قـــرار
رقم 2010/ 9
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية
ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2004/120
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء بجل�سته رقم  2010/3املنعقدة بتاريخ 2010/1/19م ،
و�إىل قرار جمل�س اخلدمة املدنية بجل�سته اال�ستثنائية املنعقدة بتاريخ 2010/10/25م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى  :يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية املرافقة .
املــادة الثـانيــة  :يتوىل جمل�س اخلدمة املدنية تقييم العمل بالالئحة امل�شار �إليها ،
وعر�ض نتائج هذا التقييم على جمل�س الوزراء كل �سنتني من تاريخ
العمل مبقت�ضاها .
املــادة الثالـثـــة  :ين�شر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعم ــل به من اليوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  16 :من ذى القعدة 1431هـ
املـوافـــق  25 :من �أكتوبـــــــــر 2010م
علي بن حمود بن علي البو�سعيدى
رئـيـ ـ ــ�س جمـل ـ ــ�س اخلـدمـ ـ ـ ــة املـدنيـ ـ ـ ــة
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الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية
الف�صل الأول
ال�سجالت ومناذج ال�ش�ؤون الوظيفية
املـــادة (  : ) 1يكون للكلمات والعبارات الواردة فى هذه الالئحة ذات املعنى املبني فى قانون
اخلدمة املدنية  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك .
املـــادة (  : ) 2حتتفــظ وحدة �شـ ـ�ؤون املوظفني بال�سج ـ ــالت الالزم ــة لقي ــد م ـ ــا يتعلــق
بال�ش�ؤون الوظيفية  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتى :
 مــوازنـ ــة الوظائ ـ ــف . الأقـدمـيــة . الرواتب والعالوات والبدالت واملكاف�آت . الإجـ ــازات . البعثات واملنـح الدرا�سي ـ ــة . التدري ــب . الأداء الوظيف ــى . ال�شكــاوى والتظلم ـ ـ ــات . مراقبـة �سـن التقاع ـ ـ ــد .املـــادة (  : ) 3تعـد وحــدة �شـ�ؤون املوظفيـ ــن ملف خدم ــة لكـل موظف ي�ضــم م�ستنـ ـ ــدات
تعيينه وغريها من امل�ستندات والقرارات اخلا�صة به .
املـــادة (  : ) 4تعد وزارة اخلدمة املدني ــة النم ـ ــاذج اخلا�صـ ــة بال�ش ـ ـ�ؤون الوظيفية وتقوم
بتوزيعها على وحدات اجلهاز الإدارى للدولة  ،وال يجوز �إجراء �أى تعديل
فى بيانات هذه النماذج �إال مبوافقة هذه الوزارة .
املـــادة (  : ) 5علــى وح ــدة �ش ـ�ؤون املوظفيـن �أن تـدون كـل مـا يتعلـق مبوازن ـ ــة الوظائـ ــف
الدائمة فى ال�سجل املعد لهذا الغر�ض وعلى وجه اخل�صو�ص عدد الوظائف
وبيان امل�شغول منها وال�شاغر  ،وا�سم كل وظيفة ودرجتها املالية .
وعلى الوحدة �إبالغ وزارة اخلدمة املدنية بالبيانات امل�شار �إليها و�أية
تعديالت تطر�أ عليها .
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الف�صـل الثانى
جلان �ش�ؤون املوظفني
املـــادة (  : ) 6تعد وحدة �ش�ؤون املوظفني بيانا باملو�ضوعـ ــات امل ــراد عر�ضه ــا على جلنـ ــة
�ش�ؤون املوظفني مرفقا به مذكرة تف�صيلية لكل مو�ضوع  ،على �أن توزع
هذه البيانات على رئي�س و�أع�ضاء اللجنة قبل االجتماع بثالثة �أيام على
الأقل ما مل يكن اجتماعها للنظر فى �أمر عاجل بناء على دعوة من رئي�س
الوحدة .
املـــادة (  : ) 7يدون �أمني �سر جلنة �ش�ؤون املوظفني حما�ضــر اجتماعاتها  ،ويجب �أن
ت�شتمـل املحا�ضر على تاريخ االنعقاد و�أ�سماء �أع�ضاء اللجنـة واملو�ضوعات
املعرو�ضة وما دار من مناق�شات حولها  ،والتو�صيات التى اتخذت ب�ش�أنهـا .
ويج ــب �أن يوقـ ــع رئيـ ــ�س اللجنـ ــة و�أع�ضا�ؤهـ ــا و�أميـ ــن �سره ـ ــا حما�ضـ ــر
االجتماعات  ،و�أن ترفع التو�صيات �إىل رئي�س الوحدة لالعتماد وفقا
للأحكام املبينة فى املادة (  ) 9من القانون .
املـــادة (  : ) 8تكون مداوالت اللجنة فى املو�ضوعات املعرو�ضة عليها �سرية .
وال يجوز االطــالع علــى حما�ضر اللجنــة �أو ا�ستخــراج �صــور منهــا �أو مــن
التو�صيات التى انتهت �إليها �سواء قبل �أو بعد اعتمادها �إال مبوافقة رئي�س
الوحدة .
املـــادة (  : ) 9تعد وحدة �ش ـ�ؤون املوظفي ــن ملخ�صا مبا انتهت �إليه اللجنة من تو�صيات
تت�ضمن تاريخ كل جل�سة وبيانا بالتو�صيات التى �صدرت  ،وعلى �أمني �سر
اللجنة متابعة تنفيذها .
الف�صـل الثالث
التعييـــــــــــن
املـــادة ( : )10يجـ ــب الإع ـ ــالن وفقـا للمــادة (  ) 13من القانـ ــون عن الوظائـ ــف املـ ــراد
�شغلها  ،ويجب �أن يت�ضمن الإعالن البيانـات الآتية :
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�أ  -م�سمى الوظيفة ودرجتها املالية و�شروط �شغلها ومكانها .
ب  -مدة تقدمي الطلبات بحيث ال تقل عن خم�سة ع�شر يوم عمل على �أن
حت�سب هذه املدة من تاريخ الن�شر فى �أول �صحيفة يومية �إذا �أجرى
لأكرث من مرة .
ج  -مكان تلقى الطلبات .
املـــادة ( : )11على م ــن يتقـ ـ ــدم ل�شغ ــل �إحــدى الوظائ ــف املعلـ ـ ــن عنها �أن يحدد م�سمــى
الوظيفة املراد �شغلها  ،وعند ت�أدية االمتحان يقدم امل�ستندات التالية :
 - 1البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر .
 - 2بطاقة القيد ب�سجل القوى العاملة الوطنية .
� - 3شهادة امليالد  ,ويكتفى بالبطاقة ال�شخ�صية ملن لي�س لديه �شهادة
ميالد .
� - 4شهادة �أو �إفادة بالت�أهيل العلمى املطلوب على �أن يكون معرتفا به من
اجلهة املخت�صة بال�سلطنة  ،و�أن يكون م�صدقا عليه �إذا كان من خارج
ال�سلطنة .
� - 5شهادة باخلربة العملية املطلوبة م�صدقا عليها �إذا كانت �صادرة من
خارج ال�سلطنة .
� - 6صحيفة احلالة اجلنائية �أو ما يفيد رد االعتبار ملن �سبق احلكم عليه
فى جناية �أو بعقوبة فى جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
 - 7عدد من ال�صور ال�شخ�صية وفق ما يحدد بالإعالن .
� - 8إقرار بعدم �شغل وظيفة ب�إحدى وحدات اجلهاز الإدارى للدولة املدنية
�أو الع�سكرية �أو الأمنية .
� - 9إقــرار بع ــدم �سابقـ ــة �ص ــدور ق ــرار مبعاقبتــه بالإحال ــة �إل ــى التقاعــد
�أو الف�صل من اخلدمة �إذا كان قد �سبق له العمل ب�إحدى وحدات
اجلهاز الإدارى للدولة �أو غريها � ،أو �صورة من القرار ال�صادر
بالإحالة �إىل التقاعد �أو قرار الف�صل من اخلدمة �إن كانت خدمته
قد �أنهيت ب�صدور قرار بذلك .
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وتعاد امل�ستندات امل�شار �إليها بعد االطالع عليها من قبل اللجان
املخت�صة .
املـــادة ( : )12على الوحدة �إذا دعت ال�ضرورة �إىل اال�ستثناء من �شرط احلد الأدنى ملدة
اخلب ــرة العمليـ ــة �أن تتثب ــت من وجــود ندرة فى اخلربة املطلوبة �أو من
توافر خربة علمية نادرة لدى املر�شح ل�شغل الوظيفة قبل طلب اال�ستثناء
من جملـ ــ�س اخلدمة املدني ــة �أو جمل�س الوزراء وفقا للفقـ ــرة الثاني ــة من
البند " هـ " من املادة ( )12من القانون .
املـــادة (� : )13إذا كانـ ــت الوظيفـ ــة ت�شغ ــل بامتح ــان وجب حتديد موع ــده ومكــان �إجرائه
بالإعالن امل�شار �إليه فى املادة (              . ) 10
ويكـون االمتحـان حتريري ـ ــا �أو �شفويـ ــا �أو عملي ــا وفق مقت�ضي ــات �شغل
الوظيفة .
املــادة ( : )14يكون اختيار املر�شحني للتعيني على النحو الآتى :
�أوال  :بالن�سبة للوظائف التى ت�شغل بامتحان :
يكـون االختيار ح�سب �أ�سبقية الرتتيب النهائى لنتائج االمتحان ،
وعند الت�ساوى تكون الأولوية وفقا ملا ي�أتى :
� - 1إذا كان الرت�شيــح لإحــدى الوظائـ ــف التخ�ص�صيــة �أو امل�ساعـ ــدة
قدم الأعلى م�ؤهال فالأقدم تخرجا بالن�سبة للم�ؤهـل الأ�صلى
املطلوب ل�شغل الوظيفة  ،فالأ�سبق ح�صوال على امل�ؤهل الأعلى ،
فالأ�سبق قيدا فى �سجل القوى العاملة الوطنية فالأكرب �سنا .
� - 2إذا ك ــان الرت�شيــح لإح ــدى الوظائـ ــف احلرفي ــة �أو اخلدمــات
املعاونة  ،قدم الأ�سبق قيدا فى �سجل القوى العاملة الوطنية
فالأكرب �سنا .
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ثانيا  :بالن�سبة للوظائف التى ت�شغل بدون امتحان :
يكـون االختيار وفقا ملا ي�أتى :
� - 1إذا ك ــان التعيني على �أ�سا�س امل�ؤهل الدرا�سـى  ،قدم الأعل ــى
م�ؤه ــال  ،فالأقدم تخرجا بالن�سبة للم�ؤهل الأ�صلى املطلوب
ل�شغل الوظيفة  ،فالأ�سبق ح�صوال على امل�ؤهل الأعلى  ،فالأ�سبق
قيدا فى �سجل القوى العاملة الوطنية  ،فالأكرب �سنا .
� - 2إذا كـ ـ ـ ــان الرت�شيـ ــح للتعيي ـ ــن فى �إح ــدى الوظائـ ــف احلرفيـ ــة
�أو اخلدمات املعاونة  ،قدم الأ�سبق قيدا فى �سجل القوى العاملة
الوطنية فالأكرب �سنا .
� - 3إذا كان التعيني على �أ�سا�س اخلربة العملية  ،قدم الأكرث خربة .
� - 4إذا كان التعيني على �أ�سا�س امل�ؤهل الدرا�سى واخلربة طبقت
�أحكام الأولوية املن�صو�ص عليها فى البند (  ) 1ب�شـرط توافر
احلد الأدنى ملدة اخلربة املطلوبة  ،على �أن يقدم ذوو امل�ؤهل
املطلوب ل�شغل الوظيفة �إذا كانت مدة خربتهم تزيد على
مدة اخلربة املتوفرة لدى ذوى امل�ؤهل الأعلى بثالث �سنوات
بالإ�ضافة �إىل احلد الأدنى ملدة اخلربة املطلوبة .
وفى جميع الأحوال ي�شرتط �أن تكون اخلربة تالية للح�صول
على امل�ؤهل املطلوب ل�شغل الوظيفة و�أن تكون متفقة مع طبيعة
عمل هذه الوظيفة .
املـــادة ( : )15يخطــر املر�شـ ـ ــح للتعيي ــن بكت ـ ــاب م�سجـ ـ ــل �أو ب�أيـ ـ ـ ــة و�سيل ـ ــة �أخ ـ ــرى تفيـ ــد
العل ــم اليقينى للح�ضور �إىل الوحدة خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
الإخط ــار  ،وذلك ال�ستيف ــاء الك�ش ــف الطبــى من اجلهة الطبية املخت�صة
على النموذج املعد لذلك وا�ستكمال �إجراءات التعيني .
و�إذا مل يح�ضر املر�شح خالل املدة امل�شار �إليها �صرف النظر عن تر�شيحه
وير�شح التاىل له فى الرتتيب .
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كما يخطر املوظف بكتاب م�سجل �أو ب�أية و�سيلة تفيد العلم اليقينى بقرار
التعيني لت�سلم العمل وحتدد بالإخطار مهلة خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
الإخطار  ،و�إذا مل يح�ضر املوظف ال�ستالم العمل خالل املدة امل�شار �إليها ،
اعترب قرار تعيينه ك�أن مل يكن .
وي�ستثنى من هذا احلكم من كان عدم ح�ضوره خالل هذا الأجل ب�سبب
عذر قهرى يقدره رئي�س الوحدة .
وال يجوز ت�سليم العمل �إال بعد ا�ستيفاء امل�ستندات امل�شار �إليها باملادة ()11
بالإ�ضافة �إىل بطاقة الإقامة لغري العمانى .
املـــادة ( : )16يوقع املوظف مبجرد ت�سلم ــه العم ــل �إقرارا بذلك على النموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،على �أن يعتمد هذا الإقرار من الرئي�س املبا�شر و�أن تودع ن�سخة
منه لدى التق�سيمات الإدارية املعنية بالوحدة                   .
املـــادة ( : )17يك ـ ــون �شغ ـ ــل الوظائ ـ ــف ال�شاغ ــرة مبوظفــى الوح ــدة دون �إعـ ــالن وفقـ ــا
للمادة ( )19من القانون بطريق التعيني املبتد�أ فى احلالتني الآتيتني :
الأولــى  :التعيني فى �أدنى وظائف جمموعة نوعية �أخرى غري املجموعة
النوعية التى ي�شغلون وظائف بها           .
الثانية  :التعييـ ــن ف ــى �أدن ــى وظائ ــف جمموع ــة الوظائ ــف امل�ساع ــدة مــن
بني موظفى الوحدة الذين ي�شغلون وظائف من نوع وطبيعة
وظائ ـ ــف هذه املجموعـ ـ ــة  ,وعــودل ـ ـ ــت درجاته ـ ــم وفق ــا للملح ــق
رقم (  ) 2املرافق للقانون بدرجة �أدنى من الدرجة الثامنة .
ويكون التعيني وفقا لل�ضوابط الآتية :
� - 1أن يقرر رئي�س الوحدة عدم �ضرورة الإعالن عن الوظائف
ال�شاغرة .
� - 2أن يكون التعيني فى �أدنى الوظائف .
� - 3أال ي�سمح ب�شغل الوظائف امل�شار �إليها �إال للحا�صلني على
م�ؤهالت علمية تتطلبها هذه الوظائف .
اجلريدة الر�سمية العدد ()922

-7-

� - 4أن يكون التعيني بناء على �إعالن داخلى .
� - 5أن تتبع جميع القواعد والإجراءات املتعلقة بالتعيني املبتد�أ
مبا فى ذلك قواعد اختيار املر�شحني للتعيني  ،على �أن تكون
املقابالت ال�شخ�صية عن طريق اللجان التى ت�شكل داخل
الوحدة بقرار من رئي�س الوحدة و�أن تكون االمتحانات عن
طريق الوحدة ذاتها .
� - 6أال تلج�أ الوحدة �إىل التعيني �إال م ــرة واح ــدة خــالل الع ــام
ما مل تقت�ض ال�ضرورة غري ذلك .
� - 7أال يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفى للموظف عن ال�سنة
الأخرية مبرتبة تقل عن جيد جدا .
املـــادة (� : )18إذا لــم تثبـ ــت كفـ ـ ــاءة املوظ ــف خــالل فت ـ ــرة االختبــار �أعــد رئي�ســه املبا�شــر
 وفقا للمادة ( )17من القانون  -تقريرا م�سببا بعدم كفـاءته  ،واتخذت�إجراءات �إنهاء خدمته وفقا ملا ن�صت عليه هذه املادة   .
ويق�صـد بالرئيــ�س املبا�شــر فى حك ــم املــادة امل�شـار �إليهـا املديــر العــام ومن
فى م�ستــواه � ،أو مديــر الدائرة �إذا لـم يوجـد بالتق�سيـم الإدارى م�ستـوى
مدير عام .
الف�صل الرابع
تقارير تقومي الأداء الوظيفى
املـــادة ( : )19تعـد الوحـدة �سج ــال للأداء الوظيفــى يـدون فيـ ــه الرئيــ�س املبا�شر كتابة
املالحظات التى تعك�س العنا�صـر الإيجابيـة وال�سلبيـة ملا يقـوم به املوظـف
اخلا�ضـ ــع لنظ ــام قيـ ــا�س كفايـ ـ ـ ــة الأداء مـن �أعمـ ــال تدخ ـ ــل فـى مهـ ـ ــام
وظيفتـه  ،وكذلك املخالفات التى يكون قد ارتكبها وما مت اتخاذه ب�ش�أنها
من �إجراءات .
ويجب اال�ستعانة مبا يثبت فى هذا ال�سجل عند �إعداد تقرير تقومي الأداء
الوظيفى .
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املـــادة ( : )20يخطر املوظف وفقا للمادة (  ) 21من القانون عن طريق رئي�سه املبا�شر
كتابة �أوال ب�أول مبا ي�ؤخذ عليه من �إهمال �أو تق�صري �أو �أوجه �ضعف ليعمل
على �إزالة �أ�سباب ذلك .
ويق�صد بالرئي�س املبا�شر فى حكم املادة امل�شار �إليها رئي�س الوحدة بالن�سبة
ملن يخ�ض ــع لإ�شراف ــه املبا�ش ــر من املوظفي ــن ومن يخ�ضـع لإ�شراف ــه مــن
مدي ــرى العم ــوم وم ــن فى م�ستواهـ ـ ـ ــم فى الوح ــدات التى ال يوج ــد به ــا
وكيــل وزارة �أو من فى حكمه .
كمــا يق�صــد به وكيـ ـ ــل ال ــوزارة وم ــن فى حكم ــه  ،واملديـ ـ ــر العـ ــام ومــن فى
م�ستواه  ،ومدير الدائرة ورئي�س الق�سم  ،وفق التدرج الوظيفى الإ�شرافى
لكل منهم .
املـــادة ( : )21تقوم وحدة �ش�ؤون املوظفني خالل الأ�سبوع الأخيـر من �شهــر �سبتمرب من
كل عام بتوزيع مناذج تقارير تقومي الأداء الوظيفى على جميع تق�سيمات
الوحدة  ،وعلى هذه التق�سيمات �أن تقوم بعد و�ضع التقارير ب�إعادتها
�إىل الوحدة املذكورة على �أال يجاوز ذلك �آخر نوفمرب  ،وتو�ضع التقارير
من الرئي�س املبا�شر وتعتمد من الرئي�س الأعلى وفقا للمادة (  ) 23من
القانون .
ويق�صد بالرئي�س املبا�شر فى حكم املادة امل�شار �إليها رئي�س الوحدة
بالن�سبة ملن يخ�ضع لإ�شرافه املبا�شر من املوظفني ومن يخ�ضع لإ�شرافه
من مديرى العموم ومن فى م�ستواهم فى الوحدات التى ال يوجد بها
وكيل وزارة �أو من فى حكمه .
كما يق�صد به وكيل الوزارة ومن فى حكمه واملدير العام ومن فى م�ستواه
ومدير الدائرة ورئي�س الق�سم وفق التدرج الوظيفى الإ�شرافى لكل منهم .
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ويق�صد بالرئي�س الأعلى رئي�س الوحدة بالن�سبة ملن ذكروا فى الفقرة
الثانية مـن املوظفيـن ومديـرى العمـوم ومـن فـى م�ستواهم  .كما يق�صد
به وكيل الوزارة ومن فى حكمه وفق االخت�صا�ص الوظيفى الإ�شرافى ،
واملدير العام متى كلف من قبل رئي�س الوحدة باخت�صا�ص الرئي�س
الأعلى امل�شار �إليه فى الفقرة الأوىل من هذه املادة وذلك فى الوحدات
التى تقت�ضى احلاجة فيها تكليفه بذلك .
املـــادة ( : )22تقـ ــدر كفايـ ـ ــة املوظـ ــف ب�إح ـ ــدى املرات ـ ـ ــب املحـ ــددة فـى املـ ـ ــادة (  ) 21من
القانون وتكون درجات كل مرتبة على النحو الآتى :
�أ  -مرتبـ ـ ـ ــة ممت ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  :من  90درجة �إىل  100درجة .
ب  -مرتبة جيد جـدا  :من  80درجة �إىل �أقل من  90درجة .
ج  -مرتبـ ـ ـ ـ ـ ــة جيـ ـ ـ ـ ـ ــد  :من  70درجة �إىل �أقل من  80درجة .
د  -مرتب ــة متو�س ـ ـ ــط  :من  55درجة �إىل �أقل من  70درجـة .
هـ  -مرتب ـ ـ ــة �ضعيـ ـ ـ ــف � :أقـل من  55درجة .
املـــادة ( : )23تقيــد التظلم ـ ــات التــى تق ــدم ب�ش ـ�أن تقاري ــر تقويــم الأداء الوظيفــى ف ــى
ال�سجل اخلا�ص بذلك .
ويجب �أن يثبت فى هذا ال�سجل ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته املالية
ومرتبة الكفاية املتظلم منها وتاريخ التظلم .
املـــادة ( : )24يكون للجنــة التظلم ــات �أمني �سر من بيـن املخت�صيـن ب�ش ـ�ؤون املوظفني ،
يقوم بتلقى التظلمات امل�شار �إليها فى املادة ال�سابقة وقيدها فى ال�سجل
اخلا�ص بذلك ح�سب �أ�سبقية ورودها و�إعداد بيان بها .
وعلى �أمني �سر اللجنة عر�ض البيان امل�شار �إليه على رئي�س اللجنة خالل
ثالثة �أيام على الأكرث من تاريخ تلقى التظلمات ليحدد تاريخ اجتماع
اللجنة لنظرها  ،على �أن جتتمع اللجنة بناء على دعوة رئي�سها خالل
خم�سة �أيام على الأكرث من تاريخ عر�ض البيان عليه .
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املـــادة ( : )25تكون م ـ ــداوالت جلنة التظلمـ ــات �سريــة  ،ولها ا�ستيفــاء ما تراه الزما من
بيانات من املوظف �أو من وحدة �ش�ؤون املوظفني .
                            وت�صدر قرارات اللجنة ب�أغلبية الأ�صوات .
وال يكـون لأميـن �ســر اللجنـة حـق الت�صويـت �أو التوقيـع علـى ما ي�صدر
من قرارات .
املـــادة ( : )26يجب �أن يتم البت فى التظلم خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه  ،وذلك بتعديل تقرير تقومي الأداء الوظيفى مبا ال ي�ضر باملتظلم
�أو برف�ض تظلمه  ،ويجب �أن يكون قرار اللجنة فى جميع الأحوال م�سببا
و�أن يوقع من رئي�س و�أع�ضاء اللجنة  ،وعلى �أمني ال�سر �أن يخطر املتظلم
بقرار اللجنة فور �صدوره  ،و�أن يقوم بت�سجيل هذا القرار وتاريخ �صدوره
فى ال�سجل املن�صو�ص عليه فى املادة ( . ) 23
                        ويجب �أن تودع ن�سخة من القرار مبلف خدمة املوظف .
املـــادة ( : )27يعتد بالتقرير الأخري ال�سابق و�ضعه عن �أداء املوظف عند �إجراء �أى من
ال�ش�ؤون الوظيفية التى تعتمد على مرتبة الكفاية �أو عندما تكون هذه
املرتبة �أحد العنا�صر التى يعتمد عليها عند �إجراء هذه ال�ش�ؤون وذلك فى
احلاالت الآتية :
 - 1الإعارة خارج ال�سلطنة �أو الإيفاد فى بعثة �أو منحة درا�سية �أو للتدريب
�إذا زادت مدة الإعارة �أو الإيفاد على �ستة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر
من العام الذى يجرى فيه �أى من ال�ش�ؤون الوظيفية امل�شار �إليها .
 -2الإجازة املر�ضية �أو الدرا�سية �أو اخلا�صة بدون راتب �إذا زادت مدتها
على الأ�شهر ال�ستة حتى الأول من �أكتوبر من العام امل�شار �إليه .
 - 3الوق ــف عن العمــل  -ولو كان بحكــم القانــون � -إذا زادت مدة الوق ـ ــف
�أو م ــدده عل ــى الأ�شهـ ـ ــر ال�ستـ ـ ــة حتــى الأول من �أكتوب ـ ـ ـ ــر من الع ــام
امل�شـ ـ ــار �إليه متى انتهت امل�ساءلة الإداريــة دون توقي ــع عقوبة على
املوظف �أو انتهت املحاكمة اجلزائية دون �أن يق�ضى ب�إدانته .
وي�سرى حكم هذه املادة �إذا توافرت فى �ش�أن املوظف �أكرث من حالة من
احلاالت ال�سابقــة وزادت مددها على الأ�شهر ال�ستة املذكــورة .
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الف�صل اخلام�س
الأقدميــــــة
املـــادة ( : )28يكـ ـ ــون ترتيـ ــب الأقدمي ـ ــة بني املوظفي ـ ــن املنقولي ـ ــن �إىل درج ـ ـ ــة واح ـ ــدة
وفق ــا جلدول معادلة الدرجات امللحق بالقانون بح�سب �أو�ضاعهم ال�سابقة
وطبقا للقواعد الآتية :
�أ  -ترتب �أقدمية املوظفيـن الذين كانوا ي�شغلون درجات تندرج �ضمن
حلقة واحدة من حلقــات اجلــدول العام للدرج ــات والروات ــب املرافـ ــق
لقان ـ ــون اخلدمـ ــة املدنيـ ــة ال�ص ــادر باملر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــى رقم 80/8
بح�سب ترتيب �أقدميتهم الثابت قبل تاريخ العمل بقانون اخلدمة
املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم . 2004/120
ب  -ترتب �أقدمية املوظفني الذين عودلت درجاتهم بالدرجتي ـ ــن ( د  ،هـ )
ممن كانوا ي�شغلون الدرجات (د  1/1 ،وهـ  )1/ 2 ،من درجات اجلدولني
اخلا�ص والعام للدرجات والرواتب املرافقني لقانون اخلدمة املدنية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم  80/8بح�سب �أ�سبقية تاريخ التعيني
�أو الرتقية �إىل هذه الدرجـ ــات �أو تاريــخ النقــل �إىل فئــات اجلــدول
اخلا�ص .
املـــادة ( : )29ترتب �أقدمية املوظفيــن الذي ــن عودل ــت درجاته ـ ــم بالدرج ــات " العا�شرة
واحلادية ع�شرة والثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة " ممن كانوا ي�شغلون
الدرجات "  " 2/8 ، 2/7 ، 2/6 ، 2/5من درجات اجلدول العام للدرجات
والرواتـ ــب امل�شار �إليــه وت ــم ت�سكينه ــم على وظائ ــف " جمموعة الوظائف
امل�ساعدة " بني من ي�سكنون على وظائف هذه املجموعة وذلك على النحو
الآتى :
 - 1يكون الرتتيب على �أ�سا�س الوظائف املتحدة نوعا وطبيعة والتى يتم
الت�سكني عليها وفقا لنظام ت�صنيف وترتيب الوظائف .
 -2ترتب �أقدمية جميع من ي�سكنون على هذه الوظائف بح�سب �أ�سبقية
تاريخ التعيني �أو الرتقية �إىل درجات احللقة الثانية من درجات
اجلدول العام للدرجات والرواتب امل�شار �إليه .
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املـــادة (  : )30يكون ترتيب الأقدمي ــة بني موظف ــى ك ــل جمموعة نوعيــة �أو فئة وظيفية
ممن يتم تعيينهم �أو ترقيتهم  -وفقا للقانون  -فى تاريخ واحد بح�سب
الأ�سبقية املن�صــو�ص عليها فى املادة "  ، " 33ويك ــون ترتيــب من يعين ــون
�أو يرقون فى تواريخ خمتلفة بح�سب تاريخ التعيني �أو الرتقية .
املـــادة ( : )31يحدد تاريخ �أقدمية املوظف الذى توقع عليه �إحدى العقوبتني املن�صو�ص
عليهما فى البندين " هـ  ،و " من املادة ( )116من القانون فى الوظيفة
التى خف�ض �إليها بذات تاريخ �شغله للوظيفة التى خف�ض منها .
ويكـون ترتيـب �أقدميته بيـن �شاغلـى الوظيفـة التـى خفـ�ض �إليهــا بـ�أن
يو�ضع فـى مركــز �سابق على من يتحد معه فى تاريخ �شغل هذه الوظيفة
وفى مركز تال ملن هو �أ�سبق منه فى تاريخ �شغلها .
وال يحول �أثر توقيع العقوبات املن�صو�ص عليه فى املادة ( )32من القانون
دون ترقية املوظفني التالني للموظف املذكور فى ترتيب الأقدمية �إذا
ا�ستوفوا �شروط الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى قبل انق�ضاء املدد املحددة
فى املادة امل�شار �إليها والتى ميتنع ترقيته خاللها .
الف�صل ال�ساد�س
الرتقيـــــة
املـــادة ( : )32تعد وحدة �ش�ؤون املوظفني من واقع �سجالت موازنات الوظائف بالوحدة
بيانا بالوظائف املراد الرتقية �إليها  ،كما تعد بيانا ب�أ�سماء املوظفني
املر�شحني للرتقية ممن يخ�ضعون لنظام تقارير تقومي الأداء الوظيفى
مرتبة بح�سب جمموع ما ح�صل عليه كل منهم من درجـات فـى عن�صـرى
اجلـدارة وفقا للمادة ( )28من القانون  ،وذلك من واقع تقارير تقومي
الأداء الوظيفى و�سجل �أقدمية املوظفني مع مراعاة حكم املادة التالية .
املـــادة ( : )33يكون ترتيب �أ�سبقية املر�شحيــن للرتقيـ ــة ممن يخ�ضعـ ــون لنظام تقارير
تقومي الأداء الوظيفى ح�سب جمموع درجات كل منهم فى عن�صرى
اجلدارة املن�صو�ص عليهما فى املادة ( )28من القانون وفقا للقواعد
الآتية :
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�أوال  :كيفية حتديد درجة عن�صر الكفاية :
يتم �ضـرب درجة �آخر تقرير من تقارير تقومي �أداء املوظف فى
( ) %70ن�سبة عن�صر الكفاية املن�صو�ص عليها فى املادة ( )28من
القانون                    .
ثانيا  :كيفية حتديد درجة عن�صر الأقدمية :
 - 1حتدد �أ�سبقية تاريخ �شغل املوظف للوظيفة التى يتم الرتقية
منها من واقع بيان الأقدمية الثابت فى ال�سجل اخلا�ص بها .
 - 2مينــح الأ�سبق �شغـال للوظيفة امل�شــار �إليها ثالثني درجة مبا
يقابل الن�سبــة املن�ص ــو�ص عليهــا فى املـ ــادة (  ) 28من القان ــون
لعن�صر الأقدمية  ،ومينح التاىل فى تاريخ �شغلها ت�سعا وع�شرين
درجة  ،ثم مينح التاىل ثمانى وع�شرين درجة وهكذا .
و�إذا احتد تاريخ �شغل الوظيفة امل�شار �إليها بالن�سبة لأكرث من
موظف منحوا جميعا ذات الدرجة امل�ستحقة وفقا للفقرة ال�سابقة .
و�إذا كان عدد املر�شحني للرتقية فى الوظيفة املرقى منها يزيد
على ثالثني موظفا تق�سم الثالثون درجة املقررة لعن�صر الأقدمية
على عدد املر�شحني امل�ستوفني ل�شروط الرتقية فى هذه الوظيفة
وفى �ضوء نتيجة الق�سمة حتدد الدرجة التى يح�صل عليها املوظف
فى عن�صر الأقدمية من جمموع الثالثني درجة .
ثالثا  :كيفية ترتيب املر�شحني للرتقية :
يتم جمع ناجت عملية ال�ضرب امل�شار �إليها فى �أوال والدرجة امل�شار
�إليها فى البند ( )2من ثانيا  ،ثم يرتب املر�شحون ح�سب املجموع
الأعلى  ،ويعد البيان امل�شار �إليه فى املادة ال�سابقة وفقا لذلك .
املـــادة (� : )34إذا ت�سـ ــاوى املر�شحون للرتقي ــة �أو بع�ضهـ ــم فى جمموع درجات عن�صـرى
اجلــدارة �أجـ ــرى امتحـ ــان تناف�ســى فيمـ ــا بينهـ ـ ــم الختيــار الأف�ض ــل  ،على
�أن يكون هذا االمتحان حتريريا �إذا كانت الرتقية �إىل �إحدى وظائف
املجموعات النوعية للوظائف العليا �أو التخ�ص�صية �أو امل�ساعدة .
اجلريدة الر�سمية العدد ()922

- 14 -

و�إذا ت�ساوى املر�شحون فى درجة االمتحان ف�ضل الأكرب فى جمموع درجة
االمتحان ودرجة عن�صر الكفاية احلا�صل عليها وفقا للبند �أوال من املادة
ال�سابقة  ،ف�إن ت�ساووا ف�ضل الأ�سبق فى ترتيب �أقدمية �شغل الوظيفة
التى يتم الرتقية منها  ،فالأكرب �سنا .
املـــادة ( : )35يعــر�ض بيـ ــان الأ�سبقيـ ــة امل�شار �إلي ـ ــه فى امل ـ ــادة (  ) 32على جلن ـ ــة �ش ـ ـ ـ�ؤون
املوظفني للنظر فى ترقية امل�ستوفني ل�شروط الرتقية فى �ضوء عدد
الوظائف املراد الرتقية �إليها  ،على �أن تتقيد اللجنة برتتيب �أ�سبقية
املر�شحيـ ـ ـ ــن للرتقي ـ ـ ـ ــة مت ـ ــى كـ ــان هـ ـ ــذا الرتتيـ ــب متفق ـ ـ ـ ـ ـ ــا مع �أحكـ ـ ـ ـ ــام
املادتني ( . ) 34 ، 33
وتقوم اللجنة برفع تو�صياتها �إىل رئي�س الوحدة وفق �أحكام املادة ( ) 9
من القانون .
وعل ـ ــى وحـ ـ ــدة �شـ ـ�ؤون املوظفيـ ــن �أن جت ــرى ف ـ ــور �ص ــدور ق ـ ــرار الرتقيــة
التعديالت الالزمة فى �سجالت الأقدمية وموازنة الوظائف .
املـــادة ( : )36تتم ترقية امل�ست�شاريــن واخلبــراء بالأقدميـ ــة املطلق ـ ــة من واقــع بيان ـ ــات
الأقدمية الثابتة فى ال�سجل اخلا�ص بذلك  ،والتى تكون على �أ�سا�س
الأقدمية فى تاريخ �شغل الوظيفة املرقى منها  ،وعند الت�ساوى فى تاريخ
�شغل هذه الوظيفة يكون االختيار للرتقية ح�سب الأقدمية فى الوظيفة
ال�سابقة عليها طبقا ملا هو حمدد باملادة (  ) 18من القانون .
املـــادة ( : )37تعد وحدة �ش�ؤون املوظفني من واقع �سجالت موازنات الوظائف بالوحدة
بيانا بوظائف اخلرباء وامل�ست�شارين املراد الرتقية �إليها من بينهم  ،كما
تعد بيانا ب�أ�سماء املوظفني املر�شحني للرتقية مرتبة ح�سب الأ�سبقية
املن�صو�ص عليها فى املادة ال�سابقة .
ويعر�ض بيان الأ�سبقية امل�شار �إليه على جلنة �ش�ؤون املوظفني للنظر فى
ترقية امل�ستوفني ل�شروط الرتقية فى �ضوء عدد الوظائف املراد الرتقية
�إليها  ،على �أن تتقيد اللجنة برتتيب �أ�سبقية املر�شحني للرتقية متى كان
هذا الرتتيب متفقا مع �أحكام املادة ال�سابقة .
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وتق ــوم اللجنـ ــة برف ـ ــع تو�صياتهــا �إىل رئي�س الوحدة وفق �أحكام املادة ()9
من القانون .
املـــادة ( : )38ا�ستثناء من �شرط التدريـب املن�صو�ص عليه فى املــادة ( ) 30من القانون ،
يجوز ترقية املوظف دون توافر هذا ال�شرط �إذا مل يتح للوحدة �إجراء
التدريب �أو مل يتح لها �إحلاق املوظف به � ،أو �إذا �أجرى التدريب خالل
فرتة ندبه �أو �إعارته �أو �إيفاده فى بعثة �أو منحة درا�سي ــة �أو مهم ــة ر�سميــة
�أو قيامه ب�إجازة �أيا كان نوعها  ،وذلك ما مل تتح الوحدة التدريب للموظف
فى وقت �آخر قبل �إجراء الرتقية .
الف�صل ال�سابع
الرواتب والبدالت واملكاف�آت
وغريهــا مـن اال�ستحقـاقـات
املـــادة ( : )39يحدد بقرار التعيني �أو الرتقي ــة �أو النقل الرات ــب الكامــل الذى ي�ستحقــه
املوظف وي�ؤ�شر بذلك فى �سجل الرواتب فور �صدور القرار .
املـــادة ( : )40حتدد وحدة �ش�ؤون املوظفني فى موعد �أق�صاه اخلام�س من يناير من كل
عام �أ�سماء املوظفني غري امل�ستحقني للعالوة الدورية على �أن يعتمد ذلك
من رئي�س الوحدة .
ومينح باقى املوظفني العالوة الدورية طبقا للمادة ( )36من القانون
وت�ضاف �إىل �آخر راتب �أ�سا�سى ا�ستحقه املوظف وفقا للإجراءات املالية
املتبعة فى هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( : )41يكون منح املكاف�أة الت�شجيعية طبقا لل�ضوابط الآتية :
�أ � -أال ت�صرف للموظف �أكرث من �أربع مرات خالل ال�سنة املالية الواحدة .
ب � -أال يزيد مقدار املكاف�أة على ( )%100من الراتب الأ�سا�سى فى املرة
الواحدة .
ج � -أن يتوفر اعتماد ماىل مبوازنة الوحدة ي�سمح بذلك .
وفى حالة �صرف املكاف�أة للجان �أو فرق العمل ي�شرتط �أن يكون ت�شكيلها
بقرار من رئي�س الوحدة .
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وفى جمي ــع الأح ــوال يج ــوز لرئي ـ ــ�س الوحـ ــدة زيــادة مقـ ــدار املكافـ ـ�أة مبا
ال يزيد على  %50من قيمة املكاف�أة التى متنح للموظف .
املـــادة ( : )42يعترب عمال �إ�ضافيا كل عمل يكلف املوظف بت�أديته فى غري �أوقات العمل
الر�سمية متى دعت ال�ضرورة �إىل ذلك .
وال يجوز للموظف القيام بعمل �إ�ضافى �إال بناء على تكليف كتابى م�سبق
بذلك .
ويكون منح الأجر عن الأعمال الإ�ضافية فى جميع الأحوال بقرار من
رئي�س الوحدة          .
املـــادة ( : )43ي�شتـ ــرط ملنح الأجر الإ�ضافــى مقابـ ــل العمل الذى يكلف به املوظف وفقا
للمادة ال�سابقة ما ي�أتى :
�أ � -أن يثبت قيام املوظف بالعمل الإ�ضافى الذى كلف به .
ب � -أال تقل مدة العمل عن �ساعة كاملة فى اليوم الواحد .
ج � -أال يتجاوز ما مينح للموظف �شهريا ك�أجر �إ�ضافى ( )%50من راتبه
الأ�سا�سى .
ويتبع فى منح الأجر الإ�ضافى ما ي�أتى :
 - 1مينح املوظف �أجر �ساعة وربع من راتبه الأ�سا�سى عن كل �ساعـة مـن
العمـل الإ�ضافى �إذا كان فى �أيام العمل الر�سمية .
 - 2مينح املوظف �أجر �ساعة ون�صف من راتبه الأ�سا�سى عن كل �ساعة من
�ساعات العمل الإ�ضافى التى تزيد على ما مياثل عدد �ساعات العمل
الر�سمية �إذا كان فى �أيام الإجازات الأ�سبوعية والر�سمية .
وا�ستثناء من حكم هذه املادة ي�صرف لل�سائقني �أجر �إ�ضافى ثابت مقداره
ثمانية رياالت �شهريا  ،ف�إذا زادت �ساعات العمل الإ�ضافى عما يعادل هذا
الأجر ا�ستحق ال�سائق الأجر الإ�ضافى عن �ساعات العمل الفعلية و�صرف
له الفرق الزائد على الأجر الإ�ضافى الثابت .
وال يحول ا�ستحقاق ال�سائقني للأجر الإ�ضافى وفقا للفقرة ال�سابقة دون
ا�ستحقاقهم بدل طبيعة العمل .
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املـــادة ( : )44ي�ست ــرد املوظ ــف النفق ـ ــات التـ ــى يتكبدها فى �سبي ــل �أداء �أعم ـ ــال وظيفتـ ــه
�إذا تعر�ض لظروف ا�ضطرته �إىل ذلك  ،وال يجوز للوحدة �صرف هذه
النفقات �إال �إذا قدم املوظف ما يثبت تكبده �إياها .
املـــادة ( : )45يكون منح املوظف بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء �شهري ــا بالفئ ــات الواردة
بامللحقني رقمى ( )1و (. )4
وال يجوز �صرف هذه البدالت عن �أيام الإجازات بدون راتب  ،كما ال يجوز
�صرفها عندما تقوم الوحدة بتوفري امل�سكن �أو الكهرباء �أو املاء .
املـــادة ( : )46ي�صرف بدل هاتف �شهريا للموظفي ــن �شاغلــى وظائف الدرجات املو�ضحة
بامللحق رقم ( )5وذلك بالفئة املبينة قرين كل منها وي�شرتط ل�صرف
البدل �أن يثبت وجود هاتف با�سم املوظف .
وي�ستحق الوالة هذا البدل طبقا ملا يقرره جمل�س الوزراء .
ويجوز �صرف بدل الهاتف للموظفني الذين ي�شغلون وظائف من درجات
�أقل من تلك املحددة بامللحق امل�شار �إليه بواقع خم�سة ع�شر رياال �شهريا
وذلك بقرار من رئي�س الوحدة متى كانت طبيعة عملهم تقت�ضى وجود
هاتف لديهم .
املـــادة ( : )47ي�صرف الراتب املن�صو�ص عليه فى املادة ( )112من القانون للم�ستحقيــن
امل�شــار �إليهم فيه ــا  ،ف�إذا كـ ــان بينهم قا�صر ناب عن ــه الولـ ــى �أو الو�صـ ــى
�أو القيم بح�سب الأح ــوال  ،ويجوز �أن يت ــم ال�ص ــرف لوكي ــل امل�ستحقيـ ــن
�أو بع�ضهم على �أن تثبت وكالته مبوجب توكيل ر�سمى .
املـــادة ( : )48يج ــوز للمجل ــ�س بعد موافقـ ـ ــة وزارة املاليـ ـ ـ ــة تخ�صي ـ ــ�ص م�ساك ــن م�ؤثث ــة
لإقامة املوظفني الذين يعينون �أو ينقلون �أو ينتدبون للعمل فى حمافظات
�أو مناطق غري حمافظات �أو مناطق �إقامتهم وذلك دون حرمانهم من
بدل ال�سكن املقرر .
وي�شرتط لتخ�صي�ص امل�ساكن وفقا للفقرة ال�سابقة �أن تقت�ضى ال�ضرورة
ذلك و�أال يكون املوظف من �أبناء املحافظات �أو املناطق املذكورة الذين
يقيمون فيها ب�صفة �أ�صلية .
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ويجوز مبوافقة املجل�س تخ�صي�ص م�ساكن م�ؤثثة للموظفني الذين
يعملون فى حمافظات �أو مناطق �إقامتهم �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك دون
حرمانهم من بدل ال�سكن املقرر .
ويكون ت�أثيث امل�ساكن امل�شار �إليها فى جميع الأحوال وفق ما تقدره الوحدة
على �أال تزيد قيمة الت�أثيث على القيمة املحددة بامللحق رقم ( . ) 2
املـــادة ( : )49تكـ ـ ــون قيم ـ ــة ت�أثيـ ـ ـ ــث امل�ساك ـ ــن الت ــى يت ــم توفريه ـ ـ ـ ــا لإقامـ ـ ـ ــة املوظ ـ ــف
والقيمة الإيجارية ملا ي�ست�أجر لذلك فى حدود الفئات املن�صو�ص عليها
فـى امللحقني رقمى (. ) 3 ، 2
ويجوز بناء على طلب من رئي�س الوحدة وبعد موافقة وزارة اخلدمة
املدنية ووزارة املالية زيادة القيمة الإيجارية على احلد الأق�صى املن�صو�ص
عليه فى امللحق رقم ( � ) 3إذا زادت قيمة الإيجارات ب�صفة عامة عن القيمة
املحددة فى هذا امللحق  ،مع عدم الإخالل بالأحكام ال�صادرة باملر�سوم
ال�سلطانى رقم  89/6وتعديالته ب�ش�أن العالقة بني مالك وم�ست�أجرى
امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها   .
وا�ستثناء من احلكم اخلا�ص بالقيمة الإيجارية املحددة لإ�سكان املوظفني
�شاغلى وظائف الدرجات من " التا�سعة " حتى " الرابعة ع�شرة " ،
ي�ستمر �إ�سكان املوظفني املوجودين باخلدمة فى تاريخ العمل بهذه
الالئحة الذين عودلت درجاتهم بالدرجات " العا�شرة واحلادية ع�شرة
والثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة " ممن كانوا ي�شغلون الدرجات " اخلام�سة
وال�ساد�سة وال�سابعة والثامنة من احللقة الثانية " على النحو الذى كانوا
عليه قبل تاريخ العمل بهذه الالئحة .
ويجوز بالن�سبة ملن عودلت درجاتهم بالدرجتني العا�شرة واحلادية ع�شرة
تخ�صي�ص �سكن عائلى ابتداء من ال�سنة الرابعة من تاريخ التحاقهم
باخلدمة .
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املـــادة ( : )50ت�صرف للموظـ ــف غري العمان ــى الــذى يتم التعاقد معه بعــد العمــل بهذه
الالئحة القيمة املحددة للت�أثيث وفقا للملحق رقم "  " 2ويقوم بت�أثيث
امل�سكن مبعرفته .
كما ي�صرف بدل ال�سكن للموظف غري العمانى وفقا للفئات املن�صو�ص
عليها فى امللحق رقم (  ) 1بدال من التزامها بالقيمة الإيجارية املحددة
فى اجلدول رقم ( � ) 3إذا قدم املوظف طلبا كتابيا ووافقت الوحدة على
ذلك .
ويكون �ص ــرف بــدل ال�سك ــن وفق ــا للفقرة ال�سابقة للموظفني املوجودين
باخلدمـ ــة ف ــى تاريـ ــخ العمـ ــل به ــذه الالئح ــة الذي ــن عودل ــت درجاتهـ ــم
بالدرجات " العا�شرة واحلادية ع�شرة والثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة "
ممن كانوا ي�شغلون الدرجات " اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة والثامنة "
من احللقة الثانية بذات القيمة املحددة للدرجة الثامنة .
املـــادة ( : )51ال يجوز �صرف قيمة الت�أثيث امل�شار �إليها فى املادة ال�سابقة �إال ملرة واحدة
طوال خدمة املوظف                       .
و�إذا انتهت خدمة املوظف غري العمانى دون انق�ضاء �أربع �سنوات �أو جزء
من ال�سنة الرابعة على تاريخ تعاقده مع الوحدة وجب عليه �أن يرد من
قيمة الت�أثيث ما يعادل ن�سبة املدة املكملة لل�سنوات الأربع خم�صوما
منها ن�سبة اال�ستهالك املحددة فى الفقرة التالية وذلك ما مل يكن �إنهاء
خدمت ــه من قب ــل الوح ــدة �أو ل�سبـ ــب خارج عن �إرادته يقــدره رئي�س الوحدة
�أو للوفاة .
ويكون مقدار ن�سبة اال�ستهالك امل�شار �إليها فى الفقرة ال�سابقة على �أ�سا�س
تق�سيم قيمة الت�أثيث على �أربع �سنوات من�سوبة �إىل مدة خدمة املوظف
من تاريخ بداية التعاقد بالن�سبة للمعينني بعد العمل بهذه الالئحة
لتحديد قيمة اال�ستهالك ال�سنوى .
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ف�إذا انته ــت خدمة املوظف قبل انق�ضاء �سنة على تاري ــخ التعاق ــد ف�إن
قيمة اال�ستهــالك ال�سنــوى ت�ضــرب فى مدة خدمته مق�سومة على عدد
�أ�شهر �أو �أيام ال�سنة .
و�إذا انق�ضى على خدمة املوظف املتعاقد معه قبل العمل بهذه الالئحة
�أربع �سنوات من تاريخ التعاقد �آلت �إليه ملكية الأثاث � ،أما �إذا انتهت
خدمته قبل انق�ضاء هذه املدة وجب رد الأثاث �إىل الوحدة .
املـــادة ( : )52ي�ستثنـ ــى من حكـ ــم املادتيـ ــن ال�سابقتي ـ ــن الوحــدات التى تقت�ض ــى طبيع ــة
العمل فيها ت�أثيث م�ساكن دائمة من قبل الوحدة لإقامة املوظفني غري
العمانيني .
و�إذا نقل املوظف �إىل م�ساكن �أخرى غري م�ؤثثة �صرفت له قيمة الت�أثيث
وطبق فى �ش�أنه حكم اال�ستهالك املن�صو�ص عليه فى املادة ال�سابقة اعتبارا
من تاريخ �صرفها له .
املـــادة ( : )53ال يجوز تخ�صي�ص �سي ــارة حكومي ــة �إال ل�شاغل ــى الوظائ ــف التــى توجب
طبيعتها ا�ستعمال �سيارة  ،ويجب �أن يكون التخ�صيــ�ص مبوافقــة رئي�س
الوحدة .
وت�سحب ال�سيارة �إذا منح املوظف �إجازة من �أى نوع ملدة تزيد على �سبعة
�أي ـ ــام  ،على �أن ي�صـ ــرف ل ــه فى ه ــذه احلال ــة بدل االنتق ــال املق ــرر وفقـ ــا
للمادة (. )54
وي�ستثنى من حكم الفقرة ال�سابقة من ي�شغل وظيفة وال .
املـــادة ( : )54مينح املوظفون بدل انتقال �شهريا على النحو الآتى :
�أ  %15 -من الراتب الأ�سا�سى ل�شاغلى وظائف الدرجات من ( �أ ) حتى
اخلام�سة وبحد �أق�صى (  ) 75رياال بالن�سبة لغري العمانيني .
ب  -ثالثون رياال ل�شاغلى وظائف باقى الدرجات .
وال يجـ ــوز من ــح ب ــدل االنتق ــال للموظفي ـ ــن الذي ــن تخ�ص ــ�ص له ـ ــم
�أو لنقلهم �سيارات حكومية                            .
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املـــادة ( : )55متنـ ــح بـ ــدالت طبيعـ ــة �أو ظـ ــروف �أو خماطـ ــر الوظيف ــة بق ــرار من رئي ــ�س
الوحدة متى توافرت االعتمادات املالية الالزمة لذلك .
ويكون البدل بقيمة مقطوعة حتدد بالقرار ال�صادر بعد موافقة وزارة
املالية ووزارة اخلدمة املدنية ب�شرط �أن مينح البدل بقيمة واحدة ل�شاغلى
الوظائف املتماثلة فى وحدات اجلهاز الإدارى للدولة التى تخ�ضع لأحكام
قانون اخلدمة املدنية .
املـــادة ( : )56متنح البدالت امل�شار �إليها فى املادة ال�سابقة فى احلاالت التى تقت�ضى
طبيعة �أو ظروف �أو خماطر الوظيفة ذلك  ،ومنها احلاالت الآتية :
 العمل فى باطن الأر�ض �أو حتت املاء . العمل على ارتفاعات كبرية . التعر�ض لل�ضو�ضاء واالهتزازات . التعر�ض لل�ضوء ال�شديد �أو العمل فى �ضوء خافت �أو فى مناطق معتمة . التعر�ض للإ�شعاعات . التعر�ض خلطورة الت�سمم باملبيدات . التعر�ض للغازات والأحما�ض و�أبخرتها والكيماويات . التعر�ض للعدوى. التعر�ض ل�صاعق كهربائى . التعر�ض للحرارة �أو الرطوبة �أو الربودة ال�شديدة . التعر�ض للغبار والأتربة .املـــادة ( : )57ي�شت ــرط ال�ستحق ــاق بدالت طبيعة �أو ظروف �أو خماطر الوظيفة قيـ ــام
املوظ ــف ب�أعب ــاء الوظيفـ ـ ــة  ،وال يحـ ــول ا�ستحقاق ــه لب ــدالت �أخ ــرى غيـ ــر
مرتبطة بطبيعة �أو ظروف �أو خماطر الوظيفة دون �صرف �أى من هذه
البدالت .
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ويوقف �صرف البدالت امل�شار �إليها فى احلاالت الآتية :
� -1إذا نقل املوظف �أو انتدب �إىل وظيفة �أخرى غري مقرر لها ما كان
ي�ستحقه من بدل .
� -2إذا تغيب عن العمل  ،على �أن يوقف ال�صرف فى هذه احلالة عن �أيام
الغياب .
� - 3إذا �أوفد فى بعثة �أو منحة درا�سية .
� - 4إذا ح�صل على �إجازة من �أى نوع با�ستثناء الإجازة الطارئة والإجازة
املر�ضية  ،ومينح البدل فى حالة احل�صول على �إجازة مر�ضية وفقا
للقواع ــد التى نظمتهــا املـ ــواد ( )93 ، 73 ، 72من القان ــون فى �ش ـ�أن
�صرف الراتب .
املـــادة ( : )58مينح بدل خدمات للموظفني الذيـن يعملون فى القرى واملراكز ال�سكنية
التى ال تتوفر فيها خدمة التعليم �أو خدمة العالج الأوىل اللتان توفرهما
احلكومة ب�شرط �أن يبعد مكان العمل بالقرية �أو املركز ال�سكنى عن �أقرب
مركز للخدمات مب�سافة ال تقل عن ثالثني كيلومرتا و�أن يكون الطريق
الذى يربط بينهما غري معبد  ،وكذلك الذين يعملون فى القرى واملراكز
ال�سكنية التى ال تتوفر فيها اخلدمة الكهربائية العامة .
املـــادة ( : )59مينح البدل امل�شار �إليه فى املادة ال�سابقة بالفئات الآتية :
  50رياال ل�شاغلى وظائف الدرجات من " �أ " حتى " الثالثة " .  30رياال ل�شاغلى وظائف الدرجات من " الرابعة " حتى " الثامنة "وللموظفني الذين يتم ت�سكينهم على وظائف " جمموعة الوظائف
امل�ساعــدة " ممــن نقل ــوا وفق ــا للمــادة ( )152من القان ـ ــون �إىل الدرج ــات
" العا�شرة واحلادية ع�شرة والثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة " .
  15رياال ل�شاغلى وظائف الدرجات من " التا�سعة حتى الرابعة ع�شرة "عدا املوظفني امل�شار �إليهم الذين يتم ت�سكينهم على وظائف " جمموعة
الوظائف امل�ساعدة " .
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وي�صرف البدل للموظفني الذين ي�سكنون على وظائف املجموعة امل�شار
�إليها ممن نقلوا وفقا للمادة (  )152من القانون �إىل الدرجات ( العا�شرة
واحلادية ع�ش ــرة والثاني ــة ع�ش ــرة والثالث ــة ع�ش ــرة ) عند ترقيته ــم �إىل
الوظائف الأعلى بذات الفئة التى ي�ستحقها �شاغلو هذه الوظائف من
الدرجة الثامنة فما فوقها ح�سب التدرج الوظيفى .
املـــادة ( : )60يحـ ــدد ال ــوالة الق ــرى واملراكز ال�سكني ــة الت ــى يختل ــف امل�ست ــوى املعي�ش ـ ــى
واخلدمات املتاحة فيها عن غريها لعدم توافر �إحدى اخلدمات امل�شار
�إليها فى املادة (  ) 58وي�صدر بذلك قرار من ر�ؤ�ساء الوحدات التى يتبعها
الوالة  ،على �أن يعاد النظر فى هذا التحديد كل �سنتني .
املـــادة ( : )61يوقف �صرف بدل اخلدمات فى احلاالت الآتية :
� -1إذا نقــل املوظ ـ ــف �أو انتـ ــدب للعمل خـ ــارج القـ ــرى واملراكـ ــز ال�سكني ــة
امل�شار �إليها فى املادة (  ) 58متى زادت مدة الندب �إىل وحدة �أخرى
على خم�سة �أ�شهر � ،أو على �سنة درا�سية �إذا كان الندب داخل الوحدة
ملن ثبت �أن له �أوالدا فى الدرا�سة بذات القرى واملراكز ال�سكنية .
� - 2إذا �أوفد فى بعثة �أو منحة درا�سية .
� - 3إذا توافرت �إحـدى احلالتيــن املن�صــو�ص عليهمــا فـى البنديــن " " 4 ، 2
من املادة (  ، ) 57على �أن تطبق الأحكام املبينة فى هذين البندين .
املـــادة ( : )62ي�ستحق املوظف �إذا �أوفد فى مهم ــة ر�سمي ــة �أو للتدريـ ــب داخـ ــل ال�سلطن ــة
�أو خارجها بدل �سفر بالفئات املحددة فى املالحق �أرقام ( ) 8 ( ، ) 7 ( ، ) 6
على �أن ي�صرف البدل عن كل يوم �إذا كان الإيفاد �إىل خارج ال�سلطنة وعن
كل ليلة �إذا كان الإيفاد داخلها .
وي�صـرف البــدل امل�شــار �إليــه فى الفق ــرة ال�سابقــة للموظفي ــن الذي ــن يتم
ت�سكينهـم عل ــى وظائـ ــف " جمموعـ ــة الوظائـ ــف امل�ساع ــدة " ممن نقل ــوا
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وفقا للمادة (  ) 152من القانون �إىل الدرجات ( العا�شرة واحلادية ع�شرة
والثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة ) بذات الفئات املحددة باملالحق امل�شار �إليها
ل�شاغلى وظائف الدرجة الثامنة  ،على �أن ي�صرف هذا البدل بعد ترقيتهم
�إىل الوظائف الأعلى بذات الفئات التى ي�ستحقها �شاغلو هذه الوظائف
من الدرجة ال�سابعة فما فوقها ح�سب التدرج الوظيفى .
وفـى حالـة الوفــود الر�سميــة ال يجــوز بـ�أى حــال من الأحوال �أن يقـل بــدل
ال�سفر لرئي�س الوفد عن �أكرب بدل م�ستحق لأى ع�ضو .
وي�صرف بدل ال�سفر فى املهمات الر�سمية داخل ال�سلطنة بن�سبة ()%50
فى حالة عدم املبيت .
املـــادة ( : )63ال يجـوز �أن يق ــوم املوظ ــف مبهمـ ــة ر�سميـ ــة �أو بالتدريـ ــب داخ ــل ال�سلطنـ ــة
�أو خارجها �إال بناء على تكليف من رئي�س الوحدة  ،ويحدد القرار ال�صادر
باملهمة �أو التدريب املدة الالزمة لذلك .
املـــادة ( : )64ي�شتـرط ملن ــح بدل ال�سف ــر �إذا كانــت املهم ـ ــة الر�سمي ــة �أو التدريـ ــب داخ ـ ــل
ال�سلطن ــة �أال تقـ ــل امل�ساف ــة بني مقر العمـل ومكــان �أداء املهمــة الر�سميــة
�أو التدريب عن مائة وخم�سني كيلومرتا .
املـــادة ( : )65يح�سب بدل ال�سفر من تاريـ ــخ �سفر املوظـ ــف حتى تاريـ ــخ عودت ــه علــى �أال
يتجاوز هذا التاريخ اليوم الثالث بعد انتهاء املدة املحددة للمهمة الر�سمية
�أو التدريب �إذا كان ال�سفر خارج ال�سلطنة واليوم التاىل النتهائها �إذا كان
داخل ال�سلطنة  ،ويجب حتديد تاريخ ال�سفر والعودة على هذا النحو
بقرار الإيفاد .
املـــادة (� : )66إذا تكفلـت �إحدى الوحدات �أو اجلهات بال�سكن مينح بــدل ال�سف ــر بن�سب ــة
(  ) %75من الب ـ ــدل املق ــرر عند الإيف ــاد فى مهم ــة ر�سميـ ــة �أو للتدريـ ــب
باخلـ ــارج وبن�سبــة ( � ) %50إذا كان الإيفــاد فــى مهمــة ر�سمية �أو للتدريب
داخل ال�سلطنة .
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املـــادة ( : )67تق�سم املهمات الر�سمية خارج ال�سلطنة �إىل الأق�سام الآتية :
الق�س ـ ـ ــم الأول  :ح�ض ـ ــور االجتماعـ ــات اخلا�ص ــة بال�شرك ـ ــات وامل�ؤ�س�س ـ ــات
واملنظم ـ ــات والهيئ ــات وما مياثلهـ ــا مـ ــن اجلهـ ــات التـ ــى
ت�شارك ال�سلطنة فى ع�ضويتها .
الق�سم الثانى  :الزيــارات الر�سميـة �أو ح�ضـور اجتماعـ ــات �أو م�ؤمتــرات
�أو ندوات �أو حلقات علمية �أو ما مياثل ذلك �سواء على
امل�ستوى اخلليجى �أو العربى �أو الدوىل فيما عدا املهمات
امل�شار �إليها فى البند (  ) 2من الق�سم الثالث .
الق�سم الثالث � - 1 :أعـمال التعاقـدات اخلارجيـة و�أية مهام �أخــرى غري
املهام املذكورة فى الق�سمني ال�سابقني .
 - 2املهمات املتعلقــة بالأغــرا�ض الريا�ضيــة �أو الثقافي ــة
�أو الفنية �أو الدينية �أو ما مياثل ذلك .
املـــادة ( : )68يحدد عدد �أع�ضاء الوفود التى ت�شارك فى املهمات الر�سمية كما ي�أتى :
�أ  -بالن�سبة للق�سم الأول :
تقت�صر امل�شاركة فى املهمة على ممثلى ال�سلطنة فى ال�شركات �أو غريها
من اجلهات املحددة بهذا الق�سم � ،أو من ينوب عن ه�ؤالء املمثلني �إذا
قام ب�أحدهم مانع .
ب  -بالن�سبة للق�سم الثانى :
 -1ثالثـة �أفـراد من بينهـم رئي�س الوفد �إذا كـان الوفـد ميثــل وحدة
واحدة .
 -2خم�سة �أفراد من بينهم رئي�س الوفد �إذا كان الوفد ميثل �أكرث من
وحدة .
ويجوز لرئي�س الوحدة املخت�صة ب�إ�صدار قرار ت�شكيل الوفد زيادة عدد
�أع�ضائه فى احلالتني ال�سابقتني �إذا كانت ظروف املهمة تقت�ضى ذلك .
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ج  -بالن�سبة للق�سم الثالث :
يحدد القرار ال�صادر باملهمة عدد الأع�ضاء وفق ما تقـت�ضيه احلاجة .
وفــى جميــع الأحـوال يتـم التن�سيــق مـع وزارة اخلارجيـة وغريهـا مـن
اجلهات املعنية لأخذ العلم و�إجراء الالزم .
املـــادة ( : )69تتحم ــل الوح ــدة تذاك ــر �سف ـ ــر املوظ ــف وحده �أو تذاكر �سفره هو و�أفراد
�أ�سرتــه  -داخل ال�سلطنة �أو خارجها  -فى حالة �إيف ــاده فى مهمـ ــة ر�سمية
�أو للتدريب وفى حالة نقله �أو ندبه على النحو الآتى :
�أ  -للموظف وحده فى حالة الإيفاد فى مهمة ر�سمية �أو للتدريب .
ب  -للموظف وزوجه �أو زوجاته و�أوالده الذين مل تتجاوز �أعمارهم �إحدى
وع�شرين �سنة فى حالة النقل �أو الندب .
املـــادة ( : )70تلتزم الوحدة التى يعمل بها املوظـ ــف بتذاك ــر ال�سفر فى جمي ــع احل ــاالت
امل�شار �إليها فى املادة ال�سابقة �إال �إذا كان النقل �أو الندب �إىل �إحدى وحدات
اجلهاز الإدارى للدولة فتتحمل الوحدة املنقول �أو املنتدب �إليها تذاكر
ال�سفر .
املـــادة ( : )71ي�ستحق املوظـ ــف مقاب ــل تذاكر ال�سف ــر نقــدا �إذا ا�ستخدم و�سيل ــة خا�صة
فى ال�سفر داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
                            وي�ستحــق املوظـف فى حالـة النقـل داخــل ال�سلطنــة �أو خارجهــا � -إذا كــان
ال�سفر عن طريق اجلو  -وزنا �إ�ضافيا ال يزيد على ثالثني كيلوجراما .
املـــادة ( : )72ي�ستحــق املوظ ـ ــف مــن غي ــر �أبنـ ـ ــاء حمافظ ـ ــة ظف ـ ــار وحمافظ ــة م�سنـ ــدم
الذيـ ــن يعملــون فى هـاتني املحافظتني �أو بالعكـ�س تذاك ــر �سف ــر ت�صــرف
للموظ ــف وزوج ــه �أو زوجاتــه و�أوالده الذين ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى
وع�شرين �سنة وذلك فى الأحوال الآتية :
 -1ا�ستــالم العمــل عند التعيني .
 -2القيام بالإجازة االعتيادية ذهابا و�إيابا ملرة واحدة خالل ال�سنة .
 -3انتهاء اخلدمة .
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املـــادة ( : )73تكون درجة �سفر املوظفني وفقا ملا ي�أتى :
�أ  -الدرج ـ ـ ـ ـ ــة الأولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى  :ل�شاغلى وظيفة وكيل الوزارة وما فى حكمها .
ب  -درجة رجال الأعمال  :ل�شاغلى وظائـف م�ست�شـار �أو خبري �أو طبيب
ا�ست�شارى �أو طبيب اخت�صا�صى � ،أو عميد كلية
�أو وال �أو مدير عام �أو م�ساعد مدير عام �أو
مدير �أو من فى م�ستوى ه�ؤالء ممن ي�شغلون
وظائف �إ�شرافية ال يقل م�ستواها عن وظيفة
مدير دائرة .
ج  -الدرجـ ــة ال�سياحي ـ ـ ــة  :ل�شاغلى الوظائف الأخرى .
املـــادة ( : )74حتدد درجة �سفر الأع�ضاء املوفدين للمهمات الر�سمية بالدرجة الأعلى
التى ي�ستحقها رئي�س الوفد �أو �أحد �أع�ضائه  -ولو كان من موظفى وحدة
�أو جهة �أخرى ممن ي�شغل �إحدى الوظائف املحددة فى البندين ( �أ  ،ب ) من
املادة ال�سابقة �أو ممن يخ�ضع لقانون �أو الئحة وظيفية خا�صة � -شريطة
�أن يكون �سفرهم جميعا فى رحلة واحدة .
املـــادة ( : )75ي�ستحـ ــق املوظ ــف غري العمان ــى تذاكــر �سفر جــوا بالدرجة ال�سياحية له
ولزوجه ولثالثة من �أوالده ممن ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى وع�شرين
�سنة �إذا كان ي�شغ ــل �إحدى وظائف الدرجات من ( �أ ) حتى الثامنة  ،وله
وحده �إذا كـان ي�شغل �إحدى وظائف باقى الدرجات  ،وذلك فى احلالتني
الآتيتني :
�أ  -مـن مقر �إقامته �إىل مقر العمل عند بدء اخلدمة .
ب  -من مقر العمل �إىل مقر �إقامته عند انتهاء اخلدمة لأى �سبب من
الأ�سباب  ،ويجوز منح املوظف تعوي�ضا نقديا عن تذاكر ال�سفر بن�سبة
ال تزيد على ( ) % 75من قيمة التذكرة متى طلب ذلك .
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كمـا ي�ستحــق مبلغا مقداره خم�سة ع�شر رياال لتغطية مـ�صاريـف ال�سفـر
الطارئة فى احلالتني املن�صو�ص عليهما فى الفقرة ال�سابقة  ،وكذلك عند
قيامه بالإجازة االعتيادية وعند العودة منها ملرة واحدة فى ال�سنة  ،متى
كانت امل�سافة بني مقر ال�سكن واملطار ال تقل عن ( )100كيلومرت .
وفى جميع الأحوال يجب علـى املوظ ــف مغ ــادرة ال�سلطنـ ــة عقــب انتهــاء
خدمته مبا�شرة                             .
املـــادة ( : )76ي�ستح ــق املوظ ــف غيــر العمان ــى عند قيامـه بالإجازة االعتيادية تعوي�ضا
نقديا يقدر بن�سبة ( )%75من قيمة تذاكر ال�سفر  ،وفقا للآتى :
 ملــرة واحــدة خ ــالل ال�سنة التعاقدية للمعني ب�إحدى وظائف الدرجاتمن ( �أ ) حتى الثامــنة ولزوجه ولثالثة من �أوالده ممن ال تتجاوز
�أعمارهــم �إح ــدى وع�شري ــن �سن ــة م ــن مق ــر العم ــل �إىل مقــر �إقامت ــه
وبالعك�س .
 ملرة واحدة كل �سنتني للمعني ب�إحدى وظائف باقى الدرجات من مقرالعم ــل �إلــى مقــر �إقامتــه وبالعكــ�س وي�صــرف التعوي ــ�ض خ ــالل ال�سن ــة
الثانية .
و�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل عدم قيام املوظف بالإجازة االعتيادية ا�ستحق
التعوي�ض على النحو امل�شار �إليه .
وفــى جميــع الأحــوال ال ي�شتــرط القيــام بالإجــازة ل�صــرف التعويــ�ض عـن
�أفراد الأ�سرة .
وال ي�ستحق من تنتقل كفالته من �أ�سرة املوظف للعمل بالقطاع اخلا�ص
تذاكر ال�سفر �أو التعوي�ض النقدى عنها .
وي�ستحق املوظفون الذين يتم ت�سكينهم على وظائف جمموعة الوظائف
امل�ساعــدة مم ــن نقلـ ــوا وفق ـ ــا للم ــادة (  ) 152من القانـ ــون �إىل الدرجـ ــات
( العا�شرة واحلادية ع�شرة والثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة ) تذاكر �سفر
عند انتهاء اخلدمة �أو التعوي�ض النقدى عن التذاكر عند القيام بالإجازة
على النحو امل�ستحق ل�شاغلى وظائف الدرجة الثامنة .
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املـــادة ( : )77ي�ستحـ ــق املوظـ ــف غيـر العمان ــى تعوي�ض ــا نقديا لنقل الأمتعة ال�شخ�صية
الزائــدة ب�صحبت ــه يع ـ ــادل قيم ــة نقل ع�شريـ ــن كيلوجرامـ ـ ـ ــا لـ ــه وع�ش ـ ــرة
كيلوجرامات لزوجه وخم�سة لكل ولد من �أوالده الثالثة عند بدء اخلدمة
وانتهائها وذلك �إذا مل تت�ضمن تذاكر ال�سفر املمنوحة له ولأفراد �أ�سرته
نقل الوزن الذى ي�صرف عنه التعوي�ض النقدى امل�شار �إليه .
املـــادة ( : )78ال ي�صرف للموظف عن زوجه تذكرة �سفر �أو التعوي�ض النقدى عنها �إذا
كان زوجه موظفا لدى �أية وحدة من الوحدات اخلا�ضعة لقانون اخلدمة
املدني ــة �أو ل ــدى �أي ــة وحــدة مــن الوحــدات التــى يخ�ضــع موظفوهــا لنظ ــم
وظيفية �أخرى متى كان ي�صرف له تذكرة �سفر �أو تعوي�ض نقدى عنها
من هذه الوحدة .
املـــادة (� : )79إذا �أوقف �صــرف تذاك ـ ــر ال�سف ــر �أو التعويـ ــ�ض النقـ ــدى عنهــا ب�سب ــب
انته ــاء خدم ــة املوظـف ا�ستحق زوجه املوظف �صرف �أى منهما  -ح�سب
الأحـ ــوال  -له ولثالثـ ــة مــن �أوالده ممــن ال تتج ــاوز �أعماره ــم �إحـ ــدى
وع�شرين �سنــة .
ويجوز مبوافقة رئي�س الوحدة منح املوظفة تذاكر ال�سفر �أو التعوي�ض
النقــدى عنهــا  -ح�سب الأح ــوال  -لثالث ــة من �أوالدهـ ــا ممن ال تتج ــاوز
�أعمارهم �إحدى وع�شرين �سنة متى ثبت �إعالتها لهم ب�سبب طالقها  ،على
�أن يوقف ال�صرف فى هذه احلالة لوالدهم .
الف�صل الثامن
النقـل والنـدب والإعــارة
والتكليف ب�أعباء وظيفـة �أخـرى
املـــادة ( : )80يكون نقل املوظف من وحدة �إىل �أخرى باجلهــاز الإدارى للدولــة � ،أو من
جهة �إىل �أخرى داخل الوحدة �أو من وظيفة �إىل �أخرى من ذات طبيعة
وظيفت ــه بقــرار ي�صــدر بذلك من رئيـ ــ�س الوحــدة وفق ــا للمادة ( )53من
القانون على �أن يراعى ما ي�أتى :
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�أ � -إذا كان النقل بني وحدتني من الوحدات التى تطبق �أحكام قانون
اخلدمة املدنية  ،وجب �أن توافق جلنتا �ش�ؤون املوظفني فيهما  ،و�أن
تعتمد املوافقة من رئي�س كل من الوحدتني .
ب � -إذا كــان النقـل مـن جهـة �إلـى �أخــرى �أو مــن وظيفــة �إلـى �أخــرى داخــل
الوحدة  ،وجب �أن توافق جلنة �ش�ؤون املوظفني  ،و�أن تعتمد هذه
املوافقة من رئي�س الوحدة .
ج �  -إذا كان النقل من وحدة ال تخ�ضع لأحكام قانون اخلدمة املدنية �إىل
وحدة تخ�ضع لأحكامه  ،وجب �أن تتخذ �إجراءات النقل وفقا للنظام
الوظيفى املطبق فى الوحدة التى يتم النقل منها  ،و�أن توافـق جلنـة
�شـ�ؤون املوظفيـن بالوحـدة التـى يتـم النق ــل �إليها  ،و�أن تعتمد هذه
املوافقة من رئي�س هذه الوحدة .
د � -إذا كان النقل من وحدة تخ�ضع لأحكام قانون اخلدمة املدنية �إىل
وحدة ال تخ�ضع لأحكامه  ،وجب موافقة جلنة �ش�ؤون املوظفني
بالوحدة التى يتم النقل منها  ،و�أن تعتمد هذه املوافقة من رئي�س
الوحدة .
وفيما عدا احلالة املن�صو�ص عليها فى البند " ب " ال يجوز ترتيب
�آث ــار النق ــل �إال بع ــد موافق ــة كــل مـن الوحدتي ــن و�إخط ــار كــل منهم ــا
الأخرى بذلك .
املـــادة ( : )81ي�شتـ ــرط لنقـ ــل املوظ ــف من وظيفة �إىل �أخـ ــرى من ذات طبيع ــة وظيفت ــه
ما ي�أتى :
� - 1أن توجد وظيفة �شاغرة باملجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية املراد
النقل �إىل �إحدى وظائفها .
� - 2أن تكون الوظيفة املراد النقل �إليها معادلة للوظيفة التى ي�شغلها
املوظف .
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� - 3أن يتعذر �شغل الوظيفة املراد النقل �إليها بطريق التعيني �إن كانت
�أدنى وظائـ ــف املجموعـ ــة النوعيـ ــة �أو الفئـ ــة الوظيفي ــة � ،أو بطريق
الرتقية �إن مل تكن �أدناها .
� - 4أن تتوافر لدى املوظف �شروط �شغل الوظيفة املراد النقل �إليها .
� - 5أال يرتتب على النقل ترقية املوظف �إىل وظيفة �أعلى من الوظيفة
املعادلة للوظيفة التى ي�شغلها �أو منحه درجة مالية �أعلى .
املـــادة ( : )82يكون حتديد الوظيفة التى ينقل �إليها املوظف وفقا ملا ي�أتى :
� - 1إذا كان النقل بني وحدتني تخ�ضعان لأحكام قانون اخلدمة املدنية ،
�أو كان من وحدة حكومية يتوافق فيها نظام الوظائف والدرجات مع
ما هو مطبق وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية  ،حددت الوظيفة
املعادلة طبقا لأحكام ت�صنيف وترتيب الوظائف .
�  - 2إذا كان النقل من وحدة حكومية يختلف نظام الوظائف والدرجات
املطبق فيها عن النظام املطبق لدى الوحدات اخلا�ضعة لأحكام قانون
اخلدمة املدنية والتى يتم النقل �إىل �إحداها  ،اتبع الآتى :
�أ   -حتدد املجموعة النوعية التى يكـون النقل �إىل �إحدى وظائفها
وفقا للت�أهيل العلمى الذى عني املوظف على �أ�سا�سه .
ب  -حت ــدد الفئ ــة الوظيفي ـ ــة داخـ ــل املجموع ــة النوعي ـ ــة � -إن كانـ ـ ــت
تت�ضمن فئات وظيفية  -وفقا للتخ�ص�ص الذى يتيحه الت�أهيل
العلمى .
ج  -يختار من بني وظائف املجموعة النوعية �أو الفئات الوظيفية
 ح�سب الأحـوال  -الوظيفــة التى يتم النقــل �إليهــا على النحــوالآتى :
 - 1الوظيفة املعادلة التى يتواف ــر الت�أهي ــل العلم ــى املطل ــوب
ل�شغلها والتى تتفق �أو تتوافق فى نوع العمل وما يرتبط به
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من واجبات وم�س�ؤوليات مع الوظيفة التى يتم النقل منها
�إذا كانت هــذه الوظيف ــة �أدن ــى وظائـ ــف املجموعـ ــة النوعي ــة
�أو الفئة الوظيفية .
  - 2الوظيفة املعادلة التى يتوافر ب�ش�أنها �شرطا الت�أهيل العلمى
واخلربة العملية املطلوبان ل�شغلها واللذان يتفقان فى نوع
وطبيعة العمل وما يرتبط به من واجبات وم�س�ؤوليات مع
الوظيفة التى يتم النقل منها �إذا كانت هذه الوظيفة فى
غري �أدنى وظائف املجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية .
وفى جميع الأحوال ال يجوز نقل املوظف �إال �إىل الوظيفة املعادلة
وفقا للبندين ال�سابقني حتى ولو توافرت لديه مدة خربة عملية غري
مطلوبة ل�شغلها �أو مدة خربة جتاوز املدة الكلية املطلوبة ل�شغلها .
املـــادة (� : )83إذا كان النقل مبوجب مر�سوم �أو �أم ــر �سلطانـ ــى مل يح ــدد الوظيفـ ــة التى
يتم النقل �إليها ودرجتها  ،اتبع فى حتديد الوظيفة الأحكام املن�صو�ص
عليها فى املادة ال�سابقة على �أن تكون الدرجة املالية وفق ما هو حمدد
ببطاقة و�صف هذه الوظيفة وذلك دون الإخالل بال�شرط املن�صو�ص
عليه فى البند (  ) 5من املادة (. ) 81
و�إذا ت�ضمــن املر�ســوم �أو الأمــر ال�سلطانــى حتديــد الوظيفــة دون الدرجــة
منح املوظف الدرجة املحددة لها ببطاقة الو�صف � ،أما �إذا ت�ضمن حتديد
الدرجة دون الوظيفة �شغل �إحدى وظائف هذه الدرجة .
املـــادة ( : )84مع مراعاة حكم الفقرة الأخرية من املادة ( ) 80تعد وحدة �ش�ؤون املوظفني
بالوحدة التى يتم نقل املوظف �إليها قرارا تنفيذيا بالنقل بعد �إخطارها
مبوافقة الوحدة التى يتم النقل منها � ،أو باملر�سوم �أو الأمر ال�سلطانى
ال�صادر بالنقل  ،وعلى الوحدة التى نقل منها املوظف �أن تخلى طرفه فى
اليوم التاىل لإخطارها بالقرار التنفيذى امل�شار �إليه .
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ويجب على الوحدة التى نقل املوظف �إليها �أن ت�سلمه العمل فى اليوم
التاىل  -على الأكرث  -لإخالء طرفه  ،على �أن تلتزم براتبه الكامل من
تاريخ ت�سلم العمل لديها .
و�إذا كان النقل من جهة �إىل �أخرى داخل الوحدة �أعدت وحدة �ش�ؤون
املوظفني القرار التنفيذى بالنقل و�أخطرت به اجلهة التى نقل �إليها
املوظف  ،على �أن يت�سلم املوظف عمله وفقا حلكم الفقرة ال�سابقة .
وفى جميع الأحوال يجب الت�أ�شري فى ال�سجالت بنقل املوظف .
املـــادة ( : )85تق ــوم وح ــدة �ش�ؤون املوظفيـ ــن ب�إر�س ــال ملف خدم ــة املوظـ ــف �إىل الوح ــدة
املنقول �إليها خالل خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ النقل .
املـــادة ( : )86توقف جميع املزايا النقديــة والعينيــة الت ـ ــى كانــت ت�ص ــرف للموظ ـ ــف من
الوحدة املنقول منها  ،وذلك من تاريخ �إخالء طرفه  ،ويحتفظ للموظف
براتبه الأ�سا�سى وفقا للمادة ( )46من القانون ومبا كان يتقا�ضاه من
بدالت قبل النقل �إذا كانت �أكرب  ،ويق�صد بالبدالت فى حكم هذه املادة
البدالت املماثلة للبدالت املن�صو�ص عليها فى هذه الالئحة  ،وذلك دون
الإخالل  -فى حالة النقل مبوجب مر�سوم �أو �أمر �سلطانى  -مبا قد
ين�ص عليه املر�سوم �أو الأمر ال�سلطانى ال�صادر بالنقل .
و�إذا كان النقل من جهة �إىل �أخرى داخل الوحدة ا�ستحق املوظف راتبه
الكامل وفقا لأحكام القانون .
املـــادة ( : )87يكـون تاري ــخ �أقدمي ــة املوظ ــف فى الوظيف ــة التى نقل �إليها هو ذات تاريـخ
�أقدميته فـى الوظيفـة التى نقل منها  ،وترتب �أقدميته بني املوظفني من
ذات درجة وظيفته باملجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية التى نقل �إليها
على النحو الآتى :
�أ � -إذا كان النقل دون طلب من املوظف  ،و�ضع فى ترتيب مماثل لرتتيبه
بني موظفى املجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية التى نقل منها ،
على �أال يكون تاليا ملن هو �أحدث منه فى تاريخ �شغل الوظيفة .
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ب � -إذا كان النقل بناء على طلبه �أو كان ب�سبب عدم ا�ستيفائه متطلبات
اال�ستمرار فى الوظيفة التى نقل منها  ،و�ضع فى ترتيب تال لآخر
موظفــى املجموعــة النوعيــة �أو الفئــة الوظيفيــة التى نقــل �إليهــا على
�أال يكون تاليا ملن هو �أحدث منه فى تاريخ �شغل الوظيفة .
املـــادة ( : )88ي�شرتط لندب املوظــف للقيـام بعمل وظيفـ ــة �أخــرى داخـ ــل الوحـ ــدة التـى
يعمــل بهــا �أو خارجهــا �أن تقت�ضـى م�صلحــة العمــل �شغــل الوظيفـة بهــذه
الطريقة و�أن ت�سمح بذلك حاجة العمل فى الوظيفة الأ�صلية .
ويكون ندب املوظف �إىل وحدة �أخرى بقرار من رئي�س الوحدة التى يعمل
بها بناء على طلب رئي�س الوحدة الأخرى �سواء كان الندب فى �أوقات
العمل الر�سمية �أو فى غريها .
املـــادة (� : )89إذا ك ــان الن ــدب �إل ــى وظيف ــة �أخ ــرى داخل الوح ــدة � ،أعـ ــدت وحدة �ش�ؤون
املوظفني قرارا بالندب يت�ضمن مدته والوظيفة التى يتم الندب �إليها
على �أن ي�صدر هذا القرار من رئي�س الوحدة .
و�إذا كــان النــدب للقيــام ب�أعبــاء وظيفــة �أخــرى فى وحـدة �أخ ــرى �أع ــدت
وحـدة �شـ�ؤون املوظفني بالوحـدة التى يعمل بها املوظف قـرارا بالندب
يت�ضمـن البيانات امل�شار �إليها فى الفقـرة ال�سابقة  ،على �أن تخطر الوحدة
التى يندب �إليها املوظف بالقرار عقب �صدوره  ،ويجب �أن يخلى طرف
املوظف � -إذا كان الندب فى �أوقات العمل الر�سمية  -فى اليوم التاىل
للإخطار بالقرار على الأكرث .
وفى جميع الأحوال يجب الت�أ�شري فى ال�سجالت بندب املوظف .
املـــادة (� : )90إذا واف ـ ــق املوظـ ــف كتابة علـ ــى �إعارت ــه وفقـ ــا للمـادة ( )49من القانون �إىل
�إحدى الوحدات �أو ال�شركات �أو احلكومات �أو الهيئات �أو املنظمات العربية
والأجنبية �أعدت وحدة �ش�ؤون املوظفني قرارا بالإعارة يت�ضمن مدتها
على �أن ي�صدر من رئي�س الوحدة .
                       ويجب الت�أ�شري فى ال�سجالت ب�إعارة املوظف .
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املـــادة ( : )91يكون تكليف املوظف ب�أعباء وظيفة �أخرى مبوجب قرار من رئي�س الوحدة ،
على �أن يكون التكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى لدى وحدة �أخرى بناء على
طلب رئي�س هذه الوحدة .
ويكون التكليف داخل �أو خارج الوحدة فى احلاالت الآتية :
 - 1القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إىل �أعباء الوظيفة الأ�صلية
بذات الوحدة التى يعمل بها املوظف فى �أوقات العمل الر�سمية .
 - 2القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى بذات الوحدة التى يعمل بها املوظف فى
غري �أوقات العمل الر�سمية بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظيفته الأ�صلية .
 - 3القيــام ب�أعباء وظيفة �أخــرى ل ــدى وحــدة �أخـ ــرى فى �أوقــات العمــل
الر�سمية بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظيفته الأ�صلية .
املـــادة ( : )92ال يج ــوز التكليـف ب�أعباء وظيفــة �أخرى �إال �إذا توافرت ال�شروط الآتية :
� - 1أن تقت�ضى امل�صلحة العامة قيام املوظف ب�أعباء الوظيفتني .
� - 2أن يكون التكليف لدى �إحدى وحدات اجلهاز الإدارى للدولة �إذا كان
للقيام ب�أعباء وظيفة خارج الوحدة .
� - 3أن يك ــون التكلي ــف ب�صف ــة م�ؤقت ــة وللفت ــرة التى يتطلبهــا حتقيــق
امل�صلحة العامة .
� - 4أال يرتتب علــى التكليـ ــف �إخ ــالل بواجبـ ــات وم�س�ؤوليـ ــات الوظيفـ ــة
الأ�صلية .
�  - 5أن مين ــح املوظ ــف مكافـ ـ�أة �شهري ــة ال تزيـ ــد عل ـ ــى ( )%50من راتبـ ـ ــه
الأ�سا�سى  ،على �أن تتحمل الوحدة املكلف لديها هذه املكاف�أة .
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الف�صل التا�سع
التدريب والبعثات واملنح الدرا�سية
املـــادة ( : )93يكــون تدريـب املوظفي ــن داخل ال�سلطن ــة �أو خارجه ــا بهـدف رفع كفاءتهم
واالرتقاء مب�ستويــات الأداء والإجناز باجلهاز الإدارى للدولة من خالل
تنمية قدراتهم .
املـــادة ( : )94يكــون �إيف ــاد املوظفي ــن للتدري ــب وفقا خلطة التدري ــب ال�سنويــة املعتمدة
والربنامج التدريبى املعد بناء عليها ومبراعاة طبيعة الأعمال املرتبطة
بهذا الربنامج  ،و�إذا كان التدريب مبوجب منحة تدريبية تعني �أن تكون
مقدمة من جهات معتمدة .
ويجـ ــب �إذا ك ــان التدريــب خ ــارج ال�سلطن ــة به ــدف �إج ــادة �أى مـن اللغ ــات
الأجنبية �أن يكون للح�صول على م�ستوى ال متنحه جهات التدريب داخل
ال�سلطنة .
املـــادة ( : )95ي�شرتط فيمن ير�شح للتدريب ما ي�أتى :
� - 1أن يكون م�ستوفيا �شروط االلتحاق بالربنامج التدريبى .
� - 2أن يجيد اللغة التى يتطلبها الربنامج التدريبى .
وتق ــوم وح ــدة �شـ ـ�ؤون املوظفي ــن ب�إع ــداد ق ــرار ب�إيف ــاد املوظ ــف للتدري ــب
يت�ضمن مدته ومكانه  ،على �أن يعتمد هذا القرار من رئي�س الوحدة .
املـــادة ( : )96تعد وحدة �شـ ـ ـ�ؤون املوظفي ــن ق ــرارا بتف ــرغ املوظف الذى يوفــد فــى بعثة
�أو منحة درا�سية  ،يت�ضمن البيانات الآتية :
�أ  -رقم وتاريـ ــخ قـ ــرار جلنة البعثـ ــات بالإيفاد � ،أو تاريخ موافقة وزارة
التعلي ــم العالـ ــى عل ــى املنح ــة الدرا�سيـ ــة �إذا كانــت مقدمــة من غيــر
م�ؤ�س�سات التعليم العاىل بال�سلطنة .
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ب  -م�ستوى الدرا�سة بالبعثة �أو املنحة ومدتها ومكانها .
ج  -ا�سم اجلهة التى �سيلحق املوظف للدرا�سة بها .
ويجب �أن يعتمد القرار من رئي�س الوحدة  ،و�أن تر�سل �صورة منه �إىل
وزارة التعليم العاىل .
الف�صل العا�شر
الإجـــازات
املـــادة ( : )97حت�سب �أر�صـدة املوظفي ــن مــن �إجازاته ــم االعتيادي ــة عن كل �سنة  ،وتعد
وحـدة �ش�ؤون املوظفني خالل �شهر يناير بيانا بهذه الأر�صدة  ،كما تعد
برناجما زمنيا للقيام بالإجازات االعتيادية بعد الرجــوع �إىل املديري ــات
�أو الدوائر املخت�صة .
املـــادة ( : )98على املوظف �أن يقدم طلبا بالإجازة االعتيادية قبل التاريخ الذى يحدده
للقيام بها بوقت كاف  ،وعلى الرئي�س املبا�شر �أن يحيل هذا الطلب �إىل
وحدة �ش�ؤون املوظفني للإفادة عن مدى ا�ستحقاق املوظف ملدة الإجازة
املطلوبة حتى التاريخ املذكور فى طلبه  ،ويرفع الطلب بعد حتديد مدة
الإجازة امل�ستحقة وموافقة الرئي�س املبا�شر على منحها لالعتماد  ،ويكتفى
مبوافقة الرئي�س املبا�شر �إذا كان برنامج الإجازات االعتيادية معتمدا من
قبل .
املـــادة ( : )99على املوظف الذى �صرح لــه ب�إجازة اعتيادي ـ ــة �أن يحـ ــرر قب ــل قيامه به ــا
ما يفيد تاريخ بـدء وانتهـاء الإجازة وعنوانه خالل هذه الفرتة وذلك على
النموذج املعد لهذا الغر�ض .
وتعد وحدة �ش�ؤون املوظفني عند عودة املوظف من الإجازة ما يفيد ذلك .
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املــادة ( � : ) 100إذا �أراد املوظـ ــف مد �إجازت ــه االعتيادية  ،وجب عليه �أن يبلـغ جهة عمله
كتابــة بذلك خالل الأ�سبوع الأخري من الإجازة  ،ف�إذا متت املوافقة على
طلبه ح�سبت املدة اجلديدة من �أول يوم عمل تال للإجازة التى متتع بها .
املــادة (  : ) 101تكون مواعيد الإجازة االعتيادية لهيئات التدري�س والتدريب والإ�شراف
والوظائـ ــف املرتبطة به ــا باملدار�س واملعاه ــد والكليـ ــات خـ ــالل الإجازة
الدرا�سية  ،وحتدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير املخت�ص .
املــادة (  : ) 102يكـ ــون ع ــالج املوظــف ومنح ــه �إج ــازة مر�ضي ــة عن طري ــق امل�ست�شفيـ ـ ــات
واملراكز واملجمعات ال�صحيــة احلكومي ــة وامل�ؤ�س�سات ال�صحي ــة اخلا�ص ــة ،
وعل ــى املوظف �أن يتبع ما ي�أتى :
�أ � -أن يخطر جهة عمله مبر�ضه قبل �أن يتوجه �إىل �إحداها ما مل يكن
ذلك فى غري �أوقات العمل الر�سمية         .
ب � -أن يقدم فى حالة منحه �إجازة مر�ضية ما يفيد ذلك               .
ويعتـد بكامــل م ــدة الإج ــازة املر�ضي ــة �إذا منح ــت من �أحـ ــد امل�ست�شفيـات
�أو املراكـز �أو املجمعــات ال�صحية احلكوميــة �أو امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
التى ي�صدر بتحديدها قرار مـن وزيـر ال�صحـة  ،ف�إذا منحـت مـن م�ؤ�س�س ــة
غري مدرجة �ضمن امل�ؤ�س�سات التى يحددها هذا القرار اعتد مبا ال يزيد
على ثالثة �أيام .
ويتعني �أن تكون الإجازة  -فى جميع الأحوال  -معتمدة من اجلهة الطبية
املخت�صة .
املــادة (   : ) 103يعتد بالإجــازة املر�ضي ــة الت ــى متنـ ــح للموظـ ــف فى حالـ ــة مر�ض ــه خـ ــارج
ال�سلطنة  ،على �أن يبلغ جهة عمله مبر�ضه ومبدة الإجازة التى منحت له
وال�شهادة الطبية التى تفيد ذلك عند عودته .
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وي�شرتط لالعتداد بهذه ال�شهادة �أن تكون معتمدة من اجلهة الطبية
الر�سمية بالبلد الذى عولج فيه املوظف وم�صدقا عليها من �سفارة
ال�سلطنة � -إن كان لها �سفارة بهذا البلد  -ومعتمدة من وزارة ال�صحة
بال�سلطنة .
املــادة (   : ) 104تلتزم احلكومة بنفقات عالج املوظف خارج ال�سلطنة كما تلتزم بتكاليف
الت�أمني ال�صحى بالدول التى يطبق فيها هذا النظام متى خ�ضع له
املوظف ب�شرط �أن يكون وجوده باخلارج ملهمة ر�سمية �أو منحة �أو �إجازة
درا�سية �أو دورة �أو منحة تدريبية .
وال تلتزم احلكومة بهذه النفقات فى حالة املنحة الدرا�سية �أو التدريبية
�إذا حتملت اجلهة املانحة ذلك .
وعلى املوظف �أن يقدم �إىل جهة عمله الأوراق املثبتة لنفقات العالج مبا
فى ذلك الإقامة بامل�ست�شفيات وتكاليف العمليات اجلراحية وما يفيد
خ�ضوعه للت�أمني ال�صحى  ،على �أن يكون ذلك م�صدقا عليه من �سفارة
ال�سلطنة � -إن كـان لهـا �سفارة بالبلد الذى عولج فيه  -ومعتمدا من وزارة
ال�صحة بال�سلطنة                        .
املــادة (  : ) 105ال تلت ــزم احلكوم ــة بنفق ــات تقويـ ــم �أو تركيـ ــب الأ�سن ــان �أيا ك ــان نوعه ــا
�أو بقيمـة النظـارات الطبيـة ومـا فـى حكمها �أو بالأطراف ال�صناعية �إال �إذا
كان �أى من ذلك ب�سبب ت�أدية مهام الوظيفة .
املــادة (  : ) 106يكون منح املوظف �إجازة خا�صة ملرافقة مري�ض للعالج بال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن يثبت مر�ض املراد مرافقته .
ب � -أن تق�ضى ظروف مر�ض املراد مرافقته ترقي ــده فى امل�ست�شفى �إذا
كانت املرافقة داخل ال�سلطنة بناء على ما تقرره اجلهة الطبية
املخت�صة .
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ج � -أن يكون املوظ ــف زوج ــا للمري ــ�ض �أو قريبـ ــا له من الدرج ــة الأولـ ــى
�أو الدرجة الثانية  ،على �أن يثبت ذلك مب�ستند ر�سمى  ،وي�ستثنى من
ذلك حالة املرافقة للعالج من �إ�صابة عمل .
د  -ال ي�شرتط فى حالة مرافقة املري�ض للعالج خارج ال�سلطنة �أن يكون
املوظف زوجا للمري�ض �أو قريبا له من الدرجة الأوىل والثانية �إذا
اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
هـ � -أال يزيد عدد املرافقة على ثالث مرات فى ال�سنة    .
وفى جميع الأحوال يجب على املوظـف �أن يقـدم عقـب عودته �إىل جهة
عمله �شهادة من اجلهة التى 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 �سفارة فى البلد الذى مت
العالج به .
املــادة (  : ) 107متن ــح الإجـ ــازة اخلا�صـ ــة طبقـا للمادة ( ) 80من القان ــون لتغطي ــة فت ــرة
ما قبل الوالدة بتو�صية من اجلهة الطبية املخت�صة على �أال تتجاوز مدتها
ع�شــرة �أيام  ،ومتنح باقى مدة هذه الإجازة من تاريخ الوالدة .
املــادة (  : ) 108مينح املوظف الذى يتم اختيـاره لتمثيل ال�سلطنة فى الأن�شطة الريا�ضية
والثقافية �أو للم�شاركة فى االحتفاالت الر�سمية �إجازة خا�صة براتب
كامل ملدة ال تزيد على املدة ال�ضرورية التى حتددها اجلهة املخت�صة
ويدخل فى هذه املدة مدة الإعداد وال�سفر �إذا ا�ستلزم الأمر ذلك  ،على �أن
يراعى احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه فى الفقرة التالية للإجازة بالن�سبة
لبع�ض هذه الأن�شطة .
ومتنح الإجازة امل�شار �إليها فى حالة التمثيل الريا�ضى لالعبني واملدربني
واحلكام والإداريني والفنيني امل�شرتكني فى الأن�شطة الآتية :
�أ  -البطوالت الداخلية واخلارجية .
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ب  -املع�سكرات الداخلية واخلارجية للمنتخبات الوطنية  ،على �أال تزيد
مدة الإجازة على ثالثني يوما فى املع�سكر الواحد  ،وال تزيد على
ت�سعني يوما فى ال�سنة .
ج  -الدورات التدريبية فى جماالت التدريب والتحكيم والإدارة  ،على �أال
تزيد مدة الدورة الواحدة على خم�سة و�سبعني يوما .
وي�شرتط �أال يزيد عدد الإداريني الذين يتم اختيارهم فى البطوالت
واملع�سكرات الداخلية واخلارجية امل�شار �إليها فى البندين ( �أ  ،ب )
ومن يتقرر �إحلاقهم بالدورات التدريبية امل�شار �إليها فى البند " ج "
على اثنني من كل وحدة .
د  -م�سابقة ك�أ�س جاللة ال�سلطان والدورى العام  ،متى كان املوظـف
م�شرتكا فى املباريات ب�شرط �أن يتطلب ذلك االنتقال مل�سافة تبعد
عن مقر النادى الذى ينت�سب �إليه املوظف مبا ال يقل عن مائة
وخم�سني كيلومرتا وعلى �أال تزيـد مدة الإجازة على يومني بالن�سبة
لكل مباراة طبقا للجداول الر�سمية للمباريات .
وفى جميع الأحوال ي�شرتط �أن تتقدم اجلهة املعنية بطلب �إىل جهة عمل
املوظف ملنحه الإجازة قبل موعد �أى من الأن�شطة امل�شار �إليها بوقت كاف .
املــادة (  : ) 109ي�شرتط ملنح املوظف �إجازة براتــب كامل للدرا�س ــة على نفقت ــه اخلا�ص ــة
ما ي�أتى :
� - 1أال يكون معينا بطريق التعاقد .
� - 2أن يكون مقيدا للدرا�سة فى �إحدى اجلامعات �أو الكليات �أو املعاهد
املعرتف بها من اجلهات املخت�صة بال�سلطنة .
� - 3أن يقدم رفق طلب الإجازة �إفادة بقيده وباملدة املقررة للح�صول على
امل�ؤهل العلمى  ،على �أن يكون هذا امل�ؤهل من بني امل�ؤهالت املحددة
فى املادة (  ) 87من القانون �أو ما يعادلها .
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� - 4أن يكون قد �أم�ضى فى اخلدمة مدة ال تقل عن �سنة .
� - 5أن يكون تقرير تقومي �أدائه الوظيفى احلا�صل عليه قبل طلب الإجازة
مبرتبة جيد على الأقل .
� - 6أال تتجاوز مدة الإجازة املدة الكلية املحددة لالنتهاء من الدرا�سة .
� - 7أال متنح الإجازة للح�صول على ذات امل�ؤهل �إال ملرة واحدة طوال مدة
خدمة املوظف فى وحدات اجلهاز الإدارى للدولة .
� - 8أال تكون الإجازة قد �سبق منحها من �أى من وحدات اجلهاز الإدارى
للدولة ثم �ألغى القرار ال�صادر مبنحها لأحد الأ�سباب املن�صو�ص
عليها فى املادة ( )110عدا ال�سبب املبني فى البند ( . ) 6
املــادة (  : ) 110على الوحدة �أن تلغى القرار ال�صادر مبنح الإجازة الدرا�سية املن�صو�ص
عليها فى املادة ال�سابقة فى احلاالت الآتية :
� - 1إذا ر�سب املوظف �سنتني درا�سيتني متتاليتني �أو ما ي�ساويهما بنظام
ال�ساعات املعتمدة .
� - 2إذا انق�ضت املدة الكلية املحددة لالنتهاء من الدرا�سة دون احل�صول
على امل�ؤهل العلمى .
� - 3إذا با�شر عمال �أو مار�س ن�شاطا حتظره قوانني ال�سلطنة �أو قوانني
بلد الدرا�سة وا�ستمر فى ذلك وفق ما تفيد به جهات الإ�شراف رغم
�إنذاره مبعرفة جهة عمله .
� - 4إذا قام بتغيري اجلامعة �أو بلد الدرا�سة �أو نوع التخ�ص�ص دون موافقة
جهة عمله .
� - 5إذا ثبت تخلفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول وفقا ملا تفيد به جهات
الإ�شراف رغم �إنذاره مبعرفة جهة عمله .
� - 6إذا طلب املوظف �إلغاء الإجازة لظروف �صحية �أو اجتماعية متنعه
من اال�ستمرار فى الدرا�سة و�أثبت للوحدة ذلك .
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املــادة (  : ) 111ا�ستثناء من املادة ال�سابقـة يجــوز للوح ــدة متدي ــد الإج ــازة الدرا�سية فى
احلاالت الآتية :
� - 1إذا كان ر�سوب املوظف فى ال�سنة النهائية  ،وكان نظام الدرا�سة ي�سمح
با�ستمرار االنتظام فيها  ،على �أن يكون متديد الإجازة ل�سنة درا�سية
واحدة �أو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .
�أما �إذا كان نظام الدرا�سة ال ي�سمح �إال بدخول االمتحان دون ا�ستمرار
االنتظام فيها  ،منح املوظف �إجازة لأداء االمتحان وفقا للمادة ( ) 88
من القانون مع عدم الإخالل بحكم البند ( ) 3من املادة ( ، )113و�أال
متنح هذه الإجازة براتب كامل �إال ملرة واحدة .
ومينح املوظف �إجازة لأداء االمتحان وفقا للفقرة ال�سابقة ولو كانت
املدة املقررة للح�صول على امل�ؤهل العلمى الذى ر�سب فيه �سنة واحدة
�أو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .
� - 2إذا انق�ضت املدة الكلية امل�شار �إليها فى البند ( )2من املادة ال�سابقة
وكانـت املدة الباقي ــة للح�صـ ــول على امل�ؤهـ ــل �سنــة درا�سيـ ـ ــة واحـ ـ ــدة
�أو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة  ،على �أن يكون متديد الإجازة
مبا ال يجاوز هذه املدة .
� - 3إذا كان احل�صول على املاج�ستري �أو الدكتوراة ي�ستلزم متديد الإجازة
�سنة درا�سية واحدة �أو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .
� - 4إذا وافق ـ ــت الوحـ ــدة على تغيي ـ ــر اجلامع ــة �أو بلد الدرا�سـ ــة �أو نـ ــوع
التخ�ص�ص  ،على �أن يكون متديد الإجازة تبعا لذلك ل�سنة درا�سية
واحدة �أو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .
وي�شرتط ملوافقة الوحدة على تغيري �أى من ذلك �أال يكون قد انق�ضى
من الدرا�سة �إال �سنة واحدة �أو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .
املــادة (  : ) 112ا�ستثناء من حكم البند (  ) 8من املادة (  ) 109يجوز منح املوظف الإجازة
الدرا�سية ملرة �أخرى �إذا �ألغى القرار ال�صادر مبنحها لل�سبب املن�صو�ص
عليه فى البنــد ( ) 6من املــادة (  ) 110وذلك للح�ص ــول على ذات امل�ؤهــل
�أو على م�ؤهل �آخر .
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املــادة (  : ) 113ي�شرتط ملنح املوظف �إجازة براتب كامل لأداء االمتحان ما ي�أتى :
� - 1أن يكون مقي ــدا للدرا�سة فـ ــى �إحــدى اجلامعات �أو الكليات �أو املعاهـد
�أو املدار�س املعرتف بها من اجلهات املخت�صة بال�سلطنة .
� -2أن يقدم رفق طلب الإجازة �إفادة بقيده وباملدة املقررة لأداء االمتحان .
� - 3أال تتجاوز مدة الإجازة املدة املقررة لأداء االمتحان �إذا كان داخل
ال�سلطنة  ،و�أال تتجاوزها م�ضافا �إليها ثالثة �أيام قبل موعد بدء
االمتحـ ــان ويوم ــان عق ــب انتهائ ــه � ،إذا كان خ ــارج ال�سلطنــة على �أن
يدخل فى ح�ساب الأيام امل�ضافة يوما الإجازة الأ�سبوعية .
� - 4أال متنح الإجازة �إال مرة واحدة لكل امتحان من امتحانات ال�سنة
الدرا�سية الواحدة .
ويجوز  -ا�ستثناء  -منح الإجازة ملرة �أخرى لأداء �أى من امتحانات ال�سنة
الدرا�سية التى مينح امل�ؤهل العلمى عقب �أدائها حتى ولو كانت مدة
الدرا�سة املقررة ملنحه �سنة واحدة .
وعلى املوظف �أن يقدم �إىل جهة عمله ما يفيد �أداء االمتحان بعد انتهاء
مدة كل امتحــان من امتحانـ ــات ال�سنة الدرا�سيــة و�إال وجــب م�ساءلت ــه
�إداريا .
املــادة (  : ) 114ت�ضاف �أيام �إجازات الأعياد واملنا�سبات �أو الإجازات الر�سمية التى تعلنها
اجلهات املخت�صة بالدولة �إىل ر�صيد الإجازة االعتيادية �سواء وقعت هذه
الإجازات فى �أول الإجازة االعتيادية امل�صرح بها للموظف �أو فى و�سطها
�أو فى نهايتها  ،وال تدخل الإجازة الأ�سبوعية �ضمن الإجازات امل�شار �إليها .
املــادة (  : ) 115ال حت�سـ ــب �إجازات الأعياد واملنا�سبات والإجازات الر�سميـ ــة الت ــى تعلنه ـ ــا
اجله ــات املخت�صة بالدولــة عدا الإج ــازة الأ�سبوعي ــة �ضمــن مدة غياب
املوظــف عن العمل ولو تو�سطت هذه الإجازات مدة الغياب �أو �أعقبتها .
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الف�صل احلادى ع�شر
�إ�صابـات العمــل
املــادة (  : ) 116على املوظـ ــف �إذا �أ�صي ــب ب�سب ــب العمل �أن يبلغ جهة عمله باحلادث الذى
ت�سبب فى �إ�صابته خالل مدة ال جتاوز �أ�سبوعا من تاريخ وقوع احلادث ،
وتعترب اجلهة قد �أبلغت باحلادث متى �أحيطت به من �أى م�صدر خالل
املدة امل�شار �إليها .
املــادة (  : ) 117على الوحدة التى يتبعها املوظف �أن تخطر ال�شرطة باحلادث خالل �أربع
وع�شرين �ساعة من تاريخ علمها بوقوعه لإجراء حتقيق ب�ش�أنه  ،و�أن
ت�سلم املوظف �أو من يرافقه �صورة من هذا الإخطار  ،وعليها �أن تبلـغ
اجلهة الطبيـة املخت�صـة لإجراء الك�شف الطبى على املوظف و�إعداد
تقرير بحالته .
امل ــادة (  : ) 118يبني التحقيق الذى يجرى فى �ش�أن احلادث ظروف وقوعه  ،ويجب �سماع
�أقوال املوظف عندما ت�سمح حالته بذلك  ،و�سماع �أقوال مندوب الوحدة
التى يعمل بها  ،و�أقوال ال�شهود .
ويجب �أن تت�ضمن مذكرة التحقيق ب�صفة خا�صة ما �إذا كان احلادث قد
وقع بتعمد من املوظف �أو نتيجة �سلوك فاح�ش ومق�صود منه .
املــادة (  : ) 119على الوحدة �إحالة املوظفني املعر�ضني للإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض املهنيـة
�إىل اجلهة الطبيـة املخت�صة لفح�صهم ب�صفة دورية  ،وعلى هذه اجلهـة
�أن تخطر الوحدة بحاالت الأم ــرا�ض املهنية التـى تظهر بني املوظفني
وحاالت الوفاة النا�شئة عنها .
املــادة (  : ) 120توفر احلكومة للم�صــاب اخلدمـ ــات الت�أهيلي ـ ــة الالزمـ ــة مب ــا ف ــى ذل ــك
الأطراف ال�صناعية والأجهزة التعوي�ضية وغريها طبقا ملا تقرره اجلهة
الطبية املخت�صة .
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املــادة (  : ) 121يكون مقدار تعوي�ض الإ�صابة على النحو الآتى :
�أ  -فى حالة الوفاة �أو العجز الكلى امل�ستدمي :
ما يع ـ ــادل رات ـ ـ ــب اثن ــى ع�ش ــر �شهـ ــرا ومب ــا ال يقل عن خم�س ــة ع�شـ ــر
�ألف ريال .
ب  -فى حالة العجز اجلزئى امل�ستدمي :
يقدر التعوي�ض بنف�س ن�سب العجز املبين ــة فى امللحــق رقـ ـ ـ ــم (  ) 9من
قيمة التعوي�ض امل�ستحق فى حالة الوفاة �أو العجز الكلى امل�ستديـ ــم
املن�صو�ص عليــه فى البند ( �أ ) .
و�إذا لـ ــم يكـ ــن العجز مما ورد بامللحــق امل�شــار �إليه تق ـ ــدر ن�سبتـه بن�سب ــة
ما �أ�صاب املوظف من عجز فى مقدرته على العمل  ،وحتدد هذه الن�سبة
بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة  ،ويح�سب التعوي�ض فى هذه احلالة
طبقا للقاعدة املن�صو�ص عليها فى البند ( ب ) .
و�إذا كانـت الإ�صابة ب�سبب �أحد الأمرا�ض املهنية قدرت ن�سبة العجز بقرار
من اجلهة الطبية املخت�صة  ،ويح�سب التعوي�ض فى هذه احلالة طبقا
للقاعدة املن�صو�ص عليها فى البند ( ب ) .
املــادة ( � : ) 122إذا ن�ش�أ عن الإ�صابة ت�شويه بدنى م�ستدمي ا�ستحـق املوظف تعوي�ضا عن
ذلك الت�شويه بنف�س ن�سبة الت�شويه التى تقررها اجلهـة الطبية املخت�صة
من قيمة التعوي�ض امل�ستحق فى حالة الوفاة �أو العجز الكلى امل�ستدمي
املن�صو�ص عليه فى البند ( �أ ) من املادة ال�سابقة .
املــادة (  : ) 123على الوحدة �صرف التعوي�ض امل�ستحـ ــق ع ــن �إ�صاب ــة العم ــل للموظ ـ ــف
�أو للم�ستحقني عنه فى مدة ال جتاوز �شهرا من تاريخ الوفاة �أو حتديد
ن�سبة العجز .
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الف�صل الثانى ع�شر
�إجراءات امل�ساءلة الإدارية والتظلمات
املــادة ( � : ) 124إذا ن�س ـ ــب �إلـى املوظ ـ ــف ارتك ــاب خمالف ــة � ،أع ــد الرئي�س املبا�شر مذكرة
تت�ضمن املخالفة وا�سم املوظف املن�سوبة �إليه ووظيفته ودرجتـه  ،وذلك
للعر�ض على رئي�س الوحدة لإحالة املوظف للتحقيق .
و�إذا كانــت م�صلحـة التحقيــق تقت�ضـى وقف املوظف عن العمل  ،وجب �أن
تت�ضمن املذكرة امل�شار �إليها بيان مربرات الوقف ومدته  ،ف�إذا ثبت جدية
هذه املربرات تعني �أن تت�ضمن املوافقة على �إحالة املوظف للتحقيق وقفه
عن العمل للمدة التى يتطلبها التحقيق معه على �أال تتجاوز هذه املدة
ثالثة �أ�شهر .
ويجب �أن تخطر وحدة �ش�ؤون املوظفني املوظف بذلك  ،على �أن يت�ضمن
الإخطار املخالفة املن�سوبة �إليه  ،ويجب وقفه عن العمل من التاريخ الذى
حدد لذلك .
املــادة (  : ) 125يتوىل التحقيـ ــق �شاغل ــو الوظائ ــف التخ�ص�صي ــة بالدوائـ ــر القانونيـ ــة ،
ويجريه فى الوحدات التى ال يوجد بها دوائر قانونية من يكلفه رئي�س
الوحدة بذلك  ،على �أال تقل درجة وظيفة املحقق عن درجة وظيفة املحال
للتحقيق .
ويتوىل التحقيق مع موظفى املديريات وغريها من التق�سيمات الإدارية
باملناطق موظفو الدوائر القانونية الذين يعملون فى هذه املناطق  ،و�إال
�أجراه من يكلف بذلك وفقا حلكم الفقرة ال�سابقة .
وتقوم مقام الدوائر القانونية املكاتب وغريها من التق�سيمات التى
متار�س اخت�صا�صات ومهام هذه الدوائر .
املــادة (  : ) 126علـى املحقـق فـور تلقيه قـرار �إحالـة املوظـف للتحقيـق � ،أن يحــرر حم�ضـرا
يثبـ ــت فيـ ــه  -ف�ضــال عــن البيان ــات الوظيفي ــة اخلا�صــة باملحقق  -تاريـخ
�صـدور ه ــذا القــرار  ،وال�سلطـ ــة التــى �أ�صدرت ــه  ،وتاريــخ وروده �إلي ــه ،
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واملخالفة مو�ضوع التحقيق  ،وا�سم املوظف املن�سوبة �إليه  ،وبيان حالته
الوظيفية  ،وملخ�صا عن الأوراق املرفقة بالقرار .
وعلى املحقق �أن يخطر املوظف املحال �إىل التحقيق مبا هو من�سوب �إليه
وبتاريخ �سماع �أقواله .
املــادة (  : ) 127على املحقق �أن يفتــح حم�ضـ ــرا للتحقيق فى اليــوم الذى حت ــدد ل�سمـ ــاع
�أقوال املوظف املحال يت�ضمن ما ي�أتى :
�أ� -إثبـات ح�ضـور � -أو عـدم ح�ضور  -املوظف امل�ستدعى للتحقيق  ،و�إثبات
بياناته الوظيفية  ،وتاريخ �إخطاره باال�ستدعاء للتحقيق .
ب � -إحاطة املوظف الــذى يجرى معـه التحقيق مبو�ضوع املخالفة حمل
التحقيق  ،و�إثبات ما يوجه �إليه من �أ�سئلة و�سماع �أقواله  -دون ميني -
واثبات ما يجيب به .
ويجب �أال تخرج الأ�سئلة عن مو�ضوع التحقيق و�أن يعطى املحال
الفر�صة الكاملة لإبداء وجهة نظره و�أوجه دفاعه .
ج � -سماع �أقوال من ي�ستدعى �سري التحقيق �سماع �أقواله وذلك بعد
�إثبات بياناته الوظيفية وتاريخ �إخطاره باال�ستدعاء  ،على �أن يعطى
الفر�صة الكاملة للإدالء ب�شهادته .
د -مواجهة املحال ب�أقوال ال�شهود  ،و�إثبات �أقواله ب�ش�أنها .
هـ� -إثبات ما يقدم من �أوراق وم�ستندات �أو ما يطلع عليه املحقق منها ،
على �أن يرفق �صورا منها باملح�ضر �إن كان ذلك ممكنا .
و -توقيــع املحال وغريه ممن �سمع املحقق �أقوالهم على املح�ضر  ،و�إذا
رف�ض �أحدهم التوقيع �أثبت ذلك باملح�ضر و�أثبتت �أ�سبابه �إن �أبديت .
ز � -إثبـ ــات انته ــاء التحقي ــق فى �آخ ــر حم�ض ــر عق ــب االنتهــاء من �أخــذ
الأقوال .
ويجب �أن يذيل املحقق جميع املحا�ضر بتوقيعه  ،و�أن يحرر عقب
انتهاء التحقيق مذكرة بنتيجته وفقا للمادة ( . ) 132
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املــادة ( � : ) 128إذا بدت للمحقق �أثناء التحقيق خمالفة �أخرى غري التى يجرى التحقيق
ب�ش�أنها  ،وجب عليه �إعداد مذكرة تت�ضمن حتديدا للمخالفة وا�سم املوظف
املن�سوبة �إليه ووظيفته ودرجته ومدى ارتباط هذه املخالفة باملخالفة
التى يجرى التحقيق ب�ش�أنها  ،وذلك للعر�ض على رئي�س الوحدة لإحالة
املوظف املن�سوبة �إليه للتحقيق �أو لإجرائه مع املوظف املحال �إن كانت
املخالفة من�سوبة �إليه .
املــادة ( � : ) 129إذا ر�أى املحقق �أن املخالفة املن�سوبة �إىل املوظف ت�شك ـ ـ ــل جرمي ــة جنائي ــة
وج ــب عليــه �إعداد مذكرة بذلك تعر�ض على رئيــ�س الوحـدة لإبالغ
ال�شرط ــة  ،وفى ه ــذه احلال ـ ــة يوق ــف التحقيـ ــق الإدارى �إىل �أن ينتهــى
التحقيق مع املوظف جنائيا  ،ف�إذا انتهى التحقيق �إىل �إحالة املوظف
للمحاكمة اجلزائية ا�ستمر وقف التحقيق الإدارى �إىل �أن ي�صدر حكم
نهائى فى الدعوى اجلزائية .
املــادة ( � : ) 130إذا �أحي ــل املوظ ــف للتحقيـ ــق دون وقف ــه عن العم ــل واقت�ض ــت م�صلح ـ ــة
التحقيق وقفه وجب على املحقق �إعداد مذكرة بذلك تت�ضمن مربرات
الوقف ومدته  ،ف�إذا ثبت جدية هذه املربرات �صدر قرار بوقفـه وفقا
للمادة ( )110من القانون  ،وال يجوز �أن تتجاوز مدة الوقف ثالثة �أ�شهر .
وفى جميع الأحوال �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق متديد فرتة الوقف
عن العمل لأكرث من الأ�شهر الثالثة امل�شار �إليها وجب على املحقق �إعداد
مذكرة بذلك تت�ضمن مربرات التمديد ومدته ال�ست�صدار قرار بتمديد
الفرتة من جمل�س امل�ساءلة املخت�ص قبل انتهاء مدة الوقف بوقت كاف .
وعلى وحدة �ش�ؤون املوظفني �إخطار املوظف بقرار وقفه �أو متديد وقفه
عن العمل .
املــادة ( � : ) 131إذا قـرر جمل�س امل�ساءلة وقف املوظف عن العمل �أو متديد وقفه  ،وجب
على �أمني �سر املجل�س �إخطار وحدة �ش�ؤون املوظفني بذلك وعلى هذه
الوحدة �أن تخطر املوظف بالقرار  ،ويجب تنفيذ قرار وقفه عن العمل
من التاريخ الذى حدد لذلك .
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املــادة (  : ) 132يعد املحقق بعد االنتهاء من التحقيق مذكرة تت�ضم ــن ملخ�صــا ب�أق ــوال
املحال و�أقوال ال�شهود �إن وجدوا  ،والنتيجة التى �أ�سفر عنها التحقيق ،
ويجـ ــب �أن تعــر�ض املذكـ ــرة على رئي ــ�س الوح ــدة لإ�ص ـ ــدار ق ــرار وفق ـ ــا
للمادة ( )117من القانون �إما بحفـ ــظ التحقي ــق �أو بتوقي ــع عقوب ــة من
العقوبات املن�صو�ص عليها فى املادة امل�شار �إليها على �أن يكون القرار
م�سببا �أو ب�إحالة املوظف �إىل جمل�س امل�ساءلة املخت�ص  ،على �أن ي�صدر
قرار الإحالة وفقا للمادة ( )124من القانون .
وفى جميع الأحوال يجب �أن ي�صدر القرار خالل خم�سة ع�شـر يوما على
الأكرث من تاريخ انتهاء التحقيق .
ويجوز �إذا كان خط�أ املوظف ي�سريا �أن يكتفى بلفت نظره .
ويق�صد بالرئي�س الأعلى فى حكم املادة ( )117امل�شار �إليها وكيل الــوزارة
�أو من فى حكمه  ،ويق�صد بالرئي�س املبا�شر فى حكم هذه املادة املدير
العام ومن فى م�ستواه �أو مدير الدائرة ومن فى م�ستواه �إذا مل يوجد
بالتق�سيم الإدارى م�ستوى مدير عام .
املــادة (  : ) 133على �أمني �سر جمل�س امل�ساءلة املخت�ص �أن يقيد قرارات �إحالة املوظفني
�إىل املجل�س فى ال�سجل املعد لهذا الغر�ض فور ورودها �إليه و�أن يعد بيانا
بها  ،ويجب �أن يثبت فى هذا ال�سجل رقم قرار الإحالة وتاريخه وا�سم
املوظف �أو املوظفني املحالني  ،ووظيفة كل منهم ودرجته  ،واملخالفات
املن�سوبة �إليهم .
وعلى �أمني �سر املجل�س �أن يعد ملفا با�سم املوظف �أو املوظفني املحالني
يودع فيه قرار الإحالة وحما�ضر التحقيقات التى �أجري ــت فى �شـ�أن
املخالفات املن�سوبة �إليهم  ،ومذكرة املحقق بنتيجة التحقيق  ،وغري ذلك
من الأوراق املرفقة بالقرار .
املــادة (  : ) 134على �أمني �سر جمل�س امل�ساءل ــة املخت�ص �أن يعر�ض امللــف امل�ش ــار �إليــه فى
املادة ال�سابقة على رئي�س املجل�س خالل ثالثة �أيام على الأكرث من تاريخ
تلقى قرار الإحالة ليحدد موعد بدء امل�ساءلة  ،ويجب �أال يتجاوز هذا
املوعد �أ�سبوعني من التاريخ املذكور .
اجلريدة الر�سمية العدد ()922

- 51 -

وعلى �أمني �سر جمل�س امل�ساءلة املخت�ص �إخطار املوظف �أو املوظفني
املحالني بتاريخ بدء م�ساءلتهم على �أن يت�ضمن الإخطار حتديدا وا�ضحا
للمخالفة املن�سوبة �إليهم وذلك قبل موعد بدء امل�ساءلة ب�سبعة �أيام على
الأقل .
وتكـون جميع �إخطـارات جملـ�س امل�ساءلــة بخطابـات ر�سمية  ،ويخطر
املوظف على عنوان عمله  ،ف�إذا كان موقوفا �أو منقطعا عن العمل �أخطر
على عنوانه الثابت فى ملف خدمته �أو �أى عنوان �آخر يكون قد �أخطر به
جهة عمله .
املــادة (  : ) 135على املوظف �أن يح�ضر جل�سات امل�ساءلة بنف�سه و�أن يبدى دفاعه كتابة ،
ولـه �أن ي�ستعني بوكيل و�أن يطلب ا�ستدعاء ال�شهود ل�سماع �أقوالهم .
و�إذا امتنع املوظف عن ح�ضور جل�سات امل�ساءلة رغم �إخطاره وفقا للمادة
ال�سابقة �إخطارا �صحيحا ا�ستمر املجل�س فى �إجراءات امل�ساءلة  ،وال يجوز
اعتبار امتناعه عن احل�ضور اعرتافا باملخالفة املن�سوبة �إليه �أو �سببا
م�شددا للعقوبة فى حالة �إدانته .
وعلى �أمني �سـر املجل�س  -فى جميع الأحوال � -أن يحرر حما�ضر جلل�سات
امل�ساءلة يثبت فيها ما مت من �إجراءات وما �أجرى من حتقيقات وما اتخذ
من قرارات  ،ويجب �أن توقع هذه املحا�ضر من رئي�س و�أع�ضاء املجل�س
و�أمني ال�سر  ،و�أن يوقع ما �أدىل به من �أقوال من ذوى ال�ش�أن .
املــادة (  : ) 136للموظ ـ ــف حق االطـ ــالع على حما�ضـ ــر اجلل�سات فى املوع ـ ــد الذى يحدد
لذلك من قبل رئي�س املجل�س  ،واالطالع على التحقيقات التى �أجريت
معه قبل �إحالتــه �إىل جملـ ــ�س امل�ساءل ــة  ،وله حـ ــق احل�ص ــول على �ص ــورة
مما �أجرى معه من حتقيقات .
املــادة ( �  : ) 137إذا ا�ستوجبت امل�ساءلة اال�ستعانة بخبري فى بع�ض امل�سائـ ــل الفني ــة املتعلق ــة
باملخالفة  ،كان للمجل�س �أن ينتدب من يراه لإبداء الر�أى الفنى فى هذه
امل�سائل  ،على �أن يكون اخلبري من بني موظفى الوحدات احلكومية .
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املــادة (  : ) 138على جمل�س امل�ساءلة املخت�ص �أن ي�صدر قراره على وجه ال�سرعة  ،ويجب
�أن يكون القرار م�سببا .
وعلى �أمني �سر املجل�س �أن يخطر املوظف ووحدة �ش�ؤون املوظفني ب�صورة
من القرار خالل يومني على الأكرث من تاريخ �صدوره  ،ويجــب على
الوحدة تنفيذ القرار فور �إخطارها به .
املــادة (  : ) 139يجب �أن تكون العقوبة متنا�سبة مع املخالفة ودرجة ج�سامتها �سواء كان
توقيعها من رئي�س الوحدة �أو من جمل�س امل�ساءلة .
املــادة (  : ) 140يقدم التظلم من قرار العقوبة الذى ي�صدر من رئي�س الوحدة �أو الرئي�س
الأعلى �أو الرئي�س املبا�شر وفقا للمادة (  ) 117من القانون �إىل وحدة
�ش�ؤون املوظفني  ،با�سم رئيــ�س الوح ــدة ويج ــب �أن ي�شتمل التظل ــم على
ما ي�أتى :
 - 1ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته .
 - 2القرار املتظلم منه وتاريخ �صدوره وتاريخ علم املتظلم به واملخالفة
التى �صدر القرار ب�ش�أنها والأ�سباب التى ي�ستند �إليها املتظلم .
ويجب �أن يكون التظلم مذيال بتوقيع املتظلم وتاريخ تقدميه  ،و�أن يكون
مرفقا ب�صورة من القرار املتظلم منه .
وللمتظلم �أن يرفق بتظلمه ما يراه من م�ستندات .
املــادة (  : ) 141علـ ــى املوظ ــف املخت ــ�ص بوحـ ــدة �شـ ـ�ؤون املوظفني �أن يقيد التظلم ــات فى
�سجل التظلمات برقم مت�سل�سل فور تقدميها  ،و�أن يثبت فى هذا ال�سجل
ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته  ،ورقم القرار املتظلم منه وتاريخ �صدوره
والعقوبة التى ن�ص عليها  ،واملخالفة التى �صدر ب�ش�أنها  ،كما يجب �أن
يثبت بيانا بامل�ستندات املرفقة بالتظلم .
وعلى املوظف املخت�ص �أن يعد ملفا برقم التظلم املثبت بال�سجل وا�سم
املتظلم  ،و�أن يودع فيه التظلم وما �أرفق به من م�ستندات .
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املــادة (  : ) 142على املوظف املخت�ص �أن يحيل ملف التظلم �إىل الدائرة القانونية �أو �إىل
املكاتب �أو غريها من التق�سيمات التى متار�س اخت�صا�صات ومهام هذه
الدائرة � ،أو �إىل من يكلف بذلك فى الوحدات التى ال توجد بها دوائر
قانونية �أو تق�سيمات تقوم مقامها .
وعلى الدائرة القانونية �أو غريها من التق�سيمات امل�شار �إليها  -بعد �ضم
التحقيقات وغريها من امل�ستندات التى �صدر القرار املتظلم منه فى
�ضوئها  -بحث التظلم على �أن يعد املخت�ص ببحثه مذكرة تت�ضمن الآتى :
 - 1ملخ�صا بوقائع املو�ضوع وعلى وجه اخل�صو�ص املخالفة التى ن�سبت
�إىل املوظف والأ�سباب التى بنى عليها القرار املتظلم منه وتاريخ علم
املوظف بهذا القرار  ،وتاريخ تقدمي التظلم  ،والأ�سباب التى ي�ستند
�إليها املتظلم .
 - 2النتيجة التى �أ�سفر عنها بحث التظلم من حيث ال�شكل واملو�ضوع .
املــادة (  : ) 143يجب �أن تعر�ض مذكرة بحث التظلم مرفقا بها ملف التظلم والتحقيقات
وغريها من امل�ستندات امل�شار �إليها فى املادة ال�سابقة على رئي�س الوحدة
لإ�صدار القرار ب�ش�أن التظلم  ،ويكون القرار �إما برف�ض التظلم �أو ب�سحب
القرار املتظلم منه �أو بتعديله �إىل عقوبة �أخف  ،على �أن ي�صدر القرار فى
جميع الأحوال خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم .
وعلى املوظف املخت�ص بوحدة �ش�ؤون املوظفني �أن يقيد ما ت�ضمنه القرار
ال�صادر فى �ش�أن التظلم فى �سجل التظلمات  ،و�أن يخطر املتظلم ب�صورة
من القرار خالل ثالثة �أيام على الأكرث من تاريخ �صدوره .
املــادة (  : ) 144يقدم التظلم من قرار العقوبة الذى ي�صدر من جمل�س امل�ساءلة الإدارية
�إىل �أمني �سر املجل�س املركزى للم�ساءلة الإدارية با�سم رئي�س املجل�س .
على �أن يكون التظلم على النحو املن�صو�ص عليه فى املادة ( ، ) 140وعلى
�أمني �سر املجل�س �أن يقيد التظلمات فور تقدميها برقم مت�سل�سل فى
ال�سجل املعد لهذا الغر�ض  ،و�أن يثبت فى هذا ال�سجل البيانات املن�صو�ص
عليها فى املادة (  ) 141و�أن يعد ملفا برقم التظلم املثبت فى ال�سجل
امل�شار �إليه وا�سم املتظلم يودع فيه التظلم وما �أرفق به من م�ستندات .
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املــادة (  : ) 145على �أمني �سـر املجل�س املركـ ــزى للم�ساءل ــة الإدارية �أن يق ــوم ب�ضـ ــم ملف
امل�ساءلة اخلا�ص باملتظلم من جمل�س امل�ساءلة الإدارية الذى �أ�صدر القرار
املتظلم منه �إىل ملف التظلم  ،و�أن يحيلهما �إىل املجل�س املركزى للم�ساءلة
الإدارية للنظر فى التظلم والبت فيه .
ويكون البت فى مو�ضوع التظلم �إما برف�ضه �أو ب�إلغاء القرار املتظلم منه
�أو بتعديله �إىل عقوبة �أخف  ،وفى جميع الأحوال يجب �أن ي�صدر القرار
فى �ش�أن التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وعلى �أمني �سر املجل�س �أن يقيد ما ت�ضمنه القرار ال�صادر فى �ش�أن التظلم
فى ال�سجل امل�شار �إليه فى املادة ال�سابقة  ،و�أن يخطر املتظلم ب�صورة من
القرار خالل ثالثة �أيام على الأكرث من تاريخ �صدوره .
املــادة (  : ) 146يقدم التظلم من قرار العقوبة الذى ي�صدر من املجل�س املركزى للم�ساءلة
الإدارية �إىل �أمني �سر املجل�س با�سم رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية  ،على
�أن يكون التظلم على النحو املن�صو�ص عليه فى املادة (. ) 140
وعلى �أمني �سر املجل�س �أن يقيد التظلمات فور تقدميها برقم مت�سل�سل فى
ال�سجل املعد لهذا الغر�ض  ،و�أن يثبت فى هذا ال�سجل البيانات املن�صو�ص
عليها فى املادة ( )141و�أن يعد ملفا للتظلم على النحو املن�صو�ص عليه
فى املادة ( . )144
املــادة (  : ) 147على �أمني �ســر املجل ــ�س املرك ــزى للم�ساءل ــة الإداري ــة �أن يقوم ب�ضم ملف
امل�ساءلة اخلا�ص باملتظلم �إىل ملف املتظلم  ،و�أن يحيلهما �إىل الدائرة
القانونية بوزارة اخلدمة املدنية لبحث التظلم و�إعداد مذكرة ب�ش�أنه على
النحو املن�صو�ص عليه فى املادة (. )142
ويجب �أن تعر�ض املذكرة  -مرفقا بها امللفات امل�شار �إليها  -على رئي�س
جمل�س اخلدمة املدنية لإ�صدار القرار ب�ش�أن التظلم  ،ويكون القرار �إما
برفــ�ض التظلم �أو ب�إلغاء القـ ــرار املتظلم منه �أو بتعديلـ ــه �إىل عقوب ــة
�أخ ــف  ،على �أن ي�صدر القرار فى جميع الأحوال خالل ثالثني يوما من
تاريخ تقدمي التظلم .
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وعلى �أمني �سر املجل�س املركزى للم�ساءلة الإدارية �أن يقيد ما ت�ضمنه
القرار ال�صادر ب�ش�أن التظلم فى ال�سجل امل�شار �إليه فى املادة ال�سابقة  ،و�أن
يخطر املتظلم ب�صورة من القرار خالل ثالثة �أيام على الأكرث من تاريخ
�صدوره .
الف�صل الثالث ع�شر
انتهــــاء اخلدمـــــــة
املــادة (    : ) 148تقوم وحدة �ش�ؤون املوظفني ب�إخطار املوظف بتاريخ بلوغه ال�سن القانونية
للإحالة �إىل التقاعد قبل بلوغ ال�سن ب�ستة �أ�شهر على الأقل .
وتعد الوحدة املذكورة قرارا ب�إنهاء اخلدمة قبل تاريخ انتهائها بثالث ــة
�أ�شهر  ،على �أن ي�صدر هذا القرار خالل خم�سة ع�شر يوما من بداية
الأ�شهر الثالثة امل�شار �إليها .
املــادة (  : ) 149ي�سلم املوظف �صورة من قرار �إنهاء اخلدمة  ،وتودع �صورة منه فى ملف
خدمته  ،وتر�سل ثالثة مع بقية الأوراق والنماذج املعدة لهذا الغر�ض �إىل
�صندوق تقاعد موظفى اخلدمة املدنية خالل �أ�سبوع على الأكرث من
تاريخ اعتماد القرار وذلك التخاذ �إجراءات �صرف م�ستحقات ما بعد
اخلدمة .
كما تر�سـل �أخـرى �إىل اجلهة املخت�صة ل�صرف منحة نهاية اخلدمة على �أن
يرفــق بها بي ــان ب�سنوات خدمة املوظف و�آخر راتب �أ�سا�سى كان يتقا�ضاه ،
وكذلك ل�صرف البدل النقدى عن ر�صيد �إجازاته االعتيادية �أو غري ذلك
من امل�ستحقات .
املــادة (   : ) 150تقـ ــوم وح ــدة �شـ ـ�ؤون املوظفيـ ــن ب�إعـ ــداد قـ ــرارات �إنه ــاء اخلدمة لأى من
الأ�سباب الأخرى املن�صو�ص عليها فى املادة ( )140من القانون فور حتقق
ال�سبب  ،ويجب �أن يبني القرار �سبب �إنهاء اخلدمة وتاريخ حتققه  ،و�أن
ي�صدر خالل �أ�سبوع على الأكرث من تاريخ حتقق هذا ال�سبب .
وتقوم الوحدة املذكورة ب�إخطار املوظف بقرار �إنهاء خدمته واتخاذ
الإجراءات الأخرى املن�صو�ص عليها فى املادة ال�سابقة .
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املــادة ( � : ) 151إذا توفى �أحد املوظفني غري العمانيني �أو �أحد �أفراد �أ�سرته املقيمني معه
( الزوجة �أو الأوالد دون �سن احلادية والع�شرين ) حتملت الوحدة التى
يعمل بها نفقات حتنيط ونقل اجلثمان وتذكرة �سفر مرافق �إىل موطن
املتوفى  ،وكذا نفقات نقل �أمتعته فى حدود مائة كيلو جرام .
و�إذا توفى �أحد موظفى الوحدة �أثناء تواجده فى اخلارج حتملت الوحدة
النفقات امل�شار �إليها  ،وذلك فى احلاالت الآتية :
� - 1إذا كان موفدا فى مهمة ر�سمية �أو للتدريب .
� - 2إذا كان مرخ�صا له بالدرا�سة على نفقته اخلا�صة �أو على نفقة
احلكومة .
� - 3إذا كان مرخ�صا له ب�إجازة لأداء االمتحان .
� - 4إذا كان معارا وكان نظام اجلهة املعار �إليها ال يكفل النفقات امل�شار
�إليها �أو ال يكفل كامل هذه النفقات .
املــادة (  : ) 152تتحمل الوحدة النفقات املن�صو�ص عليها فى املادة ال�سابقة  -عدا نفقات
نقل الأمتعة ال�شخ�صية � -إذا توفى �أحد �أفراد عائلة املوظف املقيمني معه
حال تواجده فى اخلارج لأحد ال�سببني املن�صو�ص عليهما فى البندين
( 2و )4من املادة املذكورة متى كان نظام اجلهة اخلارجية ال يكفل هذه
النفقات �أو ال يكفلها بالكامل  ،وال تتحمل الوحدة النفقات امل�شار �إليها
حال تواجد املوظف فى اخلارج لغري هذين ال�سببني .
و�إذا توفـ ــى �أحد املوظفني امل�شاركيـن  -وفقا للمادة (  ) 83من القانون -
فى الأن�شطة الريا�ضية �أو الثقافية فى اخلارج حتملت اجلهة املعنية
بالن�شاط داخل ال�سلطنة النفقات امل�شار �إليها .
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الف�صل الرابع ع�شـر
الوظائف امل�ؤقتة
املــادة (  : ) 153ال يجـ ـ ـ ــوز �إن�ش ـ ـ ــاء الوظائـ ــف امل�ؤقت ــة وفقـ ــا للمــادة (  ) 4من القانـ ـ ـ ــون
�إال �إذا كـان ل ــدى الوحدة م�شروع م�ؤقت معتمد �أو �أعمـ ــال تت�س ــم بطاب ــع
الت�أقيــت  ،ويجب �أن يكون �إن�شا�ؤها طبقا ملقت�ضيات العمل وظروفه فى كل
وحدة وفى حدود االعتمادات املالية املخ�ص�صة لذلك .
وعلى الوحدة �إعداد �سجل ملوازنة الوظائف امل�ؤقتة تقوم بتحديث بياناته
ب�صفة م�ستمرة .
املــادة (   : ) 154يكون �إن�شاء الوظائف امل�ؤقتة وفقا للإجراءات الآتية :
 - 1حتدد الوحدة نوعيات الوظائف وم�ستوياتها  ،مبا يتفق وطبيعة
العمل بامل�شروع �أو العمل امل�ؤقت دون التقيد فى ذلك مبا هو وارد
بجدول الوظائف الدائمة املعتمد .
 - 2حتدد عدد الوظائف من حيث طبيعتها وم�ستواها على �أن يكون ذلك
بالن�سبة للم�شاريع فى �إطار كل مرحلة من مراحل امل�شروع �إن�شاء
وتنفيذا ومتابعة .
  - 3حتدد املدة التى تلغى بعدها هذه الوظائف وفقا ملقت�ضيات العمل فى
�ضوء الفرتة الزمنية املحددة للم�شروع �أو العمل امل�ؤقت .
 - 4حت ــدد �ش ــروط �شغل هـ ــذه الوظائ ــف فى �ضـ ــوء واجب ــات وم�س�ؤوليات
كل وظيفة وطبيعتها امل�ؤقتة  ،ويجب �أن تكون امل�ؤهالت العلمية
واخلربات العملية فى م�ستوى امل�ؤهالت واخلربات الواجب توافرها
ل�شغل الوظائف الدائمة عند متاثل الوظائف امل�ؤقتة معها .
 - 5حتدد خم�ص�صات �شغل هذه الوظائف  ،وت�سرت�شد فى ذلك بالرواتب
والبدالت املن�صو�ص عليها فى القانون وهذه الالئحة .
وي�صدر رئي�س الوحدة قرار �إن�ش ــاء الوظائـ ــف امل�ؤقت ــة  -بعد �إجراء
ما ت�ضمنته البنود ال�سابقة  -ويج ــب �أن يت�ضم ــن القرار نوعيــات
هذه الوظائف و�أعدادها والفرتة الزمنية املحددة للم�شروع �أو العمل
امل�ؤقت والرواتب املخ�ص�صة لها .
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املــادة (  : ) 155يكون �شغ ــل الوظائ ــف امل�ؤقت ــة بطري ــق التعاقد بع ــد الإعالن عنها وفقا
للمادة ( )13من القانون  ،ويجوز �شغلها دون �إعالن �إذا اقت�ضت ال�ضرورة
التعاقد من خارج ال�سلطنة .
وي�شرتط فيمن يتم التعاقد معه ل�شغل هذه الوظائف ما ي�أتى :
� - 1أن يكون عمانى اجلن�سية با�ستثناء من تقت�ضى ال�ضرورة التعاقد
معهم من غري العمانيني .
� - 2أن يك ـ ــون م�ستوفيــا ا�شرتاط ــات �شغـ ــل الوظيف ــة التــى حت ــدد وفق ــا
للبند "  " 4من املادة ال�سابقة .
ويجب على الوحدة الت�أكد من �أن امل�ؤهالت العلمية و�شهادات اخلربات
العملية م�صدق عليها �إذا كانت �صادرة من خارج ال�سلطنة .
� - 3أن يكون م�ستوفيا لل�شروط الأخرى املن�صو�ص عليها فى املادة ""12
من القانون .
املــادة (  : ) 156يك ــون التعاق ــد ل�شغ ــل الوظائف امل�ؤقت ــة وفقـ ـ ــا لنمـ ــوذج العق ــد " ملحـ ــق
رقم ( " ) 11املرفق بهذه الالئحة  ،ويجوز لرئي�س الوحدة تعديل بنود
منوذج العقد امل�شار �إليه �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك .
وال يجوز فى جميع الأحوال �أن تتجاوز مدة العقد املدة املحددة للم�شروع
�أو العمل امل�ؤقت  ،كما ال يجوز �أن تتجاوز الإجازة االعتيادية التى متنح
للمتعاقد ثمانية و�أربعني يوما والإجازة املر�ضية ثالثة �أ�شهر فى ال�سنة ،
ومتنح هاتان الإجازتان بذات الراتب املن�صو�ص عليه فى العقد .
املــادة (  : ) 157يجب �أن يحدد الراتب على نحو مف�صل فى العقد و�أن يكون فى حدود
الرواتب التى حتددها الوحدة وفقا للبند (  ) 5من املادة (. )154
اجلريدة الر�سمية العدد ()922

- 59 -

ويجوز بالن�سبة لوظائف اخلرباء وامل�ست�شارين والوظائف الفنية �أن
يكون التعاقد ابتداء براتب �أعلى من الراتب املحدد فى القانون والئحته
لهذه الوظائف مبا ال يزيد على ن�سبة ( )%25من بداية رواتب الوظائف
الدائمة املماثلة .
ويجوز بعد موافقة وزارة اخلدمة املدنية بناء على طلب من رئي�س
الوحدة زيادة الراتب عند جتديد العقد مبا ال يجاوز الن�سبة امل�شار �إليها
فى الفقرة ال�سابقة بحد �أق�صى ثالث مرات طوال مدة اخلدمة وفقا ملا
تقت�ضيه م�صلحة العمل .
وللمجل ــ�س ف ــى احلـ ــاالت الت ــى يقدرهـ ــا اال�ستثن ــاء من �أحك ــام الفقرتيـن
ال�سابقتيــن فى �ض ــوء الأ�سب ــاب التى يبديه ــا رئي ــ�س الوحدة ور�أى وزارة
اخلدمة املدنية .
املــادة (  : ) 158يخ�ضـ ــع �شاغـ ــل الوظيفـ ــة امل�ؤقت ـ ــة للم�ساءل ـ ــة الإدارية  ،وتكون العقوبات
اجلائز توقيعها كما ي�أتى :
 الإنـ ــذار . اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد على ع�شرة �أيام . ف�سخ العقد .ويجب التحقيق مع املوظف وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فى الف�صل
الثانى ع�شر .
وال يجوز التفوي�ض بالن�سبة لتوقيع عقوبة ف�سخ العقد .
املــادة (  : ) 159ي�ستحق املتعاقد معه من خارج ال�سلطنة تذاكر �سفر جوا بالدرجة التى
يحددها العقد وفقا لأحكام الالئحة له ولزوجه ولثالثة من �أوالده ممن
ال تتجاوز �أعمارهم �إحدى وع�شرين �سنة فى احلالتني الآتيتني :
�أ  -من مقر �إقامته �إىل مقر العمل عند بدء اخلدمة .
ب  -من مقر العمل �إىل مقر �إقامته عند انتهاء اخلدمة .
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ويجب على املوظف مغادرة ال�سلطنة عقب انتهاء خدمته مبا�شرة .
وي�ستحق املتعاقد تعوي�ضا نقديا بن�سبة ( )%75من قيمة تذاكر ال�سفر
امل�ستحقة وفقا للفقرة الأوىل من مقر العمل �إىل مقر الإقامة وبالعك�س
عند قيامه بالإجازة االعتيادية وملرة واحدة خالل مدة العقد .
وي�ستحق املوظف التعوي�ض امل�شار �إليه �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل عدم
قيامــه بالإج ــازة االعتياديــة  ،وف ــى جميــع الأحـ ــوال ال ي�شت ــرط القيــام
بالإجازة ل�صرف التعوي�ض عن �أفراد الأ�سرة .
املــادة (   : ) 160تنتهى خدمة املتعاقد الذى ي�شغل �إحدى الوظائف امل�ؤقتة لأحد الأ�سباب
الآتية :
 انتهاء مدة العقد دون جتديد . عدم اللياقة ال�صحية بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة  ،وذلك بعدا�ستنفاد الإجازة املر�ضية امل�ستحقة له طبقا للعقد .
 �إنهاء العقد من قبل �أى من طرفيه . احلك ــم نهائي ــا بعقوب ــة جناي ــة �أو بعقوب ــة ف ــى جرمية خملة بال�شرف�أو الأمانة .
 ف�سخ العقد وفقا للمادة (. )158 الوفاة .الف�صل اخلام�س ع�شر
�أحكام انتقالية
املــادة (   : ) 161ي�ستمر العمل باال�ستثناءات املقررة من جمل�س الوزراء �أو جمل�س اخلدمة
املدنية لبع�ض الوحدات احلكومية فى ظل العمل بالالئحة التنفيذية
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم  84/52ومبا ال يتعار�ض �أو يخالف
�أحكام القانون امل�شار �إليه  ،ما مل يتم �إلغاء ما قرر للوحدة من ا�ستثناءات
بناء على طلب رئي�سها .
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ملحق رقم ( ) 1
فئات بـــدل ال�سكـــن
جدول ( �أ ) للموظفني العمانيني
الدرجــــة

قيمة البــــــــــــــدل

من ( �أ ) حتى ( هـ )
الأوىل والثانية
الثالثة والرابعة واخلام�سة
ال�ساد�سة وال�سابعة
الثامنــة
التا�سعة حتى الرابعة ع�شرة

400
330
250
180
70
60

جدول ( ب )
للموظفني غري العمانيني
الدرجــــة

حمافظة م�سقط
وحمافظة ظفار
وحمافظة م�سندم
وحمافظة الربميى

باقى املناطق
بال�سلطنة

من ( �أ ) حتى ال�ساد�سة

100

50

من ال�سابعة
وحتى الرابعة ع�شرة

60

30
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ملحق رقم ( ) 2
فئــات قيمــة الت�أثيــث
الدرجــــة

قيمة الت�أثيث

من ( �أ ) � إىل ( هـ )
الأوىل
من الثانية �إىل اخلام�سة
من ال�ساد�سة �إىل احلادية ع�شرة
من الثانية ع�شرة �إىل الرابعة ع�شرة

3500
3000
2500
2000
850

ملحق رقم ( ) 3
فئات القيمة الإيجارية
الدرجــــة

القيمة الإيجارية

من ( �أ ) � إىل ( هـ )

400

الأوىل

350

من الثانية �إىل اخلام�سة

300

ال�ساد�سة وال�سابعة

250

الثامنــة

200

من التا�سعة �إىل احلادية ع�شرة

150

من الثانية ع�شرة �إىل الرابعة ع�شرة

125
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ملحق رقم ( ) 4
فئات بدل الكهرباء واملاء
الدرجــــة

بدل الكهرباء

بدل املاء

من ( �أ ) حتى ( د )

50

20

من ( هـ ) حتى الثانية

36

10

الثالثة والرابعة واخلام�سة

24

10

ال�ساد�سة وال�سابعة والثامنة

12

8

من التا�سعة حتى الرابعة ع�شرة

10

6

ملحق رقم ( ) 5
فئات بدل الهاتــــف
الدرجــــة

قيمة البــــــــــــــدل

من ( �أ ) حتى ( د )

30

من ( هـ ) حتى اخلام�سة

15

ال ي�صرف البدل للموظفني غري العمانيني �شاغلى وظائف الدرجات الأوىل فما دون وذلك
دون الإخالل بحكم الفقرة الأخرية من املادة ( . ) 46
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ملحق رقم ()6
فئات بدل ال�سفر للمهمات الر�سمية والتدريب داخل ال�سلطنة
الدرجــــة

قيمة البــــــــــــــدل

اخلا�صة

60

من ( �أ ) حتى الثانية

40

من الثالثة حتى الثامنة

35

من التا�سعة حتى الرابعة ع�شرة

25

ملحق رقم ( ) 7
فئات بـدل ال�سفـر للمهمات الر�سمية خارج ال�سلطنة
الدرجــــة

قيمة البــــــــــــــدل

اخلا�صة

200

من ( �أ ) حتى الثانية

150

من الثالثة حتى الثامنة

120

من التا�سعة حتى الرابعة ع�شرة

95

ي�ص ــرف هـ ــذا البـ ــدل بن�سبـ ــة  %100عن الثالثيـ ــن يومـ ــا الأولـ ــى وبن�سب ـ ــة  %70عن الأيــام
التى تزيد على ذلك .
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ملحق رقم ( ) 8
فئات بـدل التدريب خارج ال�سلطنة
قيمة البـــــــــدل
الدرجــــة
100
اخلا�صة
80
من ( �أ ) حتى ( د )
70
من ( هـ ) حتى الثانية
60
من الثالثة حتى اخلام�سة
50
من ال�ساد�سة حتى الثامنة
40
من التا�سعة حتى الرابعة ع�شرة
ي�صرف هذا البدل بن�سبة ( ) %100من الفئـات املذكـ ــورة عن الثالثيـ ــن يوم ــا الأولـ ــى
وبن�سبة ( ) %70عن الثالثني يوما التالية وبن�سبة ( )%50عن الأيام التى تزيد على ذلك .
ملحق رقم ( ) 9
   جدول تقدير درجات العجز
�أوال  :تقدير درجات العجز فى حاالت الفقد الع�ضوى
م

العـجــز املـتـخـلـف

الن�سبة املئوية
لدرجة العجز

1

بت ــر الـ ـ ـ ـ ــذراع الأيـم ــن �إىل الـك ـت ـ ـ ــف

% 80

2

بتــر ال ــذراع الأمين �إىل ما ف ــوق الـك ـ ــوع

% 75

3

بـت ــر ال ــذراع الأيـم ــن تـح ــت الـك ـ ـ ــوع

% 65

4

بـتــر ال ــذراع الأيــ�ســر �إلـى الـك ـتـ ـ ـ ـ ــف

% 70

5

بـت ــر الــذراع الأيــ�سـر �إىل ما فــوق الكوع

% 65
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تابع � :أوال  :تقدير درجات العجز فى حاالت الفقد الع�ضوى
م

العـجــز املـتـخـلـف

الن�سبة املئوية
لدرجة العجز

6

بـتــر الــذراع الأيـ�ســر تـحـت الـكـ ـ ـ ـ ــوع

% 55

7

ال�سـ ـ ـ ـ ـ ــاق ف ـ ـ ـ ـ ــوق الـركـب ـ ـ ـ ـ ـ ــة

% 65

8

ال�سـ ـ ـ ـ ـ ــاق تـ ـح ـ ــت الــركـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

% 55

9

الــ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـك ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ــل

% 55

10

ف ـ ـق ـ ـ ـ ــد ع ـ ـيـ ـ ــن واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

% 40

11

ب ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإب ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

�أمين % 50

�أي�سر % 25

12

ب ـتـ ــر ال�س ــالم ـيــة ال ـط ــرف ـيـة للإبــهام

% 18

% 15

13

بـ ـتـ ــر ال�س ـبـابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

% 12

% 10

14

بـ ـتـ ــر الـ�س ــالم ـي ــة الـطـ ــرفية لل�سبابة

%6

%5

15

برت ال�سالميتني الطرفية والو�سطى لل�سبابة

% 10

%8

16

بـ ـت ـ ـ ــر الو�سـطـ ـ ــى

% 10

%8

17

ب ـتـ ــر ال�ســالمـيــة الـطـرفـيـة الو�سـ ــطى

%5

%4

18

ب ـتــر ال�سـالمـيتـني الـو�ســطى والطــرفـيـة

%8

%6

19

برت �أ�صبع بخالف ال�سبابة والإبهام والو�سطى

%6

%5

20

ب ـت ـ ــر ال�ســالم ـي ــة وال ـط ــرفـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

%3

% 2.5

21

بـ ـتـ ــر ال�سـ ــالمـيـتــني الطـرف ـيـ ـتـ ـيـ ـ ــن

%5

%4
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تابع � :أوال  :تقدير درجات العجز فى حاالت الفقد الع�ضوى
م

العـجــز املـتـخـلـف

الن�سبة املئوية
لدرجة العجز

22

ب ـت ــر ال ـيـ ــد الـي ـمــنى مــن املعــ�ص ـ ـ ــم

% 60

23

ب ـت ـ ــر ال ـيـ ــد الـيـ�س ــرى مــن املـع�ص ــم

% 50

24

ب ـت ــر الـقـ ــدم مـ ــع ع ـظ ــام الـكــاحـ ـ ــل

% 45

25

ب ـتــر ال ـق ــدم دون عـ ـظــام ال ـكــاح ـ ـ ـ ــل

% 35

26

بـ ـت ــر ر�ؤو�س م�ش ـطـ ـيــات الـقــدم كلـ ــها

% 30

27

ب ـتــر الأ�ص ــبع املـ�شـطـية اخلـامـ�سة للقدم

% 10

28

بـتــر �إب ـهــام القــدم بخ ــالف ال�ســبابـ ـ ــة

% 10

29

بـ ـت ــر �أ�صـ ـب ــع الـق ــدم بـخ ــالف ال�سبابة

%5

30

ب ـت ــر ال�س ــالم ــية الطــرفيــة لإبـهام القدم

%4

31

ب ـتـر ال�ســالمــية الطــرفيـة ل�سبابة الق ــدم

%3

32

بـتـر �أ�صبع القدم بخالف ال�سبابة والإبهـام

%3
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ويراعى فى تقدير درجات العجز فى حاالت الفقد الع�ضوى ما ي�أتى :
� -1أن تكون اجلراحة قد الت�أمت التئاما كامال دون تخلف �أية م�ضاعفات �أو معوقات حلركات
املفا�صل املتبقية كالندبات � ،أو التلفيات � ،أو التكل�سات � ،أو االلتهابات �أو امل�ضاعفات
احل�سية �أو غريها  ،وتزاد ن�سبة درجات العجز تبعا ملا يتخلف من هذه امل�ضاعفات .
� - 2إذا كان امل�صاب �أع�سر قدرت درجات عجزه النا�شئة عن �إ�صابات الطرف العلوى الأي�سر
بذات الن�سب املقررة لهذا العجز فى الطرف الأمين .
� - 3إذا عجز �أى ع�ضو من �أع�ضاء اجل�سم املبينة �أعاله عجزا كليا م�ستدميا عن �أداء وظيفته
اعترب ذلك الع�ضو فى حكم املفقود  ،و�إذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت ن�سبته تبعا ملا
�أ�صاب الع�ضو من عجز عن �أداء وظيفته .
�  - 4إذا نتج عن الإ�صابـ ــة فق ـ ــد جزء �أو �أكرث من �أحد �أع�ضاء اجل�سم املبينة باجلدول قدرت
الن�سبة املئوية لدرجة العجز فى حدود الن�سبة املقررة لفقد ذلك الع�ضو وال يجوز ب�أى
حال من الأحوال �أن تتعداها .
ثانيا :تقديرات العجز فى حاالت فقد الإب�صار
درجة
الإب�صار

ن�سبة قوة الإب�صار

ن�سبة فقد
الإب�صار

درجة عجز العني
امل�صابة

6/6

100.0

-

-

9/6

91.5

8.5

2.90

12/6

83.6

16.4

5.74

18/6

69.9

30.0

10.53
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تابع  :ثانيا  :تقديرات العجز فى حاالت فقد الإب�صار
درجة عجز العني
ن�سبة فقد
درجة
إب�صار
ل
ا
قوة
ن�سبة
الإب�صار
امل�صابة
الإب�صار
14.52
41.5
58.5
24/6
22.00
60.0
40.0
36/6
28.00
80.0
20.0
60/6
30.10
86.0
14.0
60/5
32.13
91.0
8.2
60/4
34.26
79.9
2.1
60/3
34.79
99.4
0.6
60/2
35.00
100.0
 60/1ف�أقل
ويراعى فى تقدير العجز املتخلف عن فقد الإب�صار :
� -1أن تقدر درجة العجز النا�شئ من �ضعف �إب�صار العني بواقع الفرق بني درجة العجز
املقابلة لدرجة الإب�صار للعني قبل الإ�صابة وبعدها �إذا كان هناك �سجـل يو�ضح درجـة
�إب�صار تلك العني قبل الإ�صابة ( عمود . ) 4
 - 2وفى حالة عدم وجود �سجل بحالة الإب�صار قبل الإ�صابة تعترب حالة �إب�صار العني قبل
الإ�صابة كانت �سليمة (. ) 6/6
 - 3مع مراعاة �أحكام البند ( )1يراعى فى حالة �إ�صابة العني الوحيدة �أن تقدر درجة
العجز طبقا لن�سبة فقد الإب�صار بها على اعتبار �أن الإب�صار الكامل لتلك العني %100
(عمود . )3
 - 4فى حالة فقد �إب�صار العني الوحيدة يعترب عجزا كامال .
 - 5مع مراعاة �أحكام البند ( )1يراعى فى حالة الإ�صابة بكلتا العينني �أن تقدر درجة
العجز علــى �أ�سا�س ن�ص ــف جمموع قوة �إب�صار كل منهمـ ــا �أى باعتبـ ــار �أن الإب�صـ ــار لكل
عني ( %50عمود . )3
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ثالثا  :تقدير درجات العجز فى حالة فقد ال�سمع :
�أ  -يعترب ال�سمع �سليما �إذا كان �ضعف ال�سمع ال يتجاوز  15دي�سبل لكل من الأذنني .
ب -حت�سب ن�سبة فقد ال�سمع للأذن الواحدة بواقع درجة ون�صـف درجــة مئويــة
نظري فقد دي�سبل واحد من القدرة ال�سمعية فيما يزيد على  15دي�سبل .
ج  -تعترب ن�سبة فقد ال�سمع � %100إذا كان متو�سط ال�ضعف فى القدرة ال�سمعية
للأذنني ي�صل �إىل  85دي�سبل  ،وتعترب درجة العجز املتخلف فى هذه احلالة
 %55من العجز الكلى .
ويراعى فى تقدير درجات العجز املتخلف عن فقد ال�سمع ما ي�أتى :
� - 1أن يقا�س فقد ال�سمع بالن�سبة ملتو�سط القـدرة ال�سمعية للأ�صوات التى
يبلــغ ترددها من � 125إىل � 100سيكل /ثانية .
� - 2أن تقدر درجة العجز النا�شئ عن �ضعف ال�سمع بواقع الفرق بني درجة
ال�سمع قبل الإ�صابة وبعدها �إذا كان هناك �سجل يو�ضح تلك الدرجة .
 - 3فى حالة عدم وجود �سجل بحالة ال�سمع يعترب �سليما  %100تبعا ل�سن
العامل امل�صاب �أى ي�ضاف  -دي�سبل لكل �سنة تزيد على . 45
 - 4مع مراعاة �أحكام البند ( )2يراعى فى حالة �إ�صابة الأذن الوحيدة �أن تقدر
درجة العجز طبقا لن�سبة ال�سمع لتلك الأذن على اعتبار �أن �سمعها يعادل
 %100من ال�سمع الكامل .
 - 5مــع مراعــاة �أحكــام البند ( )4يراعــى فــى حالـ ــة �إ�صابة الأذنيــن بدرجــات
متفاوتة �أن تقدر ن�سبة ال�سمع تبعا للنظام الآتى :
�أ  -الن�سبة املئوية لفقد ال�سمع بالأذنني معا :
     ن�سبة فقد ال�سمع فى الأذن الأقوى  + 5 Xن�سبة فقد ال�سمع فى الأذن
الأ�ضعف .
ب  -حت�سب درجـة العجــز املتخلف على �أ�سـا�س �أن ن�سبــة  %100من فقـ ــد
ال�سمع تعـ ــادل  %55من العجز الكامل .
وي�شتـ ــرط ف ــى جميـ ــع ما تق ـ ــدم �أن تك ـ ـ ــون حال ـ ــة العج ـ ــز قــد ا�ستق ــرت
ا�ستقــرارا تاما .
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ملحق رقم ( ) 10
عقد توظيف غري العمانيني ل�شغل الوظائف الدائمة
�إنه فى يوم                                         :املوافق /      /     :
مت االتفاق بني :
وزارة                                                       :نيابة عن حكومة �سلطنة عمان
 (        طـرف �أول )
وميثلهــا                                          :
 (        طـرف ثان )
وبي ــن                                             :
وجن�سيته :
على ما ي�أتى :
بند(  : ) 1تعييـن الطرف الثانى بوظيف ـ ــة . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
بالدرجـ ــة  . . . . . . . . . . . . . . :براتب �أ�سا�سى قدره ( )   ريال وبالبــدالت
املقررة وفقا لأحكـ ــام الالئح ــة التنفيذيـ ـ ــة لقانـ ــون اخلدمـ ـ ــة املدنية  ،على
�أن ي�صرف ذلك فى نهاية كل �شهر ميالدى.
بند(  : ) 2يبد�أ هذا العقد من        /   /  م ملدة �سنة ما مل ينته قبل ذلك لأى �سبب من
الأ�سباب الواردة بقانون اخلدمة املدنية .
بند( � : ) 3إذا مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر بعدم رغبته فى امتداد هذا العقد
قبل انتهائه ب�شهرين على الأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة �سنة �أخرى .
بند(  : ) 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 ثالثة �أ�شهر يبقى خاللها الطرف الثانى فى اخلدمة .
وللطرف الأول التنازل عن احلق فى ا�ستمرار الطرف الثانى فى العمل
بعد الإخطار �أو فى 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 الثانى .
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بند(  : ) 5يتعهـ ــد الطـ ــرف الثانـ ــى ب�أن يحرتم قوانني ال�سلطن ــة و�أنظمته ــا وتقاليدها
االجتماعيــة والدينية  ،وب�أن يعمل ب�إخـ ــال�ص ووالء تاميـ ــن  ،وبـ ـ�أن يقوم
بواجبات الوظيفة املعني عليها و�أال يعمل فى غري جهة عمله بعد �ساعات
العمل الر�سمى ما مل يكن مرخ�صا له فى ذلك من الطرف الأول .
بند(  : ) 6يتمتـ ــع الط ـ ــرف الثانـ ــى ه ــو و�أف ــراد �أ�سرته الذي ــن يقيمـ ــون مع ــه بالعـ ــالج
واخلدمات الطبية املجانية فى امل�ست�شفيات واملراكز واملجمعات احلكومية
داخل ال�سلطنة با�ستثناء العالج من الأمرا�ض و�إجراء العمليات املحددة فى
القائمة املرفقة .
وال يتمتع من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ص من �أفراد �أ�سرة الطرف
الثانى بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .
بند(  : ) 7ي�ستحـ ــق الطرف الثانـى �إجازة مر�ضيــة ال جتاوز مدتها ثالثة �أ�شهر براتب
كامل ي�ضاف �إليها �شهر واحد �إذا كان املر�ض ناجتا عن �إ�صابة عمل  ،ف�إذا
انتهت هذه الإجازة دون �أن ي�شفى �أحيل �إىل اجلهة الطبية لتقرر مدى
كفاءته للعمل  ،ف�إذا ر�أت عدم كفاءتـه اعتبــر العقـد منتهيا اعتبارا من تاريخ
قرار عدم الكفاءة .
بند(  : ) 8ي�ستحق الطرف الثانى عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب �شهر عن كل �سنة
من �سنوات خدمته بحد �أق�صى اثنا ع�شر �شهرا حت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب
كان يتقا�ضاه ويخ�صم منها ما يقابل الأيام التى يتم خ�صم راتبها والأيام
التى متنح له ك�إجازة بدون راتب .
وال ي�ستحق الطرف الثانى املنحة امل�شار �إليها فى احلاالت الآتية :
�أ � -إذا قلت مدة خدمته عن �سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب
راجع للوحدة �أو ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية .
ب� -إذا �أنهيت خدمته ل�صدور حكم نهائى �ضده بعقوبة جناية �أو بعقوبة فى
جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
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بند( � : ) 9إذا �أنهى العقد من قب ــل �أى من طرفيــه واقت�ضت الظ ــروف ع ــدم ا�ستم ــرار
الطرف الثانى فى العمل للمدة املن�صو�ص عليها فى البند (  ) 4مت ت�سوية
احلقوق املالية على النحو التاىل :
 �إذا تنازل الطرف الأول عن التم�سك با�ستمرار الطرف الثانى فى العملحتى نهاية املدة امل�شار �إليها  ،ح�سبت هذه املدة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية
للطرف الثانى وتقا�ضى جميع م�ستحقاته املالية عنها مبا فى ذلك منحة
نهاية اخلدمة .
 �إذا مل يتنازل الطرف الأول عن احلق امل�شار �إليه مل حت�سب املدة املذكورة�ضمن مدة اخلدمة الفعلية  ،وتقا�ضى الطرف الثانى م�ستحقاته املالية
حتى تاريخ �آخر يوم با�شر فيه العمل مبا فى ذلك املنحة امل�ستحقة وفقا
للبند ( . ) 8
بند( : )10ي�ستحق الطرف الثانى تذاكر ال�سفر �أو التعوي�ض النقدى عنها وفقا لأحكام
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .
بند( : )11يخ�ضع الطرف الثانى �أثناء مدة �سريان العقد لأحكام قانون اخلدمة املدنية
والئحته وما تقرره احلكومة من وقت لآخر فى �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 فى هذا العقد .
توقيع الطرف الأول                                  توقيع الطرف الثانى
      

                        . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . .   

قائمـــة
الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجانى
 زراعة الأع�ضـاء . عمليات القلب املفتوح . الأورام ال�سرطانية . االلتهاب الكبدى الوبائى ب�أنواعه . العقم . �أمرا�ض الدم الوراثية وال�سرطانية . جراحة الرتميم . غ�سيل الكلـ ــى . اال�ستبداالت ال�صناعية ( عظمية وغري عظمية ) . الإدمــان .� -أمرا�ض القلب .
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  ملحق رقم ( ) 11
عقد �شغـل وظيفة م�ؤقتـة
�إنه فى يوم                                   املوافق /     /     :
مت االتفاق بني :
وزارة  ............................................نيابـة عن حكومة �سلطنة عمان ،
وميثلها  (.........................................طرف �أول ) .
وبي ــن  (...........................................طرف ثان ) .
وجن�سيته ........................................
على ما ي�أتى :
بند(  : ) 1تعيني الط ــرف الثان ــى بوظيف ــة  ...................................امل�ؤقتة
براتب  .........................................ريال ي�صرف فى نهاية كل �شهر
ميالدى .
بند(  : ) 2يبد�أ هذا العقد اعتبارا من      / /م وملدة  ........................ما مل ينته
قبل ذلك لأى �سبب من الأ�سباب .
بند(  : ) 3ينتهى العقد بانتهاء مدته ما مل يخطر الطرف الأول الطرف الثانى برغبته
فى جتديد العقد قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل .
بند(  : ) 4يجوز لكل من الطرفني �إنهاء هذا العقد قبل نهاية مدته بغري �إبداء الأ�سباب
ب�شرط �إخطار الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء مبدة ال تقل عن �شهرين .
بند(  : ) 5ي�ستحق الطرف الثانى �إجازة اعتيادية مدتها ( )    يوما ي�ستحق عنها راتبه
املن�صو�ص عليه فى البند ( . ) 1
بند(  : ) 6يتمتـ ــع الطــرف الثان ــى هو و�أفـ ـ ــراد �أ�سرت ـ ــه الذيـ ـ ــن يقيم ــون معــه بالعــالج
واخلدمـ ــات الطبي ـ ــة املجانيـ ـ ــة  ،وذلك فى ح ـ ــدود الإمكانيـ ــات املتوف ــرة فى
امل�ست�شفيات واملراكز واملجمعات احلكومية داخل ال�سلطنة با�ستثناء العالج
من الأمرا�ض و�إجراء العمليات املحددة فى القائمة املرفقة .
وال يتمتع من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ص من �أفراد �أ�سرة الطرف
الثانى بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .
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بند(  : ) 7ي�ستحق الطرف الثانى �إجازة مر�ضية ملدة ال تزيد على (  
هذه املدة دون �أن ي�شفى اعترب العقد منتهيا .
بند(  : ) 8ي�ستحق الطرف الثانى تذاكر ال�سفر �أو التعوي�ض النقدى عنها وفقا لأحكام
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .
بند(   : ) 9ي�ستحــق الط ــرف الثانــى بدل ال�سفر ملهمة ر�سمية داخل ال�سلطنة �أو خارجها
وتذاكــر ال�سفــر فى حال ــة تكليف ــه بالفئـ ــات وفى احلدود املبينة بالالئحة
التنفيذية لقانون اخلدم ــة املدنية وذلك مبراعاة م�ستوى الوظيفة امل�ؤقتة
التى ي�شغلها .
بند( : )10يتعهد الط ــرف الثان ــى ب�أن يحتـ ــرم قوانيـ ــن ال�سلطن ــة و�أنظمتهــا وتقاليدها
االجتماعية والدينية  ،وب�أن يعمل ب�إخال�ص ووالء تامني  ،وبـ�أن يقـوم
بواجبات الوظيفة املتعاقد ب�ش�أنها و�أال يعمل فى غري جهة عمله بعد �ساعات
العمل الر�سمى ما مل يكن مرخ�صا له فى ذلك من الطرف الأول .
بند(  : )11للطــرف الأول منـ ـ ـ ــح الطرف الثان ــى عند انتهـ ــاء خدمتـ ـ ـ ــه منح ــة عن م ـ ـ ــدة
تعاقده  ،بواقع راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته على �أال تزيد على
خم�سة �آالف ريال  ،حت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه  ،وال يجوز منح
الطرف الثانى هذه املنحة فى احلاالت الآتية :
�أ � -إذا قلت مدة خدمته عن �سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب
راجع �إىل الوحدة �أو الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية .
ب � -إذا انتهت خدمته ل�صدور حكم نهائى �ضده بعقوبة جناية �أو بعقوبة فى
جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
بند( : )12يطبق قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية فيما مل يرد به ن�ص فى هذا
العقد ومبا ال يتعار�ض مع الطبيعة امل�ؤقتة للوظيفة .
                  توقيع الطرف الأول                           توقيع الطرف الثانى
.......................
.......................
ملحوظة :
 ال ي�سرى احلظر الوارد فى البند "  " 10من العقد بعدم جواز العمل لدى جهة �أخرىبعد �ساعات العمل الر�سمى �إذا كان املتعاقد معه عمانيا .
)  ،ف�إذا انتهت
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قائمــة
الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجانى
 زراعة الأع�ضـاء . عمليات القلب املفتوح . الأورام ال�سرطانية . االلتهاب الكبدى الوبائى ب�أنواعه . العقم . �أمرا�ض الدم الوراثية وال�سرطانية . جراحة الرتميم . غ�سيل الكلى . اال�ستبداالت ال�صناعية (عظمية وغري عظمية ) . الإدمـان .� -أمرا�ض القلب .
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