــة عل ــى �سفــره للحج �إىل التق�سيم التنظيمــي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفــني بالوحــدة ،
وعلى هذا التق�سيم احل�صول على ن�سخة منها  ،وحفظها فـي ملف خدمته .
املــادة ( ) 151
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 جميع الأحوال ي�شرتط ملنح هذه الإجازة �أن تقدم املوظفة �إىل التق�سيم التنظيمي
املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة �شهادة وفاة زوجها للتحقق من واقعة الوفاة  ،واحل�صول
على ن�سخة منها  ،وحفظها فـي ملف خدمتها .
املــادة ( ) 152
متنح املوظفة �إجازة خا�صة لتغطية فرتة ما قبـل وبعد الوالدة ملدة ( )50خم�سني يوما
براتب �إجمايل  ،ومبا ال يزيد على ( )5خم�س مرات طوال مدة خدمتها فـي وحدات اجلهاز
الإداري للدولة .
املــادة ( ) 153
متن ــح املوظفــة �إج ــازة خا�صــة بــدون راتب لرعايــة طفل ـهــا ملدة ال تزي ــد على �سنــة � ،شريطــة
�أن تتقدم بطلب للح�صول عليها خالل الفرتة من تاريخ انتهاء الإجازة املمنوحة لها
لتغطية فرتة ما بعد احلمل  ،وحتى بلوغ الطفل �سن ال�ساد�سة من عمره  ،و�أال تكون معينة
بطريق التعاقد .
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املــادة ( ) 154
ي�ستحق املوظف الذي اجتاز فرتة االختبار �إجازة خا�صة بدون راتب ملدة ال جتاوز (� )4أربع
�سنوات 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 (� )6ستة �أ�شهر فـي املرة الواحدة  ،و�أن يتقدم
بطلب احل�صول عليها قبل �شهر على الأقل من التاريخ الذي يحدده للقيام بها  ،ويجوز
لرئي�س الوحدة مد هذه الإجازة ملدة ال تزيد على ( )2عامني �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
وال يجوز للموظف طلب احل�صول على هذه الإجازة ملدة �أو مدد �أخرى �إال بعد ق�ضاء مدة
عمل فـي الوحدة م�ساوية ملدة الإجازة التي ح�صل عليها وفقا حلكم هذه املادة .
املــادة ( ) 155
يجوز منح املوظـف الذي يختار لتمثيل ال�سلطنة فـي املجال الثقافـي �أو الريا�ضي فـي
الداخل �أو اخلارج �إجازة خا�صة براتب �إجمايل ال تزيد مدتها على املدة التي حتددها اجلهة
املعنية  .ويعترب املوظف امل�شرتك فـي املباريات الر�سمية داخل ال�سلطنة فـي �إجازة خا�صة
براتب �إجمايل  ،فـي اليوم الذي يكون فيه ناديه م�شرتكا فـي �إحدى املباريات  ،وذلك طبقا
للجداول الر�سمية للمباريات .
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
�إحال ــة تلك الأوراق �إلـى التق�سيــم التنظيم ــي املختـ�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحــدة لإ�صــدار
القرار التنفيذي الالزم  ،و�إيداعها فـي ملف خدمة املوظف .
املــادة ( ) 156
يجـ ــوز منـ ــح املوظـ ــف �إج ــازة خا�صــة ملرافقــة مريــ�ض للعــالج  ،براتـب �إجمالــي ملــدة ()15
خم�سة ع�شر يوما  ،وفقا لل�ضوابط الآتية :
�	- 1أن يثبت مر�ض املراد مرافقته .
�	- 2أن تق�ضي ظروف مر�ض املراد مرافقته ترقيده فـي امل�ست�شفـى �إذا كانت املرافقة
داخل ال�سلطنة بناء على ما تقرره اجلهة الطبية املخت�صة .
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�	- 3أن يكون املوظف زوجا للمري�ض �أو قريبا له حتى الدرجة الثانية  ،على �أن يثبت
ذلك مب�ستند ر�سمي  ،وي�ستثنى من ذلك حالة املرافقة للعالج من �إ�صابة عمل .
	- 4ال ي�شرتط فـي حالة مرافقة املري�ض للعالج خارج ال�سلطنة �أن يكون املوظف زوجا
للمري�ض �أو قريبا له حتى الدرجة الثانية �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
�	- 5أال يزيـ ــد عـ ــدد الإجـ ــازات اخلا�صـ ــة ملرافقـ ــة مريـ ــ�ض للعـ ــالج عل ــى ( )3ث ــالث
م ــرات فـي ال�سنة � ،أو بحد �أق�صى ( )45خم�سة و�أربعني يوما � ،أيهما �أكرث    .
ف�إذا جاوزت مدة العالج مدة الإجازة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأوىل كان لرئي�س
الوحدة مد تلك الإجازة ملدة ال تزيد على ( )30ثالثني 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 .
وفـي جميع الأحوال يجب على املوظـف �أن يقـدم عقـب عودته �إىل جهة عمله �شهادة من
اجلهة التي تولت عالج املري�ض تثبت مرافقته  ،على �أن تكـون معتمدة من اجلهة الطبية
الر�سمية �إذا كان العالج باخلارج وم�صدقا عليها من �سفارة ال�سلطنة �إن كان لها متثيل
دبلوما�سي فـي البلد الذي مت العالج فيه .
املــادة ( ) 157
يج ــوز لأ�سبــاب يقدرها رئي�س الوحدة منح املوظ ــف �إجازة خا�صة بدون راتب ملــدة ال تزيد
على �سنة قابلة للتجديد ملدة مماثلة  ،وبحد �أق�صى (� )4أربع �سنوات طوال مدة خدمته .
املــادة ( ) 158
يجوز منح املوظف املعني بغري طريق التعاقد الذي يرغب فـي الدرا�سة على نفقته اخلا�صة
�إج ـ ــازة درا�سي ـ ـ ــة براتـ ــب �إجمالـ ــي للح�صــول علــى امل�ؤه ــالت �أو الدرجــات العلمي ــة التاليــة
�أو ما يعادلها :
 - 1دبلوم بعد �إمتام �شهادة دبلوم التعليم العام مدة ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .
� - 2شهادة البكالوريو�س .
 - 3دبلوم بعد �شهادة البكالوريو�س مدة ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .
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 - 4درجة املاج�ستري .
 - 5درجة الدكتوراه .
وحتدد مدة الإجازة وفقا لنظام امل�ؤ�س�سة التعليمية املراد االلتحاق بها .
املــادة ( ) 159
ي�شرتط ملنح املوظف �إجازة درا�سية الآتي :
�	- 1أن يكون مقيدا للدرا�سة فـي �إحدى املعاهد �أو �إحدى الكليات �أو اجلامعات �أو �أحد
املعاهد العليا املعرتف بها من اجلهات املخت�صة فـي ال�سلطنة .
�	- 2أن يكون قد �أم�ضى فـي خدمة الوحدة مدة ال تقل عن �سنة �إذا كان الغر�ض من
الإجازة هو احل�صول على الدبلوم  ،و(� )2سنتني ل�شهادة البكالوريو�س  ،و( )3ثالث
�سنوات للماج�ستري �أو الدكتوراه  ،ويجوز تخفي�ض املدة فـي احلالتني الأخريتني
�إىل �سنة �أو �سنتني على الرتتيب � ،شريطة �أن يكون تقرير تقومي �أدائه الوظيفـي
الأخري مبرتبة ممتاز  ،و�أن يكون تقديره فـي امل�ؤهل اجلامعي مبرتبة جيد على
الأقل .
�	- 3أن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفـي الأخري املقدم عنه مبرتبة جيد جدا على
الأقل .
� - 4أن تكون الدرا�سة فـي �أحد التخ�ص�صات العلمية ذات ال�صلة باخت�صا�صات وظيفته .
�	- 5أال يكون قد �سبق منحه تلك الإجازة للح�صول على امل�ؤهل ذاته � ،سواء كان ذلك
من الوحدة التي يعمل فيها �أو من �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
� - 6أال يكون قد �سبق �أن �ألغيت له بناء على طلبه �إجازة درا�سية  ،ما مل يكن ذلك راجعا
لظروف �صحية �أو اجتماعية �أو مل�صلحة العمل .
� - 7أن يوقع تعهدا بااللتزام بخدمة الوحدة بعد انتهاء �إجازته بواقع (� )2سنتني
مقابل كل �سنة درا�سية  ،ويجوز �إعفا�ؤه من هذا االلتزام مبا ال يزيد على ن�صف
املدة بقرار من رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 160
تنهى الإجازة الدرا�سية املرخ�ص بها للموظف فـي احلاالت الآتية :
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�	- 1إذا ر�سب (� )2سنتني درا�سيتني � ،أو ما يعادلها �إذا كانت الدرا�سة بنظام ال�ساعات
املعتمدة .
�	- 2إذا انق�ضت املدة الكلية املحددة لالنتهاء من الدرا�سة  ،دون احل�صول على امل�ؤهل
العلمي .
�	- 3إذا قام بتغيري بلد الإيفاد �أو اجلامعة �أو نوع الدرا�سة �أو التخ�ص�ص  ،دون موافقة
الوحدة .
�	- 4إذا طلب �إلغاء الإجازة لأي �سبب من الأ�سباب .
�	- 5إذا با�شر عمال ي�ؤثر �سلبا على درا�سته � ،أو ن�شاطا يتعار�ض معها .
�	- 6إذا ثبت ا�ستمرار تخلف املوظف عن الدرا�سة دون عذر مقبول وفقا ملا تفيد به
جهات الإ�شراف رغم �إنذاره مبعرفة الوحدة .
�	- 7إذا �سلك املوظف م�سلكا من �ش�أنه الإ�ساءة �إىل وطنه �أو حكومته .
�	- 8إذا اقت�ضت ال�ضرورة وم�صلحة العمل بالوحدة ا�ستدعاءه لت�سلم العمل بها .
وي�صدر ب�إنهاء الإجازة قرار من رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 161
ا�ستثناء من حكم املــادة (  )160من 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 املــادة ( )162من 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 .
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� - 4إذا وافقـ ــت الوح ــدة على تغيري نوع الدرا�سة �أو التخ�ص ــ�ص  ،وفـ ــي جميــع الأح ــوال
ال يجوز للوحدة تغيري نوع الدرا�سة �أو التخ�ص�ص بعد م�ضي �سنة درا�سية كاملـ ــة ،
�أو ما يعادلها بنظام ال�ساعات املعتمدة من وقت بدء الدرا�سة .
املــادة ( ) 162
ي�ستحق املوظف �إجازة خا�صة براتب �إجمايل لأداء االمتحان �شريطة الآتي :
�	- 1أن يكون م�سجال للدرا�سة  ،ويقدم ما يثبت دخول االمتحان �أو االختبارات املهنية
الأخرى مبوافقة الوحدة .
�	- 2أال متنح الإجازة �إال مرة واحدة لكل امتحان من امتحانات ال�سنة الدرا�سية .
�	- 3أال تتجاوز مدة الإجازة املدة املقررة لأداء االمتحان �إذا كان داخل ال�سلطنة  ،ي�ضاف
�إليها ( )3ثالثة �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 .
ويج ــوز  -ا�ستثن ــاء  -منـح الإجازة مل ــرة �أخرى لأداء �أي من امتحانات ال�سن ــة الدرا�سي ــة
الت ــي مينـ ــح امل�ؤه ــل العلم ــي عقــب �أدائها حتى ولو كانت مــدة الدرا�س ــة املقررة ملنحــه
�سنة واحدة .
وعلى املوظف �أن يقدم للتق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة عقب
عودته من الإجازة وت�سلم العمل ما يفيد �أداءه لالمتحان  ،و�أ�صل جواز �سفره �إذا كان
االمتحان خارج ال�سلطنة  ،و�إيداع ن�سخة منه فـي ملف خدمته .
املــادة ( ) 163
�إذا تغيب املوظف عن عمله � ،أو مل يعد لت�سلم العمل عقب انتهاء �إجازة مرخ�ص له بها ،
وذلك مدة تزيد على (� )7سبعة �أيام دون �إخطار رئي�سه املبا�شر تعني على الرئي�س املبا�شر
�إبالغ التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني فـي الوحدة بذلك كتابة التخاذ
�إجراءات وقف �صرف راتبه  ،ف�إذا امتد الغياب لأكرث من ( )15خم�سة ع�شر يوما �أعد
التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني مذكرة للعر�ض على رئي�س الوحدة التخاذ
الإجراء املنا�سب ب�ش�أنه وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 164
تكون �إجازات املوظف املعار وفقا لأحكام النظام املطبق فـي اجلهة املعار �إليها .
املــادة ( ) 165
متنح الإجازات ب�أنواعها مبوافقة رئي�س الوحدة �أو من يفو�ضه .
املــادة ( ) 166
على املوظف عقب انتهاء �إجازته امل�صادق عليها العودة �إىل مقر عمله وت�سلم العمل فـي �أول
يوم عمل لتاريخ انتهاء الإجازة  ،وعلى رئي�سه املبا�شر �إخطار التق�سيم التنظيمي املخت�ص
ب�ش�ؤون املوظفني فـي الوحدة مبا يفيد عودته وت�سلمه العمل وفقا للنموذج املعد لهذا
الغر�ض .
الف�صــل احلادي ع�شر
�إ�صابات العمل
املــادة ( ) 167
ت�سري على �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة فـي �ش�أن �إ�صابات العمل ،
�أحكام القوانني واللوائح املطبقة بالوحدة .
الف�صل الثاين ع�شر
واجبات املوظفني والأعمال املحظورة عليهم
املــادة ( ) 168
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 .
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 - 5تنفيذ �أوامر ر�ؤ�سائه بدقة و�أمانة فـي حدود القوانني واللوائح والنظم املعمول
به ــا  ،ويتحمــل مديرو ور�ؤ�ساء التق�سيمات التنظيمية املختلف ــة  -كل فـي نطاق
اخت�صا�صه  -امل�س�ؤولية عن �سري العمل وعن الأوامر التي ي�صدرونها .
 - 6االلتزام فـي �إنفاق �أموال الوحدة 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 .
 - 8املحافظـ ــة عل ــى أ�م ــوال وممتلك ــات الوح ــدة  ،و�صيانته ــا وفق ــا للقواع ــد املقـ ـ ــررة ،
�أو العرف املتبع فـي هذا ال�ش�أن .
 - 9الإف�ص ــاح عن �أي م�صال ـ ــح تكـ ــون لـ ــه �أو لزوجــه �أو لأقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة
فـي �أي �أعمال ذات �صلة بالوحدة .
�	- 10إبـ ــالغ رئي�س ـ ــه املبا�ش ـ ــر عن كـ ـ ــل ما ي�ص ـ ــل �إل ـ ــى علمـ ــه من تـ ــجاوزات � ،أو �إهمــال ،
�أو تالعب � ،أو خمالفات للقوانني واللوائح والتعليمات .
 - 11احل�ضور �إىل مقر العمل بالزي املقرر للوظيفة التي ي�شغلها .
�	- 12إعادة ما يكون فـي عهدته �أو حيازته ب�سبب وظيفته من ممتلكات و�أموال الوحدة
بحالة جيدة  ،كال�سيارات والأجهزة واملعدات والوحدات ال�سكنية  ،وذلك عند انتهاء
خدمته �أو عند انتهاء الغر�ض منها .
املــادة ( ) 169
يحظر على املوظف القيام بالآتي :
 - 1اجلمع بني وظيفته و�أي وظيفة �أخرى بوحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،ما مل
تقت�ض امل�صلحة العامة تكليفه ب�أعباء وظيفة �أخرى وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 2العمـ ــل بامل�ؤ�س�س ــات الطبيـ ــة اخلا�ص ــة دون موافقــة م�سبق ــة م ــن الوح ــدة  ،ووفقا
لل�ضوابط ال�صادرة بقرار من وزير ال�صحة .
 - 3الإهمال والتق�صري ورف�ض اتباع القوانني واللوائح والنظم والتعليمات املعمول
بها .
 - 4التجاوز وعدم اللياقة فـي التعامل مع ر�ؤ�سائه كا�ستعمال �ألفاظ ال تتفق واالحرتام
الواجب لهم .
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 - 5التعدي بالفعل �أو القول على ر�ؤ�سائه �أو زمالئه فـي العمل �أو غريهم من املر�ضى
واملراجعني .
 - 6حي ـ ــازة �أو تعاط ــي املخـ ــدرات �أو امل�ؤث ــرات العقلية �أو �ش ــرب امل�سكـ ــرات �أو احل�ضـ ــور
�إىل مقر عمله حتت ت�أثريها .
 - 7االطالع على م�ستنـدات �أو معلومــات �أو بيانــات ال يحــق لــه االط ــالع عليها بحكم
وظيفته .
�	- 8إف�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 � ،إال �إذا كان ذلك للإدالء ب�شهادة �أمام جهات
التحقيق �أو املحاكم .
 - 9الإدالء لل�صحف وغريها من و�سائل الإعالم ب�أي ت�صريحات �أو معلومات �أو بيانات
تت�صل بالوحدة �أو ب�أعمال وظيفته  ،ما مل يكن م�صرحا له بذلك من رئي�س
الوحدة .
 - 10الإهمـ ــال �أو التق�صيـ ــر فـ ــي �أداء واجبـ ــات وظيفت ــه  ،مب ــا يرتت ــب علي ــه �ضي ــاع حــق
من احلقوق املالية والفكرية للوحدة .
 - 11التوقف عن العمل .
 - 12التظاهر �أو تنظيم �أو اال�شرتاك فـي تنظيم اجتماعات فـي مكان العمل  ،دون اتباع
القواعد املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 13خماطبة وحدات اجلهاز الإداري للدولة والقطاع اخلا�ص وغريهما  ،ما مل يكن
خمت�صا �أو مفو�ضا بذلك من الوحدة .
 - 14التدخني فـي �أي مبنى من مباين الوحدة �أو فـي ال�سيارات اململوكة لها .
 - 15ا�ستغالل وظيفته لتحقيق �أغرا�ض �شخ�صية .
 - 16قبول هدايا �أو مكاف�آت �أو منح �أو قرو�ض �أو عموالت �أو مزايا نقدية �أو عينية ،
يكون لها ت�أثري على واجبات وظيفته .
 - 17ا�ستعمال ممتلكات الوحدة و�أموالها العقارية �أو املنقولة  ،فـي �أغرا�ضه ال�شخ�صية .
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 - 18القيام بن�شاط �سيا�سي حمظور � ،أو جمع �أموال لأفراد �أو جهات �أو توزيع من�شورات
�أو جمع توقيعات  ،لأغرا�ض غري م�شروعة .
 - 19تروي ـ ــج �أقاويـ ـ ــل كاذب ـ ــة و�إ�شاعـ ــات مغر�ضـ ــة من �ش�أنهـ ــا امل�سـ ــا�س ب�أجهـ ــزة الدولـ ــة
�أو باملوظفني بها .
 - 20تقدي ــم �شكـ ــاوى كيدي ــة �ضد زمالئـ ــه �أو ر�ؤ�سائ ــه �أو �ضــد �أح ــد امل�س�ؤولني بالوح ــدة
�أو بوحدات اجلهاز الإداري للدولة .
 - 21التق ــدم بع ــرو�ض فـي املناق�صـ ــات واملمار�س ـ ــات واملزايـ ــدات الت ــي تطرحه ــا الوح ــدة
�أو اال�شرتاك فـي جلان �أو القيام ب�أعمال وظيفية  ،يكون له �أو لزوجه �أو لأقاربه
حتى الدرجة الرابعة  ،م�صلحة �شخ�صية فيها .
 - 22الإتيان بت�صرف ال ي�ستقيم مع ما تفر�ضه �أخالقيات املهنة .
املــادة ( ) 170
للموظف احلق فـي ممار�سة �أي �أن�شطة خريية �أو اجتماعية �أو دينية �أو فنية �أو �أدبية ،
�شريطـ ــة �أال تتع ــار�ض تلك الأن�شط ــة مــع واجب ــات وظيفته �أو مقت�ضياتها  ،و�أن يك ــون ذلك
فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
الف�صــل الثالث ع�شر
امل�ساءلة الإدارية
املــادة ( ) 171
ت�س ــري عل ــى �شاغلــي الوظائ ــف الطبي ــة والوظائ ــف الطبي ــة امل�ساع ــدة ف ــي �ش ـ ـ�أن امل�ساءلـ ــة
الإدارية � ،أحكام القوانني واللوائح املطبقة بالوحدة .
الف�صل الرابع ع�شر
انتهـاء اخلدمــة
املــادة ( ) 172
مع عدم الإخالل ب�أحكام القوانني والنظم املعمول بها فـي الوحدة  ،تنتهي خدمة املوظف
لأحد الأ�سباب الآتية :
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 - 1بلوغ �سن التقاعد وفقا للنظام املعمول به فـي الوحدة  ،ويعتد عند ح�ساب هذه
ال�سن بتاريخ امليالد الوارد بامل�ستند املقدم كم�سوغ للتعيني  ،وال يعتد ب�أي م�ستند
�آخر يقدم بعد ذلك .
 - 2عدم اللياقة للخدمة �صحيا بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة  ،على �أن ي�صدر
هذا القرار بعد ا�ستنفاد الإجازة املر�ضية  ،ما مل يطلب املوظف �إنهاء خدمته قبل
انتهاء هذه الإجازة .
 - 3اال�ستقالة .
 - 4فقد اجلن�سية العمانية .
 - 5الإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة بقرار م ــن جملـ�س امل�ساءلة املخت�ص .
 - 6احلكم نهائيا بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
وتعتب ــر خدم ــة املوظ ــف املحكوم عليه منتهية من تاري ــخ �صــدور احلك ــم النهائ ــي
مبعاقبت ــه  ،و�إذا ك ــان احلكــم االبتدائــي �صــادرا مبعاقبته اعتبــرت خدمت ــه منتهي ــة
من تاريخ �صدور هذا احلكم .
ومـ ــع ذلك �إذا كان احلكم النهائي بالإدانــة لأول م ــرة �أو مع وقف تنفي ــذ العقوبـ ــة ،
�أو كـ ــان قـ ــد �ص ــدر عف ــو �س ــام عــن العقوبـة  ،جاز لرئي�س الوحدة �إبقــاء املوظـ ــف
فـي اخلدمـ ـ ــة �إذا ر�أى مـ ـ ــن ظ ــروف الواقع ــة و�أ�سبــاب احلكـ ــم �أن ذلك ال يتع ــار�ض
مع مقت�ضيات الوظيفة �أو طبيعتها  ،وذلك بعد العر�ض على اللجنة .
 - 7احل�صول على تقريري تقومي �أداء وظيفـي متتاليني مبرتبة �ضعيف  ،بناء على
تو�صية من اللجنة .
 - 8الإعفاء �أو الف�صل من اخلدمة ب�أمر �أو مر�سوم �سلطاين .
 - 9الوف ــاة .
املــادة ( ) 173
لرئي�س الوحدة بناء على تو�صية اللجنة � ،إ�صدار قرار مبد خدمة املوظف الذي يبلغ �سن
التقاعد  ،ملدة ( )5خم�س �سنوات  ،قابلة للتجديد ( )5خم�س �سنوات �أخرى .
وفـي حال مد اخلدمة وفقا حلكم هذه املادة تعترب مدة خدمة املوظف مت�صلة  ،ويخ�ضع
فـي كافة �ش�ؤونه الوظيفية لأحكام هذه الالئحة .
-79-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

املــادة ( ) 174
تنتهي خدمة املوظف الذي ي�شغل �إحدى الوظائف امل�ؤقتة لأحد الأ�سباب الآتية :
�	- 1إلغاء الوظيفة .
 - 2انتهاء مدة العقد دون جتديد .
 - 3عدم اللياقة للخدمة �صحيا بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة  ،بعد ا�ستنفاد
الإجازة املر�ضية امل�ستحقة له وفقا للعقد .
�	- 4إنهاء العقد ب�إرادة �أي من طرفيه وفقا لأحكامه قبل انتهاء مدته .
 - 5احلكم نهائيا بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
وتعتب ــر خدم ــة املوظــف املحكــوم عليــه منتهية من تاريخ �صــدور احلك ــم النهائــي
مبعاقبتـ ــه  ،و�إذا كـ ــان احلكــم االبتدائــي �صـادرا مبعاقبته اعتبـرت خدمتــه منتهية
من تاريخ �صدور هذا احلكم .
 - 6الوف ـ ـ ــاة .
املــادة ( ) 175
يجب 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 رئي�س الوحدة .
املــادة ( ) 176
على رئي�س الوحدة البت فـي طلب اال�ستقالة بالقبول �أو الرف�ض خالل �أجل ال يجاوز ()60
�ستني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب انق�ضاء هذا الأجل دون البت فـي الطلب قبوال
�ضمنيا لال�ستقالة .
ولرئي�س الوحدة 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 ( )30ثالثني يوما �أخرى ،
و�إخطار املوظف كتابة بذلك .
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املــادة ( ) 177
ال يجوز قبول ا�ستقالة املوظف املحـال �إىل امل�ساءلة الإدارية �إال بعد انتهاء �إجراءات امل�ساءلة
و�ص ــدور القــرار بتربئتــه �أو �إحال ــة الأوراق لرئي ــ�س الوح ــدة ملجازات ــه بالعقوب ــة املنا�سبــة ،
�أو معاقبته بغري الإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة .
املــادة ( ) 178
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة فـي حال قبول اال�ستقالة �إخطار
املوظف بذلك وتعميم قرار قبول ا�ستقالته على جميع التق�سيمات التنظيمية املعنية .
املــادة ( ) 179
علـى املوظــف اال�ستمــرار فـي �أداء واجبات وظيفته حتــى �إخطــاره كتابـة مبــا يفيــد قبــول
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 .
املــادة ( ) 180
دون الإخالل ب�أحكام القوانني واللوائح املعمول بها فـي الوحدة  ،يعترب املوظف م�ستقيال
فـي احلالتني الآتيتني :
�	- 1إذا تغيب عن عمله مدة ( )30ثالثــني يوما مت�صلة � ،أو ( )50خم�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 (� )7سبعة �أيام من اكتمـال �إحدى املدتني امل�شار �إليهما  ،وقـدم عـذرا
مقبوال  ،وي�ستثنى من �شرط العودة خالل هذا الأجل من كان غيابه لعذر قهري .
و�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 بح�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 .
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�	- 2إذا التحق بخدمة حكومة �أوجهة �أجنبية �سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها دون
موافقة من الوحدة  ،وتعترب خدمته منتهية من تاريخ التحاقه باخلدمة لدى
تلك احلكومة �أو اجلهة .
وفـي احلالتني ال يجوز اعتبار املوظف م�ستقيال �إذا كانت الوحدة قد اتخذت �ضده �إجراءات
م�ساءلته .
املــادة ( ) 181
ي�ستحـ ــق املوظ ــف ال ــذي تنتهي خدمته ب�سبب فقد اجلن�ســية  ،راتبه الإجمالــي مــن تاريــخ
فقد اجلن�سية حتى تاريخ �إخالء طرفه من الوحدة .
املــادة ( ) 182
�إذا عوقــب املوظــف بالإحال ــة �إىل التقاع ــد �أو الف�صل من اخلدمة انتهت خدمته مــن تاريــخ
القرار ال�صادر بالعقوبة .
ويتعني �أن يخلى طرف املوظف فـي هذه احلالة خالل �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ �صدور
القرار .
وي�ستحق املوظف راتبه الإجمايل حتى تاريخ �إخالء طرفه �إذا مل يكن موقوفا عن العمل ،
ف�إذا كان موقوفا عن العمل ا�ستحق ما يتقا�ضاه من راتب فـي �أثناء وقفه حتى هذا التاريخ .
املــادة ( ) 183
�إذا توفــي املوظف اعتربت خدمته منتهية من اليوم التايل للوفاة  ،وعلى �أ�سرته �أو التق�سيم
التنظيمي التابع له بح�سب الأحوال فور علمهم بواقعة الوفاة �إخطار التق�سيم التنظيمي
املخت ــ�ص ب�شـ ـ�ؤون املوظفــني فـي الوحدة  ،وتزويده بال�شهادة الر�سميــة الدال ــة عل ــى ذلك ،
وعلى ذلك التق�سيم �إعداد قرار �إنهاء خدمة املوظف  ،وعر�ضه على رئي�س الوحدة لالعتماد .
املــادة ( ) 184
�إذا توفـي املوظف خارج ال�سلطنة تتحمل الوحدة نفقات حتنيطه  ،ونقل جثمانه و�أمتعته
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 :
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�	- 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�ضي بتحمل تلك اجلهة كافة النفقات املذكورة �أو جزء منها  ،وفـي احلالة
الأخرية تتحمل الوحدة قيمة الفرق .
و�إذا كان املتوفـى زوجا للموظف �أو ابنا له دون احلادية والع�شرين  ،وكان مقيما معه
فـي اخلارج تتحمل الوحدة النفقات امل�شار �إليها  ،عدا نفقات نقل الأمتعة ال�شخ�صية ،
وذلك دون الإخ ــالل بالنظ ــام املطبق فـي ه ــذا ال�ش ـ�أن فـي اجلهة املعــار �إليها املوظ ــف ،
على النحو املن�صو�ص عليه فـي البند ( )4من هذه املادة .
املــادة ( ) 185
فـي حال وفاة املوظف فـي �أثناء العمل تتحمل الوحدة نفقات نقل جثمانه من مكان الوفاة
�إىل مدفنه �أو منزله �أو بلدته بح�سب رغبة �أ�سرته .
املــادة ( ) 186
فـي حال وفاة املوظف غري العماين بال�سلطنة �أو زوجه �أو �أحد �أبنائه دون احلادية والع�شرين
املقيمني معه  ،تتحمل الوحدة 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 التق�سيم التنظيمي
املخت�ص بالوحدة �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  ،وتتحمل الوحدة كافة النفقات الالزمة لذلك .
املــادة ( ) 187
على التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة �إعداد م�شروعات قرارات �إنهاء
خدمة املوظفني  ،وعر�ضها على رئي�س الوحدة العتمادها بعد ا�ستيفاء كافة ال�شروط
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والإجراءات املتطلبة قانونا لذلك  ،و�إذا كان انتهاء اخلدمة ب�سبب بلوغ املوظف �سن التقاعد
تعني على تلك اجلهة �إعداد م�شروع القرار قبل التاريخ املحدد لبلوغ هذه ال�سن بـ ()30
ثالثني يوما على الأقل .
وعلى التق�سيم التنظيمي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحدة 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 بيان بعدد �سنوات خدمة املوظف  ،و�آخر راتب 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 فـي ملف خدمة
املوظــف  ،و�إر�سال ــه خـ ــالل ( )15خم�ســة ع�ش ــر يوما على الأكرث من تاريــخ �ص ــدور القــرار
ل�صندوق تقاعد موظفـي الوحدة التخاذ الالزم ل�صرف امل�ستحقات التقاعدية .
املــادة ( ) 188
فـي حال �إنهاء خدمة املوظف  ،ت�صرف له كافة م�ستحقاته املالية حتى تاريخ �إخالء طرفه
من الوحدة  ،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 .
املــادة ( ) 189
على املوظف الذي انتهت خدمته ل�سبب غري الوفاة  ،االلتزام بالآتي :
�	- 1إزالة �أغرا�ضه ومقتنياته ال�شخ�صية من مرافق الوحدة .
 - 2ت�سلي ــم مــا ق ــد يك ــون فـي عهدت ــه �أو حيازته من �أم ــوال وممتلك ــات للتق�سيم ــات
التنظيمية املعنية بالوحدة .
�	- 3إخالء طرفه من كافة التق�سيمات التنظيمية املعنية بالوحدة .
املــادة ( ) 190
عل ــى التق�سي ــم التنظيم ــي املخت�ص ب�ش�ؤون املوظفني بالوحــدة  ،بنــاء على طلب املوظ ــف
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 الوحدة .
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الف�صل اخلام�س ع�شر
منحــة نهايــة اخلدمـــة
املــادة ( ) 191
ي�ستحــق املوظ ــف العمانــي منح ــة نهايـ ــة خدم ــة عند �إنهاء خدمته  ،وذلك طبق ــا لأحكــام
القوانني واللوائح املطبقة فـي الوحدة .
الف�صل ال�ساد�س ع�شر
�أحكــام انتقاليــة
املــادة ( ) 192
 - 1ينقل �شاغلو وظيفة م�ساعد طبيب اخت�صا�صي من حملة املاج�ستري (� ، )MScأو الدبلوم
التخ�ص�صي الذي ال تقل مدته عن ( )9ت�سعة �أ�شهر بعد بكالوريو�س الطب واجلراحة ،
�إىل وظيف ـ ــة طب ــيب اخت�صا�صــي الــواردة بامللحق رقم ( )1املرفق باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم . 2013/33
 - 2ينقل �شاغلـو وظيفة م�ساعــد طبيــب اخت�صا�صــي من حملة الدبلوم الــذي تقــل مدت ــه
عــن ( )9ت�سع ــة �أ�شه ــر � ،أو من اجتازوا امتح ــان اجلــزء الأول من املجل ــ�س العمان ــي
لالخت�صا�صات الطبية �أو اجلزء الأول �أو الثاين من �شهادة الع�ضوية �أو الزمالة للكلية
امللكية الربيطانية �أو ما يعادلها � ،إىل وظيفة طبيب نائب �أول الواردة بامللحق رقم ()1
املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/33
 - 3ينقل �شاغلو وظيفة طبيب �أول ممن اجتازوا امتحان اجلزء الأول من املجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية �أو اجلزء الأول �أو الثاين من �شهادة الع�ضوية � ،أو الزمالة للكلية
امللكية الربيطانية �أو ما يعادلها � ،إىل وظيفة طبيب �أول الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/33
 - 4ينقل �شاغلو وظيفة طبيب �أول من ذوي اخلربات � ،إىل وظيفة طبيب اخت�صا�صي
الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/33
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 - 5ينقل �شاغلو الوظائف الطبية  ،غري الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2013/33غري امل�ستوفني لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه
الالئح ــة  ،إ�ل ــى الدرجــات املاليــة الــواردة بامللحق رقــم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقــم  2013/33املعادلـ ــة لدرجاتهـ ــم املاليـ ــة  ،م ــع احتفاظه ــم مب�سمياته ــم الوظيفي ــة
�إىل حني ا�ستيفاء �شروط �شغل الوظيفة املقابلة للدرجة التي نقلوا �إليها .
وفـي جميع الأحوال يكون النقل فـي احلاالت امل�شار �إليها من 2012/7/1م .
املــادة ( ) 193
مين ـ ــح �شاغلـ ــو الوظائ ــف الطبي ــة ال ــواردة بامللح ــق رق ــم ( )1املرفـ ــق باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي
رقم  2013/33ن�سبة ( )%35من قيمة العالوة الدورية  ،عن كل �سنة من �سنوات �شغلهم
الوظيفة املنقولني منها .
املــادة ( ) 194
ينقل �شاغلو الوظائف الطبية امل�ساعدة �إىل الوظائف الواردة بامللحق رقم ( )2املرفق
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/33كما ينقل �شاغلو الوظائف الطبية امل�ساعدة غري
الواردة بهذا امللحق غري امل�ستوفني لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )1املرفق
بهذه الالئحة � ،إىل الدرجات املالية الواردة بامللحق رقم ( )2املرفق باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2013/33املعادلة لدرجاتهم املالية  ،مع احتفاظهم مب�سمياتهم الوظيفية �إىل حني
ا�ستيفاء �شروط �شغل الوظيفة املقابلة للدرجة التي نقلوا �إليها .
املــادة ( ) 195
تكون �أقدمية املوظفني ال�شاغلني للوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بالوحدة ،
املنقولني �إىل الوظائف والدرجات الواردة بامللحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2013/33من تاريخ �شغلهم لدرجة وظيفتهم قبل النقل .
املــادة ( ) 196
ي�ستح ــق �شاغلـ ــو الوظائـ ــف الطبية والوظائف الطبية امل�ساع ــدة بالوح ــدة  ،عـ ــالوة غ ــالء
املعي�شة املقررة قانونا .
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امللحــق رقــم ()1
�شـــروط ومعاييـــر �شغـــل الوظائـــف الطبيـــة
والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنيــة والع�سكريـة)
جــــــدول رقــــــم ()1
ا�شرتاطــات �شغــل وظائــف الأطبــاء
الدرجة الوظيفـــــة
املاليـة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أوال  :ا�ستيفاء ا�شرتاطات �شغل وظيفة ا�ست�شـاري  ،بالإ�ضافة �إىل :
( )3ثالث �سنوات خربة عملية بوظيفة ا�ست�شاري ملن لديه
زمالة فـي التخ�ص�ص ذاته � .أو
( )5خم�س �سنوات خربة بوظيفة ا�ست�شاري ملن لي�س لديه
زمالة فـي التخ�ص�ص .
الأول ــى طبيب ا�ست�شاري ثانيا  :ع ـ ــدد ( ) 5 - 2ورق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علميـ ــة من�ش ـ ـ ــورة  ،علـ ـ ـ ــى �أن يكـ ـ ــون
�أول
عدد (  )3 -1من الأوراق املن�شورة  ،نتيجة �أبحاث علمية على
الأقل فـي �أثناء �شغله وظيفة طبيب ا�ست�شاري  ،و�أن تكون
من�شورة حمليا �أو دوليا باملجالت الطبية املحكمة .
ثالثا  :يقـ ـ ــوم مبهـ ـ ــام تدري�سيـ ـ ــة وتعليمي ــة بامل�ؤ�س�سـ ـ ـ ــات التعليمي ـ ـ ــة
والتدريبية وال�صحية .
رابعـا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .
�أوال  :بكالوري ــو�س الط ـ ـ ــب واجلراحـ ـ ـ ــة � +شهـ ـ ــادة �إكـمـ ـ ـ ــال فت ـ ــرة
االمتياز  ،بالإ�ضافة �إىل :
�شهـ ـ ــادة االخت�ص ــا�ص من املجل ـ ــ�س العمان ـ ــي لالخت�صا�صـ ــات
الطبي ـ ـ ــة �أو �شهـ ــادة الب ـ ــورد التخ�ص�ص ــي فــي التخ�ص�صــات
الطبية بالفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق ،
الثاني ــة طبيب ا�ست�شاري
بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن ()2
�سنتني � +سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة +
( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة � .أو
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تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
(� )7سب ـ ــع �سنـ ــوات خب ــرة فـي التخ�ص ـ ــ�ص بع ــد �شه ـ ـ ــادة
االخت�صا�ص �أو .
�شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو �شهادة البورد التخ�ص�صي مثل البورد الأمريكي
�أو ما يعادلهما فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (ب) ح�سب
الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق  ،بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن ()2
�سنتني � +سنة خربة بعد الزمالة ،
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
�سنة  )3( +ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة
�أو .
(� )6س ـ ـ ـ ــت �سنـ ــوات خب ــرة ف ــي التخ�صـ ـ ــ�ص بعـد �شهـ ـ ــادة
االخت�صا�ص .
�أو �شهـ ـ ـ ــادة �إكمـ ـ ـ ــال التدريـ ـ ـ ــب باملجلـ ـ ـ ــ�س العمانـ ـ ـ ـ ــي
لالخت�صا�ص ــات الطبية فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة
(�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق �أو ما يعادلها +
�شهادة الع�ضوية مثل (� ، )MRCPأو البورد العربي � ،أو ما
يعادلهما بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن ()2
�سنتني � )2( +سنتني خربة فـي التخ�ص�ص .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
�سنة � )4( +أربع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص �أو .
( )10ع�شــر �سن ـ ــوات خب ــرة فـ ــي التخ�صـ ــ�ص بع ــد �آخ ــر
م�ؤهــل ( �إكمال التدريب �أو الع�ضوية  /البورد ) �أو .
�شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (ب) ح�سب
اجلدول املرفق �أو ما يعادلها � +شهادة الع�ضوية مثل
( MRCSو � ، )MRCOGأو البـ ـ ـ ــورد العرب ـ ـ ــي �أو م ـ ـ ـ ــا
يعادلهما بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
(� )2سنتني � +سنــة خب ــرة بعـ ــد الزمال ــة �أو زمال ـ ــة فـي
التخ�صـ ــ�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة )3( +
ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة �أو .
(� )7سبع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد �آخر م�ؤهل
(�إكمال التدريب �أو الع�ضوية/البورد) .
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تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
�أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب
فـيها عن (� )2سنتني مثل �شهادة البورد الأمريكي �أو ما
يعادله بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن ()2
�سنتني � )6( +ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
�سنة  )9( +ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة
�أو .
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد البورد .
�أو �شهـ ــادة الع�ضويـ ــة مث ــل (� ، )MRCPأو مـ ـ ــا يعادله ـ ــا
بالإ�ضافة �إىل :
زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
(� )2سنتني � )6( +ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد
الزمالة .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
�سنة  )8( +ثمان �سنوات خربة بعد الزمالة �أو .
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الع�ضوية
�أو .
( )15خم�س ع�شرة �سنة خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص
منها ( )12اثنتا ع�شرة �سنة فـي التخ�ص�ص ذاته .
�أو �شهادة املاج�ستري فـي التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل
( M.Sو  M.Dمن الهند) � ،أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل
فرتة التدريب فـيها عن ( )3ثالث �سنوات  )12( +اثنتا
ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
(� )2سنتني � )6( +ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد
الزمالة .
�أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
�سنة  )8( +ثماين �سنوات خربة بعد الزمالة �أو .
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الع�ضوية
�أو .
( )15خم�س ع�شرة �سنة خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص
منها ( )12اثنتا ع�شرة �سنة فـي التخ�ص�ص ذاته .
�أو �شهادة املاج�ستري ( / )MScدبلوم عال فـي التخ�ص�ص
�أو ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب
فـيه عن �سنة  ،بالإ�ضافة �إىل :
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تابع جــدول رقــم ()1
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

الثالثة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

( )15خم�س ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل � .أو
( )18ثماين ع�شرة �سنة خربة �إجمالية منها ( )15خم�س
ع�شرة �سنة فـي التخ�ص�ص ذاته .
�أو �شهادة الدكتوراه فـي التخ�ص�صات غري ال�سريرية �أو ما
يعادلها  )9( +ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل .
ثانيا  :تقدمي عدد ( ) 3 - 1ورقة علمية من�شورة  ،على �أن تكون
واحدة منها نتيجة بحث علمي على الأقل فـي �أثناء �شغله
وظيفة طبيب اخت�صا�صي �أول  ،و�أن تكون من�شورة حمليا �أو
دوليا باملجالت الطبية املحكمة .
ثالثا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .
�أوال  :بكالوريو�س الطب واجلراحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز ،
بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو �شهادة البورد التخ�ص�صي مثل البورد الأمريكي ،
�أو ما يعادلهما فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (�أ) ح�سب
الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق � )2( +سنتني خربة بعد
امل�ؤهل �أو .
� -2شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو �شهادة البورد التخ�ص�صي مثل البورد الأمريكي � ،أو
ما يعادلهما فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (ب) ح�سب
طبيب
الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق � +سنة خربة بعد امل�ؤهل
اخت�صا�صي
�أو .
�أول
� -3شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (�أ) ح�سب اجلدول
املرفق �أو ما يعادلها � +شهادة الع�ضوية مثل (، )MRCP
�أو البورد العربي �أو ما يعادلهما  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن()2�سنتني .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن�سنة � )2( +سنتني خربة فـي التخ�ص�ص .
 �أو ( )5خم�س �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد �آخرم�ؤهل (�إكمال التدريب �أو الع�ضوية/البورد) .
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احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
� -4أو �شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (ب) ح�سب
اجلدول املرفق �أو ما يعادلها � +شهادة الع�ضوية مثل
( ، MRCSو � ، )MRCOGأو الب ـ ـ ــورد العرب ـ ـ ــي �أو م ـ ـ ـ ــا
يعادلهما بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن(� )2سنتني .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن�سنة � +سنة خربة فـي التخ�ص�ص .
 �أو ( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد �آخرم�ؤهل (�إكمال التدريب �أو الع�ضوية/البورد) .
� -5أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب
فـيها عن (� )2سنتني مثل �شهادة البورد الأمريكي � ،أو ما
يعادله بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن(� )2سنتني  )3( +ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيهاعن �سنة � )6( +ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد
الزمالة .
 ( )9ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد البورد �أو .� -6أو �شهـ ــادة الع�ضوي ــة مثـ ــل (� ، )MRCPأو م ــا يعادله ــا
بالإ�ضافة �إىل :
 زمالــة فـي التخ�صــ�ص ال تقــل فت ــرة التدريــب فـيها عن(� )2سنتني � )4( +أربع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد
الزمالة .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن�سنة  )5( +خم�س �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الع�ضوية . �أو ( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص ،منها ( )9ت�سع �سنوات فـي ذات التخ�ص�ص .
� -7أو �شهادة املاج�ستري فـي التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل ( M .Sو
 M .Dمن الهند) � ،أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة
التدريب فـيها عن ( )3ثالث �سنوات بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن(� )2سنتني � )4( +أربع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص
بعد الزمالة .
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احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن�سنة  )5( +خم�س �سنوات خربة بعد الزمالة
 �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو ( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص ،منها ( )9ت�سع �سنوات فـي ذات التخ�ص�ص .
� -8أو �شهادة املاج�ستري ( / )MScدبلوم عال فـي التخ�ص�ص
�أو ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب
فـيه عن �سنة بالإ�ضافة �إىل :
 ( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو ( )15خم�س ع�شرة �سنة خربة �إجمالية  ،منها ()12اثنتا ع�شرة �سنة فـي ذات التخ�ص�ص .
� -9أو �شهادة الدكتوراه فـي التخ�ص�صات غري ال�سريرية �أو ما
يعادلها  )3( +ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�صات غري
ال�سريرية .
ثانيا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .
بكالوريو�س الطب واجلراحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز بالإ�ضافة
�إىل :
� -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ،
�أو �شهــادة البـ ــورد التخ�ص�صـ ـ ــي  ،مث ــل البـ ــورد الأمريك ــي �أو ما
يعادلهما .
� -2أو �شه ــادة �إكم ــال التدريــب باملجل ــ�س العمان ــي لالخت�صا�صــات
الطبيــة � ،أو ما يعادلهـ ــا فـي التخ�ص�صـ ــات الطبي ــة بالفئـ ــة (ب)
ح�سب الت�صنيف رقم ( )1من هذا امللحق � +شهادة الع�ضوية مثل
طبيب
الرابعة اخت�صا�صي (�أ) ( MRCSو � ، )MRCOGأو البورد العربي �أو ما يعادلهما .
� -3أو �شهـ ــادة �إكمـ ــال التدري ــب باملجل�س العمانـ ــي لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها  )5( +خم�س �سنوات خربة عملية فـي
التخ�ص�ص بعد �إكمال التدريب .
� -4أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب فـيها عن
(� )2سنتني مثل �شهادة البورد الأمريكي � ،أو ما يعادله بالإ�ضافة
�إىل :
 -زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن(� )2سنتني .
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 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنه +( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد البورد .� -5أو �شهادة الع�ضوية مثل (� ، )MRCPأو ما يعادلها بالإ�ضافة
�إىل :
 زمالــة فـي التخ�صــ�ص ال تق ــل فتــرة التدريب فـيها عن ()2�سنتني � )2( +سنتني خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة +( )3ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الع�ضوية . �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص .� -6أو �شهادة املاج�ستري فـي التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل ( M.Sو
 M.Dمن الهند) � ،أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب
فـيها عن ( )3ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالــة فـي التخ�ص ــ�ص ال تقــل فتــرة التدريــب فـيها عن ()2�سنتني � )2( +سنتني خربة فـي التخ�ص�ص بعد الزمالة .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة +( )3ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص .� -7أو �شهــادة املاج�ستيـ ــر ( / )MScدبل ــوم عايل فـي التخ�ص�ص �أو
ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب فـيه عن �سنة ،
بالإ�ضافة �إىل :
 ( )9ت�سع �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو ( )12اثنتا ع�شــرة �سنــة خب ــرة �إجماليــة  ،منه ــا ( )9ت�سـ ــع�سنوات فـي التخ�ص�ص ذاته .
� -8أو �شهادة الدكتوراه فـي التخ�ص�صات غري ال�سريرية .
بكالوري ــو�س الط ــب واجلراح ــة � +شهـ ــادة �إكم ــال فت ــرة االمتي ــاز ،
بالإ�ضافة �إىل :
� - 1شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
طبيب
اخلام�سة اخت�صا�صي (ب) �أو ما يعادلها فـي التخ�ص�صات الطبية بالفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف
رقم ( )1من هذا امللحق � +شهادة الع�ضوية مثل (� ، )MRCPأو
البورد العربي �أو ما يعادلهما .
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ال�ساد�سة

طبيب
اخت�صا�صي

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
� -2أو �شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها � )2( +سنتني خربة عملية فـي التخ�ص�ص
بعد �إكمال التدريب .
� -3أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب فـيها
عن (� )2سنتني مثل �شهادة البورد الأمريكي � ،أو ما يعادلها ،
بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة . �أو ( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد البورد .� -4أو �شهادة الع�ضوية مثل (� )MRCPأو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة
�إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن(� )2سنتني . �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة +�سنة خربة بعد الزمالة .
 �أو ( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد الع�ضوية . �أو (� )6ست �سنوات خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص .� -5أو �شهادة املاج�ستري فـي التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل ( M.Sو
 M.Dمن الهند) � ،أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب
فـيها عن ( )3ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن ()2�سنتني .
 �أو زمالة فـي التخ�ص�ص ال تقل فرتة التدريب فـيها عن �سنة +�سنة خربة بعد الزمالة .
 �أو ( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو (� )6ست �سنوات خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص .� -6أو �شهادة املاج�ستري ( / )MScدبلوم عال فـي التخ�ص�ص � ،أو ما
يعادلهما والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب فـيه عن �سنة ،
بالإ�ضافة �إىل :
 (� )6ست �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو ( )9ت�س ــع �سن ــوات خبـ ــرة �إجمالي ــة  ،منه ــا (� )6ست �سن ــواتفـي التخ�ص�ص ذاته .
بكالوريـ ــو�س الطـ ــب واجلراحـ ــة � +شهـ ــادة �إكم ــال فتــرة االمتي ــاز ،
بالإ�ضافة �إىل:
� -1شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�أو ما يعادلها .
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� -2أو �شهادة البورد التخ�ص�صي الذي ال تقل فرتة التدريب فـيها
عن (� )2سنتني مثل �شهادة البورد الأمريكي �أو ما يعادله .
� -3أو �شهادة الع�ضوية مثل (� ، )MRCPأو ما يعادلها  )3( +ثالث
�سنوات خربة �إجمالية فـي التخ�ص�ص ذاته .
� -4أو �شهادة املاج�ستري فـي التخ�ص�ص الإكلينيكي مثل ( M.Sو
 M.Dمن الهند) � ،أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب
فـيها عن ( )3ثالث �سنوات .
� -5أو �شهادة املاج�ستري ( / )MScدبلوم عال فـي التخ�ص�ص �أو ما
يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب فـيه عن �سنة
بالإ�ضافة �إىل :
 ( )3ثالث �سنوات خربة فـي التخ�ص�ص بعد امل�ؤهل . �أو (� )6ست �سنوات خربة �إجمالية بعد االمتياز  ،منها ()3ثالث �سنوات فـي التخ�ص�ص ذاته .
�أوال  :بكالوريو�س الطب واجلراحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز +
( )3ثالث �سنوات خربة �إجمالية بعد فرتة االمتياز  ،بالإ�ضافة
�إىل :
 -1اجتياز اجلزء الأول من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها .
� -2أو اجتياز اجلزء الأول من �شهادة الع�ضوية (، )MRCP
طبيب �أول /
�أو اجلز�أين الأول والثاين من �شهادة (� ، )MRCSأو ما
طبيب نائب
�أول
يعادلهما .
� -3أو �شهادة املاج�ستري ( / )MScدبلوم عال فـي التخ�ص�ص �أو
ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة  /التدريب فـيه
عن �سنة .
ثانيا  :بكالوريو�س الطب واجلراحة � +شهادة �إكمال فرتة االمتياز +
( )5خم�س �سنوات خربة عملية بعد فرتة االمتياز .

الثامنة طبيب عام (�أ)  /بكالوري ــو�س الط ــب واجلراحـ ــة � +شه ــادة �إكمــال فتــرة االمتيــاز +
طبيب نائب (�أ) �سنة خربة بعد �إكمال فرتة االمتياز .
التا�سعة طبيب عام
نائب /بكالوريو�س الطب واجلراحة � +شهادة اكمال فرتة االمتياز .
طبيب
العا�شرة طبيب امتياز بكالوريو�س الطب واجلراحة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

جدول رقم ()2
ا�شرتاطات �شغل وظائف �أطباء الأ�سنان
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

الثانية

�أوال  :ي�شرتط ملن ير�شح من داخل الوحدة ل�شغل هذه الوظيفة �أن
يكون قد �شغل الوظيفة ال�سابقة لها مبا�شرة ملدة ال تقل عن
( )5خم�س �سنوات  ،وبالن�سبة ملن ير�شح ل�شغل الوظيفة من
خارج الوحدة �سواء من العمانيني �أو املتعاقد معهم يراعى
�إ�ضافة ( )5خم�س �سنوات خربة بعد ا�ستيفاء اال�شرتاطات
طبيب
املحددة بوظيفة طبيب ا�ست�شاري .
ا�ست�شاري �أول ثانيا  :عدد ( )5 - 2ورقة علمية من�شورة  ،على �أن يكون عدد ( ) 3 -1
من الأوراق املن�شورة نتيجة �أبحاث علمية على الأقل فـي �أثناء
طب الأ�سنان
�شغله وظيفة طبيب ا�ست�شاري  ،و�أن تكون من�شورة حمليا �أو
دوليا باملجالت الطبية املحكمة .
ثالثا  :يقـ ـ ــوم مبهـ ـ ــام تدري�سيـ ــة وتعليميـ ـ ــة بامل�ؤ�س�س ـ ـ ــات التعليمي ـ ــة
والتدريبية وال�صحية .
رابعا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .
�أوال  :بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها ،
بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة +(� )6ست �سنوات .
 �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة بعد �شهادة االخت�صا�ص .� -2أو �شهادة  ، DClinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب
طبيب
فيها عن ( )3ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل :
ا�ست�شاري
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة +طب الأ�سنان
( )9ت�سع �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو �شهادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو ( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد امل�ؤهل .� -3أو �شهادة الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة )MOMS/
MOS/FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/
، FFGDP/ MRACDS (Special Stream

)

الأوىل

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

بالإ�ضافة �إىل :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()2
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 �أو �شهـ ـ ـ ـ ــادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو ( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد الع�ضوية  /الزمالة .ثانيا  :تقدمي عدد ( )3 -1ورقة علمية من�شورة  ،على �أن تكون واحدة
منها نتيجة بحث علمي على الأقل فـي �أثناء �شغله وظيفة
طبيب اخت�صا�صي �أول  ،و�أن تكون من�شورة حمليا �أو دوليا
باملجالت الطبية املحكمة .
ثالثا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .

�أوال  :بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها ،
بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة +( )3ثالث �سنوات بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة بعد �شهادة االخت�صا�ص .� -2أو �شهادة  ، DClinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب
فيها عن ( )3ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة +طبيب
(� )6ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
الثالثة اخت�صا�صي �أول
 �أو �شهادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS� )6( +ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
طب الأ�سنان
 �أو ( )9ت�سع �سنوات خربة بعد امل�ؤهل .� -3أو �شهادة الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة )MOMS/
M O S /F F D /M O r t h /M P a e d /M R D /
MGDS/FFGDP/ MRACDS (Special
 )Streamبالإ�ضافة �إىل :

 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة +(� )6ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو �شهادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS� )6( +ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
� -أو ( )9ت�سع �سنوات خربة بعد الع�ضوية/الزمالة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()2
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
� -4أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية ( � MDSأو � ) MClinDentأو
ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )2سنتني +
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد املاج�ستري� .أو الزمالة امللكية
الأولية )MFD/MFDS/MFGDP/MJDF/ MRACDS
+ (General Stream)/FRACDS (General Stream
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد الزمالة .
� -5أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� )MScأو دبلوم عال فـي
التخ�ص�ص �أو ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة /
التدريب فيه عن �سنة � )17( +سبع ع�شرة �سنة خربة �إجمالية ،
منها ( )12اثنتا ع�شرة �سنة بعد املاج�ستري .
ثانيا  :اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .
)

بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهادة االخت�صا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية �أو
ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة � ،أو . ( )3ثالث �سنوات خربة بعد �شهادة االخت�صا�ص �أو .� -2شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية �أو
ما يعادلها � )7( +سبع �سنوات خربة .
طبيب
� -3أو �شهادة  DClinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن
( )3ثالث �سنوات  ،بالإ�ضافة �إىل :
الرابعة اخت�صا�صي (�أ)
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة )3( +طب الأ�سنان
ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو �شهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS )3( +ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة بعد امل�ؤهل .� -4أو �شهادة الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة MOMS/MOS/
FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/FFGDP/
 ، MRACDS (Special Streamبالإ�ضافة �إىل :

)
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()2
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة )3( +ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو �شهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة � FDSأو )Special Stream ) FRACDS )3( +ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 �أو (� )6ست �سنوات خربة بعد الع�ضوية/الزمالة .� - 5أو �شهـادة املاج�ستي ــر الإكلينيكيــة ( � MDSأو ، )MClinDent
�أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )2سنتني +
( )9ت�سع �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
� -6أو الزمالـ ـ ـ ـ ــة امللكيـ ـ ــة الأوليـ ـ ـ ــة )MFD/MFDS/MFGDP/
MJDF/ MRACDS (General Stream)/FRACDS
 )9( + (General Streamت�سع �سنوات خربة .

)

� -7أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� )MScأو دبلوم عال فـي
التخ�ص ـ ــ�ص � ،أو م ــا يعادلهم ـ ــا  ،وال ــذي ال تقل فرتة الدرا�سة /
التدريب فيه عن �سنة � )14( +أربع ع�شرة �سنة خربة �إجمالية ،
منها ( )9ت�سع �سنوات بعد املاج�ستري .
بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهــادة االخت�ص ــا�ص من املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�أو ما يعادلها .
� -2أو �شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�أو ما يعادلها � )4( +أربع �سنوات خربة .
طبيب
� -3أو �شهادة  ، DClinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن ()3
اخلام�سة اخت�صا�صي (ب) ثالث �سنوات بالإ�ضافة �إىل :
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة .طب الأ�سنان
 �أو �شهادة � FDSأو . )Special Stream ) FRACDS �أو ( )3ثالث �سنوات خربة بعد امل�ؤهل .� -4أو �شهادة الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة )MOMS/MOS/
FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/FFGDP/
 MRACDS (Special Streamبالإ�ضافة �إىل :

)
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()2
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة . �أو �شهادة � FDSأو . )Special Stream ) FRACDS �أو ( )3ثالث �سنوات خربة بعد الع�ضوية/الزمالة .� -5أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية ( � MDSأو � ، )MClinDentأو
ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )2سنتني +
(� )6ست �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
� -6أو الزمال ـ ـ ــة امللكي ـ ــة الأوليـ ـ ــة )MFD/MFDS/MFGDP/

MJDF/ MRACDS (General Stream)/FRACDS
� )6(+ )General Streamست �سنوات خربة بعد الزمالة .
� -7أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� )MScأو دبلوم عال فـي

)

التخ�ص�ص � ،أو ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة /
التدريب فيه عن �سنة � )11(+إحدى ع�شرة �سنة خربة �إجمالية ،
منها (� )6ست �سنوات بعد املاج�ستري .
بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
� -1أو �شهادة �إكمال التدريب باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
�أو ما يعادلها .
� -2أو �شهادة  DClinDentوالتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن ()3
ثالث �سنوات .
� -3شهـ ـ ـ ــادة الع�ضوي ـ ـ ــة التخ�ص�صيـ ــة  /الزمالـ ـ ـ ــة )MOMS/MOS/
)

يعادلها والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن (� )2سنتني )3( +
ثالث �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
� -5أو الزمال ـ ـ ــة امللكي ـ ـ ـ ــة الأولي ـ ـ ـ ــة MFD/MFDS/MFGDP/
MJDF/ MRACDS (General Stream)/FRACDS
 )3( + )General Streamثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .

)

ال�ساد�سة

طبيب
اخت�صا�صي
طب الأ�سنان

FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/FFGDP/
. MRACDS (Special Stream
� -4أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية ( � MDSأو � )MClinDentأو ما

� -6أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� ، )MScأو دبلوم عال فـي
التخ�ص ــ�ص � ،أو ما يعادلهـم ــا  ،والـ ــذي ال تقــل فتـ ــرة الدرا�س ـ ــة /
التدريب فيه عن �سنة  )8( +ثماين �سنوات خربة �إجمالية  ،منها
( )3ثالث �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()2
الدرجــة الوظيفـــة
املاليــــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
�أوال  :بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها ،
بالإ�ضافة �إىل :
� -1شهادة املاج�ستري الإكلينيكية ( � MDSأو ، )MClinDent
�أو ما يعادلها  ،والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن ()2
�سنتني .
� -2أو الزمالة امللكية الأولية )MFD/MFDS/MFGDP/
MJDF/ MRACDS (General Stream)/
� ، FRACDS (General Streamأو ما يعادلها .

)

� -3أو اجتياز اجلزء الأول من املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية �أو ما يعادلها � )6( +ست �سنوات خربة �إجمالية .
� -4أو اجلزء الأول من الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة
� ) MOMS/FFD/MOrth/MGDSأو ما يعادلها +
(� )6ست �سنوات خربة �إجمالية .
� -5أو اجل ــزء الأول من الزمال ـ ـ ــة امللكي ـ ــة الأوليـ ـ ـ ــة )MFD/

طبيب
�أ�سنان �أول/
ال�سابعة
طبيب
�أ�سنان نائب �أول

)

MFDS/MFGDP/MJDF/ MRACDS (General
� ، Stream)/FRACDS (General Streamأو ما

)

يعادلها � )6( +ست �سنوات خربة �إجمالية .
� -6أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� , )MScأو دبلوم عال فـي
التخ�ص�ص � ،أو ما يعادلهما  ،والذي ال تقل فرتة الدرا�سة /
التدريب فيه عن �سنة  )5( +خم�س �سنوات خربة �إجمالية .
� -7أو (� )7سبع �سنوات خربة .

MFGDP/MJDF/ MRACDS (General Stream)/
� ، FRACDS (General Streamأو ما يعادله  )3( +ثالث

)

طبيـب
�أ�سنان (�أ)/
الثامنة
طبيب
�أ�سنان نائب (�أ)

بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها  ،بالإ�ضافة �إىل :
 -1اجلزء الأول من املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية �أو ما
يعادله  )3( +ثالث �سنوات خربة �إجمالية .
� -2أو اجلزء الأول من الزمالة امللكية الأولية )MFD/MFDS/
�سنوات خربة �إجمالية .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()2
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
� -3أو اجلزء الأول من الع�ضوية التخ�ص�صية  /الزمالة )MOMS/
� FFD/MOrth/MGDSأو ما يعادله  )3( +ثالث �سنوات خربة
�إجمالية .
� -4أو �شهادة املاج�ستري الإكلينيكية (� ، )MScأو دبلوم عال فـي
التخ�ص�ص � ،أو ما يعادلهما والذي ال تقل فرتة الدرا�سة/التدريب
فيه عن �سنة � )2( +سنتني خربة �إجمالية .
� -5أو (� )4أربع �سنوات خربة .

)

طبيـب �أ�سنان/
طبيب �أ�سنان
بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان �أو ما يعادلها � +سنة خربة .
التا�سعة
نائب

طبيب �أ�سنان
العا�شرة
متدرب

بكالوريو�س طب وجراحة الفم والأ�سنان .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

جدول رقم ()3
ا�شرتاطات �شغل وظائف التمري�ض
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أ

 بكالوري ــو�س فـي التمريـ ــ�ض  +دكتـ ــوراه ف ــي التمري ــ�ض � )17( +سبعع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي
جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
ا�ست�شاري
متري�ض ( �أ )  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري � )21( +إحدى وع�شرين �سنة
بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص
فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .

ب

 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمري�ض � )14( +أربعع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال
التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
ا�ست�شاري
متري�ض (ب)  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري  )18( +ثماين ع�شرة �سنة
بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص فـي
الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .

 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمري�ض � )11( +إحدىع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه واجتياز املقابلة .
ا�ست�ش ــاري
الأوىل
متريــ�ض  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري  )15( +خم�س ع�شرة �سنة بعد
املاج�ستري واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمري�ض  )8( +ثماين�سنوات خربة بعد الدكتوراه .
ممر�ض
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربةمتخ�ص�ص
بعد املاج�ستري .
الثانية
�أول (�أ)
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9(التخ�ص�ص)
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها � )16( +ست ع�شرة �سنة خربة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()3
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمري�ض  )5( +خم�س�سنوات خربة بعد الدكتوراه .
ممر�ض
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعدمتخ�ص�ص
املاج�ستري .
الثالثة �أول (ب)  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها  )13( +ثالث ع�شرة �سنة خربة .
(التخ�ص�ص)
 دبلوم فـي التمري�ض  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة�أ�شهر �أو ما يعادلها  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمري�ض � )2( +سنتانخربة بعد الدكتوراه .
ممر�ض
متخ�ص�ص  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري � )6( +ست �سنوات خربة بعد
املاج�ستري .
�أول
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9الرابعة
(التخ�ص�ص)
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها  )10( +ع�شر �سنوات خربة .
ممر�ض عام  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
�أول (�أ)
 دبلوم فـي التمري�ض � +شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر �أوما يعادلها  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دكتوراه فـي التمريــ�ض . بكالوريو�س فـي التمري�ض  +ماج�ستري  )3( +ثالث �سنوات خربة بعدممر�ض
املاج�ستري .
متخ�ص�ص
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9(�أ)
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها � )7( +سبع �سنوات خربة .
اخلام�سة
(التخ�ص�ص)
 بكالوريو�س فـي التمري�ض  )9( +ت�سع �سنوات خربة .ممر�ض عام  -دبلوم فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أول (ب)
�أ�شهر �أو ما يعادلها  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 -دبلوم فـي التمري�ض  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .

-104-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()3
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 بكالوريو�س فـي التمري�ض �أو دبلوم فـي التمري�ض  +املاج�ستري . بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9ممر�ض
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها � )4( +أربع �سنوات خربة .
متخ�ص�ص
ال�ساد�سة (التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التمري�ض � )6( +ست �سنوات خربة .
ممر�ض عام  -دبلوم فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر �أو ما يعادلها � )6( +ست �سنوات خربة .
�أول (ج)
 دبلوم فـي التمري�ض  )9( +ت�سع �سنوات خربة .ممر�ض �أول  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9
ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها � +سنة خربة .
(�أ)
(التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التمري�ض  )3( +ثالث �سنوات خربة .
ال�سابعة
ممر�ض عام  -دبلوم فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر �أو ما يعادلها  )3( +ثالث �سنوات خربة .
�أول
 دبلوم فـي التمري�ض � )6( +ست �سنوات خربة .ممر�ض �أول  -بكالوريو�س فـي التمري�ض .
(التخ�ص�ص)  -دبلوم فـي التمري�ض  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
الثامنة
�أ�شهر �أو ما يعادلها .
ممر�ض عام
 دبلوم فـي التمري�ض  )3( +ثالث �سنوات خربة .(�أ)
التا�سعة ممر�ض عام
(ب)

دبلوم فـي التمري�ض ال تقل مدته عن (� )2سنتني � +سنة خربة .

العا�شرة ممر�ض عام

دبلوم فـي التمري�ض ال تقل مدته عن (� )2سنتني .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

جدول رقم ()4
ا�شرتاطات �شغل الوظائف الطبية امل�ساعدة
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أ

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص � )21( +إحدى وع�شرون
�سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )3ثالثة
�أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري � )24( +أربع وع�شرون �سنة خربة فـي
التخ�ص�ص بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )3ثالث �أبحاث فـي جمال
ا�ست�شاري ( �أ ) التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
التخ�ص�ص  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )18( +ثماين ع�شرة
�سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي
جمال التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري � )21( +إحدى وع�شرون �سنة خربة
فـي التخ�ص�ص بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال
التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .

ب

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )18( +ثماين ع�شرة
�سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي
جمال التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري � )21( +إحدى وع�شرون �سنة خربة
فـي التخ�ص�ص بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال
ا�ست�شاري ( ب) التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
التخ�ص�ص  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )15( +خم�س ع�شرة
�سنة خربة فـي التخ�ص�ص بعد الدكتوراه � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي
جمال التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة
فـي التخ�ص�ص بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال
التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )15( +خم�س ع�شرة �سنة
خربة فـي التخ�ص�ص بعد الدكتوراه واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة فـي
التخ�ص�ص بعد املاج�ستري واجتياز املقابلة .

ا�ست�شــاري
الأوىل
(التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة
خربة بعد الدكتوراه واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة بعد
املاج�ستري واجتياز املقابلة .

اخت�صا�صي
�أول (�أ)
الثانية
(التخ�ص�ص)

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة
خربة بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )9( +ت�سع �سنوات خربة
بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص  )9( +ت�سع �سنوات خربة
بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللح ــق ال تقل مدتــه عن �سنتيــن  +دبل ــوم � /شهـ ــادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة .

اخت�صا�ص
الثالثة �أول (ب)
(التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص مع خربة ال تقل عن ()6
�ست �سنوات خربة بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص مع خربة ال تقل عن ()6
�ست �سنوات خربة بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد
املاج�ستري .
اخت�صا�صي
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2�أول
الرابعة
املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
(التخ�ص�ص)
�أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .

-108-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتــوراه فـي التخ�ص�ص مع خربة ال تقل عن
( )3ثالث �سنوات بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري � )6( +ست �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .

اخت�صا�صي
(�أ)
اخلام�سة
التخ�ص�ص

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص مع خربة ال تقل عن ()3
ثالث �سنوات بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري � )6( +ست �سنوات خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدتـ ــه عن �سنتي ــن  +دبل ــوم � /شهادة تخ�ص�صي ــة
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )15( +خم�س ع�شرة �سنة
خربة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

اخت�صا�صي
(ب)
ال�ساد�سة
التخ�ص�ص

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخـ�ص�ص .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )3( +ثالث �سنوات خربة بعد
املاج�ستري.
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )12( +اثنتا ع�شرة
�سنة خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه فـي التخـ�ص�ص .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )3( +ثالث �سنوات خربة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني )12( +اثنتا ع�شرة �سنة
خربة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة
�أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية
ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )9( +ت�سع �سنوات خربة .

 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
فني �أول (�أ)
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق(التخ�ص�ص)
بهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9
ت�سعة �أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم � /شهادة
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة.
اخت�صا�صي
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق(التخ�ص�ص ) بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )9( +ت�سع �سنوات خربة .

ال�سابعة

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم( )2املرفق بهذا امللحق  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم ال تقل مدته عن (� )2سنتني فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم ال تقل مدته عن (� )2سنتني فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق � )6( +ست �سنوات
خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة درا�سية  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة
فني �أول (ب)
خربة .
(التخ�ص�ص)  -دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة درا�سية  )9( +ت�سع �سنوات
خربة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم ال تقل مدته عن (� )2سنتني فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /شهادة
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم ال تقل مدته عن (� )2سنتني فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق � )6( +ست �سنوات
خربة .
 دبلوم تخ�ص�صي ال يقل مدته عن �سنة درا�سية فـي التخ�ص�صات منالفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  )9( +ت�سع
�سنوات خربة .

الثامنة فني �أول
(التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم
( )2املرفق بهذا امللحق .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم� /شهادة
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )3( +ثالث �سنوات
خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة درا�سية � )6( +ست �سنوات
خربة .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم� /شهادة
التا�سعة فني (�أ)
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .
(التخ�ص�ص)  -دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني  )3( +ثالث �سنوات
خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفقبهذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة درا�سية � )6( +ست �سنوات خربة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ()4
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 دبلوم ال تقل مدته عن (� )2سنتني فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق .
 دبلوم ال يقل مدته عن �سنة درا�سية فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب)ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  )3( +ثالث �سنوات
خربة .

فني (ب)
العا�شرة
(التخ�ص�ص)

 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق ال تقل مدته عن (� )2سنتني .
 دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ) ح�سب الت�صنيف رقم ()2املرفق بهــذا امللحق ال يقل مدته عن �سنة درا�سية  )3( +ثالث
�سنوات خربة .

دبلوم ال يقل مدته عن �سنة درا�سية فـي التخ�ص�صات من الفئة (ب)
ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق .

فني
احلادية
ع�شرة (التخ�ص�ص)

دبلوم ال يقل مدته عن �سنة درا�سية فـي التخ�ص�صات من الفئة (�أ)
ح�سب الت�صنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

جدول رقم ( ) 5
ا�شرتاطات �شغل وظائف ال�صيادلة
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أ

�صيديل
ا�ست�شاري
(�أ)

 دكتوراه فـي ال�صيدلة � )14( +أربع ع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه� +إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة
والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري  )18( +ثماين ع�شرة �سنةخربة بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال
التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة بعد الزمالة +
�إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة
ال�سابقة واجتياز املقابلة .

ب

�صيديل
ا�ست�شاري
(ب)

 دكتوراه فـي ال�صيدلة � )11( +إحدى ع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه� +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة
والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري  )15( +خم�س ع�شرة �سنةخربة بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص
فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة بعد الزمالة +
�إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة
ال�سابقة واجتياز املقابلة .

الأوىل

�صيديل
ا�ست�شاري

 دكتوراه فـي ال�صيدلة  )8( +ثماين �سنوات خربة بعد الدكتوراهواجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن �سنتني  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعد الزمالة واجتياز
املقابلة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربةبعد املاج�ستري واجتياز املقابلة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ( ) 5
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

الثانية

الثالثة

�صيديل
اخت�صا�صي
�أول (�أ)

�صيديل
اخت�صا�صي
�أول (ب)

�صيديل �أول
(�أ)

الرابعة

�صيديل
اخت�صا�صي
�أول (ج)

�صيديل �أول
(ب)

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 دكتوراه فـي ال�صيدلة  )5( +خم�س �سنوات خربة بعد الدكتوراه . بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعداملاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد الزمالة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +دبلوم�/شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دكتوراه فـي ال�صيدلة  +خربة ال تقل عن (� )2سنتني بعد الدكتوراه . بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري � )6( +ست �سنوات خربة بعداملاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني � )6( +ست �سنوات خربة بعد الزمالة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +دبلوم�/شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 دكتوراه فـي ال�صيدلة . بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري  )3( +ثالث �سنوات خربة بعداملاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني  )3( +ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن( )9ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها � )6( +ست �سنوات خربة .
بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ( ) 5
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

اخلام�سة

�صيديل
اخت�صا�صي
�أول

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +زمالة تخ�ص�صية ال تقل مدة التدريبفـيها عن (� )2سنتني .
 بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +ماج�ستري . بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +دبلوم�/شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها  )3( +ثالث �سنوات خربة .

�صيدلـي �أول بكالوريو�س فـي ال�صيدلة � )6( +ست �سنوات خربة .

ال�ساد�سة

�صيديل بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9
اخت�صا�صي ت�سعة �أ�شهر �أو ما يعادلها .
�صيديل (�أ)

بكالوريو�س فـي ال�صيدلة  )3( +ثالث �سنوات خربة .

ال�سابعة �صيديل (ب) بكالوريو�س فـي ال�صيدلة � +إكمال فرتة االمتياز .

الثامنة

�صيديل

بكالوريو�س فـي ال�صيدلة بدون فرتة امتياز .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

جدول رقم ()6
�شروط �شغل وظائف م�ساعدي ال�صيادلة
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

م�ساعد
 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم/�شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )15( +خم�س ع�شرة
الرابعة �صيديل �أول
�سنة خربة .
(�أ)
م�ساعد
 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم/�شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات
اخلام�سة �صيديل �أول
خربة .
(ب)
 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  /دورةتخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
م�ساعد
 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم/ال�ساد�سة
أول
�
�صيديل
�شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات
خربة .
م�ساعد
ال�سابعة
�صيديل (�أ)

 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني /دورةتخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم/�شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات
خربة .

 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني /دورةم�ساعد
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر )3( +ثالث �سنوات خربة .
الثامنة �صيديل ( ب)  -دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني  +دبلوم/
�شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .

التا�سعة

م�ساعد
�صيديل

 دبلوم م�ساعدي ال�صيدلة ال تقل مدته عن (� )2سنتني /دورةتخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

جدول رقم ( ) 7
ا�شرتاطات �شغل وظائف هيئة التدري�س والتدريب باملعاهد التعليمية
التابعة للم�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية)
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أ

بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص +
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها ( )9ت�سع
ا�ست�شاري �سنوات بعد الدكتوراه  ،بالإ�ضافة �إىل :
مدر�س علوم  -1عدد( ) 5 - 2ورقة علمية من�شورة  ،على �أن يكون عدد ( ) 3 -1من
الأوراق املن�شورة نتيجة �أبحاث علمية على الأقل فـي �أثناء �شغله
�أول (�أ)
وظيفة ا�ست�شاري مدر�س علوم (ب)  ،و�أن تكون من�شورة حمليا �أو
(التخ�ص�ص)
دوليا باملجالت املحكمة .
 -2اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .

ب

بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص )9( +
ا�ست�شاري ت�سع �سنوات خربة فـي تدري�س التخ�ص�ص منها (� )6ست �سنوات بعد
مدر�س علوم الدكتوراه  ،بالإ�ضافة �إىل :
 -1تقدمي عدد ( )3 -1ورقة علمية من�شورة على �أن تكون واحدة منها
�أول (ب)
نتيجة بحث علمي على الأقل �أثناء �شغله وظيفة مدر�س علوم �أول
(التخ�ص�ص)
(�أ)  ،و�أن تكون من�شورة حمليا �أو دوليا باملجالت املحكمة .
 -2اجتياز مقابلة التقييم ال�شخ�صية .

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص� )6( +ست �سنوات خربة فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها ( )3ثالث
مدر�س علوم
�سنوات بعد الدكتوراه .
�أول (�أ)
الأوىل
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  )15( +خم�س ع�شرة �سنة(التخ�ص�ص)
خربة فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها ( )12اثنتا ع�شرة �سنة بعد
املاج�ستري .
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص +مدر�س علوم
( )3ثالث �سنوات خربة فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها (� )2سنتان
بعد الدكتوراه .
الثانية �أول (ب)
(التخ�ص�ص)  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة
فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها ( )9ت�سع �سنوات بعد املاج�ستري .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ( ) 7
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  +دكتوراه فـي التخ�ص�ص .مدر�س
الثالثة علوم �أول  -بكالوريـو�س فـي التخ�صــ�ص  +ماج�ستري  )9( +ت�سع �سنوات خربة
فـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها (� )6ست �سنوات بعد املاج�ستري .
(التخ�ص�ص)
مدر�س
علوم (�أ)
(التخ�ص�ص)

 بكالوريو�س فـي التخ�صــ�ص  +ماج�ستي ــر� )6( +ست �سنــوات خبــرةفـي تدري�س التخ�ص�ص  ،منها ( )3ثالث �سنوات بعد املاج�ستري .

 بكالوريـو�س فــي التخ�صـ�ص  +ماج�ستيـر � )6( +ست �سنوات خبــرةفـي جمال التخ�ص�ص  ،منها ( )3ثالث �سنوات بعد املاج�ستري .
الرابعة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي جمالمدرب
التخ�ص�ص بعد البكالوريو�س .
�إكلينيكي
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  +دبلوم تخ�ص�صي  )13( +ثالث ع�شرة �سنة�أول (�أ)
خربة بعد الدبلوم التخ�ص�صي .
(التخ�ص�ص)
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة فـي جمالالتخ�ص�ص .
مدر�س علوم
(التخ�ص�ص) /بكالوريـو�س فـي التخ�صـ�ص  +ماج�ستيـر  )3( +ثـالث �سنـوات خبـرة
مدر�س علوم فـي جمال التخ�ص�ص .
�أ�سا�سية (�أ)
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري  )3( +ثالث �سنوات خربةفـي جمال التخ�ص�ص .
اخلام�سة
 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  )9( +ت�سع �سنوات خربة فـي جمالمدرب
التخ�ص�ص بعد البكالوريو�س .
�إكلينيكي �أول
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  +دبلوم تخ�ص�صي  )10( +ع�شر �سنوات خربة(التخ�ص�ص)
بعد الدبلوم التخ�ص�صي .
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة فـي جمالالتخ�ص�ص .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ( ) 7
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

م�ساعد
مدر�س  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص .
علوم (�أ)
(التخ�ص�ص) - /بكالوريـو�س فـي التخ�صـ�ص � )6( +سـت �سنــوات خبـرة فـي جمــال
مدر�س علوم التخ�ص�ص بعد البكالوريو�س .
�أ�سا�سية (ب)

ال�ساد�سة

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص . بكالوري ــو�س فـي التخ�ص ــ�ص � )6( +ســت �سنـوات خب ــرة فـي جمــالمدرب
التخ�ص�ص بعد البكالوريو�س .
�إكلينيكي
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  +دبلوم تخ�ص�صي � )7( +سبع �سنوات خربة بعد(التخ�ص�ص)
الدبلوم التخ�ص�صي .
 -دبلوم مهني �أ�سا�سي  )9(+ت�سع �سنوات خربة فـي جمال التخ�ص�ص .

م�ساعد
مدر�س علوم
(التخ�ص�ص)/
مدر�س علوم
ال�سابعة �أ�سا�سية/
مدرب
�إكلينيكي
م�ساعد
(التخ�ص�ص)

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  )3( +ثالث �سنوات خربة فـي جمالالتخ�ص�ص .
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  +دبلوم تخ�ص�صي � )4( +أربع �سنوات خربة بعدالدبلوم التخ�ص�صي .
 -دبلوم مهني �أ�سا�سي � )6( +ست �سنوات خربة فـي جمال التخ�ص�ص .

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص .م�ساعد
 دبلوم مهني �أ�سا�سي  +دبلوم تخ�ص�صي � +سنة خربة بعد الدبلومالثامنة مدر�س علوم
التخ�ص�صي .
(مبتدئ)
 -دبلوم مهني �أ�سا�سي  )3( +ثالث �سنوات خربة فـي جمال التخ�ص�ص .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

جدول رقم ( ) 8
ا�شرتاطات �شغل وظائف مهند�سي الأجهزة الطبية
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

�أ

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية � )14( +أربع ع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه � +إجناز
عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة
ال�سابقة واجتياز املقابلة .
مهند�س
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  )18( +ثماينا�ست�شاري (�أ)
ع�شرة �سنة خربة بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي
جمال التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن (� )26ست وع�شرين�سنة فـي جمال الهند�سة الطبية واجتياز املقابلة .

ب

مهند�س
ا�ست�شاري
(ب)

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية � )11( +إحدى ع�شرة �سنة خربة بعد الدكتوراه +
�إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  )15( +خم�سع�شرة �سنة خربة بعد املاج�ستري � +إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال
التخ�ص�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن ( )23ثالث وع�شرين�سنة فـي جمال الهند�سة الطبية واجتياز املقابلة .

الأوىل

مهند�س
ا�ست�شـ ــاري

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية  )8( +ثماين �سنوات خربة بعد الدكتوراه واجتياز
املقابلة .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  )12( +اثنتاع�شرة �سنة خربة بعد املاج�ستري واجتياز املقابلة .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن ( )20ع�شرين �سنة فـيجمال الهند�سة الطبية واجتياز املقابلة .
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تابع  :جدول رقم ( ) 8
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

الثانية

مهنـد�س
اخت�صا�صـي
�أول (�أ)

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية  )5( +خم�س �سنوات خربة بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  )9( +ت�سع�سنوات خربة بعد املاج�ستري .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن ()9ت�سعة �أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
 بكالوريــو�س هند�س ــة طبي ــة  )15( +خمــ�س ع�شــرة �سنــة خبــرة بعدالبكالوريو�س .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن (� )17سبع ع�شرة �سنةفـي جمال الهند�سة الطبية .

الثالثة

مهند�س
اخت�صا�صي
�أول (ب)

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية  +خربة ال تقل عن (� )2سنتني بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص � )6( +ست�سنوات خربة بعد املاج�ستري .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل مدتهاعن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
 بكالوري ــو�س هند�سـة طبيــة  )12( +اثنت ــا ع�شــرة �سن ــة خب ــرة بع ــدالبكالوريو�س .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن (� )14أربع ع�شرة �سنةفـي جمال الهند�سة الطبية .

الرابعة

مهند�س
اخت�صا�صي
�أول (ج)

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  +دكتوراههند�سة طبية .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص  )3( +ثالث�سنوات خربة بعد املاج�ستري .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  +دبلوم� /شهادة تخ�ص�صية ال تقل مدتهاعن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 بكالوريو�س هند�سة طبية  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد البكالوريو�س . بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن (� )11إحدى ع�شرة�سنة فـي جمال الهند�سة الطبية .
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تابع  :جدول رقم ( ) 8
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

مهنـد�س
اخلام�سة اخت�صا�صي
�أول

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +ماج�ستري فـي التخ�ص�ص . بكالوريو�س هند�سة طبية  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن( )9ت�سعة �أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 بكالوريو�س هند�سة طبية � )6( +ست �سنوات خربة بعد البكالوريو�س . بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن ( )8ثماين �سنوات فـيجمال الهند�سة الطبية .

ال�ساد�سة مهنـد�س
اخت�صا�صي

 بكالوريو�س هند�سة طبية  +دبلوم � /شهادة تخ�ص�صية ال تقل عن( )9ت�سعة �أ�شهر .
 بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات فـيجمال الهند�سة الطبية .

 بكالوريو�س هند�سة طبية � +سنة خربة .ال�سابعة مهنـد�س (ب)  -بكالوريو�س هند�سة  +خربة عملية ال تقل عن (� )2سنتني فـي جمال
الهند�سة الطبية .

الثامنة

مهند�س

بكالوريو�س هند�سة طبية .
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جدول رقم ()9
ا�شرتاطات �شغل وظائف �إدارة املعلومات ال�صحية
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

�شروط �شغل الوظيفة للعمانيني

 دكتـ ــوراه � )21( +إحـ ــدى وع�ش ــرون �سن ــة خب ــرة بعــد الدكتـ ــوراه +ا�ست�شاري
�أ
معلومات �إجناز عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص  +اجتياز املقابلة .
إدارة
�
�صحية (�أ)  -ماج�ستيـر � )24( +أربع وع�شرون �سنة خربة بعد املاج�ستري  +اجناز
عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص  +اجتياز املقابلة .
 دكتــوراه  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خبـرة بعد الدكتوراه � +إجنازا�ست�شاري
عدد ( )3ثالثة �أبحاث فـي جمال التخ�ص�ص  +اجتياز املقابلة .
�إدارة
ب
معلومات  -ماج�ستي ــر � )21( +إحدى وع�شرون �سنـة خبـرة بعد املاج�ستري +
(ب)
�صحية
�إجناز عدد ( )2بحثني فـي جمال التخ�ص�ص  +اجتياز املقابلة .
 دكت ــوراه  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خب ــرة بعد الدكتوراه واجتيازا�ست�شاري
املقابلة .
الأوىل �إدارة
معلومات  -ماج�ستي ــر  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خب ــرة بعد املاج�ستري واجتياز
�صحية
املقابلة .
اخت�صا�صي �
أول  -دكت ــوراه  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خب ــرة بعد الدكتوراه .
الثانية �إدارة
معلومات  -ماج�ستي ــر  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خب ــرة بعد املاج�ستري .
�صحية (�أ)
اخت�صا�صي �
أول  -دكت ــوراه  )9( +ت�سع �سنوات خبـرة بعد الدكتوراه .
معلومات
الثالثة �إدارة
�صحية (ب)  -ماج�ستي ــر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنـة خبــرة بعد املاج�ستري .
اخت�صا�صي �أول
الرابعة �إدارة معلومات
�صحية (ج)
اخت�صا�صي
�إدارة معلومات
�صحية/
م�شرف �إدارة
اخلام�سة معلومات
�صحية (�أ)/
فني �إدارة
معلومات
�صحية �أول (�أ)

 دكت ــوراه � )6( +ست �سنوات بعد الدكتوراه . ماج�ستي ــر  )9( +ت�سع �سنـوات خبــرة بعد املاج�ستري . بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة بعدالبكالوريو�س .
 دكتوراه � )2( +سنتان خربة بعد الدكتوراه . ماج�ستيــر � )4( +أربع �سنوات خربة بعد املاج�ستري . بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة بعدالبكالوريو�س .
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتني � +شهادة تخ�ص�صيةال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )11( +إحدى ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتني درا�سيتني )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

تابع  :جدول رقم ( ) 9
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

�شروط �شغل الوظيفة للعمانيني

 دكتــوراه .م�شرف �إدارة  -ماج�ستري  ) 3( +ثالث �سنوات خربة بعد املاج�ستري .
معلومات �صحية  -بكالوري ــو�س ف ــي التخ�ص ـ ــ�ص  )9( +ت�س ـ ــع �سنـ ــوات خبــرة بع ـ ـ ــد
البكالوريو�س .
(ب)/
ال�ساد�سة
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتني � +شهادةفني �إدارة
تخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
معلومات �صحية
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتني درا�سيتني +�أول (ب)
( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
م�شرف �إدارة
معلومات �صحية
(ج)/
ال�سابعة
فني �إدارة
معلومات �صحية
�أول
م�شرف �إدارة
معلومات �صحية/
فني �إدارة
الثامنة
معلومات �صحية
(�أ)

 بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص  +ماج�ستري . بكالوري ـ ــو�س فـي التخ�ص ـ ــ�ص � )6( +سـ ــت �سنـ ــوات خبــرة بع ــدالبكالوريو�س .
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن �سنتني � +شهادة تخ�ص�صيةال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلـ ــوم فـي التخ�ص ــ�ص ال تقــل مدته عن (� )2سنتني درا�سيتني +( )9ت�سع �سنوات خربة .
 بكالوريــو�س ف ـ ـ ـ ــي التخ�صـ ــ�ص  ) 3( +ث ـ ــالث �سن ـ ــوات خب ـ ـ ــرة بعدالبكالوريو�س .
 دبلــوم فـي التخ�ص ــ�ص ال تق ــل مدتـ ــه ع ــن (� )2سنتيــن � +شه ــادةتخ�ص�صية ال تقل عن ( )9ت�سعة �أ�شهر  )3(+ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدتـه عن (� )2سنتيــن درا�سيتي ــن +(� )6ست �سنوات خربة .

م�ساعد م�شرف
�إدارة معلومات  -بكالوريو�س فـي التخ�ص�ص .
�صحية/
 دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتيــن درا�سيتيــن +التا�سعة
فني �إدارة
( )3ثالث �سنوات خربة .
معلومات �صحية
(ب)
فني �إدارة
�صحية دبلوم فـي التخ�ص�ص ال تقل مدته عن (� )2سنتني درا�سيتني .
العا�شرة معلومات
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جدول رقم ()10
ا�شرتاطات �شغل وظيفة م�ساعد �صحي  /م�ضمد وتدرجاتها
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن (� )2سنتني +( )9ت�سع �سنوات خربة .
م�ساعد
 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن ( )9ت�سعةالأوىل �صحي �أول ( �أ)
�أ�شهر  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .
(التخ�ص�ص)
 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية مل ــدة ( )3ثالثــة �أ�شهــر +( )15خم�س ع�شرة �سنة خربة .
 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن (� )2سنتني +(� )6ست �سنوات خربة .
م�ساعد
 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن ( )9ت�سعةالثانية �صحي �أول (ب)
�أ�شهر  )9( +ت�سع �سنوات خربة .
(التخ�ص�ص)
 دبلوم التعلي ــم الع ــام  +دورة تخ�ص�صـية مل ــدة ( )3ثالثـ ــة �أ�شهــر +( )12اثنتا ع�شرة �سنة خربة .

الثالثة

الرابعة

م�ساعد
�صحي �أول
(التخ�ص�ص)

 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن (� )2سنتني +( )3ثالث �سنوات خربة .
 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن (� )1سنةدرا�سية � )6( +ست �سنوات خربة .
 دبلوم التعليــم الع ــام  +دورة تخ�ص�ص ــية مل ــدة ( )3ثالثــة �أ�شهــر +( )9ت�سع �سنوات خربة .

م�ساعد
�صحي ( �أ )
(التخ�ص�ص)

 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن (� )2سنتني . دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن ( )9ت�سعة�أ�شهر  )3( +ثالث �سنوات خربة .
 دبل ــوم التعلي ــم الع ـ ــام  +دورة تخ�ص�صي ــة ملــدة ( )3ثالثة �أ�شهر +(� )6ست �سنوات خربة .

م�ضمد �أول (�أ)

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة  )18( +ثماين ع�شرة �سنة خربة .
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تابع  :جدول رقم ()10
الدرجة الوظيفـــة
املاليـــة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية ملدة ال تقل عن ( )9ت�سعةم�ساعد �صحي
�أ�شهر .
(ب)
 دبلـوم التعلي ــم العـ ــام  +دورة تخ�ص�صيـ ــة ملدة ( )3ثالثة �أ�شهـر +(التخ�ص�ص)
( )3ثالث �سنوات خربة .
اخلام�سة

ال�ساد�سة

م�ضمد �أول
(ب)

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة  )15( +خم�س ع�شرة �سنة خربة .

م�ساعد �صحي
(التخ�ص�ص)

دبلوم التعليم العام  +دورة تخ�ص�صية/ع�سكرية  ،ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر .

م�ضمد �أول
(ج)

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة  )12( +اثنتا ع�شرة �سنة خربة .

ال�سابعة

م�ضمد �أول

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة  )9( +ت�سع �سنوات خربة .

الثامنة

م�ضمـد (�أ)

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة � )6( +ست �سنوات خربة .

التا�سعة م�ضمــد (ب)

العا�شرة

م�ضمـ ـ ــد

�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة  )3( +ثالث �سنوات خربة .
�إجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة .
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الت�صنيف رقم ()1
ب�ش�أن الوظائف الطبية
التخ�ص�صات الطبية بالفئة (�أ) :
	- 1الطب الباطني .
 - 2طب الأمرا�ض اجللدية .
 - 3طب الأ�شعة .
 - 4طب الطوارئ .
 - 5طب الأطفال .
 - 6طب الأ�سرة .
 - 7الت�أهيل الطبي .
 - 8الطب املهني .
 - 9ال�صحة العامة .
 -10طب الأورام الإ�شعاعي .
 -11طب خمتربات الكيمياء احليوية .
 -12طب خمتربات علم �أمرا�ض الدم .
 -13طب خمتربات علم الأحياء الدقيقة .
التخ�ص�صات الطبية بالفئة (ب) :
 - 1اجلراحة العامة .
 - 2طب �أمرا�ض الن�ساء والتوليد .
 - 3جراحة الفم والأ�سنان .
 - 4طب وجراحة العظام .
 - 5طب وجراحة العيون .
 - 6طب وجراحة الأنف والأذن واحلنجرة .
 - 7طب وجراحة القلب والأوعية الدموية .
 - 8جراحة التجميل والرتميم .
 - 9طب وجراحة امل�سالك البولية .
 -10طب الأع�صاب .
 -11طب التخدير .
 -12طب الأن�سجة .
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الت�صنيف رقم ()2
ب�ش�أن الوظائف الطبية امل�ساعدة
الفئة (�أ)
 - 1املختربات الطبية .
 - 2الت�صوير الإ�شعاعي .
 - 3الرنني املغناطي�سي .
� - 4صحة الفم والأ�سنان .
 - 5فح�ص الب�صر  /الب�صريات .
 - 6تخطيط القلب .
 - 7التحاليل الكيميائية .
 - 8علم الأحياء .
 - 9علم اجلراثيم .
 -10اجلينات .
 -11ال�صحة العامة .
 -12الرقابة ال�صحية .
� -13صحة البيئة .
 -14ال�صحة املهنية .
 -15التثقيف ال�صحي .
 -16احلجر ال�صحي .
� -17ضبط اجلودة .
 -18فني مناعة .
 -19فني �أدوية .
 -20فني تغذية .
 -21فني تعقيم .
 -22غرفة عمليات (�أدوات جراحية) .
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الفئة (ب)
 - 1العالج الطبيعي والت�أهيل .
 - 2الأطراف ال�صناعية .
 - 3العالج املهني .
 - 4الف�سيولوجيا الطبية .
 - 5الفيزياء الطبية .
 - 6عالج النطق .
 - 7عالج القدم .
 - 8ق�سطرة القلب .
 - 9الرتوية القلبية .
 -10الرتددات ال�صوتية .
 -11العالج التنف�سي .
 -12التخدير .
 -13تخطيط الدماغ .
 -14قيا�س اجلرعات الإ�شعاعية .
 -15فني الطب النووي .
 -16تفتيت احل�صى .
 -17الكلى ال�صناعية .
 -18احل�شرات الطبية .
 -19ال�صحة النف�سية .
 -20علم النف�س .
 -21فني ا�ضطرابات النوم .
 -22فني تنظيف �أ�سنان .
 -23فني ت�صوير �إ�شعاعي طب تداخلي .
 - 24اخلاليا .

-131-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

امللحـق رقـم ((2
بــــدل الإدارة

الوظيفـــــــة

مقدار البدل
بالريال العماين �شهريا

مدير عام �أو عميد �أو رئي�س خدمات �صحية /
خبي ـ ــر /م�ست�شـ ــار /مدي ــر تنفيــذي مل�ست�شفــى
ومن فـي حكمهم

300

مدير عام م�ساعد �أو م�ساعد رئي�س خدمات
�صحية

200

مدير دائرة

150

مدير م�ساعد �أو رئي�س ق�سم

100
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امللحـــق رقــــم ((3
عقد توظيف غري العمانيني ل�شغل الوظائف الدائمة
�إنه فـي يوم                                         :املوافق /      /     :
مت االتفاق بني كل من :
 ......................................................... - 1نيابة عن حكومة �سلطن ــة عم ــان ،
وميثلهــا فـي هذا العقد ( ........................... :طـرف �أول)
(........................................................ - 2طـرف ثان)
وجن�سيتـ ـ ــه :
عل ــى مـ ــا ي أ�ت ـ ــي :
البند (  : ) 1تعيني الطرف الثاين بوظيف ـ ــة ............................................. :
بالدرجـ ــة  ........................ :براتب �أ�سا�سي قدره ( )    ريال عماين ،
وبالب ـ ــدالت والعـ ــالوات املقـ ــررة وفقا مللحق الرواتـ ــب والب ــدالت والع ــالوات
رقـ ــم ( ) املرف ـ ــق باملر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رقم  ، 2013/33علـ ــى �أن ي�صـ ــرف
ذل ـ ــك فـي نهاية كل �شهر ميالدي .
البند (  : ) 2يبد أ� هذا العقد من        /   /  م ملدة �سنة  ،ما مل ينته قبل ذلك لأي �سبب
من الأ�سباب الواردة فـي الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي
الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنية والع�سكرية) .
البند ( �	: ) 3إذا مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر بعدم رغبته فـي امتداد هذا
العقد قبل انتهائه ب�شهرين على الأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة
�سنة �أخرى .
البند (  : ) 4يجوز لكل من الطرفني �إنهاء هذا العقد قبل نهاية ال�سنة التعاقدية بغري
�إبداء الأ�سباب ب�شرط �إخطار الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء مبدة ال تقل
عن ( )3ثالثة �أ�شهر يبقى خاللها الطرف الثاين فـي اخلدمة .
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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 (  : ) 5يتعهد الطرف الثاين ب�أن يحرتم قوانني ال�سلطنة و�أنظمتها وتقاليدها
االجتماعية والدينية  ،وب�أن يعمل ب�إخال�ص ووالء تامني  ،وب�أن يقوم
بواجبات الوظيفة املعني عليها  ،و�أال يعمل فـي غري جهة عمله بعد �ساعات
العمل الر�سمي  ،ما مل يكن مرخ�صا له فـي ذلك من الطرف الأول .
البند (  : ) 6يتمت ــع الط ــرف الثاين هو و�أفراد �أ�سرت ــه الذين يقيمون معـ ــه بالع ــالج
واخلدمات الطبية املجانية فـي امل�ست�شفيات واملراكز واملجمعات احلكومية
داخ ــل ال�سلطن ــة با�ستثــناء العالج من الأمــرا�ض و إ�جـراء 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 (  : ) 7ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة مر�ضية ال جتاوز مدتها ( )3ثالثة �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�شفـى �أحيل �إىل اجلهة الطبية
املخت�صة لتقرر مدى كفاءته للعمل  ،ف�إذا ر�أت عدم كفاءته اعترب العقد
منتهيا اعتبارا من تاريخ قرار عدم الكفاءة .
البند (  : ) 8ي�ستح ــق الطرف الثاين عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب �شهر عن كل
�سنة من �سنوات خدمته  ،بحد �أق�صى ( )12اثني ع�شر �شهرا حت�سب على
�أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه  ،ويخ�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 قلــت م ــدة خدمته عن (� )2سنتني كاملت ــني  ،ما مل يكن انتهــاء
اخلدمة ب�سبب راجع للوحدة �أو امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية (املدنية
والع�سكرية) �أو ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية .
ب �	-إذا �أنهيت خدمته ل�صدور حكم نهائي �ضده بعقوبة جناية �أو بعقوبة
فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
البنـــد ( � : ) 9إذا �أنهي العقد من قبل �أي من طرفيه واقت�ضت الظروف عدم ا�ستمرار
الطرف الثاين فـي العمل للمدة املن�صو�ص عليها فـي البند ( )4من هذا
العقد  ،مت ت�سوية احلقوق املالية على النحو التايل :
أ� �	-إذا تنـ ــازل الطـ ــرف الأول عن التم�سـ ــك با�ستم ــرار الطـ ــرف الثان ــي
فـي العمل حتى نهاية املدة امل�شار �إليها  ،ح�سبت هذه املدة �ضمن مدة
اخلدمة الفعلية للطرف الثاين  ،وتقا�ضى جميع م�ستحقاته املالية
عنها مبا فـي ذلك منحة نهاية اخلدمة .
ب �	-إذا لــم يتنــازل الطــرف الأول عـن احلــق امل�شــار �إليــه مل حت�سب املدة
املذك ــورة �ضمــن مدة اخلدمة الفعليــة  ،وتقا�ضــى الط ــرف الثان ــي
م�ستحقاته املالية حتى تاريخ �آخر يوم با�شر فيه العمل مبا فـي ذلك
املنحة امل�ستحقة وفقا للبند ( )8من هذا العقد .
البند (  : ) 10ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر �سفر جوا بالدرجة ، .....................
ت�صرف له ولزوجه و( )3ثالثة من �أبنائه  ،ممن ال جتاوز �أعمارهم ()21
�إحدى وع�شرين �سنة فـي احلالتني الآتيتني :
أ�  -عند قدومه ال�سلطنة لأول مرة بعد التعاقد .
ب  -عند انتهاء خدمته لأي �سبب من الأ�سباب .
وال ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر ال�سفر امل�شار �إليها فـي احلالة املن�صو�ص
عليها فـي (�أ) من هذا البند � ،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 � ،أو كان زوجه يعمل فـي �أي وحدة
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وي�صرف له تذكرة من تلك الوحدة .
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البند (  : ) 11ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر �سفر جوا  ،بالدرجة ........................
له ولزوجه و( )3ثالثة من �أبنائه ممن ال جتاوز �أعمارهم (� )21إحدى
وع�شرين �سنة بالدرجة املحددة � ،أو تعوي�ضا نقديا عنها ي�صرف له بناء
علـ ــى طلب ــه بواق ــع ( )%75خم�سـ ــة و�سبعـ ــني باملائـ ـ ــة من قيمـ ــة التذكـ ــرة
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 ال�سنة
املالية ذاتها .
البند (  : ) 12ي�ستحق الطرف الثاين تعوي�ضا نقديا عن نقل الأمتعة ال�شخ�صية الزائدة
ب�صحبته يعادل قيمة نقل ( )20ع�شرين كيلو جرام له  ،و( )10ع�شرة كيلو
جرامات لزوجه  ،و( )5خم�سة كيلو جرامات 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 .
البند (  : ) 13يخ�ضـ ــع الط ــرف الثان ــي فـي �أثن ــاء مدة �سري ــان العقد لأحكــام الالئح ــة
التنظيميـ ــة لل�شـ ـ�ؤون الوظيفي ــة ل�شاغلــي الوظائ ــف الطبي ــة والوظائـ ــف
الطبيـ ــة امل�ساع ــدة بامل�ؤ�س�ســات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) ،
وما تقرره احلكومة من وقت لآخر فـي �ش�أن املوظفني املدنيني ب�صفة
عامة  ،وله كافة احلقوق  ،وعليه جميع الواجبات املن�صو�ص عليها فيها ،
وذلك فيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي هذا العقد .
توقيع الطرف الثاين
..........................

توقيع الطرف الأول
.........................
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امللحــق رقــم ()4
عقــد �شغـــل وظيفــة م�ؤقتـــة
�إنه فـي يوم                                         :املوافق /      /     :
مت االتفاق بني كل من :
 ......................................................... - 1نيابة عن حكومة �سلطن ــة عم ــان ،
وميثلهــا فـي هذا العقد ( ........................... :طـرف �أول)
(........................................................ - 2طـرف ثان)
وجن�سيتـ ـ ــه :
عل ــى مـ ــا ي أ�ت ـ ــي :
البند (  : ) 1تعيني الطرف الثاين بوظيفة  ................................امل�ؤقتة براتب
 .......................ريال عماين ي�صرف فـي نهاية كل �شهر ميالدي .
البند (  : ) 2يبد�أ هذا العقد من      / /م وملدة  ، ...............ما مل ينته قبل ذلك لأي
�سبب من الأ�سباب .
البند (  : ) 3ينتهي العقد بانتهاء مدته ما مل يخطر الطرف الأول الطرف الثاين
برغبته فـي جتديد العقد قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل .
البند (  : ) 4يجوز لكل من الطرفني �إنهاء هذا العقد قبل نهاية مدته بغري �إبداء
الأ�سب ــاب ب�شـ ــرط �إخط ــار الطــرف الآخر بذلك قبل الإنهاء مب ــدة ال تقــل
عن (� )2شهرين .
البند (  : ) 5ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة اعتيادية مدتها (  )   يوما ي�ستحق عنها
راتبه املن�صو�ص عليه فـي البند (. )1
البند (  : ) 6يتمت ــع الط ــرف الثان ــي ه ــو و�أفــراد �أ�سرت ــه الذيــن يقيمــون معــه بالعــالج
واخلدم ـ ـ ــات الطبيـ ـ ــة املجانيـ ــة  ،وذلك فـ ــي ح ــدود الإمكانـ ــات املتوف ـ ـ ــرة
فـي امل�ست�شفيات واملراكز واملجمعات احلكومية داخل ال�سلطنة با�ستثناء
العالج من الأمرا�ض  ،و�إجراء العمليات املحددة فـي القائمة املرفقة .
وال يتمتــع م ــن تنتق ــل كفالته للعمــل بالقطــاع اخلا�ص مــن �أفــراد �أ�ســرة
الطرف الثاين بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .
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البنـد ( 		: ) 7ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة مر�ضية ملدة ال تزيد على ( ) يوما  ،ف�إذا
انتهت هذه املدة دون �أن ي�شفـى اعترب العقد منتهيا .
البنــد ( 		: ) 8ي�ستحق الطرف الثاين بدل ال�سفر ملهمة ر�سمية داخل ال�سلطنة �أو خارجها
وتذاكر ال�سفر فـي حالة تكليفه  ،بالفئات وفـي احلدود املبينة بالالئحة
التنظيمي ــة لل�ش ـ�ؤون الوظيفيــة ل�شاغلــي الوظائــف الطبي ــة والوظائ ــف
الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) ،
وذلك مبراعاة م�ستوى الوظيفة امل�ؤقتة التي ي�شغلها .
البنــد ( 		: ) 9يتعهد الطرف الثاين ب�أن يحرتم قوانني ال�سلطنة و�أنظمتها وتقاليدها
االجتماعية والدينية  ،وب�أن يعمل ب�إخال�ص ووالء تامني  ،وبـ�أن يقـوم
بواجبات الوظيفة املتعاقد ب�ش�أنها  ،و�أال يعمل فـي غري جهة عمله بعد
�ساعات العمل الر�سمي ما مل يكن مرخ�صا له فـي ذلك من الطرف الأول .
البند (		: ) 10للطرف الأول منح الطرف الثاين عند انتهاء خدمته منحة عن مدة
تعاقده  ،بواقع راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته  ،على �أال تزيد
على ( )5000خم�ســة �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 (� )2سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء
اخلدمــة ب�سبــب راجع �إىل الوح ــدة � ،أو الوفــاة � ،أو ع ــدم اللياقــة
ال�صحية .
ب �	-إذا انتهت خدمته ل�صدور حكم نهائي �ضده بعقوبة جناية �أو بعقوبة
فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
البند ( : ) 11ي�ستحق الطرف الثاين � ،إذا كان غري عماين  ،تذاكر �سفر جوا بالدرجة
 ، ..............ت�صرف له ولزوجه و( )3ثالثة من �أبنائه  ،ممن ال جتاوز
�أعمارهم (� )21إحدى وع�شرين �سنة فـي احلالتني الآتيتني :
أ�  -عند قدومه ال�سلطنة لأول مرة بعد التعاقد .
ب  -عند انتهاء خدمته لأي �سبب من الأ�سباب .
وال ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر ال�سفر امل�شار �إليها فـي احلالة املن�صو�ص
عليها فـي (�أ) من هذا البند � ،إذا كان التعاقد قد مت معه من داخل
-138-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

ال�سلطنة  ،كما ال ت�صرف فـي هذه احلالة تذاكر �سفر لعائلته �إذا كانت
متواجدة بال�سلطنة فـي تاريخ التعاقد � ،أو كان زوجه يعمل فـي �أي وحدة
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وي�صرف له تذكرة من تلك الوحدة .
البند ( : ) 12ي�ستح ـ ــق الط ــرف الثان ـ ــي � ،إذا كـ ــان غي ــر عمانـ ــي  ،تذاك ـ ــر �سف ـ ــر جـ ـ ــوا
بالدرجة......له ولزوجه و( )3ثالثة من �أبنائه ممن ال جتاوز �أعمارهم
(� )21إحدى وع�شرين �سنة بالدرجة املحددة � ،أو تعوي�ضا نقديا عنها
ي�صرف له بناء على طلبه بواقع ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة من 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 ال�سنة املالية ذاتها .
البند (		: ) 13ي�ستحق الطرف الثاين �إذا كان غري عماين  ،تعوي�ضا نقديا عن نقل
الأمتعة ال�شخ�صية الزائدة ب�صحبته يعادل قيمة نقل ( )20ع�شرين كيلو
جرام له  ،و( )10ع�شرة كيلو جرامات لزوجه  ،و( )5خم�سة كيلو جرامات
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 .
البند ( : ) 14يخ�ضــع الط ــرف الثاين فـي �أثنــاء مدة �سريــان العقد لأحكـ ــام الالئح ــة
التنظيمي ــة لل�ش ـ ـ�ؤون الوظيفيــة ل�شاغلــي الوظائــف الطبي ــة والوظائ ــف
الطبيـ ــة امل�ساع ــدة بامل�ؤ�س�سـات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكريــة) ،
وما تقرره احلكومة من وقت لآخر فـي �ش�أن املوظفني املدنيني ب�صفة
عامة  ،وله كافة احلقوق  ،وعليه جميع الواجبات املن�صو�ص عليها فيها ،
وذلك فيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي هذا العقد .
توقيع الطرف الثاين
توقيع الطرف الأول
.........................
..........................
ملحوظــــــــــة :
 ال ي�سري احلظر الوارد فـي البند ( )9من هذا العقد بعدم جواز العمل لدى جهة �أخرىبعد �ساعات العمل الر�سمي �إذا كان املتعاقد معه عمانيا .
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قائمـــــــــــة
الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجاين
 - 1زراعــة الأعـ�ض ــاء .
 - 2عمليات القلب املفتوح .
 - 3الأورام ال�سرطانية .
 - 4االلتهاب الكبدي الوبائي ب�أنواعه .
 - 5الـعـق ــم .
� - 6أمرا�ض الدم الوراثية وال�سرطانية .
 - 7جراحــة الرتميم .
 - 8غ�ســيل الكلى .
 - 9اال�ستبداالت ال�صناعية ( عظمية  ،وغري عظمية) .
 - 10الإدمـ ــان .
� - 11أمرا�ض القلب .
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وزارة العـــــدل
قرار جلنة قبول املحامني
رقم 2013/8/33
ب�إعالن تعديل بع�ض مواد عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/108
و�إىل القـرار الـوزاري رقـم  99/70ب�ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات
املدنية للمحاماة ،
و�إىل قـرار جلنة قبول املحامني رقـم  2012/8/53بتعديل عقد ت�أ�سي�س �شركـة  /علي الكا�سبي
و�شركاه (�شركـة مدنيـة للمحامـاة ) ،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2013/8بتاريخ 2013/12/25م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـ ــرى التعديـ ــالت املرفق ــة عل ــى عق ـ ـ ــد ت�أ�سيـ ـ ــ�س �شركـ ـ ــة  /قيـ ـ ــ�س الرا�شـ ـ ــدي و�شرك ـ ـ ــاه
(�شركـة مدنيـة للمحامـاة ) .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1435 / 2 / 22 :هـ
املـوافــــق 2013 / 12 / 25 :م

عي�سى بن حمد بن حممد العزري
وكي ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
رئيـ ـ ـ ــ�س جلن ـ ـ ـ ـ ــة قبـ ـ ـ ـ ـ ــول املحاميـ ـ ـ ـ ــن
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اتفاقيـــة تعديـــل عقــد ت�أ�سيـــ�س
�شركة قي�س الرا�شدي و�شركـاه للمحاماة واال�ست�شــارات القانونية
�إنه فـي يوم الإثنني املوافق 2013/11/11م حررت هذه االتفاقية بني كل من :
طـــــرف �أول :
 - 1قي ــ�س بن �سالـ ــم بن عام ــر الرا�شدي
� - 2أبو احل�سن حممد مالك �أبو احل�سن
 - 3ع ــز الديــن حمم ــد عثم ــان ال�شريـف
 - 4ب�ش ـ ـ ـ ـ ــرى �إبراهيـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ــد النيـ ـ ــل
 - 5عل ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد احلل ـ ـ ـ ـ ــو �سليمـ ـ ـ ـ ــان
 -6حمم ـ ــد �صبـ ـ ــحي م�صطفـ ــى خليفـ ــي
 - 7حممــد م�صطفـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ــاج عثمـ ـ ــان
وطـــرف ثــان :
� - 1سليمـان بن علـي بن �سالــم الرواحــي
 - 2في�ص ـ ـ ـ ــل يحي ـ ـ ـ ــى �أرب ـ ـ ـ ـ ــاب حمم ـ ـ ـ ـ ــد
 - 3عاطـ ـ ـ ــف عب ـ ـ ــداللـه عبـ ــد الرحم ـ ـ ــن
 - 4حممــد م�صطفـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ــاج عثمـ ـ ــان
متهيـــــــــــــد
البنــــد الأول
حيث �إن الطرف الأول هم مالكون ل�شركة قي�س الرا�شدي و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية وذلك مبوجب عق ــد ت�أ�سيـ�س ال�شركة امل�سجل لدى جلنة قبول املحامني ويرغبون
فـي تغيــري ا�س ــم ال�شرك ــة وتنــازل بع�ضهــم عن ح�ص�صهـم التي ميتلكونهــا للط ــرف الثاين ،
وحيث �إن الطرف الثاين يرغب فـي ال�شركة واحل�ص�ص املتنازل عنها فقد مت االتفاق
والرتا�ضي على الآتي :
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البنــد الثانـــي
يعترب التمهيد �أعاله جزء ال يتجز�أ من هذه االتفاقية .
البنـــد الثالـــث
اتفــق الطرفــان علــى تعديــل ا�سم ال�شركة من (�شركــة قيــ�س الرا�شدي و�شرك ــاه للمحامــاة
واال�ست�شارات القانونية ) �إىل ا�سم �شركة ( �سليمان الرواحي و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية) وعلى خـروج بعـ�ض امل�ساهمني ودخول �آخرين مكانهم .
البنـــد الرابـــع
تنازل ال�شريك قي�س بن �سامل بن عامر الرا�شدي عن �أ�سهمه من ال�شركــة والبالـغ قـدرهـا
�سهمان مببلغ ( � )2000ألفي ريال عماين لل�شريك �ســليمان بن علي بن �سامل الرواحي وقد
قبل املتنازل له �أ�سهم املتنازل ودخوله فـي ال�شركة نيابة عنه .
البنــد اخلامـــ�س
تنازل ال�شريك عز الدين حممد عثمان ال�شريف عن �سهمه فـي ال�شركة والبالغ قدره �سهم
واح ــد بقيمـ ــة (� )1000ألـ ــف ريال عمانـ ــي لك ــل من في�صـ ــل يحيــى �أرباب حمم ــد وعاطـ ــف
عبداللـه عبد الرحمن منا�صفة وقد قبل املتنازل لهم تنازله ودخولهم فـي ال�شركة نيابة
عنه بعدد �أ�سهمه .
البنــد ال�ســاد�س
تنازل ال�شريك حممد �صبحي م�صطفى خليفي عن �سهمه فـي ال�شركــة والبالغ قدره �سهم
واحد بقيمة (� )1000ألف ريال عماين ملحمد م�صطفى احلاج عثمان الذي قبل التنازل
والدخول فـي ال�شركة نيابة عنه .
البنــد ال�سابــع
اتفق الطرفان ب�أن يظل ال�شركاء فـي ال�شركة باال�سم اجلديد بنف�س عدد �أ�سهمهم ال�سابقة
وقد وافق الطرفان على خروج بع�ض امل�ساهمني ودخول �آخرين مكانهم .
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البنـــد الثامـــن
يقر الطرفان ب�أن ذمة الأ�شخا�ص الذين خرجوا من ال�شركة وتنازلوا عن �أ�سهمهم �أ�صبحت
خالية من �أي حقوق قد تكون لل�شركة قبلهم و�أن ال�شركة ال تطالبهم ب�أي �شيء وال ت�ستحق
عليهم �أي �شيء حاال �أو م�ستقبال .
كما يقر الأ�شخا�ص الذين خرجوا ب�أن ذمة ال�شركة �أ�صبحت خالية جتاههم وال يطالبون
ال�شركة ب�أي حقوق �أو م�ستحقات حالية �أو م�ستقبلية وال �سي�ستحقون �أي �شيء جتاهها .
البنـــد التا�ســـع
يع ــدل ا�ســم ال�شركة لي�صبــح � /سليمان الرواح ــي و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
( �شركة مدنية للمحاماة ) .
حـ ــررت هـ ــذه االتفاقيـ ــة مــن اثنتــي ع�ش ــرة ن�سخ ــة لك ــل �شخــ�ص ن�سخــة ون�سخت ــان ت�سلم ــان
�إىل جلنة قبول املحامني مب�سقط وذلك للت�صديق عليها .
توقيــــع الأطــــــــراف

الطــــــــرف الأول :
 - 1قي ــ�س بن �سالـ ــم بن عام ــر الرا�شدي
� - 2أبو احل�سن حممد مالك �أبو احل�سن
 - 3ع ــز الديــن حمم ــد عثم ــان ال�شريـف
 - 4ب�ش ـ ـ ـ ـ ــرى �إبراهيـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ــد النيـ ـ ــل
 - 5عل ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد احلل ـ ـ ـ ـ ــو �سليمـ ـ ـ ـ ــان
 -6حمم ـ ــد �صبـ ـ ــحي م�صطفـ ــى خليفـ ــي
 - 7حممــد م�صطفـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ــاج عثمـ ـ ــان
الطــــــــرف الثانــــــي :
� - 1سليمــان بن علـي بن �سال ــم الرواح ــي
 - 2في�ص ـ ـ ـ ــل يحي ـ ـ ـ ــى �أرب ـ ـ ـ ـ ــاب حمم ـ ـ ـ ـ ــد
 - 3عاطـ ـ ـ ــف عب ـ ـ ــداللـه عبـ ــد الرحم ـ ـ ــن
 - 4حممــد م�صطفـ ـ ـ ــى احلـ ـ ـ ــاج عثمـ ـ ــان

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
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وزارة التجارة وال�صناعة
دائرة امللكيـــة الفكريــــة
�إعـــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة ( )41من قانون حقوق امللكية ال�صناعية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � , 2008/67أنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة
الآتية :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

رقم
العالمة
8766
8822
8946
8962
8963
8965
8974
8975
8985
8986
9039

9043 12
9177 13
14
15
16
17

9186
9188
9247
9264

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنـــــة

تاريخ الت�سجيل

�سايكلو اند�سرتيز ال ال �سي
كيا موتورز كوربوري�شن
�شولنت اي ان �سي
تويبو كو ليمتد
تويبو كو ليمتد
تويبو كو ليمتد
كروجر اند كو  .ذا
كروجر اند كو  .ذا
جرنال موتورز كوربوري�شن
جرنال موتورز كوربوري�شن
جرنال موتورز كوربوري�شن
يونايتد فود اند�سرتيز
كورب ليمتد كو
فيزا انرتنا�شونال
�سريفي�س ا�سو�سي�شن
اوراكال �أمريكا اي ان �سي
اوراكال �أمريكا اي ان �سي
بي ار اف برازيل فودز بي تي ايي
فيال لوك�سيمبورج ا�س.ايه.ار.ال

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1993/08/16
1993/08/25
2003/09/12
1993/12/10
1993/12/10
1993/10/16
1993/10/16
1993/10/16
1993/10/17
1993/10/17
1993/10/24
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التجارة وال�صناعة 1993/10/24
التجارة وال�صناعة 1993/11/23
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1993/11/14
2003/11/24
1993/12/08
1993/11/12
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م
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

رقم
العالمة
9278
9292
9295
9310
9311
9312
9334
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9395

9396 32
9397 33
9429 34
9436 35
9438 36

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنـــــة

تاريخ الت�سجيل

جرايرب �سريفي�س  ,اي ان �سي
اكيوريت وات�ش كومباين ال ال �سي
اتال�سبك�س كو  .ليمتد
كورتكو �إي�شينو كوربوري�شن
اوميجا فارما نيدرالند بي.بي
اوميجا فارما نيدرالند بي.بي
هيوليتت  -باكارد ديفلومبينت
ذا بروتيكرت اند جامبل كومباين
ذا بروتيكرت اند جامبل كومباين
ذا بروتيكرت اند جامبل كومباين
ذا بروتيكرت اند جامبل كومباين
ذا بروتيكرت اند جامبل كومباين
ذا بروتيكرت اند جامبل كومباين
نوفاتري�س ايه جي

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1993/12/13
1993/12/19
1993/12/22
1993/12/28
1993/12/28
1993/12/28
1994/03/01
1994/11/01
1994/11/01
1994/11/01
1994/11/01
1994/11/01
1994/11/01
1994/01/16

نوفاتري�س ايه جي

التجارة وال�صناعة 1994/01/16
التجارة وال�صناعة 1994/01/16
التجارة وال�صناعة 1994/01/19

نوفاتري�س ايه جي
�شانيل
مابفري ا�سي�ستين�سيا  ,كومانيا
التجارة وال�صناعة 1994/01/23
انرتنا�شيونال دي �سريجيو�س واي
�س�شوان � -ستابيلو �س�شوانوبر جي
التجارة وال�صناعة 1994/01/23
ام بي ات�ش اند كو.كي جي
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رقم
م
العالمة
9439 37
9440 38
9441 39
9442 40
9443 41
9444 42
43
44
45
46
47

9456
9458
9459
9460
9461

9467 48
9468 49
9857 50

ا�ســـــم ال�شركــــــة
�س�شوان � -ستابيلو �س�شوانوبر
جي ام بي ات�ش اند كو.كي جي
�س�شوان � -ستابيلو �س�شوانوبر
جي ام بي ات�ش اند كو.كي جي
�س�شوان � -ستابيلو �س�شوانوبر
جي ام بي ات�ش اند كو.كي جي
�س�شوان � -ستابيلو �س�شوانوبر
جي ام بي ات�ش اند كو.كي جي
�س�شوان � -ستابيلو �س�شوانوبر
جي ام بي ات�ش اند كو.كي جي
�س�شوان � -ستابيلو �س�شوانوبر
جي ام بي ات�ش اند كو.كي جي
هيوليتت  -باكارد ديفلومبينت
هيوليتت  -باكارد ديفلومبينت
هيوليتت  -باكارد ديفلومبينت
هيوليتت  -باكارد ديفلومبينت
هيوليتت  -باكارد ديفلومبينت
او�سترييت�شي�سيك دوكا
�شالوجن�ستي�شنك جي�سيل�شافت
ام بي ات�ش
او�سترييت�شي�سيك دوكا
�شالوجن�ستي�شنك جي�سيل�شافت
ام بي ات�ش
�شانيـ ـ ـ ـ ــل
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املهنـــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 1994/01/23
التجارة وال�صناعة 1994/01/23
التجارة وال�صناعة 1994/01/23
التجارة وال�صناعة 1994/01/23
التجارة وال�صناعة 1994/01/23
التجارة وال�صناعة 1994/01/23
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1994/01/29
1994/01/29
1994/01/29
1994/01/29
1994/01/29

التجارة وال�صناعة 1994/01/30
التجارة وال�صناعة 1994/01/30
التجارة وال�صناعة 1994/05/28

اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

1

9469

باير فارما �أكتينجي�شافت

التجارة وال�صناعة

1994/01/30

2

9470

باير فارما �أكتينجي�شافت

التجارة وال�صناعة

1994/01/30

3

9471

باير فارما �أكتينجي�شافت

التجارة وال�صناعة

1994/01/30

4

 9551هيتا�شي �ألوكا ميديكال ليمتد التجارة وال�صناعة

1994/02/26

5

9632

تويوبو كو  .ليمتد

التجارة وال�صناعة

1994/03/22

6

9633

تويوبو كو  .ليمتد

التجارة وال�صناعة

1994/03/22

7

�سايل �سو�سيتي دي انف�ستمنت
9676
اي تي دي

التجارة وال�صناعة

1994/03/04

 10694 8انرتنا�شونال فوود �ستاف كو التجارة وال�صناعة

1994/11/13

 10695 9انرتنا�شونال فوود �ستاف كو التجارة وال�صناعة

1994/11/13

 10696 10انرتنا�شونال فوود �ستاف كو التجارة وال�صناعة

1994/11/13

 10697 11انرتنا�شونال فوود �ستاف كو التجارة وال�صناعة

1994/11/13

 10698 12انرتنا�شونال فوود �ستاف كو التجارة وال�صناعة

1994/11/13

 10699 13انرتنا�شونال فوود �ستاف كو التجارة وال�صناعة

1994/11/13

 10700 14انرتنا�شونال فوود �ستاف كو التجارة وال�صناعة

1994/11/13

 10701 15انرتنا�شونال فوود �ستاف كو التجارة وال�صناعة

1994/11/13

التجارة وال�صناعة

2000/08/02

21925 16

كايو �سريا كوربوري�شن
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رقم
م
العالمة
17
18
19
20

22590
23711
30278
30523

30970 21
31053 22
23
24
25
26
27
28
29
30

31179
31180
31181
31182
31183
31184
31185
31186

31187 31
31188 32
31204 33

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

كروبو مان ريكو  ,ا�س ال
هريمز انرتنا�شيونال
جيف دي برجز ديفيو�شن
جينزامي كوربوري�شن
انرتنا�شونال بيفريج اند
فايلينغ اند�سرتيز
ناتيورا باي�س انرتنا�شونال ,
ا�س �أ
ايدي�سون ا�س بي �أ
ايدي�سون ا�س بي �أ
ايدي�سون ا�س بي �أ
ايدي�سون ا�س بي �أ
ايدي�سون ا�س بي �أ
ايدي�سون ا�س بي �أ
ايدي�سون ا�س بي �أ
ايدي�سون ا�س بي أ�
�سوما يتومو كينيكال كومباين
ليمتد
�سوما يتومو كينيكال كومباين
ليمتد
�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2000/05/22
2000/09/19
2003/05/04
2003/05/10

التجارة وال�صناعة

2003/07/20

التجارة وال�صناعة

2003/03/08

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2003/08/25
2003/08/25
2003/08/25
2003/08/25
2003/08/25
2003/08/25
2003/08/25
2003/08/25

التجارة وال�صناعة

2003/08/25

التجارة وال�صناعة

2003/08/25

التجارة وال�صناعة

2003/08/27
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

31205 34

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31206 35

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31210 36

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31211 37

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31212 38

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31213 39

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31214 40

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31215 41

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31216 42

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31217 43

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31218 44

�ألدو جروب انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة

2003/08/27

31263 45

كريان جروبو ا�س أ�

التجارة وال�صناعة

2003/03/09

31265 46

جواجندونغ �شايغو اير -
كوندي�شينغ كو ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/06/09

 31267 47بون�ستيب انرتبرايز كو ليمتد التجارة وال�صناعة

2003/06/09

 31300 48ذا بريت�ش برودكا�ستينغ كورب التجارة وال�صناعة

2003/09/09

 31301 49ذا بريت�ش برودكا�ستينغ كورب التجارة وال�صناعة

2003/09/09

 31302 50ذا بريت�ش برودكا�ستينغ كورب التجارة وال�صناعة

2003/09/09
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

1

 31303ذا بريتي�ش برودكا�ستينغ كورب التجارة وال�صناعة

2003/09/09

2

31323

نيكوميند جي ام بي ات�ش

التجارة وال�صناعة

2003/09/13

3

31324

نيكوميند جي ام بي ات�ش

التجارة وال�صناعة

2003/09/13

4

31325

نيكوميند جي ام بي ات�ش

التجارة وال�صناعة

2003/09/13

5

31326

هونداي موتور كومباين

التجارة وال�صناعة

2003/09/14

6

31327

دولفني انريجي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/14

7

31328

دولفني انريجي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/14

8

31329

دولفني انريجي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/14

9

31330

دولفني انريجي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/14

31331 10

دولفني انريجي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/14

31332 11

دولفني انريجي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/14

31333 12

دولفني انريجي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/14

31334 13

دولفني انريجي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/14

31335 14

دولفني انريجي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/14

31479 15

نيك�سني تاير كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/17

31493 16

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22
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رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

31494 17

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31495 18

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31496 19

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31497 20

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31498 21

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31499 22

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31500 23

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31501 24

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31502 25

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31503 26

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22
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رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

31504 27

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31505 28

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31506 29

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31507 30

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31508 31

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31509 32

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31510 33

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31511 34

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31512 35

جي اك�س نيبون اويل اند
انريجي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

31516 36

رامادا انرتنا�شونال انك

التجارة وال�صناعة

2003/09/22
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رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

31518 37

ماير انتيلكت�شوال
بروبريتيز ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/22

كابو�شيكي كاي�شا �سكوير انك�س
 31526 38هولدينغ ( أ�  -تي � -أ) �سكوير التجارة وال�صناعة
انك�س هولدينغز كو  .ليمتد

2003/09/23

31558 39

 122164كندا ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/29

31560 40

فو�سرتز براندز ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/29

31561 41

فو�سرتز براندز ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/29

31562 42

كاب بيتي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/29

31563 43

كاب بيتي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2003/09/29

31564 44

هونداي موتورز كومباين

التجارة وال�صناعة

2003/09/29

31592 45

ويال جي ام بي ات�ش

التجارة وال�صناعة

2003/01/10

31600 46

ذا بروكرت اند جامبل

التجارة وال�صناعة

2003/05/10

31601 47

ذا بروكرت اند جامبل

التجارة وال�صناعة

2003/05/10

31602 48

ذا بروكرت اند جامبل

التجارة وال�صناعة

2003/05/10

31603 49

ذا بروكرت اند جامبل

التجارة وال�صناعة

2003/05/10

31604 50

ذا بروكرت اند جامبل

التجارة وال�صناعة

2003/05/10
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رقم
م
العالمة
1
2
3
4

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

 31605ذا برو�سرت اند جامبل كومباين التجارة وال�صناعة 2003/05/10
� 31617سي يو بي بي تي واي  .ال تي دي التجارة وال�صناعة 2003/10/07
 31649ريني ليزارد مود جي ام بي ات�ش التجارة وال�صناعة 2003/10/13
 31650ريني ليزارد مود جي ام بي ات�ش التجارة وال�صناعة 2003/10/13

5

31686

هايونداي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2003/10/18

6

31687

هايونداي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2003/10/18

7

31689

هايونداي كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2003/10/18

8

31708

هاو�سهولدز اند تويليرتيز
مانيوفاكت�شورينج
كو.ليمتد(�سوكتني)

التجارة وال�صناعة 2003/10/22

9

31710

فيلمورين ا�س.ايه

التجارة وال�صناعة 2003/10/22

31717 10

�سي.ار.اي اماجلامي�شونز
برافيت ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/10/22

31718 11

�سي.ار.اي اماجلامي�شونز
برافيت ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/10/22

31719 12

�سي.ار.اي اماجلامي�شونز
برافيت ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/10/22

31737 13

بيوات بري�ستيج انرتنا�شيونال التجارة وال�صناعة 2003/10/27

31738 14

بيوات بري�ستيج انرتنا�شيونال التجارة وال�صناعة 2003/10/27
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رقم
م
العالمة
31760 15
31761 16
31762 17
31766 18
31767 19
31768 20
31795 21
31827 22
31828 23
31862 24
31863 25
31865 26

ا�ســـــم ال�شركــــــة
كريامي�سيج ويرك
اكتينجي�سيل�شافـي
كريامي�سيج ويرك
اكتينجي�سيل�شافـي
كريامي�سيج ويرك
اكتينجي�سيل�شافـي
نافيجي�شون تيكنولوجيز
كوربوري�شن
نافيجي�شون تيكنولوجيز
كوربوري�شن
نافيجي�شون تيكنولوجيز
كوربوري�شن
رو�سينبويور انرتنا�شونال
اكتينجيز ل�شافت
بيج �ستار كو  .ليمتد
كابو�سهيكي كي�شا كامينو
موتو هومبو
اوفيك�س اربيت�س�شوتز
جي ام بي ات�ش
اوفيك�س اربيت�س�شوتز
جي ام بي ات�ش
روندي تريدينج كومباين
ا�س دي ان بي ات�ش دي
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املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2003/01/11
التجارة وال�صناعة 2003/01/11
التجارة وال�صناعة 2003/01/11
التجارة وال�صناعة 2003/01/11
التجارة وال�صناعة 2003/01/11
التجارة وال�صناعة 2003/01/11
التجارة وال�صناعة 2003/05/11
التجارة وال�صناعة 2003/11/11
التجارة وال�صناعة 2003/11/01
التجارة وال�صناعة 2003/11/17
التجارة وال�صناعة 2003/11/17
التجارة وال�صناعة 2003/11/17

اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

31899 27

كامايو انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة 2003/11/22

31900 28

كامايو انرتنا�شونال

التجارة وال�صناعة 2003/11/22

31916 29

كيمربيل/كالرك
وورلدوايد اي ان �سي

التجارة وال�صناعة 2003/11/23

31963 30

جا�سوكا اند �شريز
(ات�ش كي ا�س ا�س ار) ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/06/12

31964 31

جا�سوكا اند �شريز
(ات�ش كي ا�س ا�س ار) ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/06/12

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

بي ار اف برازيل فودز بي تي ايي
31966 32
ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/12/06

بي ار اف برازيل فودز بي تي ايي
31967 33
ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/12/06

31969 34

اي ايي دو بونت نيمور�س
اند كومباين

التجارة وال�صناعة 2003/07/12

31982 35

ميدل اي�ست تيليفي�شن
نيتوورك  .اي ان �سي

التجارة وال�صناعة 2003/09/12

31983 36

ميدل اي�ست تيليفي�شن
نيتوورك  .اي ان �سي

التجارة وال�صناعة 2003/09/12

31984 37

ميدل اي�ست تيليفي�شن
نيتوورك  .اي ان �سي

التجارة وال�صناعة 2003/09/12
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رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

31985 38

ميدل اي�ست تيليفي�شن
نيتوورك  .اي ان �سي

التجارة وال�صناعة 2003/09/12

32002 39

نوفار اد اند ا�س ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/12/14

32036 40

مو�سري جروب اي جي

التجارة وال�صناعة 2003/12/14

32037 41

ذا جيليت كومباين

التجارة وال�صناعة 2003/12/14

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

32075 42

اي بي هولدينجز ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2003/12/15

32076 43

اي بي هولدينجز ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2003/12/15

32077 44

اي بي هولدينجز ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2003/12/15

32078 45

اي بي هولدينجز ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2003/12/15

32105 46

كومبيوتر نووافا دي
ال بارفومريي

التجارة وال�صناعة 2003/12/16

دبليو ا�س ام اوبري�شن هولدينج
32106 47
كومباين ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/12/16

دبليو ا�س ام اوبري�شن هولدينج
32107 48
كومباين ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/12/16

دبليو ا�س ام اوبري�شن هولدينج
32108 49
كومباين ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/12/16

دبليو ا�س ام اوبري�شن هولدينج
32109 50
كومباين ليمتد

التجارة وال�صناعة 2003/12/16
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م رقم
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

1

9535

اليربتي فوت وير كومباين

التجارة وال�صناعة 1994/02/19

2

9536

اليربتي فوت وير كومباين

التجارة وال�صناعة 1994/02/19

3

9537

اليربتي فوت وير كومباين

التجارة وال�صناعة 1994/02/19

4

9538

اليربتي فوت وير كومباين

التجارة وال�صناعة 1994/02/19

5

22921

�شركة م�سقط للت�أمني
على احلياة �ش م ع م

التجارة وال�صناعة 2000/06/24

6

� 22922شركة م�سقط للت�أمني �ش م ع م التجارة وال�صناعة 2000/06/24

7

� 22940شركة م�سقط القاب�ضة �ش م ع ع التجارة وال�صناعة 2000/06/24

8

التجارة وال�صناعة 2003/07/13

30924

زهنجتال جروب كورب

�شركة ب�ستان للمعكرونة
31144 9
والنودلز (�ش.ذ.م.م)
مركز املواهب للأدوات املو�سيقية
31153 10
التجارة وال�صناعة 2003/08/19
�ش م م
التجارة وال�صناعة 2003/08/17

31661 11

فورد موتور كومباين

التجارة وال�صناعة 2003/10/15

32301 12

�أنهيوزر  -بو�ش �ش.م.م

التجارة وال�صناعة 2004/05/1

32303 13

�أنهيوزر  -بو�ش �ش.م.م

التجارة وال�صناعة 2004/05/1

32304 14

�أنهيوزر  -بو�ش �ش.م.م

التجارة وال�صناعة 2004/05/1

32305 15

�أنهيوزر  -بو�ش �ش.م.م

التجارة وال�صناعة 2004/05/1

32380 16

حلواين �إخوان

التجارة وال�صناعة 2004/01/13
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م رقم
العالمة
32398 17
32399 18
32459 19
32460 20
32461 21
32462 22
32463 23
32464 24
32480 25
32551 26
32552 27
32987 28
32781 29
35068 30

ا�ســـــم ال�شركــــــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

�شركة ال�سالم العاملية
لال�ستثمار التجارة وال�صناعة 2004/01/14
املحدودة �ش.م.ق
�شركة ال�سالم العاملية
لال�ستثمار التجارة وال�صناعة 2004/01/14
املحدودة �ش.م.ق
�شركة الرفاعي
للمك�سرات التجارة وال�صناعة 2004/01/24
واحللويات املحدودة
�شركة الرفاعي
للمك�سرات التجارة وال�صناعة 2004/01/24
واحللويات املحدودة
�شركة الرفاعي
للمك�سرات التجارة وال�صناعة 2004/01/24
واحللويات املحدودة
�شركة الرفاعي
للمك�سرات التجارة وال�صناعة 2004/01/24
واحللويات املحدودة
�شركة الرفاعي
للمك�سرات التجارة وال�صناعة 2004/01/24
واحللويات املحدودة
�شركة الرفاعي
للمك�سرات التجارة وال�صناعة 2004/01/24
واحللويات املحدودة
التجارة وال�صناعة 2004/01/27
ال�سيد اجيت ميهرا
التجارة وال�صناعة 2004/02/14
�شاب ـ ــان بـ ـ ــوغ
التجارة وال�صناعة 2004/02/14
�شاب ـ ــان بـ ـ ــوغ
اوت�سوكا فارما
ليمتد�سوتيكال التجارة وال�صناعة 2004/03/30
كو
�شركة بلوفالكون
التجارة وال�صناعة 2004/03/9
لل�سفريات والتجارة
جمموعة ال�صديقي الدولية التجارة وال�صناعة 2004/07/13
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جمل�س املناق�صات
توريد �أدوية لوزارة ال�صحة
يعلـ ــن جمل ــ�س املناق�ص ــات عن طــرح املناق�ص ــة الدولي ــة رقم  2014/4ب�شـ ـ�أن توريــد �أدويــة
ل ــوزارة ال�صحة .
ميك ــن لل�شرك ــات العاملية املتخ�ص�ص ــة فـي ت�صنيع وتوريد الأدوية احل�صـول على م�ستنـدات
ال�شـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا من تاريـخ ن�شـر هـذا الإعـالن
وحتـى تاريـخ 2014/2/24م  ،مقابل (= 175/ر.ع) مائة وخم�سة و�سبعون رياال عمانيا للن�سخة
الواحدة ال ترد .
على كل �شرك ــة ترغب اال�شرتاك فـي هذه املناق�ص ــة �أن ترفـ ــق مع عطائه ــا ت�أمينا م�ؤقتا
فـي �صورة �ضمان م�صرفـي �أو �شيك م�صدق من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل
عن ( )%1من قيمة العطاء معنونا با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�ساري املفعول
ملدة ( )90يوما من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب
�سوف لن ينظر فيه .
تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات
املرافق له فـي مظاريف خمتومة بال�شمع الأحمـر معنونـة با�سـم معايل رئي�س جمل�س
املناق�صات مكتوب عليها م ــن اخل ــارج ( املناق�ص ــة رق ــم  2014/4ب�ش ـ�أن توري ــد �أدوي ـ ــة
ل ــوزارة ال�صحة)  ,و�أال يكتـب على املظـروف ا�سـم �صاحـب العطــاء �أو ما ي�شري �إليه .
يجب و�ض ــع العطـاءات ب�صن ــدوق املناق�ص ــات مببنــى املجل ــ�س باخلوي ــر ابت ــداء من ال�ساع ــة
ال�سابعة والن�ص ــف حتى ال�ساعــة العا�ش ــرة من �صبـاح يـوم الثالثاء املوافق 2014/3/18م ،
هـذا و�ســوف لن يتـم قبول �أي عطـاء يـرد �إلـى املج ـلــ�س بعـد املوعـد الآنـف الذكر  ،كما يج ــب
ح�ضــور ممثل لل�شركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند �إجـراءات فتح املظاريف  ،علما
ب�أنه �سيتم بث هذه الإجراءات مبا�شرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �شبكـة املعلومات
العامليـة (الإنرتنت) ( )http://www.tenderboard.gov.omابتــداء من ال�ساعة احلاديــة
ع�شــرة �صباحــا .
�ستعط ــى الأف�ضلي ــة فـي الإ�سنــاد لل�شركــات التي ي�شتمــل عطا�ؤهــا على �أكبــر ن�سبــة تعمني
ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
-163-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1046

�أحمــد بن حممـد بن علــي الفار�سـي
�إعـــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركـة �أبو الفاروق �ش.م.م
يعلــن �أحمــد بن حمم ــد بن علــي الفار�سـي �أن ــه يقــوم بت�صفيــة �شركــة �أبــو الفاروق �ش.م.م
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل التج ــاري بالرقــم  ، 1015539وفقــا لقــرار ال�شرك ــاء امل ـ ـ�ؤرخ
2014/1/15م  ،وللم�صفـي وحده حـق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفية �أمام الغيـر  ،وعلـى
اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة الأم ـ ــور التـ ــي تتعل ـ ــق ب�أعم ـ ــال ال�شركة على العن ــوان
التال ــي :
�صحار  -الهمبار  -قرب جمعية املر�أة العمانية
�ص.ب  755 :ر.ب � 311 :صحار
هاتف رقم 92811831:
كمــا يدعـ ـ ــو امل�صف ـ ــي مبوج ــب هذا الإع ــالن دائنــي ال�شركة للتقــدم بادعاءاته ــم �ضـ ــد
ال�شركة مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العن ــوان املذكــور �أعــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن
تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركة �أن ي�ؤديها للم�صفي على
العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــي
مكتب امل�ست�شار للتدقيق واال�ست�شارات املحا�سبية
�إعـــــــــالن
لنتاج الفني والتوزيع �ش.م.م
عن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركـة �سمائل ل إ
يعلــن مكتب امل�ست�شار للتدقيق واال�ست�شارات املحا�سبية أ�ن ــه يقــوم بت�صفيــة �شركــة �سمائل
للإنتاج الفني والتوزيع �ش.م.م وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل التجاري بالرقم ، 1083244
وفقا لقرار �أ�صحاب ح�ص�ص ر�أ�س املال امل�ؤرخ 2013/11/21م  ،وللم�صفـي وحده حـق متثيـل
ال�شركة فـي الت�صفية �أمام الغيـر  ،وعلـى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة الأم ـ ــور التـ ــي
تتعل ـ ــق ب�أعم ـ ــال ال�شركة على العن ــوان التال ــي :
روي -احلي التجاري  -مقابل بنك �أبو ظبي الوطني  -بناية رقم )610(:
الـــدور الأول � -شقــــة رقــــم )4( :
هاتف رقم  24704489:فاك�س رقم 24780886 :
كمــا يدعـ ـ ــو امل�صف ـ ــي مبوج ــب هذا الإع ــالن دائنــي ال�شركة للتقــدم بادعاءاته ــم �ضـ ــد
ال�شركة مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العن ــوان املذكــور �أعــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن
تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركة �أن ي�ؤديها للم�صفي على
العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــي
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مكتــب �أبـو متـام  -حما�سبـون قانونيـون
�إعـــــــــالن
عــن بــدء �أعمــال الت�صفيـــة
ل�صندوق فينكورب عمان لال�ستثمار فـي امللكيات اخلا�صة
يعلــن مكتــب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقوم بت�صفيــة �صندوق فينكـورب عمان
لال�ستثمار فـي امللكيات اخلا�صة (�صندوق ذو نهاية مغلقة) وامل�سجل لدى الهيئه العامة
ل�سوق املال بالرق ــم  ، 2011/7وفق ــا لقرار �أ�صحاب الوحدات باجتماع جمعيتهم العامة
غيــر العادي ــة لل�صن ــدوق املنعقــدة بتاريخ 2013/12/30م  ،وللم�صفـي وحــده حــق متثي ــل
ال�صندوق فــي الت�صفي ـ ــة �أمام الغيـر  ،وعلـى اجلميع مراجعـ ــة امل�صفـ ــي ف ــي كاف ـ ــة الأم ـ ــور
التـ ــي تتعل ـ ــق ب�أعم ـ ــال ال�صندوق على العن ــوان التال ــي :
بناية الرميلة ( - )106الوطية  -حيث مقر معر�ض �سوزوكي لل�سيارات
الطابق الثالث  -مكتب رقم )32(:
�ص.ب  57 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24571321 / 24571320 :فاك�س رقم 24571324 :
كمــا يدعـ ـ ــو امل�صف ـ ــي مبوج ــب هذا الإع ــالن دائنــي ال�صندوق للتقــدم بادعاءاته ــم �ضـ ــد
ال�صندوق مدعمة بامل�ستندات الثبوتية علـى العن ــوان املذكــور �أعــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صندوق �أن ي�ؤديها للم�صفي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــي
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مكتب مرت�ضى بن حممد علي بن تقي اللواتي
للمحامـــاة واال�ست�شــــارات القانونيــــــة
�إعـــــــــالن
عــن بــدء �أعمــال الت�صفيـــة
ل�شركـة احلارثـي للإن�شـاءات والتجـارة �ش.م.م
يعلــن مكتــب مرت�ضى بن حممد عل ــي بن تق ــي اللواتي للمحام ــاة واال�ست�ش ــارات القانوني ــة
�أنه يقوم بت�صفية �شركة احلارثي للإن�شاءات والتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
التجاري بالرق ــم  ، 1054936وفق ــا لقرار ال�شركاء فـي اجتماعه ــم املـ ـ�ؤرخ 2013/11/25م ،
وللم�صفـي وحــده حــق متثي ــل ال�شركــة فــي الت�صفي ـ ــة �أمام الغيـر  ،وعلـى اجلميع مراجعـ ــة
امل�صفـ ــي ف ــي كاف ـ ــة الأم ـ ــور التـ ــي تتعل ـ ــق ب�أعم ـ ــال ال�شركة على العن ــوان التال ــي :
اخلوير  - 2/17بجوار فندق ابي�س  -مبنى ال�شركة الوطنية العمانية
للهند�سة واال�ستثمار �ش.م.ع.ع  -الطابق الثالث  -مكتب رقم )35( :
مبنى رقم  - 2785 :الطابق الثالث � -سكة رقم 3533 :
جممع رقم � -235 :ص.ب  435 :ر.ب  114 :حي امليناء
هاتف رقم  24489435 - 24489434 :فاك�س رقم 24489320 :
كمـا يدعـو امل�صفي مبوجب هذا الإعـالن دائنــي ال�شركة للتقــدم بادعاءاته ــم �ضـ ــد ال�شرك ـ ــة
مدعم ــة بامل�ستنــدات الثبوتية علــى العن ــوان املذكــور أ�عــاله  ,خــالل �ست ـ ــة �أ�شه ــر مــن تاريــخ
ن�شــر هــذا الإعــالن  ،وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركة �أن ي�ؤديها للم�صفي على العنوان
امل�شار �إليه .
امل�صفــــــــي
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�سعيد بن خمي�س بن بطي الكحايل
وع�صـــام الديــــن يو�ســـــف �أحمــــد
�إعــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفية
ل�شركـــة الرثيـــــا الوطنيـــــة �ش.م.م
يعلــن �سعيد بن خمي�س بن بطي الكحايل وع�صـام الديــن يو�سـف �أحمـد ب�صفتــهما امل�صفــيني
ل�شركــة الرثيا الوطنية �ش.م.م وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل التجاري بالرقم ، 1758543
عـن انتهاء �أعمال الت�صفيـة وزوال الكيـ ـ ــان القانون ــي لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ـ ــام امل ــادة ()27
مـ ــن قان ـ ــون ال�شرك ـ ــات التجاري ـ ــة رقم . 74/4
امل�صفــــــــــي

املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفية
ل�شركــة �إنكــو الدوليــة للمقــاوالت �ش.م.م
يعلــن املكتــب الأهلــي لتدقيق احل�سابات ب�صفتــه امل�صفــي ل�شركــة �إنك ــو الدولي ــة للمقــاوالت
�ش.م.م وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل التجاري بالرقم  ، 1104389عـن انتهاء �أعمال الت�صفيـة
وزوال الكي ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقــا لأحكـام امل ــادة ( )27مـ ــن قان ــون ال�شرك ــات التجاريـة
رقم . 74/4
امل�صفــــــــــي
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