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اجلريدة الر�سمية العدد )922(

 قـــرار 

رقم  9 /2010

ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية

ا�ستنادا اإىل قانون اخلدمة املدنية ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2004/120 ،

واإىل موافقة جمل�س الوزراء بجل�سته رقم 2010/3 املنعقدة بتاريخ 2010/1/19م ،

واإىل قرار جمل�س اخلدمة املدنية بجل�سته اال�ستثنائية املنعقدة بتاريخ 2010/10/25م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  .

تـقـــرر 

يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية املرافقة . املــ�دة الأولـــــى : 

 ، اإليها  امل�سار  بالالئحة  العمل  تقييم  املدنية  اخلدمة  جمل�س  يتوىل  املــ�دة الثـ�نيــة : 

وعر�س نتائج هذا التقييم على جمل�س الوزراء كل �سنتني من تاريخ 

العمل مبقت�ساها .

املــ�دة الث�لـثـــة : ين�سر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمـــل به من اليوم التاىل 

لتاريخ ن�سره .

�صـدر فى :  16 من ذى القعدة 1431هـ

املـوافـــق :  25 من اأكتوبـــــــــر 2010م 

علي بن حمود بن علي البو�صعيدى

رئـيــــــ�س جمـلـــــ�س اخلـدمــــــــة املـدنيــــــــة
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 الالئحة التنفيذية لق�نون اخلدمة املدنية

الف�صل الأول

ال�صجالت ومن�ذج ال�صوؤون الوظيفية

املـــ�دة ) 1 ( : يكون للكلمات والعبارات الواردة فى هذه الالئحة ذات املعنى املبني فى قانون 

اخلدمة املدنية ، ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك .

املـــ�دة ) 2 ( : حتتفــظ وحدة �ســـوؤون املوظفني بال�سجـــــالت الالزمـــة لقيـــد مـــــا يتعلــق 

بال�سوؤون الوظيفية ، وعلى االأخ�س ما ياأتى :

- مــوازنــــة الوظائـــــف . 

- االأقـدمـيــة .

- الرواتب والعالوات والبدالت واملكافاآت . 

- االإجــــازات  .

- البعثات واملنـح الدرا�سيـــــة . 

- التدريـــب . 

- االأداء الوظيفـــى . 

- ال�سكــاوى والتظلمـــــــات .

- مراقبـة �سـن التقاعـــــــد .

املـــ�دة ) 3 ( :  تعـد وحــدة �سـوؤون املوظفيــــن ملف خدمـــة لكـل موظف ي�ســم م�ستنــــــدات 

تعيينه وغريها من امل�ستندات والقرارات اخلا�سة به .

املـــ�دة ) 4 ( :  تعد وزارة اخلدمة املدنيـــة النمـــــاذج اخلا�ســــة بال�ســــوؤون الوظيفية وتقوم 

بتوزيعها على وحدات اجلهاز االإدارى للدولة ، وال يجوز اإجراء اأى تعديل 

فى بيانات هذه النماذج اإال مبوافقة هذه الوزارة . 

املـــ�دة ) 5 ( :  علــى وحـــدة �ســوؤون املوظفيـن اأن تـدون كـل مـا يتعلـق مبوازنـــــة الوظائــــف 

الدائمة فى ال�سجل املعد لهذا الغر�س وعلى وجه اخل�سو�س عدد الوظائف 

وبيان امل�سغول منها وال�ساغر ، وا�سم كل وظيفة ودرجتها املالية .

واأية  اإليها  امل�سار  بالبيانات  املدنية  اخلدمة  وزارة  اإبالغ  الوحدة  وعلى 

تعديالت تطراأ عليها .



- 3 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

 الف�صـل الث�نى

جل�ن �صوؤون املوظفني 

املـــ�دة ) 6 ( :  تعد وحدة �سوؤون املوظفني بيانا باملو�سوعــــات املـــراد عر�سهـــا على جلنــــة 

�سوؤون املوظفني مرفقا به مذكرة تف�سيلية لكل مو�سوع ، على اأن توزع 

هذه البيانات على رئي�س واأع�ساء اللجنة قبل االجتماع بثالثة اأيام على 

االأقل ما مل يكن اجتماعها للنظر فى اأمر عاجل بناء على دعوة من رئي�س 

الوحدة . 

املـــ�دة ) 7 ( : يدون اأمني �سر جلنة �سوؤون املوظفني حما�ســر اجتماعاتها ، ويجب اأن 

ت�ستمـل املحا�سر على تاريخ االنعقاد واأ�سماء اأع�ساء اللجنـة واملو�سوعات 

املعرو�سة وما دار من مناق�سات حولها ، والتو�سيات التى اتخذت ب�ساأنهـا . 

 ويجـــب اأن يوقــــع رئيــــ�س اللجنــــة واأع�ساوؤهــــا واأميــــن �سرهـــــا حما�ســــر 

وفقا  لالعتماد  الوحدة  رئي�س  اإىل  التو�سيات  ترفع  واأن   ، االجتماعات 

لالأحكام املبينة فى املادة ) 9 ( من القانون .

املـــ�دة ) 8 ( :  تكون مداوالت اللجنة فى املو�سوعات املعرو�سة عليها �سرية .

وال يجوز االطــالع علــى حما�سر اللجنــة اأو ا�ستخــراج �ســور منهــا اأو مــن 

التو�سيات التى انتهت اإليها �سواء قبل اأو بعد اعتمادها اإال مبوافقة رئي�س 

الوحدة .

 املـــ�دة ) 9 ( : تعد وحدة �ســوؤون املوظفيـــن ملخ�سا مبا انتهت اإليه اللجنة من تو�سيات 

تت�سمن تاريخ كل جل�سة وبيانا بالتو�سيات التى �سدرت ، وعلى اأمني �سر 

اللجنة متابعة تنفيذها .

الف�صـل الث�لث

التعييـــــــــــن

املـــ�دة )10( : يجــــب االإعـــــالن وفقـا للمــادة ) 13 ( من القانــــون عن الوظائــــف املــــراد 

�سغلها ، ويجب اأن يت�سمن االإعالن البيانـات االآتية :
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 اأ - م�سمى الوظيفة ودرجتها املالية و�سروط �سغلها ومكانها .

ب - مدة تقدمي الطلبات بحيث ال تقل عن خم�سة ع�سر يوم عمل على اأن 

حت�سب هذه املدة من تاريخ الن�سر فى اأول �سحيفة يومية اإذا اأجرى 

الأكرث من مرة .

ج - مكان تلقى الطلبات . 

املـــ�دة )11( : على مـــن يتقــــــدم ل�سغـــل اإحــدى الوظائـــف املعلــــــن عنها اأن يحدد م�سمــى 

الوظيفة املراد �سغلها ، وعند تاأدية االمتحان يقدم امل�ستندات التالية :

1 - البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر .

2 - بطاقة القيد ب�سجل القوى العاملة الوطنية .

�سهادة  لديه  لي�س  ملن  ال�سخ�سية  بالبطاقة  ويكتفى   ، امليالد  �سهادة   -  3

ميالد .

4 - �سهادة اأو اإفادة بالتاأهيل العلمى املطلوب على اأن يكون معرتفا به من 

اجلهة املخت�سة بال�سلطنة ، واأن يكون م�سدقا عليه اإذا كان من خارج 

ال�سلطنة .

5 - �سهادة باخلربة العملية املطلوبة م�سدقا عليها اإذا كانت �سادرة من 

خارج ال�سلطنة .

6 - �سحيفة احلالة اجلنائية اأو ما يفيد رد االعتبار ملن �سبق احلكم عليه 

فى جناية اأو بعقوبة فى جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة .

7 - عدد من ال�سور ال�سخ�سية وفق ما يحدد باالإعالن .

8 - اإقرار بعدم �سغل وظيفة باإحدى وحدات اجلهاز االإدارى للدولة املدنية 

اأو الع�سكرية اأو االأمنية .

9 - اإقــرار بعـــدم �سابقــــة �ســـدور قـــرار مبعاقبتــه باالإحالـــة اإلـــى التقاعــد 

وحدات  باإحدى  العمل  له  �سبق  قد  كان  اإذا  اخلدمة  من  الف�سل  اأو 

ال�سادر  القرار  من  �سورة  اأو   ، غريها  اأو  للدولة  االإدارى  اجلهاز 

اإن كانت خدمته  اأو قرار الف�سل من اخلدمة  باالإحالة اإىل التقاعد 

قد اأنهيت ب�سدور قرار بذلك .
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اللجان  قبل  من  عليها  االطالع  بعد  اإليها  امل�سار  امل�ستندات  وتعاد 

املخت�سة  .

املـــ�دة )12( : على الوحدة اإذا دعت ال�سرورة اإىل اال�ستثناء من �سرط احلد االأدنى ملدة 

اخلبـــرة العمليــــة اأن تتثبـــت من وجــود ندرة فى اخلربة املطلوبة  اأو من 

توافر خربة علمية نادرة لدى املر�سح ل�سغل الوظيفة  قبل طلب اال�ستثناء 

من جملــــ�س اخلدمة املدنيـــة اأو جمل�س الوزراء وفقا للفقــــرة الثانيـــة من 

البند " هـ " من املادة )12( من القانون  .

املـــ�دة )13( : اإذا كانــــت الوظيفــــة ت�سغـــل بامتحـــان وجب حتديد موعـــده ومكــان اإجرائه 

باالإعالن امل�سار اإليه فى املادة )10 ( .               

�سغل  وفق مقت�سيـــات  اأو عمليـــا  �سفويــــا  اأو  االمتحـان حتريريـــــا  ويكـون 

الوظيفة .

املــ�دة )14( : يكون اختيار املر�سحني للتعيني على النحو االآتى :

اأوال : بالن�سبة للوظائف التى ت�سغل بامتحان :

يكـون االختيار ح�سب اأ�سبقية الرتتيب النهائى لنتائج االمتحان ، 

وعند الت�ساوى تكون االأولوية وفقا ملا ياأتى :

1 - اإذا كان الرت�سيــح الإحــدى الوظائــــف التخ�س�سيــة اأو امل�ساعــــدة 

قدم االأعلى موؤهال  فاالأقدم تخرجا بالن�سبة للموؤهـل االأ�سلى 

املطلوب ل�سغل الوظيفة ، فاالأ�سبق ح�سوال على املوؤهل االأعلى ، 

فاالأ�سبق قيدا فى �سجل القوى العاملة الوطنية فاالأكرب �سنا .

اأو اخلدمــات  كـــان الرت�سيــح الإحـــدى الوظائــــف احلرفيـــة  2 - اإذا 

املعاونة ، قدم االأ�سبق قيدا فى �سجل القوى العاملة الوطنية 

فاالأكرب �سنا .
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ثانيا : بالن�سبة للوظائف التى ت�سغل بدون امتحان :

يكـون االختيار وفقا ملا ياأتى :

االأعلـــى  قدم   ، الدرا�سـى  املوؤهل  اأ�سا�س  على  التعيني  كـــان  اإذا   -  1

املطلوب  االأ�سلى  للموؤهل  بالن�سبة  تخرجا  فاالأقدم   ، موؤهـــال 

ل�سغل الوظيفة ، فاالأ�سبق ح�سوال على املوؤهل االأعلى ، فاالأ�سبق 

قيدا فى �سجل القوى العاملة الوطنية ، فاالأكرب �سنا  .

2 - اإذا كــــــــان الرت�سيــــح للتعييـــــن فى اإحـــدى الوظائــــف احلرفيــــة 

اأو اخلدمات املعاونة ، قدم االأ�سبق قيدا فى �سجل القوى العاملة 

الوطنية فاالأكرب �سنا .

3 - اإذا كان التعيني على اأ�سا�س اخلربة العملية ، قدم االأكرث خربة .

طبقت  واخلربة  الدرا�سى  املوؤهل  اأ�سا�س  على  التعيني  كان  اإذا   -  4

اأحكام االأولوية املن�سو�س عليها فى البند ) 1 ( ب�سـرط توافر 

املوؤهل  ذوو  يقدم  اأن  على   ، املطلوبة  ملدة اخلربة  االأدنى  احلد 

على  تزيد  خربتهم  مدة  كانت  اإذا  الوظيفة  ل�سغل  املطلوب 

�سنوات  بثالث  االأعلى  املوؤهل  ذوى  لدى  املتوفرة  مدة اخلربة 

باالإ�سافة اإىل احلد االأدنى ملدة اخلربة املطلوبة .

وفى جميع االأحوال ي�سرتط اأن تكون اخلربة تالية للح�سول 

على املوؤهل املطلوب ل�سغل الوظيفة واأن تكون متفقة مع طبيعة 

عمل هذه الوظيفة .

املـــ�دة )15( : يخطــر املر�ســــــح للتعييـــن بكتـــــاب م�سجــــــل اأو باأيــــــــة و�سيلـــــة اأخـــــرى تفيــــد 

العلـــم اليقينى للح�سور اإىل الوحدة خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

االإخطـــار ، وذلك ال�ستيفـــاء الك�ســـف الطبــى من اجلهة الطبية املخت�سة 

على النموذج املعد لذلك وا�ستكمال اإجراءات التعيني .

واإذا مل يح�سر املر�سح خالل املدة امل�سار اإليها �سرف النظر عن تر�سيحه 

وير�سح التاىل له فى الرتتيب .
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كما يخطر املوظف بكتاب م�سجل اأو باأية و�سيلة تفيد العلم اليقينى بقرار 

التعيني لت�سلم العمل وحتدد باالإخطار مهلة خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

االإخطار ، واإذا مل يح�سر املوظف ال�ستالم العمل خالل املدة امل�سار اإليها ، 

اعترب قرار تعيينه كاأن مل يكن .

وي�ستثنى من هذا احلكم من كان عدم ح�سوره خالل هذا االأجل ب�سبب 

عذر قهرى يقدره رئي�س الوحدة  .

وال يجوز ت�سليم العمل اإال بعد ا�ستيفاء امل�ستندات امل�سار اإليها باملادة )11( 

باالإ�سافة اإىل بطاقة االإقامة لغري العمانى .

املـــ�دة )16( : يوقع املوظف مبجرد ت�سلمـــه العمـــل اإقرارا بذلك على النموذج املعد لهذا 

الغر�س ، على اأن يعتمد هذا االإقرار من الرئي�س املبا�سر واأن تودع ن�سخة 

منه لدى التق�سيمات االإدارية املعنية بالوحدة .                   

املـــ�دة )17( : يكـــــون �سغـــــل الوظائـــــف ال�ساغـــرة مبوظفــى الوحـــدة دون اإعــــالن وفقــــا

                         للمادة )19( من القانون بطريق التعيني املبتداأ فى احلالتني االآتيتني :

االأولــى : التعيني فى اأدنى وظائف جمموعة نوعية اأخرى غري املجموعة 

النوعية التى ي�سغلون وظائف بها .           

الثانية : التعييــــن فـــى اأدنـــى وظائـــف جمموعـــة الوظائـــف امل�ساعـــدة مــن 

بني موظفى الوحدة الذين ي�سغلون وظائف من نوع وطبيعة 

وظائـــــف هذه املجموعــــــة ، وعــودلـــــــت درجاتهـــــم وفقـــا للملحـــق 

رقم ) 2 ( املرافق للقانون بدرجة اأدنى من الدرجة الثامنة .

ويكون التعيني وفقا لل�سوابط االآتية :

1 - اأن يقرر رئي�س الوحدة عدم �سرورة االإعالن عن الوظائف 

ال�ساغرة  .

2 - اأن يكون التعيني فى اأدنى الوظائف .

اإال للحا�سلني على  اإليها  اأال ي�سمح ب�سغل الوظائف امل�سار   - 3

موؤهالت علمية تتطلبها هذه الوظائف .
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4 - اأن يكون التعيني بناء على اإعالن داخلى .

5 - اأن تتبع جميع القواعد واالإجراءات املتعلقة بالتعيني املبتداأ 

مبا فى ذلك قواعد اختيار املر�سحني للتعيني ، على اأن تكون 

داخل  ت�سكل  التى  اللجان  ال�سخ�سية عن طريق  املقابالت 

الوحدة بقرار من رئي�س الوحدة واأن تكون االمتحانات عن 

طريق الوحدة ذاتها .

6 - اأال تلجاأ الوحدة اإىل التعيني اإال مـــرة واحـــدة خــالل العـــام 

ما مل تقت�س ال�سرورة غري ذلك .

7 - اأال يكون تقرير تقومي االأداء الوظيفى للموظف عن ال�سنة 

االأخرية مبرتبة تقل عن جيد جدا .

املـــ�دة )18( : اإذا لــم تثبــــت كفــــــاءة املوظـــف خــالل فتـــــرة االختبــار اأعــد رئي�ســه املبا�ســر 

- وفقا للمادة )17( من القانون - تقريرا م�سببا بعدم كفـاءته ، واتخذت 

اإجراءات اإنهاء خدمته وفقا ملا ن�ست عليه هذه املادة .   

ويق�سـد بالرئيــ�س املبا�ســر فى حكـــم املــادة امل�سـار اإليهـا املديــر العــام ومن 

فى م�ستــواه ، اأو مديــر الدائرة اإذا لـم يوجـد بالتق�سيـم االإدارى م�ستـوى 

مدير عام .

الف�صل الرابع

تق�رير تقومي الأداء الوظيفى

املـــ�دة )19( : تعـد الوحـدة �سجـــال لالأداء الوظيفــى يـدون فيــــه الرئيــ�س املبا�سر كتابة 

املالحظات التى تعك�س العنا�سـر االإيجابيـة وال�سلبيـة ملا يقـوم  به املوظـف  

مهــــــام  فـى  تدخـــــل  اأعمــــال  مـن  االأداء  كفايــــــــة  قيــــا�س  لنظـــام  اخلا�ســــع 

وظيفتـه ، وكذلك املخالفات التى يكون قد ارتكبها وما مت اتخاذه ب�ساأنها 

من اإجراءات .

ويجب اال�ستعانة مبا يثبت فى هذا ال�سجل عند اإعداد تقرير تقومي االأداء 

الوظيفى .
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املـــ�دة )20( :  يخطر املوظف وفقا للمادة ) 21 ( من القانون عن طريق رئي�سه املبا�سر 

كتابة اأوال باأول مبا يوؤخذ عليه من اإهمال اأو تق�سري اأو اأوجه �سعف ليعمل 

على اإزالة اأ�سباب ذلك .

ويق�سد بالرئي�س املبا�سر فى حكم املادة امل�سار اإليها رئي�س الوحدة  بالن�سبة 

ملن يخ�ســـع الإ�سرافـــه املبا�ســـر من املوظفيـــن ومن يخ�سـع الإ�سرافـــه مــن 

مديـــرى العمـــوم ومـــن فى م�ستواهــــــــم فى الوحـــدات التى ال يوجـــد بهـــا 

وكيــل وزارة اأو من فى حكمه .

كمــا يق�ســد به وكيــــــل الـــوزارة ومـــن فى حكمـــه ، واملديــــــر العــــام ومــن فى 

م�ستواه ، ومدير الدائرة ورئي�س الق�سم ، وفق التدرج الوظيفى االإ�سرافى 

لكل منهم .

املـــ�دة )21( : تقوم وحدة �سوؤون املوظفني خالل االأ�سبوع االأخيـر من �سهــر �سبتمرب من 

كل عام بتوزيع مناذج تقارير تقومي االأداء الوظيفى على جميع تق�سيمات 

باإعادتها  التقارير  و�سع  بعد  تقوم  اأن  التق�سيمات  هذه  وعلى   ، الوحدة 

اإىل الوحدة املذكورة على اأال يجاوز ذلك اآخر نوفمرب ، وتو�سع التقارير 

من الرئي�س املبا�سر وتعتمد من الرئي�س االأعلى وفقا للمادة ) 23 ( من 

القانون  .

الوحدة  رئي�س  اإليها  امل�سار  املادة  حكم  فى  املبا�سر  بالرئي�س  ويق�سد 

بالن�سبة ملن يخ�سع الإ�سرافه املبا�سر من املوظفني ومن يخ�سع الإ�سرافه 

من مديرى العموم ومن فى م�ستواهم فى الوحدات التى ال يوجد بها 

وكيل وزارة اأو من فى حكمه .

كما يق�سد به وكيل الوزارة ومن فى حكمه واملدير العام ومن فى م�ستواه 

ومدير الدائرة ورئي�س الق�سم وفق التدرج الوظيفى االإ�سرافى لكل منهم .
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الفقرة  فى  ذكروا  ملن  بالن�سبة  الوحدة  رئي�س  االأعلى  بالرئي�س  ويق�سد 

الثانية مـن املوظفيـن ومديـرى العمـوم ومـن فـى م�ستواهم . كما يق�سد 

 ، االإ�سرافى  الوظيفى  االخت�سا�س  وفق  حكمه  فى  ومن  الوزارة  وكيل  به 

الرئي�س  باخت�سا�س  الوحدة  رئي�س  قبل  من  كلف  متى  العام  واملدير 

املادة وذلك فى الوحدات  الفقرة االأوىل من هذه  اإليه فى  امل�سار  االأعلى 

التى تقت�سى احلاجة فيها تكليفه بذلك .

املـــ�دة )22( : تقــــدر كفايــــــة املوظــــف باإحـــــدى املراتـــــــب املحــــددة فـى املــــــادة ) 21 ( من 

القانون وتكون درجات كل مرتبة على النحو االآتى :

اأ  - مرتبــــــــة ممتـــــــــــــاز : من 90 درجة اإىل 100 درجة .

ب  - مرتبة جيد جـدا : من 80 درجة اإىل اأقل من 90 درجة .

ج  - مرتبــــــــــــة جيــــــــــــد : من 70 درجة اإىل اأقل من 80 درجة .

د  - مرتبـــة متو�ســـــــط : من 55 درجة اإىل اأقل من 70 درجـة . 

 هـ - مرتبـــــــة �سعيــــــــف : اأقـل من 55 درجة . 

املـــ�دة )23( : تقيــد التظلمـــــات التــى تقـــدم ب�ســاأن تقاريـــر تقويــم االأداء الوظيفــى فـــى 

ال�سجل اخلا�س بذلك .

املالية  ودرجته  ووظيفته  املتظلم  ا�سم  ال�سجل  هذا  فى  يثبت  اأن  ويجب 

ومرتبة الكفاية املتظلم منها وتاريخ التظلم .

املـــ�دة )24( : يكون للجنــة التظلمـــات اأمني �سر من بيـن املخت�سيـن ب�ســوؤون املوظفني ، 

يقوم بتلقى التظلمات امل�سار اإليها فى املادة ال�سابقة وقيدها فى ال�سجل 

اخلا�س بذلك ح�سب اأ�سبقية ورودها واإعداد بيان بها .

وعلى اأمني �سر اللجنة عر�س البيان امل�سار اإليه على رئي�س اللجنة خالل 

التظلمات ليحدد تاريخ اجتماع  اأيام على االأكرث من تاريخ تلقى  ثالثة 

خالل  رئي�سها  دعوة  على  بناء  اللجنة  جتتمع  اأن  على   ، لنظرها  اللجنة 

خم�سة اأيام على االأكرث من تاريخ عر�س البيان عليه .
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املـــ�دة )25( : تكون مـــــداوالت جلنة التظلمــــات �سريــة ، ولها ا�ستيفــاء ما تراه الزما من 

بيانات من املوظف اأو من وحدة �سوؤون املوظفني . 

                            وت�سدر قرارات اللجنة باأغلبية االأ�سوات .

اأو التوقيـع علـى ما ي�سدر  �ســر اللجنـة حـق الت�سويـت  وال يكـون الأميـن 

من قرارات .

املـــ�دة )26( : يجب اأن يتم البت فى التظلم خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميه ، وذلك بتعديل تقرير تقومي االأداء الوظيفى مبا ال ي�سر باملتظلم 

اأو برف�س تظلمه ، ويجب اأن يكون قرار اللجنة فى جميع االأحوال م�سببا 

واأن يوقع من رئي�س واأع�ساء اللجنة ، وعلى اأمني ال�سر اأن يخطر املتظلم 

بقرار اللجنة فور �سدوره ، واأن يقوم بت�سجيل هذا القرار وتاريخ �سدوره 

فى ال�سجل املن�سو�س عليه فى املادة ) 23 ( .

                            ويجب اأن تودع ن�سخة من القرار مبلف خدمة املوظف .

املـــ�دة )27( : يعتد بالتقرير االأخري ال�سابق و�سعه عن اأداء املوظف عند اإجراء اأى من 

ال�سوؤون الوظيفية التى تعتمد على مرتبة الكفاية اأو عندما تكون هذه 

املرتبة اأحد العنا�سر التى يعتمد عليها عند اإجراء هذه ال�سوؤون وذلك فى 

احلاالت االآتية :

1 - االإعارة خارج ال�سلطنة اأو االإيفاد فى بعثة اأو منحة درا�سية اأو للتدريب 

اإذا زادت مدة االإعارة اأو االإيفاد على �ستة اأ�سهر حتى االأول من اأكتوبر 

من العام الذى يجرى فيه اأى من ال�سوؤون الوظيفية امل�سار اإليها .

اإذا زادت مدتها  اأو اخلا�سة بدون راتب  اأو الدرا�سية  2- االإجازة املر�سية 

على االأ�سهر ال�ستة حتى االأول من اأكتوبر من العام امل�سار اإليه .

3 - الوقـــف عن العمــل - ولو كان بحكــم القانــون - اإذا زادت مدة الوقـــــف 

اأو مـــدده علـــى االأ�سهــــــر ال�ستــــــة حتــى االأول من اأكتوبـــــــــر من العـــام 

على  عقوبة  توقيـــع  دون  االإداريــة  امل�ساءلة  انتهت  متى  اإليه  امل�ســــــار 

املوظف اأو انتهت املحاكمة اجلزائية دون اأن يق�سى باإدانته .

وي�سرى حكم هذه املادة اإذا توافرت فى �ساأن املوظف اأكرث من حالة من 

احلاالت ال�سابقــة وزادت مددها على االأ�سهر ال�ستة املذكــورة .
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الف�صل اخل�م�س

الأقدميــــــة

املـــ�دة )28( : يكــــــون ترتيــــب االأقدميـــــة بني املوظفيـــــن املنقوليـــــن اإىل درجـــــــة واحـــــدة 

وفقـــا جلدول معادلة الدرجات امللحق بالقانون بح�سب اأو�ساعهم ال�سابقة 

وطبقا للقواعد االآتية :

�سمن  تندرج  درجات  ي�سغلون  كانوا  الذين  املوظفيـن  اأقدمية  - ترتب  اأ 

حلقة واحدة من حلقــات اجلــدول العام للدرجـــات والرواتـــب املرافــــق 

لقانـــــون اخلدمــــة املدنيــــة ال�ســـادر باملر�ســـــوم ال�سلطانــــــى رقم 80/8 

بقانون اخلدمة  العمل  تاريخ  الثابت قبل  اأقدميتهم  بح�سب ترتيب 

املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2004/120 .

   ب - ترتب اأقدمية املوظفني الذين عودلت درجاتهم بالدرجتيـــــن ) د ، هـ ( 

        ممن كانوا ي�سغلون الدرجات )د ، 1/1 وهـ ، 2 /1( من درجات اجلدولني 

اخلا�س والعام للدرجات والرواتب املرافقني لقانون اخلدمة املدنية 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 80/8  بح�سب اأ�سبقية تاريخ التعيني 

اإىل فئــات اجلــدول  النقــل  تاريــخ  اأو  الدرجــــات  اإىل هذه  اأو الرتقية 

اخلا�س .

املـــ�دة )29( : ترتب اأقدمية املوظفيــن الذيـــن عودلـــت درجاتهـــــم بالدرجـــات " العا�سرة 

ي�سغلون  كانوا  ممن   " ع�سرة  والثالثة  ع�سرة  والثانية  ع�سرة  واحلادية 

الدرجات " 2/5 ،  2/6 ، 2/7 ، 2/8 " من درجات اجلدول العام للدرجات 

والرواتــــب امل�سار اإليــه وتـــم ت�سكينهـــم على وظائـــف " جمموعة الوظائف 

امل�ساعدة " بني من ي�سكنون على وظائف هذه املجموعة وذلك على النحو 

االآتى :

1 - يكون الرتتيب على اأ�سا�س الوظائف املتحدة نوعا وطبيعة والتى يتم 

الت�سكني عليها وفقا لنظام ت�سنيف وترتيب الوظائف .

 2- ترتب اأقدمية جميع من ي�سكنون على هذه الوظائف بح�سب اأ�سبقية 

درجات  من  الثانية  احللقة  درجات  اإىل  الرتقية  اأو  التعيني  تاريخ 

اجلدول العام للدرجات والرواتب امل�سار اإليه .
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املـــ�دة )30( :  يكون ترتيب االأقدميـــة بني موظفـــى كـــل جمموعة نوعيــة اأو فئة وظيفية 

ممن يتم تعيينهم اأو ترقيتهم - وفقا للقانون - فى تاريخ واحد بح�سب 

االأ�سبقية املن�ســو�س عليها فى املادة " 33 " ، ويكـــون ترتيــب من يعينـــون 

اأو يرقون فى تواريخ خمتلفة بح�سب تاريخ التعيني اأو الرتقية .

املـــ�دة )31( : يحدد تاريخ اأقدمية املوظف الذى توقع عليه اإحدى العقوبتني املن�سو�س 

عليهما فى البندين " هـ ، و " من املادة )116( من القانون فى الوظيفة 

التى خف�س اإليها بذات تاريخ �سغله للوظيفة التى خف�س منها .

بـاأن  اإليهــا  خفـ�س  التـى  الوظيفـة  �ساغلـى  بيـن  اأقدميته  ترتيـب  ويكـون 

يو�سع فـى مركــز �سابق على من يتحد معه فى تاريخ �سغل هذه الوظيفة 

وفى مركز تال ملن هو اأ�سبق منه فى تاريخ �سغلها .

وال يحول اأثر توقيع العقوبات املن�سو�س عليه فى املادة )32( من القانون 

اإذا  االأقدمية  ترتيب  املذكور فى  للموظف  التالني  املوظفني  ترقية  دون 

ا�ستوفوا �سروط الرتقية اإىل الوظيفة االأعلى قبل انق�ساء املدد املحددة 

فى املادة امل�سار اإليها والتى ميتنع ترقيته خاللها .

الف�صل ال�ص�د�س

الرتقيـــــة

املـــ�دة )32( : تعد وحدة �سوؤون املوظفني من واقع �سجالت موازنات الوظائف بالوحدة 

املوظفني  باأ�سماء  بيانا  تعد  كما   ، اإليها  الرتقية  املراد  بالوظائف  بيانا 

املر�سحني للرتقية ممن يخ�سعون لنظام تقارير تقومي االأداء الوظيفى 

مرتبة بح�سب جمموع ما ح�سل عليه كل منهم من درجـات فـى عن�سـرى 

اجلـدارة وفقا للمادة )28( من القانون ، وذلك من واقع تقارير تقومي 

االأداء الوظيفى و�سجل اأقدمية املوظفني مع مراعاة حكم املادة التالية .

املـــ�دة )33( : يكون ترتيب اأ�سبقية املر�سحيــن للرتقيــــة ممن يخ�سعــــون لنظام تقارير 

عن�سرى  فى  منهم  كل  درجات  جمموع  ح�سب  الوظيفى  االأداء  تقومي 

للقواعد  وفقا  القانون  من   )28( املادة  فى  عليهما  املن�سو�س  اجلدارة 

االآتية :
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اأوال : كيفية حتديد درجة عن�سر الكفاية :

املوظف فى  اأداء  اآخر تقرير من تقارير تقومي  يتم �سـرب درجة 

)70% ( ن�سبة عن�سر الكفاية املن�سو�س عليها فى املادة )28( من 

القانون .                    

ثانيا : كيفية حتديد درجة عن�سر االأقدمية :

1 - حتدد اأ�سبقية تاريخ �سغل املوظف للوظيفة التى يتم الرتقية 

منها من واقع بيان االأقدمية الثابت فى ال�سجل اخلا�س بها .

اإليها ثالثني درجة مبا  امل�ســار  �سغـال للوظيفة  االأ�سبق  2 - مينــح 

يقابل الن�سبــة املن�ســـو�س عليهــا فى املــــادة ) 28 ( من القانـــون 

لعن�سر االأقدمية ، ومينح التاىل فى تاريخ �سغلها ت�سعا وع�سرين 

درجة ، ثم مينح التاىل ثمانى وع�سرين درجة وهكذا .

من  الأكرث  بالن�سبة  اإليها  امل�سار  الوظيفة  �سغل  تاريخ  احتد  واإذا 

موظف منحوا جميعا ذات الدرجة امل�ستحقة وفقا للفقرة ال�سابقة .

يزيد  منها  املرقى  الوظيفة  فى  للرتقية  املر�سحني  عدد  كان  واإذا 

على ثالثني موظفا تق�سم الثالثون درجة املقررة لعن�سر االأقدمية 

على عدد املر�سحني امل�ستوفني ل�سروط الرتقية فى هذه الوظيفة 

وفى �سوء نتيجة الق�سمة حتدد الدرجة التى يح�سل عليها املوظف 

فى عن�سر االأقدمية من جمموع الثالثني درجة .

                          ثالثا : كيفية ترتيب املر�سحني للرتقية :

يتم جمع ناجت عملية ال�سرب امل�سار اإليها فى اأوال والدرجة امل�سار 

اإليها فى البند )2( من ثانيا ، ثم يرتب املر�سحون ح�سب املجموع 

االأعلى ، ويعد البيان امل�سار اإليه فى املادة ال�سابقة وفقا لذلك .

املـــ�دة )34( : اإذا ت�ســــاوى املر�سحون للرتقيـــة اأو بع�سهــــم فى جمموع درجات عن�سـرى 

اجلــدارة اأجــــرى امتحــــان تناف�ســى فيمــــا بينهــــــم الختيــار االأف�ســـل ، على 

وظائف  اإحدى  اإىل  الرتقية  كانت  اإذا  حتريريا  االمتحان  هذا  يكون  اأن 

املجموعات النوعية للوظائف العليا اأو التخ�س�سية اأو امل�ساعدة  .
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واإذا ت�ساوى املر�سحون فى درجة االمتحان ف�سل االأكرب فى جمموع درجة 

االمتحان ودرجة عن�سر الكفاية احلا�سل عليها وفقا للبند اأوال من املادة 

الوظيفة  �سغل  اأقدمية  ترتيب  فى  االأ�سبق  ف�سل  ت�ساووا  فاإن   ، ال�سابقة 

التى يتم الرتقية منها ، فاالأكرب �سنا .

املـــ�دة )35( : يعــر�س بيــــان االأ�سبقيــــة امل�سار اإليـــــه فى املـــــادة ) 32 ( على جلنـــــة �ســــــوؤون 

عدد  �سوء  فى  الرتقية  ل�سروط  امل�ستوفني  ترقية  فى  للنظر  املوظفني 

اأ�سبقية  برتتيب  اللجنة  تتقيد  اأن  على   ، اإليها  الرتقية  املراد  الوظائف 

املر�سحيــــــــن للرتقيـــــــــة متـــــى كــــان هــــــذا الرتتيــــب متفقـــــــــــــا مع اأحكــــــــــام 

املادتني ) 33 ، 34 ( .

وتقوم اللجنة برفع تو�سياتها اإىل رئي�س الوحدة وفق اأحكام املادة ) 9 ( 

من القانون .

وعلـــــى وحــــــدة �ســـوؤون املوظفيــــن اأن جتـــرى فـــــور �ســـدور قـــــرار الرتقيــة 

التعديالت الالزمة فى �سجالت االأقدمية وموازنة الوظائف .

املـــ�دة )36( : تتم ترقية امل�ست�ساريــن واخلبــراء باالأقدميــــة املطلقـــــة من واقــع بيانـــــات 

اأ�سا�س  على  تكون  والتى   ، بذلك  اخلا�س  ال�سجل  فى  الثابتة  االأقدمية 

االأقدمية فى تاريخ �سغل الوظيفة املرقى منها ، وعند الت�ساوى فى تاريخ 

�سغل هذه الوظيفة يكون االختيار للرتقية ح�سب االأقدمية فى الوظيفة 

ال�سابقة عليها طبقا ملا هو حمدد باملادة ) 18 ( من القانون .

املـــ�دة )37( : تعد وحدة �سوؤون املوظفني من واقع �سجالت موازنات الوظائف بالوحدة 

بيانا بوظائف اخلرباء وامل�ست�سارين املراد الرتقية اإليها من بينهم ، كما 

االأ�سبقية  ح�سب  مرتبة  للرتقية  املر�سحني  املوظفني  باأ�سماء  بيانا  تعد 

املن�سو�س عليها فى املادة ال�سابقة .

ويعر�س بيان االأ�سبقية امل�سار اإليه على جلنة �سوؤون املوظفني للنظر فى 

ترقية امل�ستوفني ل�سروط الرتقية فى �سوء عدد الوظائف املراد الرتقية 

اإليها ، على اأن تتقيد اللجنة برتتيب اأ�سبقية املر�سحني للرتقية متى كان 

هذا الرتتيب متفقا مع اأحكام املادة ال�سابقة .
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وتقـــوم اللجنــــة برفـــــع تو�سياتهــا اإىل رئي�س الوحدة وفق اأحكام املادة )9( 

من القانون .

املـــ�دة )38( : ا�ستثناء من �سرط التدريـب املن�سو�س عليه فى املــادة )30 ( من القانون ، 

اإجراء  للوحدة  يتح  اإذا مل  ال�سرط  توافر هذا  املوظف دون  يجوز ترقية 

اإذا اأجرى التدريب خالل  اأو   ، اأو مل يتح لها اإحلاق املوظف به  التدريب 

فرتة ندبه اأو اإعارته اأو اإيفاده فى بعثة اأو منحة درا�سيـــة اأو مهمـــة ر�سميــة 

اأو قيامه باإجازة اأيا كان نوعها ، وذلك ما مل تتح الوحدة التدريب للموظف 

فى وقت اآخر قبل اإجراء الرتقية .

الف�صل ال�ص�بع

الرواتب والبدلت واملك�ف�آت

وغريهــ� مـن ال�صتحقـ�قـ�ت

املـــ�دة )39( : يحدد بقرار التعيني اأو الرتقيـــة اأو النقل الراتـــب الكامــل الذى ي�ستحقــه 

املوظف ويوؤ�سر بذلك فى �سجل الرواتب فور �سدور القرار .

املـــ�دة )40( : حتدد وحدة �سوؤون املوظفني فى موعد اأق�ساه اخلام�س من يناير من كل 

عام اأ�سماء املوظفني غري امل�ستحقني للعالوة الدورية على اأن يعتمد ذلك 

من رئي�س الوحدة .

القانون  من   )36( للمادة  طبقا  الدورية  العالوة  املوظفني  باقى  ومينح 

اأ�سا�سى ا�ستحقه املوظف وفقا لالإجراءات املالية  اآخر راتب  اإىل  وت�ساف 

املتبعة فى هذا ال�ساأن .

املـــ�دة )41( : يكون منح املكافاأة الت�سجيعية طبقا لل�سوابط االآتية : 

اأ - اأال ت�سرف للموظف اأكرث من اأربع مرات خالل ال�سنة املالية الواحدة .

املرة  فى  االأ�سا�سى  الراتب  من   )%100( على  املكافاأة  مقدار  يزيد  - اأال  ب 

الواحدة .

ج - اأن يتوفر اعتماد ماىل مبوازنة الوحدة ي�سمح بذلك .

وفى حالة �سرف املكافاأة للجان اأو فرق العمل ي�سرتط اأن يكون ت�سكيلها 

بقرار من رئي�س الوحدة .
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وفى جميـــع االأحـــوال يجـــوز لرئيـــــ�س الوحــــدة زيــادة مقــــدار املكافـــاأة مبا 

ال يزيد على 50% من قيمة املكافاأة التى متنح للموظف .

املـــ�دة )42( : يعترب عمال اإ�سافيا كل عمل يكلف املوظف بتاأديته فى غري اأوقات العمل 

الر�سمية متى دعت ال�سرورة اإىل ذلك .

وال يجوز للموظف القيام بعمل اإ�سافى اإال بناء على تكليف كتابى م�سبق 

بذلك .

ويكون منح االأجر عن االأعمال االإ�سافية فى جميع االأحوال بقرار من 

رئي�س الوحدة .          

املـــ�دة )43( : ي�ستــــرط ملنح االأجر االإ�سافــى مقابــــل العمل الذى يكلف به املوظف وفقا 

للمادة ال�سابقة ما ياأتى :

اأ - اأن يثبت قيام املوظف بالعمل االإ�سافى الذى كلف به .

ب - اأال تقل مدة العمل عن �ساعة كاملة فى اليوم الواحد . 

راتبه  من   )%50( اإ�سافى  كاأجر  �سهريا  للموظف  مينح  ما  يتجاوز  - اأال  ج 

االأ�سا�سى .

ويتبع فى منح االأجر االإ�سافى ما ياأتى :

1 - مينح املوظف اأجر �ساعة وربع من راتبه االأ�سا�سى عن كل �ساعـة مـن 

العمـل االإ�سافى اإذا كان فى اأيام العمل الر�سمية .

2 - مينح املوظف اأجر �ساعة ون�سف من راتبه االأ�سا�سى عن كل �ساعة من 

�ساعات العمل االإ�سافى التى تزيد على ما مياثل عدد �ساعات العمل 

الر�سمية اإذا كان فى اأيام االإجازات االأ�سبوعية والر�سمية .

وا�ستثناء من حكم هذه املادة ي�سرف لل�سائقني اأجر اإ�سافى ثابت مقداره 

ثمانية رياالت �سهريا ، فاإذا زادت �ساعات العمل االإ�سافى عما يعادل هذا 

االأجر ا�ستحق ال�سائق االأجر االإ�سافى عن �ساعات العمل الفعلية و�سرف 

له الفرق الزائد على االأجر االإ�سافى الثابت .

وال يحول ا�ستحقاق ال�سائقني لالأجر االإ�سافى وفقا للفقرة ال�سابقة دون 

ا�ستحقاقهم بدل طبيعة العمل . 
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املـــ�دة )44( : ي�ستـــرد املوظـــف النفقـــــات التــــى يتكبدها فى �سبيـــل اأداء اأعمـــــال وظيفتــــه 

هذه  للوحدة �سرف  يجوز  وال   ، ذلك  اإىل  ا�سطرته  لظروف  تعر�س  اإذا 

النفقات اإال اإذا قدم املوظف ما يثبت تكبده اإياها .

املـــ�دة )45( : يكون منح املوظف بدالت ال�سكن والكهرباء واملاء �سهريـــا بالفئـــات الواردة 

بامللحقني رقمى )1( و )4( .

وال يجوز �سرف هذه البدالت عن اأيام االإجازات بدون راتب ، كما ال يجوز 

�سرفها عندما تقوم الوحدة بتوفري امل�سكن اأو الكهرباء اأو املاء  .

املـــ�دة )46( : ي�سرف بدل هاتف �سهريا للموظفيـــن �ساغلــى وظائف الدرجات املو�سحة 

املبينة قرين كل منها وي�سرتط ل�سرف  بالفئة  بامللحق رقم )5( وذلك 

البدل اأن يثبت وجود هاتف با�سم املوظف . 

وي�ستحق الوالة هذا البدل طبقا ملا يقرره جمل�س الوزراء  .

ويجوز �سرف بدل الهاتف للموظفني الذين ي�سغلون وظائف من درجات 

اأقل من تلك املحددة بامللحق امل�سار اإليه بواقع خم�سة ع�سر رياال �سهريا 

وذلك بقرار من رئي�س الوحدة متى كانت طبيعة عملهم تقت�سى وجود 

هاتف لديهم  .

املـــ�دة )47( : ي�سرف الراتب املن�سو�س عليه فى املادة )112( من القانون للم�ستحقيــن 

امل�ســار اإليهم فيهـــا ، فاإذا كــــان بينهم قا�سر ناب عنـــه الولــــى اأو الو�ســــى 

اأو القيم بح�سب االأحـــوال ، ويجوز اأن يتـــم ال�ســـرف لوكيـــل امل�ستحقيــــن 

اأو بع�سهم على اأن تثبت وكالته مبوجب توكيل ر�سمى .

املـــ�دة )48( : يجـــوز للمجلـــ�س بعد موافقــــــة وزارة املاليــــــــة تخ�سيـــــ�س م�ساكـــن موؤثثـــة 

الإقامة املوظفني الذين يعينون اأو ينقلون اأو ينتدبون للعمل فى حمافظات 

اإقامتهم وذلك دون حرمانهم من  اأو مناطق  اأو مناطق غري حمافظات 

بدل ال�سكن املقرر .

وي�سرتط لتخ�سي�س امل�ساكن وفقا للفقرة ال�سابقة اأن تقت�سى ال�سرورة 

الذين  املذكورة  املناطق  اأو  املحافظات  اأبناء  من  املوظف  يكون  واأال  ذلك 

يقيمون فيها ب�سفة اأ�سلية .
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الذين  للموظفني  موؤثثة  م�ساكن  تخ�سي�س  املجل�س  مبوافقة  ويجوز 

يعملون فى حمافظات اأو مناطق اإقامتهم اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك دون 

حرمانهم من بدل ال�سكن املقرر .

ويكون تاأثيث امل�ساكن امل�سار اإليها فى جميع االأحوال وفق ما تقدره الوحدة 

على اأال تزيد قيمة التاأثيث على القيمة املحددة بامللحق رقم ) 2 ( .

املـــ�دة )49( : تكــــــون قيمـــــة تاأثيــــــــث امل�ساكـــــن التـــى يتـــم توفريهـــــــــا الإقامــــــــة املوظـــــف 

والقيمة االإيجارية ملا ي�ستاأجر لذلك فى حدود الفئات املن�سو�س عليها 

فـى امللحقني رقمى )2 ، 3 ( .

اخلدمة  وزارة  موافقة  وبعد  الوحدة  رئي�س  من  طلب  على  بناء  ويجوز 

املدنية ووزارة املالية زيادة القيمة االإيجارية على احلد االأق�سى املن�سو�س 

عليه فى امللحق رقم ) 3 ( اإذا زادت قيمة االإيجارات ب�سفة عامة عن القيمة 

باملر�سوم  ال�سادرة  باالأحكام  االإخالل  عدم  مع   ، امللحق  هذا  فى  املحددة 

العالقة بني مالك وم�ستاأجرى  ب�ساأن  89/6 وتعديالته  ال�سلطانى رقم 

امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية وت�سجيل عقود االإيجار اخلا�سة بها .   

وا�ستثناء من احلكم اخلا�س بالقيمة االإيجارية املحددة الإ�سكان املوظفني 

 ،  " ع�سرة  الرابعة   " حتى   " التا�سعة   " من  الدرجات  وظائف  �ساغلى 

بهذه  العمل  تاريخ  فى  باخلدمة  املوجودين  املوظفني  اإ�سكان  ي�ستمر 

ع�سرة  واحلادية  العا�سرة   " بالدرجات  درجاتهم  الذين عودلت  الالئحة 

والثانية ع�سرة والثالثة ع�سرة " ممن كانوا ي�سغلون 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�سرة واحلادية ع�سرة 

التحاقهم  تاريخ  من  الرابعة  ال�سنة  من  ابتداء  عائلى  �سكن  تخ�سي�س 

باخلدمة .
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املـــ�دة )50( : ت�سرف للموظــــف غري العمانـــى الــذى يتم التعاقد معه بعــد العمــل بهذه 

الالئحة القيمة املحددة للتاأثيث وفقا للملحق رقم " 2 " ويقوم بتاأثيث 

امل�سكن مبعرفته .

املن�سو�س  العمانى وفقا للفئات  ال�سكن للموظف غري  كما ي�سرف بدل 

عليها فى امللحق رقم ) 1 ( بدال من التزامها بالقيمة االإيجارية املحددة 

فى اجلدول رقم ) 3 ( اإذا قدم املوظف طلبا كتابيا ووافقت الوحدة على 

ذلك .

ويكون �ســـرف بــدل ال�سكـــن وفقـــا للفقرة ال�سابقة للموظفني املوجودين

باخلدمــــة فـــى تاريــــخ العمــــل بهـــذه الالئحـــة الذيـــن عودلـــت درجاتهــــم 

 " ع�سرة  والثالثة  ع�سرة  والثانية  ع�سرة  واحلادية  العا�سرة   " بالدرجات 

ممن كانوا ي�سغلون الدرجات " اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة والثامنة " 

من احللقة الثانية بذات القيمة املحددة للدرجة الثامنة .

املـــ�دة )51( : ال يجوز �سرف قيمة التاأثيث امل�سار اإليها فى املادة ال�سابقة اإال ملرة واحدة 

طوال خدمة املوظف .                       

واإذا انتهت خدمة املوظف غري العمانى دون انق�ساء اأربع �سنوات اأو جزء 

من ال�سنة الرابعة على تاريخ تعاقده مع الوحدة وجب عليه اأن يرد من 

خم�سوما  االأربع  لل�سنوات  املكملة  املدة  ن�سبة  يعادل  ما  التاأثيث  قيمة 

منها ن�سبة اال�ستهالك املحددة فى الفقرة التالية وذلك ما مل يكن اإنهاء 

خدمتـــه من قبـــل الوحـــدة اأو ل�سبــــب خارج عن اإرادته يقــدره رئي�س الوحدة 

اأو للوفاة .

ويكون مقدار ن�سبة اال�ستهالك امل�سار اإليها فى الفقرة ال�سابقة على اأ�سا�س 

اأربع �سنوات من�سوبة اإىل مدة خدمة املوظف  تق�سيم قيمة التاأثيث على 

الالئحة  بهذه  العمل  بعد  للمعينني  بالن�سبة  التعاقد  بداية  تاريخ  من 

لتحديد قيمة اال�ستهالك ال�سنوى .
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فاإن  التعاقـــد  تاريـــخ  على  �سنة  انق�ساء  قبل  املوظف  خدمة  انتهـــت  فاإذا 

قيمة اال�ستهــالك ال�سنــوى ت�ســرب فى مدة خدمته مق�سومة على عدد 

اأ�سهر اأو اأيام ال�سنة .

واإذا انق�سى على خدمة املوظف املتعاقد معه قبل العمل بهذه الالئحة 

انتهت  اإذا  اأما   ، االأثاث  ملكية  اإليه  اآلت  التعاقد  تاريخ  من  �سنوات  اأربع 

خدمته قبل انق�ساء هذه املدة وجب رد االأثاث اإىل الوحدة .

املـــ�دة )52( : ي�ستثنــــى من حكــــم املادتيــــن ال�سابقتيـــــن الوحــدات التى تقت�ســـى طبيعـــة 

العمل فيها تاأثيث م�ساكن دائمة من قبل الوحدة الإقامة املوظفني غري 

العمانيني .

واإذا نقل املوظف اإىل م�ساكن اأخرى غري موؤثثة �سرفت له قيمة التاأثيث 

وطبق فى �ساأنه حكم اال�ستهالك املن�سو�س عليه فى املادة ال�سابقة  اعتبارا 

من تاريخ �سرفها له .

املـــ�دة )53( : ال يجوز تخ�سي�س �سيـــارة حكوميـــة اإال ل�ساغلـــى الوظائـــف التــى توجب 

طبيعتها ا�ستعمال �سيارة ، ويجب اأن يكون التخ�سيــ�س مبوافقــة رئي�س 

الوحدة .

وت�سحب ال�سيارة اإذا منح املوظف اإجازة من اأى نوع ملدة تزيد على �سبعة 

اأيـــــام ، على اأن ي�ســــرف لـــه فى هـــذه احلالـــة بدل االنتقـــال املقـــرر وفقــــا 

للمادة )54( . 

وي�ستثنى من حكم الفقرة ال�سابقة من ي�سغل وظيفة وال .

املـــ�دة )54( : مينح املوظفون بدل انتقال �سهريا على النحو االآتى :

اأ ( حتى   اأ - 15% من الراتب االأ�سا�سى ل�ساغلى وظائف الدرجات من ) 

اخلام�سة وبحد اأق�سى ) 75 ( رياال بالن�سبة لغري العمانيني  .

ب - ثالثون رياال ل�ساغلى وظائف باقى الدرجات .

وال يجــــوز منـــح بـــدل االنتقـــال للموظفيـــــن الذيـــن تخ�ســـ�س لهـــــم 

اأو لنقلهم �سيارات حكومية .                            
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املـــ�دة )55( : متنــــح بــــدالت طبيعــــة اأو ظــــروف اأو خماطــــر الوظيفـــة بقـــرار من رئيـــ�س 

الوحدة متى توافرت االعتمادات املالية الالزمة لذلك .

وزارة  بعد موافقة  ال�سادر  بالقرار  بقيمة مقطوعة حتدد  البدل  ويكون 

املالية ووزارة اخلدمة املدنية ب�سرط اأن مينح البدل بقيمة واحدة ل�ساغلى 

الوظائف املتماثلة فى وحدات اجلهاز االإدارى للدولة التى تخ�سع الأحكام 

قانون اخلدمة املدنية .

التى تقت�سى  ال�سابقة فى احلاالت  املادة  اإليها فى  امل�سار  البدالت  املـــ�دة )56( : متنح 

طبيعة اأو ظروف اأو خماطر الوظيفة ذلك ، ومنها احلاالت االآتية :

- العمل فى باطن االأر�س اأو حتت املاء .

- العمل على ارتفاعات كبرية .

- التعر�س لل�سو�ساء واالهتزازات .

- التعر�س لل�سوء ال�سديد اأو العمل فى �سوء خافت اأو فى مناطق معتمة .

- التعر�س لالإ�سعاعات .

- التعر�س خلطورة الت�سمم باملبيدات .

- التعر�س للغازات واالأحما�س واأبخرتها والكيماويات .

- التعر�س للعدوى.

- التعر�س ل�ساعق كهربائى .

- التعر�س للحرارة اأو الرطوبة اأو الربودة ال�سديدة .

- التعر�س للغبار واالأتربة .

املـــ�دة )57( : ي�ستـــرط ال�ستحقـــاق بدالت طبيعة اأو ظروف اأو خماطر الوظيفة قيــــام 

املوظـــف باأعبـــاء الوظيفــــــة ، وال يحــــول ا�ستحقاقـــه لبـــدالت اأخـــرى غيــــر 

مرتبطة بطبيعة اأو ظروف اأو خماطر الوظيفة دون �سرف اأى من هذه 

البدالت .
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ويوقف �سرف البدالت امل�سار اإليها فى احلاالت االآتية :

كان  ما  لها  مقرر  غري  اأخرى  وظيفة  اإىل  انتدب  اأو  املوظف  نقل  اإذا   -1

ي�ستحقه من بدل .

2- اإذا تغيب عن العمل ، على اأن يوقف ال�سرف فى هذه احلالة عن اأيام 

الغياب .

3 - اإذا اأوفد فى بعثة اأو منحة درا�سية .

4 - اإذا ح�سل على اإجازة من اأى نوع با�ستثناء االإجازة الطارئة واالإجازة 

املر�سية ، ومينح البدل فى حالة احل�سول على اإجازة مر�سية وفقا 

للقواعـــد التى نظمتهــا املــــواد )72 ، 73 ، 93( من القانـــون فى �ســاأن 

�سرف الراتب .

املـــ�دة )58( : مينح بدل خدمات للموظفني الذيـن يعملون فى القرى واملراكز ال�سكنية 

التى ال تتوفر فيها خدمة التعليم اأو خدمة العالج االأوىل اللتان توفرهما 

احلكومة ب�سرط اأن يبعد مكان العمل بالقرية اأو املركز ال�سكنى عن اأقرب 

مركز للخدمات مب�سافة ال تقل عن ثالثني كيلومرتا واأن يكون الطريق 

الذى يربط بينهما غري معبد ، وكذلك الذين يعملون فى القرى واملراكز 

ال�سكنية التى ال تتوفر فيها اخلدمة الكهربائية العامة .

املـــ�دة )59( : مينح البدل امل�سار اإليه فى املادة ال�سابقة بالفئات االآتية :

- 50 رياال ل�ساغلى وظائف الدرجات من " اأ " حتى " الثالثة " .

 " " الثامنة  " حتى  " الرابعة  30 رياال ل�ساغلى وظائف الدرجات من   -

الوظائف  جمموعة   " وظائف  على  ت�سكينهم  يتم  الذين  وللموظفني 

امل�ساعــدة " ممــن نقلـــوا وفقـــا للمــادة )152( من القانـــــون اإىل الدرجـــات 

" العا�سرة واحلادية ع�سرة والثانية ع�سرة والثالثة ع�سرة " .

- 15 رياال ل�ساغلى وظائف الدرجات من " التا�سعة حتى الرابعة ع�سرة " 

عدا املوظفني امل�سار اإليهم الذين يتم ت�سكينهم على وظائف " جمموعة 

الوظائف امل�ساعدة " .
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وي�سرف البدل للموظفني الذين ي�سكنون على وظائف املجموعة امل�سار 

اإليها ممن نقلوا وفقا للمادة ) 152( من القانون اإىل الدرجات ) العا�سرة 

اإىل  واحلادية ع�ســـرة والثانيـــة ع�ســـرة والثالثـــة ع�ســـرة ( عند ترقيتهـــم 

من  الوظائف  هذه  �ساغلو  ي�ستحقها  التى  الفئة  بذات  االأعلى  الوظائف 

الدرجة الثامنة فما فوقها ح�سب التدرج الوظيفى .

املـــ�دة )60( : يحــــدد الـــوالة القـــرى واملراكز ال�سكنيـــة التـــى يختلـــف امل�ستـــوى املعي�ســـــى 

امل�سار  اخلدمات  اإحدى  توافر  لعدم  غريها  عن  فيها  املتاحة  واخلدمات 

اإليها فى املادة ) 58 ( وي�سدر بذلك قرار من روؤ�ساء الوحدات التى يتبعها 

الوالة ، على اأن يعاد النظر فى هذا التحديد كل �سنتني .

املـــ�دة )61( : يوقف �سرف بدل اخلدمات فى احلاالت االآتية :

 1- اإذا نقــل املوظـــــف اأو انتــــدب للعمل خــــارج القــــرى واملراكــــز ال�سكنيـــة 

امل�سار اإليها فى املادة ) 58 ( متى زادت مدة الندب اإىل وحدة اأخرى 

على خم�سة  اأ�سهر ، اأو على �سنة درا�سية اإذا كان الندب داخل الوحدة 

ملن ثبت اأن له اأوالدا فى الدرا�سة بذات القرى واملراكز ال�سكنية .

2 - اإذا اأوفد فى بعثة اأو منحة درا�سية .

3 - اإذا توافرت اإحـدى احلالتيــن املن�ســو�س عليهمــا فـى البنديــن " 2 ، 4 " 

من املادة ) 57 ( ، على اأن تطبق االأحكام املبينة فى هذين البندين .

املـــ�دة )62( : ي�ستحق املوظف اإذا اأوفد فى مهمـــة ر�سميـــة اأو للتدريــــب داخــــل ال�سلطنـــة 

اأو خارجها بدل �سفر بالفئات املحددة فى املالحق اأرقام ) 6 ( ، ) 7 ( ، ) 8 ( 

على اأن ي�سرف البدل عن كل يوم اإذا كان االإيفاد اإىل خارج ال�سلطنة وعن 

كل ليلة اإذا كان االإيفاد داخلها .

وي�سـرف البــدل امل�ســار اإليــه فى الفقـــرة ال�سابقــة للموظفيـــن الذيـــن يتم 

ت�سكينهـم علـــى وظائــــف " جمموعــــة الوظائــــف امل�ساعـــدة " ممن نقلـــوا 
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وفقا للمادة ) 152 ( من القانون اإىل الدرجات ) العا�سرة واحلادية ع�سرة 

والثانية ع�سرة والثالثة ع�سرة ( بذات الفئات املحددة باملالحق امل�سار اإليها 

ل�ساغلى وظائف الدرجة الثامنة ، على اأن ي�سرف هذا البدل بعد ترقيتهم 

اإىل الوظائف االأعلى بذات الفئات التى ي�ستحقها �ساغلو هذه الوظائف 

من الدرجة ال�سابعة فما فوقها ح�سب التدرج الوظيفى  .

وفـى حالـة الوفــود الر�سميــة ال يجــوز بـاأى حــال من االأحوال اأن يقـل بــدل 

ال�سفر لرئي�س الوفد عن اأكرب بدل م�ستحق الأى ع�سو .

وي�سرف بدل ال�سفر فى املهمات الر�سمية داخل ال�سلطنة بن�سبة )%50( 

فى حالة عدم املبيت .

املـــ�دة )63( : ال يجـوز اأن يقـــوم املوظـــف مبهمــــة ر�سميــــة اأو بالتدريــــب داخـــل ال�سلطنــــة 

اأو خارجها اإال بناء على تكليف من رئي�س الوحدة ، ويحدد القرار ال�سادر 

باملهمة اأو التدريب املدة الالزمة لذلك  .

املـــ�دة )64( : ي�ستـرط ملنـــح بدل ال�سفـــر اإذا كانــت املهمـــــة الر�سميـــة اأو التدريــــب داخـــــل 

ال�سلطنـــة اأال تقــــل امل�سافـــة بني مقر العمـل ومكــان اأداء املهمــة الر�سميــة 

اأو التدريب عن مائة وخم�سني كيلومرتا .

املـــ�دة )65( : يح�سب بدل ال�سفر من تاريــــخ �سفر املوظــــف حتى تاريــــخ عودتـــه علــى اأال 

يتجاوز هذا التاريخ اليوم الثالث بعد انتهاء املدة املحددة للمهمة الر�سمية 

اأو التدريب اإذا كان ال�سفر خارج ال�سلطنة واليوم التاىل النتهائها اإذا كان 

النحو  هذا  على  والعودة  ال�سفر  تاريخ  حتديد  ويجب   ، ال�سلطنة  داخل 

بقرار االإيفاد .

املـــ�دة )66( : اإذا تكفلـت اإحدى الوحدات اأو اجلهات بال�سكن مينح بــدل ال�سفـــر بن�سبـــة 

) 75% ( من البـــــدل املقـــرر عند االإيفـــاد فى مهمـــة ر�سميــــة اأو للتدريــــب 

باخلــــارج وبن�سبــة ) 50% ( اإذا كان االإيفــاد فــى مهمــة ر�سمية اأو للتدريب 

داخل ال�سلطنة .
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املـــ�دة )67( : تق�سم املهمات الر�سمية خارج ال�سلطنة اإىل االأق�سام االآتية : 

الق�ســـــــم االأول : ح�ســـــور االجتماعــــات اخلا�ســـة بال�سركـــــات واملوؤ�س�ســـــات 

واملنظمـــــات والهيئـــات وما مياثلهــــا مــــن اجلهــــات التــــى 

ت�سارك ال�سلطنة فى ع�سويتها .

اأو موؤمتــرات  اجتماعــــات  اأو ح�سـور  الر�سميـة  الزيــارات   : الثانى  الق�سم 

اأو ندوات اأو حلقات علمية اأو ما مياثل ذلك �سواء على 

امل�ستوى اخلليجى اأو العربى اأو الدوىل فيما عدا املهمات 

امل�سار اإليها فى البند ) 2 ( من الق�سم الثالث .

الق�سم الثالث : 1 - اأعـمال التعاقـدات اخلارجيـة واأية مهام اأخــرى غري 

املهام املذكورة فى الق�سمني ال�سابقني .

2 - املهمات املتعلقــة باالأغــرا�س الريا�سيــة اأو الثقافيـــة 

اأو الفنية اأو الدينية اأو ما مياثل ذلك .

املـــ�دة )68( : يحدد عدد اأع�ساء الوفود التى ت�سارك فى املهمات الر�سمية كما ياأتى :

 اأ  - بالن�سبة للق�سم االأول :

تقت�سر امل�ساركة فى املهمة على ممثلى ال�سلطنة فى ال�سركات اأو غريها 

من اجلهات املحددة بهذا الق�سم ، اأو من ينوب عن هوؤالء املمثلني اإذا 

قام باأحدهم مانع . 

 ب  -  بالن�سبة للق�سم الثانى :

اإذا كـان الوفـد ميثــل وحدة  اأفـراد من بينهـم رئي�س الوفد  1- ثالثـة 

واحدة .

2- خم�سة اأفراد من بينهم رئي�س الوفد اإذا كان الوفد ميثل اأكرث من 

وحدة .

ويجوز لرئي�س الوحدة املخت�سة باإ�سدار قرار ت�سكيل الوفد زيادة عدد 

اأع�سائه فى احلالتني ال�سابقتني اإذا كانت ظروف املهمة تقت�سى ذلك .
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ج - بالن�سبة للق�سم الثالث :

يحدد القرار ال�سادر باملهمة عدد االأع�ساء وفق ما تقـت�سيه احلاجة  .

وفــى جميــع االأحـوال يتـم التن�سيــق مـع وزارة اخلارجيـة وغريهـا مـن 

اجلهات املعنية الأخذ العلم واإجراء الالزم . 

املـــ�دة )69( : تتحمـــل الوحـــدة تذاكـــر �سفـــــر املوظـــف وحده اأو تذاكر �سفره هو واأفراد 

اأ�سرتــه - داخل ال�سلطنة اأو خارجها - فى حالة اإيفـــاده فى مهمــــة ر�سمية 

اأو للتدريب وفى حالة نقله اأو ندبه على النحو االآتى :

اأ - للموظف وحده فى حالة االإيفاد فى مهمة ر�سمية اأو للتدريب .

ب - للموظف وزوجه اأو زوجاته واأوالده الذين مل تتجاوز اأعمارهم اإحدى 

وع�سرين �سنة فى حالة النقل اأو الندب .

املـــ�دة )70( : تلتزم الوحدة التى يعمل بها املوظــــف بتذاكـــر ال�سفر فى جميـــع احلـــاالت 

امل�سار اإليها فى املادة ال�سابقة اإال اإذا كان النقل اأو الندب اإىل اإحدى وحدات 

تذاكر  اإليها  املنتدب  اأو  املنقول  الوحدة  للدولة فتتحمل  االإدارى  اجلهاز 

ال�سفر .

املـــ�دة )71( : ي�ستحق املوظــــف مقابـــل تذاكر ال�سفـــر نقــدا اإذا ا�ستخدم و�سيلـــة خا�سة 

فى ال�سفر داخل ال�سلطنة اأو خارجها .

                            وي�ستحــق املوظـف فى حالـة النقـل داخــل ال�سلطنــة اأو خارجهــا - اإذا كــان 

ال�سفر عن طريق اجلو -  وزنا اإ�سافيا ال يزيد على ثالثني كيلوجراما . 

املـــ�دة )72( : ي�ستحــق املوظـــــف مــن غيـــر اأبنــــــاء حمافظـــــة ظفـــــار وحمافظـــة م�سنــــدم 

الذيــــن يعملــون فى هـاتني املحافظتني اأو بالعكـ�س تذاكـــر �سفـــر ت�ســرف 

اأعمارهم اإحدى  اأو زوجاتــه واأوالده الذين ال تتجاوز  للموظـــف وزوجـــه 

وع�سرين �سنة وذلك فى االأحوال االآتية :

1- ا�ستــالم العمــل عند التعيني .

2- القيام باالإجازة االعتيادية ذهابا واإيابا ملرة واحدة خالل ال�سنة .

3- انتهاء اخلدمة .
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املـــ�دة )73( : تكون درجة �سفر املوظفني وفقا ملا ياأتى :

 اأ  - الدرجـــــــــــة االأولــــــــــــــى : ل�ساغلى وظيفة وكيل الوزارة وما فى حكمها .

اأو طبيب  اأو خبري   ب - درجة رجال االأعمال : ل�ساغلى وظائـف م�ست�سـار 

ا�ست�سارى اأو طبيب اخت�سا�سى ، اأو عميد كلية 

اأو  اأو م�ساعد مدير عام  اأو مدير عام  اأو وال 

مدير اأو من فى م�ستوى هوؤالء ممن ي�سغلون 

وظائف اإ�سرافية ال يقل م�ستواها عن وظيفة 

مدير دائرة .

 ج - الدرجــــة ال�سياحيـــــــة : ل�ساغلى الوظائف االأخرى .

املـــ�دة )74( : حتدد درجة �سفر االأع�ساء املوفدين للمهمات الر�سمية بالدرجة االأعلى 

التى ي�ستحقها رئي�س الوفد اأو اأحد اأع�سائه - ولو كان من موظفى وحدة 

اأو جهة اأخرى ممن ي�سغل اإحدى الوظائف املحددة فى البندين  ) اأ ، ب ( من 

املادة ال�سابقة اأو ممن يخ�سع لقانون اأو الئحة وظيفية خا�سة - �سريطة 

اأن يكون �سفرهم جميعا  فى رحلة واحدة  .

املـــ�دة )75( : ي�ستحــــق املوظـــف غري العمانـــى تذاكــر �سفر جــوا بالدرجة ال�سياحية له 

وع�سرين  اإحدى  اأعمارهم  تتجاوز  ال  ممن  اأوالده  من  ولثالثة  ولزوجه 

�سنة اإذا كان ي�سغـــل اإحدى وظائف الدرجات من ) اأ ( حتى الثامنة ، وله 

وحده اإذا كـان ي�سغل اإحدى وظائف باقى الدرجات ، وذلك فى احلالتني 

االآتيتني :

اأ  - مـن مقر اإقامته اإىل مقر العمل عند بدء اخلدمة .

ب - من مقر العمل اإىل مقر اإقامته عند انتهاء اخلدمة الأى �سبب من 

االأ�سباب ، ويجوز منح املوظف تعوي�سا نقديا عن تذاكر ال�سفر بن�سبة 

ال تزيد على )75 % ( من قيمة التذكرة متى طلب ذلك .
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كمـا ي�ستحــق مبلغا مقداره خم�سة ع�سر رياال لتغطية مـ�ساريـف ال�سفـر 

الطارئة فى احلالتني املن�سو�س عليهما فى الفقرة ال�سابقة ، وكذلك عند 

قيامه باالإجازة االعتيادية وعند العودة منها ملرة واحدة فى ال�سنة ، متى 

كانت امل�سافة بني مقر ال�سكن واملطار ال تقل عن )100( كيلومرت .

وفى جميع االأحوال يجب علـى املوظـــف مغـــادرة ال�سلطنــــة عقــب انتهــاء 

خدمته مبا�سرة .                            

املـــ�دة )76( : ي�ستحـــق املوظـــف غيــر العمانـــى عند قيامـه باالإجازة االعتيادية تعوي�سا 

نقديا يقدر بن�سبة )75%( من قيمة تذاكر ال�سفر ، وفقا لالآتى :

- ملــرة واحــدة خـــالل ال�سنة التعاقدية للمعني باإحدى وظائف الدرجات 

تتجاوز  ال  اأوالده ممن  ولثالثة من  ولزوجه  الثامــنة  ( حتى  اأ   ( من 

اأعمارهــم اإحـــدى وع�سريـــن �سنـــة مـــن مقـــر العمـــل اإىل مقــر اإقامتـــه 

وبالعك�س .  

- ملرة واحدة كل �سنتني للمعني باإحدى وظائف باقى الدرجات من مقر 

العمـــل اإلــى مقــر اإقامتــه وبالعكــ�س وي�ســرف التعويـــ�س خـــالل ال�سنـــة 

الثانية .

واإذا اقت�ست م�سلحة العمل عدم قيام املوظف باالإجازة االعتيادية ا�ستحق 

التعوي�س على النحو امل�سار اإليه .

وفــى جميــع االأحــوال ال ي�ستــرط القيــام باالإجــازة ل�ســرف التعويــ�س عـن 

اأفراد االأ�سرة .

وال ي�ستحق من تنتقل كفالته من اأ�سرة املوظف للعمل بالقطاع اخلا�س 

تذاكر ال�سفر اأو التعوي�س النقدى عنها .

وي�ستحق املوظفون الذين يتم ت�سكينهم على وظائف جمموعة الوظائف 

امل�ساعــدة ممـــن نقلــــوا وفقـــــا للمـــادة ) 152 ( من القانــــون اإىل الدرجــــات 

) العا�سرة واحلادية ع�سرة والثانية ع�سرة والثالثة ع�سرة ( تذاكر �سفر 

عند انتهاء اخلدمة اأو التعوي�س النقدى عن التذاكر عند القيام باالإجازة 

على النحو امل�ستحق ل�ساغلى وظائف الدرجة الثامنة .
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املـــ�دة )77( : ي�ستحــــق املوظــــف غيـر العمانـــى تعوي�ســـا نقديا لنقل االأمتعة ال�سخ�سية 

الزائــدة ب�سحبتـــه يعـــــادل قيمـــة نقل ع�سريــــن كيلوجرامــــــــا لــــه وع�ســـــرة 

كيلوجرامات لزوجه وخم�سة لكل ولد من اأوالده الثالثة عند بدء اخلدمة 

وانتهائها وذلك اإذا مل تت�سمن تذاكر ال�سفر املمنوحة له والأفراد اأ�سرته 

نقل الوزن الذى ي�سرف عنه التعوي�س النقدى امل�سار اإليه .

املـــ�دة )78( : ال ي�سرف للموظف عن زوجه تذكرة �سفر اأو التعوي�س النقدى عنها اإذا 

كان زوجه موظفا لدى اأية وحدة من الوحدات اخلا�سعة لقانون اخلدمة 

املدنيـــة اأو لـــدى اأيـــة وحــدة مــن الوحــدات التــى يخ�ســع موظفوهــا لنظـــم 

وظيفية اأخرى متى كان ي�سرف له تذكرة �سفر اأو تعوي�س نقدى عنها 

من هذه الوحدة .

ب�سبـــب  عنهــا  النقــــدى  التعويــــ�س  اأو  ال�سفـــر  تذاكـــــر  �ســرف  اأوقف  :  اإذا   )79( املـــ�دة 

انتهـــاء خدمـــة املوظـف ا�ستحق زوجه املوظف �سرف اأى منهما - ح�سب 

اإحــــدى  اأعمارهـــم  اأوالده ممــن ال تتجـــاوز  االأحــــوال - له ولثالثــــة مــن 

وع�سرين �سنــة .

اأو التعوي�س  ويجوز مبوافقة رئي�س الوحدة منح املوظفة تذاكر ال�سفر 

النقــدى عنهــا - ح�سب االأحـــوال - لثالثـــة من اأوالدهــــا ممن ال تتجـــاوز 

اأعمارهم اإحدى وع�سرين �سنة متى ثبت اإعالتها لهم ب�سبب طالقها ، على 

اأن يوقف ال�سرف فى هذه احلالة لوالدهم .

الف�صل الث�من

النقـل والنـدب والإعــ�رة

والتكليف ب�أعب�ء وظيفـة اأخـرى

املـــ�دة )80( : يكون نقل املوظف من وحدة اإىل اأخرى باجلهــاز االإدارى للدولــة ، اأو من 

جهة اإىل اأخرى داخل الوحدة اأو من وظيفة اإىل اأخرى من ذات طبيعة 

وظيفتـــه بقــرار ي�ســدر بذلك من رئيــــ�س الوحــدة وفقـــا للمادة )53( من 

القانون على اأن يراعى ما ياأتى :
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قانون  اأحكام  تطبق  التى  الوحدات  من  وحدتني  بني  النقل  كان  اإذا   - اأ 

اخلدمة املدنية ، وجب اأن توافق جلنتا �سوؤون املوظفني فيهما ، واأن 

تعتمد املوافقة من رئي�س كل من الوحدتني .

ب - اإذا كــان النقـل مـن جهـة اإلـى اأخــرى اأو مــن وظيفــة اإلـى اأخــرى داخــل 

هذه  تعتمد  واأن   ، املوظفني  �سوؤون  جلنة  توافق  اأن  وجب   ، الوحدة 

املوافقة من رئي�س الوحدة .

ج  -  اإذا كان النقل من وحدة ال تخ�سع الأحكام قانون اخلدمة املدنية اإىل 

وحدة تخ�سع الأحكامه ، وجب اأن تتخذ اإجراءات النقل وفقا للنظام 

الوظيفى املطبق فى الوحدة التى يتم النقل منها ، واأن توافـق جلنـة 

واأن تعتمد هذه   ، اإليها  النقـــل  يتـم  التـى  املوظفيـن بالوحـدة  �سـوؤون 

املوافقة من رئي�س هذه الوحدة .

اإىل  املدنية  قانون اخلدمة  الأحكام  تخ�سع  النقل من وحدة  كان  د  - اإذا 

املوظفني  �سوؤون  جلنة  موافقة  وجب   ، الأحكامه  تخ�سع  ال  وحدة 

، واأن تعتمد هذه املوافقة من رئي�س  بالوحدة التى يتم النقل منها 

الوحدة .

وفيما عدا احلالة املن�سو�س عليها فى البند " ب " ال يجوز ترتيب 

اآثـــار النقـــل اإال بعـــد موافقـــة كــل مـن الوحدتيـــن واإخطـــار كــل منهمـــا 

االأخرى بذلك .

املـــ�دة )81( : ي�ستــــرط لنقــــل املوظـــف من وظيفة اإىل اأخــــرى من ذات طبيعـــة وظيفتـــه 

ما ياأتى :

1 - اأن توجد وظيفة �ساغرة باملجموعة النوعية اأو الفئة الوظيفية املراد 

النقل اإىل اإحدى وظائفها .

ي�سغلها  التى  للوظيفة  معادلة  اإليها  النقل  املراد  الوظيفة  تكون  اأن   -  2

املوظف .
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3 - اأن يتعذر �سغل الوظيفة املراد النقل اإليها بطريق التعيني اإن كانت  

اأدنى وظائــــف املجموعــــة النوعيــــة اأو الفئــــة الوظيفيـــة ، اأو بطريق 

الرتقية اإن مل تكن اأدناها .

4 - اأن تتوافر لدى املوظف �سروط �سغل الوظيفة املراد النقل اإليها .

5 - اأال يرتتب على النقل ترقية املوظف اإىل وظيفة اأعلى من الوظيفة 

املعادلة للوظيفة التى ي�سغلها اأو منحه درجة مالية اأعلى .

املـــ�دة )82( : يكون حتديد الوظيفة التى ينقل اإليها املوظف وفقا ملا ياأتى :

1 - اإذا كان النقل بني وحدتني تخ�سعان الأحكام قانون اخلدمة املدنية ، 

اأو كان من وحدة حكومية يتوافق فيها نظام الوظائف والدرجات مع 

ما هو مطبق وفقا الأحكام قانون اخلدمة املدنية ، حددت الوظيفة 

املعادلة طبقا الأحكام ت�سنيف وترتيب الوظائف .

2 -  اإذا كان النقل من وحدة حكومية يختلف نظام الوظائف والدرجات 

املطبق فيها عن النظام املطبق لدى الوحدات اخلا�سعة الأحكام قانون 

اخلدمة املدنية والتى يتم النقل اإىل اإحداها ، اتبع االآتى : 

اإحدى وظائفها  اإىل  النقل  يكـون  التى  النوعية  املجموعة  اأ  -  حتدد 

وفقا للتاأهيل العلمى الذى عني املوظف على اأ�سا�سه .

ب  - حتـــدد الفئـــة الوظيفيـــــة داخــــل املجموعـــة النوعيـــــة - اإن  كانــــــت 

تت�سمن فئات وظيفية - وفقا للتخ�س�س الذى يتيحه التاأهيل 

العلمى .

الوظيفية  الفئات  اأو  النوعية  املجموعة  - يختار من بني وظائف  ج  

- ح�سب االأحـوال - الوظيفــة التى يتم النقــل اإليهــا على النحــو 

االآتى :

املطلـــوب  العلمـــى  التاأهيـــل  يتوافـــر  التى  املعادلة  الوظيفة   -  1

ل�سغلها والتى تتفق اأو تتوافق فى نوع العمل وما يرتبط به 
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من واجبات وم�سوؤوليات مع الوظيفة التى يتم النقل منها 

اإذا كانت هــذه الوظيفـــة اأدنـــى وظائــــف املجموعــــة النوعيـــة 

اأو الفئة الوظيفية .

2 -  الوظيفة املعادلة التى يتوافر ب�ساأنها �سرطا التاأهيل العلمى 

واخلربة العملية املطلوبان ل�سغلها واللذان يتفقان فى نوع 

وطبيعة العمل وما يرتبط به من واجبات وم�سوؤوليات مع 

فى  الوظيفة  هذه  كانت  اإذا  منها  النقل  يتم  التى  الوظيفة 

غري اأدنى وظائف املجموعة النوعية اأو الفئة الوظيفية .

املعادلة  الوظيفة  اإىل  اإال  املوظف  نقل  االأحوال ال يجوز  وفى جميع 

وفقا للبندين ال�سابقني حتى ولو توافرت لديه مدة خربة عملية غري 

مطلوبة ل�سغلها اأو مدة خربة جتاوز املدة الكلية املطلوبة ل�سغلها .

املـــ�دة )83( : اإذا كان النقل مبوجب مر�سوم اأو اأمـــر �سلطانــــى مل يحـــدد الوظيفــــة التى 

اإليها ودرجتها ، اتبع فى حتديد الوظيفة االأحكام املن�سو�س  يتم النقل 

املالية وفق ما هو حمدد  اأن تكون الدرجة  ال�سابقة على  املادة  عليها فى 

املن�سو�س  بال�سرط  االإخالل  دون  وذلك  الوظيفة  هذه  و�سف  ببطاقة 

عليه فى البند ) 5 ( من املادة )81 ( .

واإذا ت�سمــن املر�ســوم اأو  االأمــر ال�سلطانــى حتديــد الوظيفــة دون الدرجــة 

منح املوظف الدرجة املحددة لها ببطاقة الو�سف ، اأما اإذا ت�سمن حتديد 

الدرجة دون الوظيفة �سغل اإحدى وظائف هذه الدرجة . 

املـــ�دة )84( : مع مراعاة حكم الفقرة االأخرية من املادة )80  ( تعد وحدة �سوؤون املوظفني 

بالوحدة التى يتم نقل املوظف اإليها قرارا تنفيذيا بالنقل بعد اإخطارها 

اأو االأمر ال�سلطانى  اأو باملر�سوم  مبوافقة الوحدة التى يتم النقل منها ، 

ال�سادر بالنقل ، وعلى الوحدة التى نقل منها املوظف اأن تخلى طرفه فى 

اليوم التاىل الإخطارها بالقرار التنفيذى امل�سار اإليه .



- 34 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

اليوم  فى  العمل  ت�سلمه  اأن  اإليها  املوظف  نقل  التى  الوحدة  على  ويجب 

التاىل - على االأكرث - الإخالء طرفه ، على اأن تلتزم براتبه الكامل من 

تاريخ ت�سلم العمل لديها .

�سوؤون  وحدة  اأعدت  الوحدة  داخل  اأخرى  اإىل  جهة  من  النقل  كان  واإذا 

اإليها  نقل  التى  اجلهة  به  واأخطرت  بالنقل  التنفيذى  القرار  املوظفني 

املوظف ، على اأن يت�سلم املوظف عمله وفقا حلكم الفقرة ال�سابقة .

وفى جميع االأحوال يجب التاأ�سري فى ال�سجالت بنقل املوظف .

املـــ�دة )85( : تقـــوم وحـــدة �سوؤون املوظفيــــن باإر�ســـال ملف خدمـــة املوظــــف اإىل الوحـــدة 

املنقول اإليها خالل خم�سة ع�سر يوما على االأكرث من تاريخ النقل . 

املـــ�دة )86( : توقف جميع املزايا النقديــة والعينيــة التـــــى كانــت ت�ســـرف للموظـــــف من 

الوحدة املنقول منها ، وذلك من تاريخ اإخالء طرفه ، ويحتفظ للموظف 

من  يتقا�ساه  كان  ومبا  القانون  من   )46( للمادة  وفقا  االأ�سا�سى  براتبه 

املادة  ، ويق�سد بالبدالت فى حكم هذه  اأكرب  اإذا كانت  النقل  بدالت قبل 

البدالت املماثلة للبدالت املن�سو�س عليها فى هذه الالئحة ، وذلك دون 

قد  مبا   - �سلطانى  اأمر  اأو  مر�سوم  مبوجب  النقل  حالة  فى   - االإخالل 

ين�س عليه املر�سوم اأو االأمر ال�سلطانى ال�سادر بالنقل .

واإذا كان النقل من جهة اإىل اأخرى داخل الوحدة ا�ستحق املوظف راتبه 

الكامل وفقا الأحكام القانون .

املـــ�دة )87( : يكـون تاريـــخ اأقدميـــة املوظـــف فى الوظيفـــة التى نقل اإليها هو ذات تاريـخ 

اأقدميته فـى الوظيفـة التى نقل منها ، وترتب اأقدميته بني املوظفني من 

ذات درجة وظيفته باملجموعة النوعية اأو الفئة الوظيفية التى نقل اإليها 

على النحو االآتى :

اأ  -  اإذا كان النقل دون طلب من املوظف ، و�سع فى ترتيب مماثل لرتتيبه 

بني موظفى املجموعة النوعية اأو الفئة الوظيفية التى نقل منها ، 

على اأال يكون تاليا ملن هو اأحدث منه فى تاريخ �سغل الوظيفة .
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ب  - اإذا كان النقل بناء على طلبه اأو كان ب�سبب عدم ا�ستيفائه متطلبات 

اال�ستمرار فى الوظيفة التى نقل منها ، و�سع فى ترتيب تال الآخر 

موظفــى املجموعــة النوعيــة اأو الفئــة الوظيفيــة التى نقــل اإليهــا على 

اأال يكون تاليا ملن هو اأحدث منه فى تاريخ �سغل الوظيفة .

املـــ�دة )88( : ي�سرتط لندب املوظــف للقيـام بعمل وظيفــــة اأخــرى داخــــل الوحــــدة التـى 

يعمــل بهــا اأو خارجهــا اأن تقت�سـى م�سلحــة العمــل �سغــل الوظيفـة بهــذه 

الطريقة واأن ت�سمح بذلك حاجة العمل فى الوظيفة االأ�سلية .

ويكون ندب املوظف اإىل وحدة اأخرى بقرار من رئي�س الوحدة التى يعمل 

اأوقات  فى  الندب  كان  �سواء  االأخرى  الوحدة  رئي�س  طلب  على  بناء  بها 

العمل الر�سمية اأو فى غريها .

املـــ�دة )89( : اإذا كـــان النـــدب اإلـــى وظيفـــة اأخـــرى داخل الوحـــدة ، اأعــــدت وحدة �سوؤون 

اإليها  املوظفني قرارا بالندب يت�سمن مدته والوظيفة التى يتم  الندب 

على اأن ي�سدر هذا القرار من رئي�س الوحدة .

واإذا كــان النــدب للقيــام باأعبــاء وظيفــة اأخــرى فى وحـدة اأخـــرى اأعـــدت 

بالندب  قـرارا  املوظف  بها  يعمل  التى  بالوحـدة  املوظفني  �سـوؤون  وحـدة 

يت�سمـن البيانات امل�سار اإليها فى الفقـرة ال�سابقة ، على اأن تخطر الوحدة 

اإليها املوظف بالقرار عقب �سدوره ، ويجب اأن يخلى طرف  التى يندب 

التاىل  اليوم  فى   - الر�سمية  العمل  اأوقات  فى  الندب  كان  اإذا   - املوظف 

لالإخطار بالقرار على االأكرث .

وفى جميع االأحوال يجب التاأ�سري فى ال�سجالت بندب املوظف .

املـــ�دة )90( : اإذا وافـــــق املوظــــف كتابة علــــى اإعارتـــه وفقــــا للمـادة )49( من القانون اإىل 

اإحدى الوحدات اأو ال�سركات اأو احلكومات اأو الهيئات اأو املنظمات العربية 

مدتها  يت�سمن  باالإعارة  قرارا  املوظفني  �سوؤون  وحدة  اأعدت  واالأجنبية 

على اأن ي�سدر من رئي�س الوحدة .

                            ويجب التاأ�سري فى ال�سجالت باإعارة املوظف .
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املـــ�دة )91( : يكون تكليف املوظف باأعباء وظيفة اأخرى مبوجب قرار من رئي�س الوحدة ، 

على اأن يكون التكليف باأعباء وظيفة اأخرى لدى وحدة اأخرى بناء على 

طلب رئي�س هذه الوحدة .

ويكون التكليف داخل اأو خارج الوحدة فى احلاالت االآتية :

االأ�سلية  الوظيفة  اأعباء  اإىل  باالإ�سافة  اأخرى  باأعباء وظيفة  القيام   -  1

بذات الوحدة التى يعمل بها املوظف فى اأوقات العمل الر�سمية .

2 - القيام باأعباء وظيفة اأخرى بذات الوحدة التى يعمل بها املوظف فى 

غري اأوقات العمل الر�سمية باالإ�سافة اإىل اأعباء وظيفته االأ�سلية .

3 - القيــام باأعباء وظيفة اأخــرى لـــدى وحــدة اأخــــرى فى اأوقــات العمــل 

الر�سمية باالإ�سافة اإىل اأعباء وظيفته االأ�سلية .

املـــ�دة )92( : ال يجـــوز التكليـف باأعباء وظيفــة اأخرى اإال اإذا توافرت ال�سروط االآتية :

1 - اأن تقت�سى امل�سلحة العامة قيام املوظف باأعباء الوظيفتني .

2 - اأن يكون التكليف لدى اإحدى وحدات اجلهاز االإدارى للدولة اإذا كان 

للقيام باأعباء وظيفة خارج الوحدة .

يتطلبهــا حتقيــق  التى  وللفتـــرة  موؤقتـــة  ب�سفـــة  التكليـــف  يكـــون  - اأن   3

امل�سلحة العامة .

4 - اأال يرتتب علــى التكليــــف اإخـــالل بواجبــــات وم�سوؤوليــــات الوظيفــــة 

االأ�سلية .

5 -  اأن مينـــح املوظـــف مكافـــاأة �سهريـــة ال تزيــــد علـــــى )50%( من راتبــــــه 

االأ�سا�سى ، على اأن تتحمل الوحدة املكلف لديها هذه املكافاأة .
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الف�صل الت��صع

التدريب والبعث�ت واملنح الدرا�صية

املـــ�دة )93( : يكــون تدريـب املوظفيـــن داخل ال�سلطنـــة اأو خارجهـــا بهـدف رفع كفاءتهم 

واالرتقاء مب�ستويــات االأداء واالإجناز باجلهاز االإدارى للدولة من خالل 

تنمية قدراتهم .

املـــ�دة )94( : يكــون اإيفـــاد املوظفيـــن للتدريـــب وفقا خلطة التدريـــب ال�سنويــة املعتمدة 

والربنامج التدريبى املعد بناء عليها ومبراعاة طبيعة االأعمال املرتبطة 

بهذا الربنامج ، واإذا كان التدريب مبوجب منحة تدريبية تعني اأن تكون 

مقدمة من جهات معتمدة .

ويجــــب اإذا كـــان التدريــب خـــارج ال�سلطنـــة بهـــدف اإجـــادة اأى مـن اللغـــات 

االأجنبية اأن يكون للح�سول على م�ستوى ال متنحه جهات التدريب داخل 

ال�سلطنة .

املـــ�دة )95( : ي�سرتط فيمن ير�سح للتدريب ما ياأتى :

1 -  اأن يكون م�ستوفيا �سروط االلتحاق بالربنامج التدريبى .

2 -  اأن يجيد اللغة التى يتطلبها الربنامج التدريبى .

وتقـــوم وحـــدة �ســـوؤون املوظفيـــن باإعـــداد قـــرار باإيفـــاد املوظـــف للتدريـــب 

يت�سمن مدته ومكانه ، على اأن يعتمد هذا القرار من رئي�س الوحدة .

املـــ�دة )96( : تعد وحدة �ســـــوؤون املوظفيـــن قـــرارا بتفـــرغ املوظف الذى يوفــد فــى بعثة 

اأو منحة درا�سية ، يت�سمن البيانات االآتية :

 اأ  - رقم وتاريــــخ قــــرار جلنة البعثــــات باالإيفاد ، اأو تاريخ موافقة وزارة 

التعليـــم العالــــى علـــى املنحـــة الدرا�سيــــة اإذا كانــت مقدمــة من غيــر 

موؤ�س�سات التعليم العاىل بال�سلطنة .
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ب - م�ستوى الدرا�سة بالبعثة اأو املنحة ومدتها ومكانها .

ج - ا�سم اجلهة التى �سيلحق املوظف للدرا�سة بها .

اأن يعتمد القرار من رئي�س الوحدة ، واأن تر�سل �سورة منه اإىل  ويجب 

وزارة التعليم العاىل .

الف�صل الع��صر

الإجـــ�زات

املـــ�دة )97( : حت�سب اأر�سـدة املوظفيـــن مــن اإجازاتهـــم االعتياديـــة عن كل �سنة ، وتعد 

وحـدة �سوؤون املوظفني خالل �سهر يناير بيانا بهذه االأر�سدة ، كما تعد 

برناجما زمنيا للقيام باالإجازات االعتيادية بعد الرجــوع اإىل املديريـــات 

اأو الدوائر املخت�سة .

املـــ�دة )98( : على املوظف اأن يقدم طلبا باالإجازة االعتيادية قبل التاريخ الذى يحدده 

اأن يحيل هذا الطلب اإىل  للقيام بها بوقت كاف ، وعلى الرئي�س املبا�سر 

وحدة �سوؤون املوظفني لالإفادة عن مدى ا�ستحقاق املوظف ملدة االإجازة 

املطلوبة حتى التاريخ املذكور فى طلبه ، ويرفع الطلب بعد حتديد مدة 

االإجازة امل�ستحقة وموافقة الرئي�س املبا�سر على منحها لالعتماد ، ويكتفى 

مبوافقة الرئي�س املبا�سر اإذا كان برنامج االإجازات االعتيادية معتمدا من 

قبل .

املـــ�دة )99( : على املوظف الذى �سرح لــه باإجازة اعتياديـــــة اأن يحــــرر قبـــل قيامه بهـــا 

ما يفيد تاريخ بـدء وانتهـاء االإجازة وعنوانه خالل هذه الفرتة وذلك على 

النموذج املعد لهذا الغر�س .

وتعد وحدة �سوؤون املوظفني عند عودة املوظف من االإجازة ما يفيد ذلك .
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املــ�دة ) 100 ( : اإذا اأراد املوظــــف مد اإجازتـــه االعتيادية ، وجب عليه اأن يبلـغ جهة عمله 

كتابــة بذلك خالل االأ�سبوع االأخري من االإجازة ، فاإذا متت املوافقة على 

طلبه ح�سبت املدة اجلديدة من اأول يوم عمل تال لالإجازة التى متتع بها .

املــ�دة ) 101 ( :  تكون مواعيد االإجازة االعتيادية لهيئات التدري�س والتدريب واالإ�سراف 

االإجازة  خــــالل  والكليــــات  واملعاهـــد  باملدار�س  بهـــا  املرتبطة  والوظائــــف 

الدرا�سية ، وحتدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير املخت�س .

املــ�دة ) 102 ( : يكــــون عـــالج املوظــف ومنحـــه اإجـــازة مر�سيـــة عن طريـــق امل�ست�سفيــــــات 

واملراكز واملجمعات ال�سحيــة احلكوميـــة واملوؤ�س�سات ال�سحيـــة اخلا�ســـة ، 

وعلـــى املوظف اأن يتبع ما ياأتى :

اأ  - اأن يخطر جهة عمله مبر�سه قبل اأن يتوجه اإىل اإحداها ما مل يكن 

ذلك فى غري اأوقات العمل الر�سمية  .         

ب - اأن يقدم فى حالة منحه اإجازة مر�سية ما يفيد ذلك .               

اأحــــد امل�ست�سفيـات  اإذا منحـــت من  ويعتـد بكامــل مـــدة االإجـــازة املر�سيـــة 

اأو املراكـز اأو املجمعــات ال�سحية احلكوميــة اأو املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة 

التى ي�سدر بتحديدها قرار مـن وزيـر ال�سحـة ، فاإذا منحـت مـن موؤ�س�ســـة 

غري مدرجة �سمن املوؤ�س�سات التى يحددها هذا القرار اعتد مبا ال يزيد 

على ثالثة اأيام .

ويتعني اأن تكون االإجازة - فى جميع االأحوال - معتمدة من اجلهة الطبية 

املخت�سة  .

املــ�دة ) 103 ( :  يعتد باالإجــازة املر�سيـــة التـــى متنــــح للموظــــف فى حالــــة مر�ســـه خــــارج 

ال�سلطنة ، على اأن يبلغ جهة عمله مبر�سه ومبدة االإجازة التى منحت له 

وال�سهادة الطبية التى تفيد ذلك عند عودته .
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الطبية  تكون معتمدة من اجلهة  اأن  ال�سهادة  بهذه  وي�سرتط لالعتداد 

�سفارة  من  عليها  وم�سدقا  املوظف  فيه  عولج  الذى  بالبلد  الر�سمية 

ال�سحة  البلد - ومعتمدة من وزارة  �سفارة بهذا  اإن كان لها   - ال�سلطنة 

بال�سلطنة .

املــ�دة ) 104 ( :  تلتزم احلكومة بنفقات عالج املوظف خارج ال�سلطنة كما تلتزم بتكاليف 

له  خ�سع  متى  النظام  هذا  فيها  يطبق  التى  بالدول  ال�سحى  التاأمني 

املوظف ب�سرط اأن يكون وجوده باخلارج ملهمة ر�سمية اأو منحة اأو اإجازة 

درا�سية اأو دورة اأو منحة تدريبية .

وال تلتزم احلكومة بهذه النفقات فى حالة املنحة الدرا�سية اأو التدريبية 

اإذا حتملت اجلهة املانحة ذلك .

وعلى املوظف اأن يقدم اإىل جهة عمله االأوراق املثبتة لنفقات العالج مبا 

يفيد  وما  اجلراحية  العمليات  وتكاليف  بامل�ست�سفيات  االإقامة  ذلك  فى 

خ�سوعه للتاأمني ال�سحى ، على اأن يكون ذلك م�سدقا عليه من �سفارة 

ال�سلطنة - اإن كـان لهـا �سفارة بالبلد الذى عولج فيه - ومعتمدا من وزارة 

ال�سحة بال�سلطنة .                        

املــ�دة ) 105 ( : ال تلتـــزم احلكومـــة بنفقـــات تقويــــم اأو تركيــــب االأ�سنـــان اأيا كـــان نوعهـــا 

اأو بقيمـة النظـارات الطبيـة ومـا فـى حكمها اأو باالأطراف ال�سناعية اإال اإذا 

كان اأى من ذلك ب�سبب تاأدية مهام الوظيفة .

املــ�دة ) 106 ( : يكون منح املوظف اإجازة خا�سة ملرافقة مري�س للعالج بال�سوابط االآتية :

اأ  - اأن يثبت مر�س املراد مرافقته .

اإذا  اأن تق�سى ظروف مر�س املراد مرافقته ترقيـــده فى امل�ست�سفى  ب - 

الطبية  اجلهة  تقرره  ما  على  بناء  ال�سلطنة  داخل  املرافقة  كانت 

املخت�سة .
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ج  - اأن يكون املوظـــف زوجـــا للمريـــ�س اأو قريبــــا له من الدرجـــة االأولــــى 

اأو الدرجة الثانية ، على اأن يثبت ذلك مب�ستند ر�سمى ، وي�ستثنى من 

ذلك حالة املرافقة للعالج من اإ�سابة عمل .

د - ال ي�سرتط فى حالة مرافقة املري�س للعالج خارج ال�سلطنة اأن يكون 

املوظف زوجا للمري�س اأو قريبا له من الدرجة االأوىل والثانية اإذا 

اقت�ست ال�سرورة ذلك .

هـ - اأال يزيد عدد املرافقة على ثالث مرات فى ال�سنة  .    

اإىل جهة  اأن يقـدم عقـب عودته  املوظـف  وفى جميع االأحوال يجب على 

، على  تثبت مرافقته  املري�س  تولت عالج  التى  �سهادة من اجلهة  عمله 

باخلارج  العالج  كان  اإذا  الر�سمية  الطبية  اجلهة  من  معتمدة  تكـون  اأن 

وم�سدقا عليها من �سفارة ال�سلطنة اإن كان لها �سفارة فى البلد الذى مت 

العالج به .

املــ�دة ) 107 ( : متنـــح االإجــــازة اخلا�ســــة طبقـا للمادة )80 ( من القانـــون لتغطيـــة فتـــرة 

ما قبل الوالدة بتو�سية من اجلهة الطبية املخت�سة على اأال تتجاوز مدتها 

ع�ســرة اأيام ، ومتنح باقى مدة هذه االإجازة من تاريخ الوالدة .

املــ�دة ) 108 ( : مينح املوظف الذى يتم اختيـاره لتمثيل ال�سلطنة فى االأن�سطة الريا�سية 

براتب  خا�سة  اإجازة  الر�سمية  االحتفاالت  فى  للم�ساركة  اأو  والثقافية 

املخت�سة  اجلهة  حتددها  التى  ال�سرورية  املدة  على  تزيد  ال  ملدة  كامل 

ويدخل فى هذه املدة مدة االإعداد وال�سفر اإذا ا�ستلزم االأمر ذلك ، على اأن 

يراعى احلد االأق�سى املن�سو�س عليه فى الفقرة التالية لالإجازة بالن�سبة 

لبع�س هذه االأن�سطة .

ومتنح االإجازة امل�سار اإليها فى حالة التمثيل الريا�سى لالعبني واملدربني 

واحلكام واالإداريني والفنيني امل�سرتكني فى االأن�سطة االآتية :

اأ - البطوالت الداخلية واخلارجية .
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ب - املع�سكرات الداخلية واخلارجية للمنتخبات الوطنية ، على اأال تزيد 

مدة االإجازة على ثالثني يوما فى املع�سكر الواحد ، وال تزيد على 

ت�سعني يوما فى ال�سنة .

 ج - الدورات التدريبية فى جماالت التدريب والتحكيم واالإدارة ، على اأال 

تزيد مدة الدورة الواحدة على خم�سة و�سبعني يوما .

وي�سرتط اأال يزيد عدد االإداريني الذين يتم اختيارهم فى البطوالت 

واملع�سكرات الداخلية واخلارجية امل�سار اإليها فى البندين ) اأ ، ب ( 

ومن يتقرر اإحلاقهم بالدورات التدريبية امل�سار اإليها فى البند " ج " 

على اثنني من كل وحدة .

املوظـف  كان  متى   ، العام  والدورى  ال�سلطان  جاللة  كاأ�س  م�سابقة   - د 

اأن يتطلب ذلك االنتقال مل�سافة تبعد  م�سرتكا فى املباريات ب�سرط 

مائة  عن  يقل  ال  مبا  املوظف  اإليه  ينت�سب  الذى  النادى  مقر  عن 

وخم�سني كيلومرتا وعلى اأال تزيـد مدة االإجازة على يومني بالن�سبة 

لكل مباراة طبقا للجداول الر�سمية للمباريات  .

وفى جميع االأحوال ي�سرتط اأن تتقدم اجلهة املعنية بطلب اإىل جهة عمل 

املوظف ملنحه االإجازة قبل موعد اأى من االأن�سطة امل�سار اإليها بوقت كاف .

املــ�دة ) 109 ( : ي�سرتط ملنح املوظف اإجازة براتــب كامل للدرا�ســـة على نفقتـــه اخلا�ســـة 

ما ياأتى :

1 - اأال يكون معينا بطريق التعاقد .

املعاهد  اأو  الكليات  اأو  اإحدى اجلامعات  2 - اأن يكون مقيدا للدرا�سة فى 

املعرتف بها من اجلهات املخت�سة بال�سلطنة .

3 - اأن يقدم رفق طلب االإجازة اإفادة بقيده وباملدة املقررة للح�سول على 

اأن يكون هذا املوؤهل من بني املوؤهالت املحددة  املوؤهل العلمى ، على 

فى املادة ) 87 ( من القانون اأو ما يعادلها .
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4 - اأن يكون قد اأم�سى فى اخلدمة مدة ال تقل عن �سنة .

5 - اأن يكون تقرير تقومي اأدائه الوظيفى احلا�سل عليه قبل طلب االإجازة 

مبرتبة جيد على االأقل .

6 -  اأال تتجاوز مدة االإجازة املدة الكلية املحددة لالنتهاء من الدرا�سة .

7 - اأال متنح االإجازة للح�سول على ذات املوؤهل اإال ملرة واحدة طوال مدة 

خدمة املوظف فى وحدات اجلهاز االإدارى للدولة .

8 - اأال تكون االإجازة قد �سبق منحها من اأى من وحدات اجلهاز االإدارى 

املن�سو�س  االأ�سباب  الأحد  مبنحها  ال�سادر  القرار  األغى  ثم  للدولة 

عليها فى املادة )110( عدا ال�سبب املبني فى البند ) 6 ( .

اأن تلغى القرار ال�سادر مبنح االإجازة الدرا�سية املن�سو�س  110 ( : على الوحدة  املــ�دة ) 

عليها فى املادة ال�سابقة فى احلاالت االآتية :

1 - اإذا ر�سب املوظف �سنتني درا�سيتني متتاليتني اأو ما ي�ساويهما بنظام 

ال�ساعات املعتمدة .

2 - اإذا انق�ست املدة الكلية املحددة لالنتهاء من الدرا�سة دون احل�سول 

على املوؤهل العلمى .

اإذا با�سر عمال اأو مار�س ن�ساطا حتظره قوانني ال�سلطنة اأو قوانني   - 3

بلد الدرا�سة وا�ستمر فى ذلك وفق ما تفيد به جهات االإ�سراف رغم 

اإنذاره مبعرفة جهة عمله .

4 - اإذا قام بتغيري اجلامعة اأو بلد الدرا�سة اأو نوع التخ�س�س دون موافقة 

جهة عمله .

5 - اإذا ثبت تخلفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول وفقا ملا تفيد به جهات 

االإ�سراف رغم اإنذاره مبعرفة جهة عمله .

اجتماعية متنعه  اأو  االإجازة لظروف �سحية  اإلغاء  املوظف  - اإذا طلب   6

من اال�ستمرار فى الدرا�سة واأثبت للوحدة ذلك .
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املــ�دة ) 111 ( : ا�ستثناء من املادة ال�سابقـة يجــوز للوحـــدة متديـــد االإجـــازة الدرا�سية فى 

احلاالت االآتية :

1 - اإذا كان ر�سوب املوظف فى ال�سنة النهائية ، وكان نظام الدرا�سة ي�سمح 

با�ستمرار االنتظام فيها ، على اأن يكون متديد االإجازة ل�سنة درا�سية 

واحدة اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .

اأما اإذا كان نظام الدرا�سة ال ي�سمح اإال بدخول االمتحان دون ا�ستمرار 

االنتظام فيها ، منح املوظف اإجازة الأداء االمتحان وفقا للمادة ) 88 ( 

من القانون مع عدم االإخالل بحكم البند )3 ( من املادة )113( ، واأال 

متنح هذه االإجازة براتب كامل اإال ملرة واحدة .

ومينح املوظف اإجازة الأداء االمتحان وفقا للفقرة ال�سابقة ولو كانت 

املدة املقررة للح�سول على املوؤهل العلمى الذى ر�سب فيه �سنة واحدة 

اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .

اإليها فى البند )2( من املادة ال�سابقة  2 - اإذا انق�ست املدة الكلية امل�سار 

وكانـت املدة الباقيـــة للح�ســــول على املوؤهــــل �سنــة درا�سيــــــة واحــــــدة 

اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة ، على اأن يكون متديد االإجازة 

مبا ال يجاوز هذه املدة .

3 - اإذا كان احل�سول على املاج�ستري اأو الدكتوراة ي�ستلزم متديد االإجازة 

�سنة درا�سية واحدة اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة  .

4 - اإذا وافقـــــت الوحــــدة على تغييـــــر اجلامعـــة اأو بلد الدرا�ســــة اأو نــــوع 

اأن يكون متديد االإجازة تبعا لذلك ل�سنة درا�سية  ، على  التخ�س�س 

واحدة اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .

اأال يكون قد انق�سى  اأى من ذلك  وي�سرتط ملوافقة الوحدة على تغيري 

من الدرا�سة اإال �سنة واحدة اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .

املــ�دة ) 112 ( : ا�ستثناء من حكم البند ) 8 ( من املادة ) 109 ( يجوز منح املوظف االإجازة 

املن�سو�س  لل�سبب  ال�سادر مبنحها  القرار  األغى  اإذا  اأخرى  الدرا�سية ملرة 

عليه فى البنــد )6 ( من املــادة ) 110 ( وذلك للح�ســـول على ذات املوؤهــل 

اأو على موؤهل اآخر .
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املــ�دة ) 113 ( : ي�سرتط ملنح املوظف اإجازة براتب كامل الأداء االمتحان ما ياأتى : 

1 - اأن يكون مقيـــدا للدرا�سة فــــى اإحــدى اجلامعات اأو الكليات اأو املعاهـد 

اأو املدار�س املعرتف بها من اجلهات املخت�سة بال�سلطنة .

2- اأن يقدم رفق طلب االإجازة اإفادة بقيده وباملدة املقررة الأداء االمتحان .

داخل  كان  اإذا  االمتحان  الأداء  املقررة  املدة  االإجازة  مدة  تتجاوز  - اأال   3

بدء  موعد  قبل  اأيام  ثالثة  اإليها  م�سافا  تتجاوزها  واأال   ، ال�سلطنة 

االمتحــــان ويومـــان عقـــب انتهائـــه ، اإذا كان خـــارج ال�سلطنــة على اأن 

يدخل فى ح�ساب االأيام امل�سافة يوما االإجازة االأ�سبوعية .

ال�سنة  امتحانات  امتحان من  لكل  واحدة  مرة  اإال  االإجازة  - اأال متنح   4

الدرا�سية الواحدة .

ويجوز - ا�ستثناء - منح االإجازة ملرة اأخرى الأداء اأى من امتحانات ال�سنة 

مدة  كانت  ولو  حتى  اأدائها  عقب  العلمى  املوؤهل  مينح  التى  الدرا�سية 

الدرا�سة املقررة ملنحه �سنة واحدة .

وعلى املوظف اأن يقدم اإىل جهة عمله ما يفيد اأداء االمتحان بعد انتهاء 

واإال وجــب م�ساءلتـــه  الدرا�سيــة  ال�سنة  امتحانــــات  امتحــان من  مدة كل 

اإداريا .

املــ�دة ) 114 ( : ت�ساف اأيام اإجازات االأعياد واملنا�سبات اأو االإجازات الر�سمية التى تعلنها 

اجلهات املخت�سة بالدولة اإىل ر�سيد االإجازة االعتيادية �سواء وقعت هذه 

االإجازات فى اأول االإجازة االعتيادية امل�سرح بها للموظف اأو فى و�سطها 

اأو فى نهايتها ، وال تدخل االإجازة االأ�سبوعية �سمن االإجازات امل�سار اإليها .

املــ�دة ) 115 ( : ال حت�ســــب اإجازات االأعياد واملنا�سبات واالإجازات الر�سميــــة التـــى تعلنهـــــا 

غياب  مدة  �سمــن  االأ�سبوعيـــة  االإجـــازة  عدا  بالدولــة  املخت�سة  اجلهـــات 

املوظــف عن العمل ولو تو�سطت هذه االإجازات مدة الغياب اأو اأعقبتها .
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الف�صل احل�دى ع�صر

اإ�ص�بـ�ت العمــل

املــ�دة ) 116 ( : على املوظــــف اإذا اأ�سيـــب ب�سبـــب العمل اأن يبلغ جهة عمله باحلادث الذى 

ت�سبب فى اإ�سابته خالل مدة ال جتاوز اأ�سبوعا من تاريخ وقوع احلادث ، 

وتعترب اجلهة قد اأبلغت باحلادث متى اأحيطت به من اأى م�سدر خالل 

املدة امل�سار اإليها .

املــ�دة ) 117 ( : على الوحدة التى يتبعها املوظف اأن تخطر ال�سرطة باحلادث خالل اأربع 

واأن   ، ب�ساأنه  حتقيق  الإجراء  بوقوعه  علمها  تاريخ  من  �ساعة  وع�سرين 

تبلـغ  اأن  وعليها   ، االإخطار  يرافقه �سورة من هذا  اأو من  املوظف  ت�سلم 

واإعداد  املوظف  على  الطبى  الك�سف  الإجراء  املخت�سـة  الطبيـة  اجلهة 

تقرير بحالته .

املـــ�دة ) 118 ( : يبني التحقيق الذى يجرى فى �ساأن احلادث ظروف وقوعه ، ويجب �سماع 

اأقوال املوظف عندما ت�سمح حالته بذلك ، و�سماع اأقوال مندوب الوحدة 

التى يعمل بها ، واأقوال ال�سهود .

ويجب اأن تت�سمن مذكرة التحقيق ب�سفة خا�سة ما اإذا كان احلادث قد 

وقع بتعمد من املوظف اأو نتيجة �سلوك فاح�س ومق�سود منه .

املــ�دة ) 119 ( : على الوحدة اإحالة املوظفني املعر�سني لالإ�سابة باأحد االأمرا�س املهنيـة 

اإىل اجلهة الطبيـة املخت�سة لفح�سهم ب�سفة دورية ، وعلى هذه اجلهـة 

املوظفني  التـى تظهر بني  املهنية  االأمـــرا�س  بحاالت  الوحدة  اأن تخطر 

وحاالت الوفاة النا�سئة عنها .

املــ�دة ) 120 ( : توفر احلكومة للم�ســاب اخلدمــــات التاأهيليـــــة الالزمــــة مبـــا فـــى ذلـــك 

االأطراف ال�سناعية واالأجهزة التعوي�سية وغريها طبقا ملا تقرره اجلهة 

الطبية املخت�سة .
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املــ�دة ) 121 ( : يكون مقدار تعوي�س االإ�سابة على النحو االآتى :

اأ - فى حالة الوفاة اأو العجز الكلى امل�ستدمي : 

ما يعـــــادل راتـــــــب اثنـــى ع�ســـر �سهــــرا ومبـــا ال يقل عن خم�ســـة ع�ســــر 

األف ريال .

ب - فى حالة العجز اجلزئى امل�ستدمي : 

يقدر التعوي�س بنف�س ن�سب العجز املبينـــة فى امللحــق رقــــــــم ) 9 ( من 

امل�ستديــــم  اأو العجز الكلى  امل�ستحق فى حالة الوفاة  قيمة التعوي�س 

املن�سو�س عليــه فى البند ) اأ ( .

واإذا لــــم يكــــن العجز مما ورد بامللحــق امل�ســار اإليه تقـــــدر ن�سبتـه بن�سبـــة 

ما اأ�ساب املوظف من عجز فى مقدرته على العمل ، وحتدد هذه الن�سبة 

بقرار من اجلهة الطبية املخت�سة ، ويح�سب التعوي�س فى هذه احلالة 

طبقا للقاعدة املن�سو�س عليها فى البند ) ب ( .

واإذا كانـت االإ�سابة ب�سبب اأحد االأمرا�س املهنية قدرت ن�سبة العجز بقرار 

التعوي�س فى هذه احلالة طبقا  ، ويح�سب  من اجلهة الطبية املخت�سة 

للقاعدة املن�سو�س عليها فى البند ) ب ( .

املــ�دة ) 122 ( : اإذا ن�ساأ عن االإ�سابة ت�سويه بدنى م�ستدمي ا�ستحـق املوظف تعوي�سا عن 

ذلك الت�سويه بنف�س ن�سبة الت�سويه التى تقررها اجلهـة الطبية املخت�سة 

امل�ستدمي  الكلى  العجز  اأو  الوفاة  امل�ستحق فى حالة  التعوي�س  من قيمة 

املن�سو�س عليه فى البند ) اأ ( من املادة ال�سابقة .

املــ�دة ) 123 ( : على الوحدة �سرف التعوي�س امل�ستحــــق عـــن اإ�سابـــة العمـــل للموظـــــف 

اأو للم�ستحقني عنه فى مدة ال جتاوز �سهرا من تاريخ الوفاة اأو حتديد 

ن�سبة العجز .
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الف�صل الث�نى ع�صر

اإجراءات امل�ص�ءلة الإدارية والتظلم�ت

املــ�دة ) 124 ( : اإذا ن�ســـــب اإلـى املوظـــــف ارتكـــاب خمالفـــة ، اأعـــد الرئي�س املبا�سر مذكرة 

، وذلك  اإليه ووظيفته ودرجتـه  تت�سمن املخالفة وا�سم املوظف املن�سوبة 

للعر�س على رئي�س الوحدة الإحالة املوظف للتحقيق .

واإذا كانــت م�سلحـة التحقيــق تقت�سـى وقف املوظف عن العمل ، وجب اأن 

تت�سمن املذكرة امل�سار اإليها بيان مربرات الوقف ومدته ، فاإذا ثبت جدية 

هذه املربرات تعني اأن تت�سمن املوافقة على اإحالة املوظف للتحقيق وقفه 

عن العمل للمدة التى يتطلبها التحقيق معه على اأال تتجاوز هذه املدة 

ثالثة اأ�سهر .

ويجب اأن تخطر وحدة �سوؤون املوظفني املوظف بذلك ، على اأن يت�سمن 

االإخطار املخالفة املن�سوبة اإليه ، ويجب وقفه عن العمل من التاريخ الذى 

حدد لذلك .

املــ�دة ) 125 ( : يتوىل التحقيــــق �ساغلـــو الوظائـــف التخ�س�سيـــة بالدوائــــر القانونيــــة ، 

ويجريه فى الوحدات التى ال يوجد بها دوائر قانونية من يكلفه رئي�س 

الوحدة بذلك ، على اأال تقل درجة وظيفة املحقق عن درجة وظيفة املحال 

للتحقيق .

ويتوىل التحقيق مع موظفى املديريات وغريها من التق�سيمات االإدارية 

باملناطق موظفو الدوائر القانونية الذين يعملون فى هذه املناطق ، واإال 

اأجراه من يكلف بذلك وفقا حلكم الفقرة ال�سابقة .

التى  التق�سيمات  من  وغريها  املكاتب  القانونية  الدوائر  مقام  وتقوم 

متار�س  اخت�سا�سات ومهام هذه الدوائر .

املــ�دة ) 126 ( :  علـى املحقـق فـور تلقيه قـرار اإحالـة املوظـف للتحقيـق ، اأن يحــرر حم�سـرا 

يثبــــت فيــــه - ف�ســال عــن البيانـــات الوظيفيـــة اخلا�ســة باملحقق - تاريـخ 

 ، اإليـــه  وروده  وتاريــخ   ، اأ�سدرتـــه  التــى  وال�سلطــــة   ، القــرار  هـــذا  �سـدور 



- 49 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

اإليه ، وبيان حالته  واملخالفة مو�سوع التحقيق ، وا�سم املوظف املن�سوبة 

الوظيفية ، وملخ�سا عن االأوراق املرفقة بالقرار .

وعلى املحقق اأن يخطر املوظف املحال اإىل التحقيق مبا هو من�سوب اإليه 

وبتاريخ �سماع اأقواله .

املــ�دة ) 127 ( : على املحقق اأن يفتــح حم�ســــرا للتحقيق فى اليــوم الذى حتـــدد ل�سمــــاع 

اأقوال املوظف املحال يت�سمن ما ياأتى :

 اأ - اإثبـات ح�سـور - اأو عـدم ح�سور - املوظف امل�ستدعى للتحقيق ، واإثبات 

بياناته الوظيفية ، وتاريخ اإخطاره باال�ستدعاء للتحقيق .

ب  - اإحاطة املوظف الــذى يجرى معـه التحقيق مبو�سوع املخالفة حمل 

التحقيق ، واإثبات ما يوجه اإليه من اأ�سئلة و�سماع اأقواله - دون ميني - 

واثبات ما يجيب به .

املحال  يعطى  واأن  التحقيق  مو�سوع  عن  االأ�سئلة  تخرج  اأال  ويجب 

الفر�سة الكاملة الإبداء وجهة نظره واأوجه دفاعه .

بعد  اأقواله  وذلك  �سماع  التحقيق  �سري  ي�ستدعى  من  اأقوال  �سماع   - ج  

اإثبات بياناته الوظيفية وتاريخ اإخطاره باال�ستدعاء ، على اأن يعطى 

الفر�سة الكاملة لالإدالء ب�سهادته .

 د - مواجهة املحال باأقوال ال�سهود ، واإثبات اأقواله ب�ساأنها .

 هـ- اإثبات ما يقدم من اأوراق وم�ستندات اأو ما يطلع عليه املحقق منها ، 

على اأن يرفق �سورا منها باملح�سر اإن كان ذلك ممكنا .

 و - توقيــع املحال وغريه ممن �سمع املحقق اأقوالهم على املح�سر ، واإذا 

رف�س اأحدهم التوقيع اأثبت ذلك باملح�سر واأثبتت اأ�سبابه اإن اأبديت .

ز -  اإثبــــات انتهـــاء التحقيـــق فى اآخـــر حم�ســـر عقـــب االنتهــاء من اأخــذ 

االأقوال .

عقب  يحرر  واأن   ، بتوقيعه  املحا�سر  جميع  املحقق  يذيل  اأن  ويجب 

انتهاء التحقيق مذكرة بنتيجته وفقا للمادة ) 132 ( .
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املــ�دة ) 128 ( : اإذا بدت للمحقق اأثناء التحقيق خمالفة اأخرى غري التى يجرى التحقيق 

ب�ساأنها ، وجب عليه اإعداد مذكرة تت�سمن حتديدا للمخالفة وا�سم املوظف 

باملخالفة  املخالفة  هذه  ارتباط  ومدى  ودرجته  ووظيفته  اإليه  املن�سوبة 

التى يجرى التحقيق ب�ساأنها ، وذلك للعر�س على رئي�س الوحدة الإحالة 

اإن كانت  املحال  املوظف  اأو الإجرائه مع  للتحقيق  اإليه   املن�سوبة  املوظف 

املخالفة من�سوبة اإليه .

املــ�دة ) 129 ( : اإذا راأى املحقق اأن املخالفة املن�سوبة اإىل املوظف ت�سكـــــــل جرميـــة جنائيـــة 

الإبالغ  الوحـدة  رئيــ�س  على  تعر�س  بذلك  مذكرة  اإعداد  عليــه  وجـــب 

اأن ينتهــى  اإىل  التحقيــــق االإدارى  ، وفى هـــذه احلالـــــة يوقـــف  ال�سرطـــة 

املوظف  اإحالة  اإىل  التحقيق  انتهى  فاإذا   ، جنائيا  املوظف  مع  التحقيق 

حكم  ي�سدر  اأن  اإىل  االإدارى  التحقيق  وقف  ا�ستمر  اجلزائية  للمحاكمة 

نهائى فى الدعوى اجلزائية .

املــ�دة ) 130 ( : اإذا اأحيـــل املوظـــف للتحقيــــق دون وقفـــه عن العمـــل واقت�ســـت م�سلحـــــة 

اإعداد مذكرة بذلك تت�سمن مربرات  املحقق  التحقيق وقفه وجب على 

وفقا  بوقفـه  قرار  �سدر  املربرات  هذه  جدية  ثبت  فاإذا   ، ومدته  الوقف 

للمادة )110( من القانون ، وال يجوز اأن تتجاوز مدة الوقف ثالثة اأ�سهر  .

الوقف  التحقيق متديد فرتة  اقت�ست م�سلحة  اإذا  االأحوال  وفى جميع 

عن العمل الأكرث من االأ�سهر الثالثة امل�سار اإليها وجب على املحقق اإعداد 

مذكرة بذلك تت�سمن مربرات التمديد ومدته ال�ست�سدار قرار بتمديد 

الفرتة من جمل�س امل�ساءلة املخت�س قبل انتهاء مدة الوقف بوقت كاف  .

وعلى وحدة �سوؤون املوظفني اإخطار املوظف بقرار وقفه اأو متديد وقفه 

عن العمل .

املــ�دة ) 131 ( : اإذا قـرر جمل�س امل�ساءلة وقف املوظف عن العمل اأو متديد وقفه ،  وجب 

هذه  وعلى  بذلك  املوظفني  �سوؤون  وحدة  اإخطار  املجل�س  �سر  اأمني  على 

الوحدة اأن تخطر املوظف بالقرار ، ويجب تنفيذ قرار وقفه عن العمل 

من التاريخ الذى حدد لذلك .
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املــ�دة ) 132 ( : يعد املحقق بعد االنتهاء من التحقيق مذكرة تت�سمـــن ملخ�ســا باأقـــوال 

املحال واأقوال ال�سهود اإن وجدوا ، والنتيجة التى اأ�سفر عنها التحقيق ، 

قـــرار وفقـــــا  اأن تعــر�س املذكــــرة على رئيـــ�س الوحـــدة الإ�ســـــدار  ويجــــب 

للمادة )117( من القانون اإما بحفــــظ التحقيـــق اأو بتوقيـــع عقوبـــة من 

القرار  يكون  اأن  على  اإليها  امل�سار  املادة  فى  عليها  املن�سو�س  العقوبات 

اأن ي�سدر  ، على  املخت�س  امل�ساءلة  اإىل جمل�س  املوظف  باإحالة  اأو  م�سببا 

قرار االإحالة وفقا للمادة )124( من القانون .

وفى جميع االأحوال يجب اأن ي�سدر القرار خالل خم�سة ع�سـر يوما على 

االأكرث من تاريخ انتهاء التحقيق . 

ويجوز اإذا كان خطاأ املوظف ي�سريا اأن يكتفى بلفت نظره .

ويق�سد بالرئي�س االأعلى فى حكم املادة )117( امل�سار اإليها وكيل الــوزارة 

املدير  املادة  هذه  حكم  فى  املبا�سر  بالرئي�س  ويق�سد   ، حكمه  فى  من  اأو 

اإذا مل يوجد  الدائرة ومن فى م�ستواه  اأو مدير  العام ومن فى م�ستواه 

بالتق�سيم االإدارى م�ستوى مدير عام .

املــ�دة ) 133 ( : على اأمني �سر جمل�س امل�ساءلة املخت�س اأن يقيد قرارات اإحالة املوظفني 

اإىل املجل�س فى ال�سجل املعد لهذا الغر�س فور ورودها اإليه واأن يعد بيانا 

ال�سجل رقم قرار االإحالة وتاريخه وا�سم  اأن يثبت فى هذا  ، ويجب  بها 

واملخالفات   ، ودرجته  كل منهم  ، ووظيفة  املحالني  املوظفني  اأو  املوظف 

املن�سوبة اإليهم .

وعلى اأمني �سر املجل�س اأن يعد ملفا با�سم املوظف اأو املوظفني املحالني 

�سـاأن  فى  اأجريـــت  التى  التحقيقات  وحما�سر  االإحالة  قرار  فيه  يودع 

املخالفات املن�سوبة اإليهم ، ومذكرة املحقق بنتيجة التحقيق ، وغري ذلك 

من االأوراق املرفقة بالقرار .

املــ�دة ) 134 ( : على اأمني �سر جمل�س امل�ساءلـــة املخت�س اأن يعر�س امللــف امل�ســـار اإليــه فى 

املادة ال�سابقة على رئي�س املجل�س خالل ثالثة اأيام على االأكرث من تاريخ 

يتجاوز هذا  اأال  ويجب   ، امل�ساءلة  بدء  ليحدد موعد  االإحالة  قرار  تلقى 

املوعد اأ�سبوعني من التاريخ املذكور .
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املوظفني  اأو  املوظف  اإخطار  املخت�س  امل�ساءلة  جمل�س  �سر  اأمني  وعلى 

املحالني بتاريخ بدء م�ساءلتهم على اأن يت�سمن االإخطار حتديدا وا�سحا 

للمخالفة املن�سوبة اإليهم وذلك قبل موعد بدء امل�ساءلة ب�سبعة اأيام على 

االأقل .

ويخطر   ، ر�سمية  بخطابـات  امل�ساءلــة  جملـ�س  اإخطـارات  جميع  وتكـون 

املوظف على عنوان عمله ، فاإذا كان موقوفا اأو منقطعا عن العمل اأخطر 

على عنوانه الثابت فى ملف خدمته اأو اأى عنوان اآخر يكون قد اأخطر به 

جهة عمله .

املــ�دة ) 135 ( : على املوظف اأن يح�سر جل�سات امل�ساءلة بنف�سه واأن يبدى دفاعه كتابة ، 

ولـه اأن ي�ستعني بوكيل واأن يطلب ا�ستدعاء ال�سهود ل�سماع اأقوالهم .

واإذا امتنع املوظف عن ح�سور جل�سات امل�ساءلة رغم اإخطاره وفقا للمادة 

ال�سابقة اإخطارا �سحيحا ا�ستمر املجل�س فى اإجراءات امل�ساءلة ، وال يجوز 

�سببا  اأو  اإليه  املن�سوبة  باملخالفة  اعرتافا  احل�سور  عن  امتناعه  اعتبار 

م�سددا للعقوبة فى حالة اإدانته .

وعلى اأمني �سـر املجل�س - فى جميع االأحوال - اأن يحرر حما�سر جلل�سات 

امل�ساءلة يثبت فيها ما مت من اإجراءات وما اأجرى من حتقيقات وما اتخذ 

املجل�س  واأع�ساء  املحا�سر من رئي�س  اأن توقع هذه  ، ويجب  من قرارات 

واأمني ال�سر ، واأن يوقع ما اأدىل به من اأقوال من ذوى ال�ساأن .

املــ�دة ) 136 ( : للموظـــــف حق االطــــالع على حما�ســــر اجلل�سات فى املوعـــــد الذى يحدد 

اأجريت  التى  التحقيقات  ، واالطالع على  لذلك من قبل رئي�س املجل�س 

معه قبل اإحالتــه اإىل جملــــ�س امل�ساءلـــة ، وله حــــق احل�ســـول على �ســـورة 

مما اأجرى معه من حتقيقات .

املــ�دة ) 137 ( :  اإذا ا�ستوجبت امل�ساءلة اال�ستعانة بخبري فى بع�س امل�سائــــل الفنيـــة املتعلقـــة 

باملخالفة ، كان للمجل�س اأن ينتدب من يراه الإبداء الراأى الفنى فى هذه 

امل�سائل ، على اأن يكون اخلبري من بني موظفى الوحدات احلكومية .
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املــ�دة ) 138 ( : على جمل�س امل�ساءلة املخت�س اأن ي�سدر قراره على وجه ال�سرعة ، ويجب 

اأن يكون القرار م�سببا .

وعلى اأمني �سر املجل�س اأن يخطر املوظف ووحدة �سوؤون املوظفني ب�سورة 

على  ويجــب   ، �سدوره  تاريخ  من  االأكرث  على  يومني  خالل  القرار  من 

الوحدة تنفيذ القرار فور اإخطارها به .

املــ�دة ) 139 ( :  يجب اأن تكون العقوبة متنا�سبة مع  املخالفة ودرجة ج�سامتها �سواء كان 

توقيعها من رئي�س الوحدة اأو من جمل�س امل�ساءلة .

املــ�دة ) 140 ( :  يقدم التظلم من قرار العقوبة الذى ي�سدر من رئي�س الوحدة اأو الرئي�س 

وحدة  اإىل  القانون  ( من   117  ( للمادة  وفقا  املبا�سر  الرئي�س  اأو  االأعلى 

�سوؤون املوظفني ، با�سم رئيــ�س الوحـــدة ويجـــب اأن ي�ستمل التظلـــم على 

ما ياأتى :

1 - ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته .

2 - القرار املتظلم منه وتاريخ �سدوره وتاريخ علم املتظلم به واملخالفة 

التى �سدر القرار ب�ساأنها واالأ�سباب التى ي�ستند اإليها املتظلم .

ويجب اأن يكون التظلم مذيال بتوقيع املتظلم وتاريخ تقدميه ، واأن يكون 

مرفقا ب�سورة من القرار املتظلم منه .

وللمتظلم اأن يرفق بتظلمه ما يراه من م�ستندات .

املــ�دة ) 141 ( :  علــــى املوظـــف املختـــ�س بوحــــدة �ســـوؤون املوظفني اأن يقيد التظلمـــات فى 

�سجل التظلمات برقم مت�سل�سل فور تقدميها ، واأن يثبت فى هذا ال�سجل 

ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته ، ورقم القرار املتظلم منه وتاريخ �سدوره 

اأن  ، كما يجب  ب�ساأنها  التى �سدر  ، واملخالفة  التى ن�س عليها  والعقوبة 

يثبت بيانا بامل�ستندات املرفقة بالتظلم .

وا�سم  بال�سجل  املثبت  التظلم  برقم  يعد ملفا  اأن  املخت�س  املوظف  وعلى 

املتظلم ، واأن يودع فيه التظلم وما اأرفق به من م�ستندات .



- 54 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

املــ�دة ) 142 ( :  على املوظف املخت�س اأن يحيل ملف التظلم اإىل الدائرة القانونية اأو اإىل 

اخت�سا�سات ومهام هذه  التى متار�س  التق�سيمات  اأو غريها من  املكاتب 

التى ال توجد بها دوائر  اإىل من يكلف بذلك فى الوحدات  اأو   ، الدائرة 

قانونية اأو تق�سيمات تقوم مقامها .

وعلى الدائرة القانونية اأو غريها من التق�سيمات امل�سار اإليها - بعد �سم 

فى  منه  املتظلم  القرار  �سدر  التى  امل�ستندات  من  وغريها  التحقيقات 

�سوئها - بحث التظلم على اأن يعد املخت�س ببحثه مذكرة تت�سمن االآتى :

1 - ملخ�سا بوقائع املو�سوع وعلى وجه اخل�سو�س املخالفة التى ن�سبت 

اإىل املوظف واالأ�سباب التى بنى عليها القرار املتظلم منه وتاريخ علم 

املوظف بهذا القرار ، وتاريخ تقدمي التظلم ، واالأ�سباب التى ي�ستند 

اإليها املتظلم .

2 - النتيجة التى اأ�سفر عنها بحث التظلم من حيث ال�سكل واملو�سوع .

املــ�دة ) 143 ( :  يجب اأن تعر�س مذكرة بحث التظلم مرفقا بها ملف التظلم والتحقيقات 

وغريها من امل�ستندات امل�سار اإليها فى املادة ال�سابقة على رئي�س الوحدة 

الإ�سدار القرار ب�ساأن التظلم ، ويكون القرار اإما برف�س التظلم اأو ب�سحب 

القرار املتظلم منه اأو بتعديله اإىل عقوبة اأخف ، على اأن ي�سدر القرار فى 

جميع االأحوال خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم .

وعلى املوظف املخت�س بوحدة �سوؤون املوظفني اأن يقيد ما ت�سمنه القرار 

ال�سادر فى �ساأن التظلم فى �سجل التظلمات ، واأن يخطر املتظلم ب�سورة 

من القرار خالل ثالثة اأيام على االأكرث من تاريخ �سدوره .

املــ�دة ) 144 ( :  يقدم التظلم من قرار العقوبة الذى ي�سدر من جمل�س امل�ساءلة االإدارية 

اإىل اأمني �سر املجل�س املركزى للم�ساءلة االإدارية با�سم رئي�س املجل�س .

على اأن يكون التظلم على النحو املن�سو�س عليه فى املادة )140 ( ، وعلى 

فى  مت�سل�سل  برقم  تقدميها  فور  التظلمات  يقيد  اأن  املجل�س  �سر  اأمني 

ال�سجل املعد لهذا الغر�س ، واأن يثبت فى هذا ال�سجل البيانات املن�سو�س 

ال�سجل  فى  املثبت  التظلم  برقم  ملفا  يعد  واأن   )  141  ( املادة  فى  عليها 

امل�سار اإليه وا�سم املتظلم يودع فيه التظلم وما اأرفق به من م�ستندات .
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املــ�دة ) 145 ( :  على اأمني �سـر املجل�س املركــــزى للم�ساءلـــة االإدارية اأن يقـــوم ب�ســــم ملف 

امل�ساءلة اخلا�س باملتظلم من جمل�س امل�ساءلة االإدارية الذى اأ�سدر القرار 

املتظلم منه اإىل ملف التظلم ، واأن يحيلهما اإىل املجل�س املركزى للم�ساءلة 

االإدارية للنظر فى التظلم والبت فيه . 

ويكون البت فى مو�سوع التظلم اإما برف�سه اأو باإلغاء القرار املتظلم منه 

اأو بتعديله اإىل عقوبة اأخف ، وفى جميع االأحوال يجب اأن ي�سدر القرار 

فى �ساأن التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .

وعلى اأمني �سر املجل�س اأن يقيد ما ت�سمنه القرار ال�سادر فى �ساأن التظلم 

فى ال�سجل امل�سار اإليه فى املادة ال�سابقة ، واأن يخطر املتظلم ب�سورة من 

القرار خالل ثالثة اأيام على االأكرث من تاريخ �سدوره .

املــ�دة ) 146 ( :  يقدم التظلم من قرار العقوبة الذى ي�سدر من املجل�س املركزى للم�ساءلة 

االإدارية اإىل اأمني �سر املجل�س با�سم رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية ، على 

اأن يكون التظلم على النحو املن�سو�س عليه فى املادة )140 ( .

وعلى اأمني �سر املجل�س اأن يقيد التظلمات فور تقدميها برقم مت�سل�سل فى 

ال�سجل املعد لهذا الغر�س ، واأن يثبت فى هذا ال�سجل البيانات املن�سو�س 

عليها فى املادة )141( واأن يعد ملفا للتظلم على النحو املن�سو�س عليه 

فى املادة ) 144( .

املــ�دة ) 147 ( : على اأمني �ســر املجلـــ�س املركـــزى للم�ساءلـــة االإداريـــة اأن يقوم ب�سم ملف 

الدائرة  اإىل  يحيلهما  واأن   ، املتظلم  ملف  اإىل  باملتظلم  اخلا�س  امل�ساءلة 

القانونية بوزارة اخلدمة املدنية لبحث التظلم واإعداد مذكرة ب�ساأنه على 

النحو املن�سو�س عليه فى املادة )142( .

اإليها - على رئي�س  امل�سار  امللفات  املذكرة - مرفقا بها  اأن تعر�س  ويجب 

جمل�س اخلدمة املدنية الإ�سدار القرار ب�ساأن التظلم ، ويكون القرار اإما 

عقوبـــة  اإىل  بتعديلــــه  اأو  منه  املتظلم  القــــرار  باإلغاء  اأو  التظلم  برفــ�س 

اأخـــف ، على اأن ي�سدر القرار فى جميع االأحوال خالل ثالثني يوما من 

تاريخ تقدمي التظلم .
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يقيد ما ت�سمنه  اأن  االإدارية  للم�ساءلة  املركزى  املجل�س  �سر  اأمني  وعلى 

القرار ال�سادر ب�ساأن التظلم فى ال�سجل امل�سار اإليه فى املادة ال�سابقة ، واأن 

يخطر املتظلم ب�سورة من القرار خالل ثالثة اأيام على االأكرث من تاريخ 

�سدوره .

الف�صل الث�لث ع�صر

انتهــــ�ء اخلدمـــــــة

املــ�دة ) 148 ( :   تقوم وحدة �سوؤون املوظفني باإخطار املوظف بتاريخ بلوغه ال�سن القانونية 

لالإحالة اإىل التقاعد قبل بلوغ ال�سن ب�ستة اأ�سهر على االأقل . 

وتعد الوحدة املذكورة قرارا باإنهاء اخلدمة قبل تاريخ انتهائها بثالثـــة 

بداية  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  القرار  هذا  ي�سدر  اأن  على   ، اأ�سهر 

االأ�سهر الثالثة امل�سار اإليها .

املــ�دة ) 149 ( :  ي�سلم املوظف �سورة من قرار اإنهاء اخلدمة ، وتودع �سورة منه فى ملف 

خدمته ، وتر�سل ثالثة مع بقية االأوراق والنماذج املعدة لهذا الغر�س اإىل 

من  االأكرث  على  اأ�سبوع  خالل  املدنية  اخلدمة  موظفى  تقاعد  �سندوق 

بعد  ما  م�ستحقات  �سرف  اإجراءات  التخاذ  وذلك  القرار  اعتماد  تاريخ 

اخلدمة .  

كما تر�سـل اأخـرى اإىل اجلهة املخت�سة ل�سرف منحة نهاية اخلدمة على اأن 

يرفــق بها بيـــان ب�سنوات خدمة املوظف واآخر راتب اأ�سا�سى كان يتقا�ساه ، 

وكذلك ل�سرف البدل النقدى عن ر�سيد اإجازاته االعتيادية اأو غري ذلك 

من امل�ستحقات .

املــ�دة ) 150 ( :  تقــــوم وحـــدة �ســـوؤون املوظفيــــن باإعــــداد قــــرارات اإنهـــاء اخلدمة الأى من 

االأ�سباب االأخرى املن�سو�س عليها فى املادة )140( من القانون فور حتقق 

ال�سبب ، ويجب اأن يبني القرار �سبب اإنهاء اخلدمة وتاريخ حتققه ، واأن 

ي�سدر خالل اأ�سبوع على االأكرث من تاريخ حتقق هذا ال�سبب .

واتخاذ  خدمته  اإنهاء  بقرار  املوظف  باإخطار  املذكورة  الوحدة  وتقوم 

االإجراءات االأخرى املن�سو�س عليها فى املادة ال�سابقة .
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املــ�دة ) 151 ( : اإذا توفى اأحد املوظفني غري العمانيني اأو اأحد اأفراد اأ�سرته املقيمني معه 

) الزوجة اأو االأوالد دون �سن احلادية والع�سرين ( حتملت الوحدة التى 

يعمل بها نفقات حتنيط ونقل اجلثمان وتذكرة �سفر مرافق اإىل موطن 

املتوفى ، وكذا نفقات نقل اأمتعته فى حدود مائة كيلو جرام .

واإذا توفى اأحد موظفى الوحدة اأثناء تواجده فى اخلارج حتملت الوحدة 

النفقات امل�سار اإليها ، وذلك فى احلاالت االآتية :

1 - اإذا كان موفدا فى مهمة ر�سمية اأو للتدريب .

نفقة  على  اأو  اخلا�سة  نفقته  على  بالدرا�سة  له  مرخ�سا  كان  اإذا   -  2

احلكومة .

3 - اإذا كان مرخ�سا له باإجازة الأداء االمتحان . 

امل�سار  النفقات  يكفل  اإليها ال  املعار  كان معارا وكان نظام اجلهة  اإذا   -  4

اإليها اأو ال يكفل كامل هذه النفقات .

املــ�دة ) 152 ( : تتحمل الوحدة النفقات املن�سو�س عليها فى املادة ال�سابقة - عدا نفقات 

نقل االأمتعة ال�سخ�سية - اإذا توفى اأحد اأفراد عائلة املوظف املقيمني معه 

البندين  فى  عليهما  املن�سو�س  ال�سببني  الأحد  اخلارج  فى  تواجده  حال 

)2 و4( من املادة املذكورة متى كان نظام اجلهة اخلارجية ال يكفل هذه 

اإليها  اأو ال يكفلها بالكامل ، وال تتحمل الوحدة النفقات امل�سار  النفقات 

حال تواجد املوظف فى اخلارج لغري هذين ال�سببني .

واإذا توفــــى اأحد املوظفني امل�ساركيـن - وفقا للمادة ) 83  ( من القانون - 

املعنية  اجلهة  حتملت  اخلارج  فى  الثقافية  اأو  الريا�سية  االأن�سطة  فى 

بالن�ساط داخل ال�سلطنة النفقات امل�سار اإليها .
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الف�صل الرابع ع�صـر

الوظ�ئف املوؤقتة

املــ�دة ) 153 ( : ال يجــــــــوز اإن�ســـــــاء الوظائــــف املوؤقتـــة وفقــــا للمــادة ) 4 ( من القانــــــــون 

اإال اإذا كـان لـــدى الوحدة م�سروع موؤقت معتمد اأو اأعمــــال تت�ســـم بطابـــع 

التاأقيــت ، ويجب اأن يكون اإن�ساوؤها طبقا ملقت�سيات العمل وظروفه فى كل 

وحدة وفى حدود االعتمادات املالية املخ�س�سة لذلك .

وعلى الوحدة اإعداد �سجل ملوازنة الوظائف املوؤقتة تقوم بتحديث بياناته 

ب�سفة م�ستمرة .

املــ�دة ) 154 ( :  يكون اإن�ساء الوظائف املوؤقتة وفقا لالإجراءات االآتية :

وطبيعة  يتفق  مبا   ، وم�ستوياتها  الوظائف  نوعيات  الوحدة  - حتدد   1

وارد  هو  مبا  ذلك  فى  التقيد  دون  املوؤقت  العمل  اأو  بامل�سروع  العمل 

بجدول الوظائف الدائمة املعتمد .

 2 - حتدد عدد الوظائف من حيث طبيعتها وم�ستواها على اأن يكون ذلك 

اإن�ساء  امل�سروع  مراحل  من  مرحلة  كل  اإطار  فى  للم�ساريع  بالن�سبة 

وتنفيذا ومتابعة .

3 -  حتدد املدة التى تلغى بعدها هذه الوظائف وفقا ملقت�سيات العمل فى 

�سوء الفرتة الزمنية املحددة للم�سروع اأو العمل املوؤقت .

4 - حتـــدد �ســـروط �سغل هــــذه الوظائـــف فى �ســــوء واجبـــات وم�سوؤوليات 

العلمية  املوؤهالت  تكون  اأن  ويجب   ، املوؤقتة  وطبيعتها  وظيفة  كل 

واخلربات العملية فى م�ستوى املوؤهالت واخلربات الواجب توافرها 

ل�سغل الوظائف الدائمة عند متاثل الوظائف املوؤقتة معها .

5 - حتدد خم�س�سات �سغل هذه الوظائف ، وت�سرت�سد فى ذلك بالرواتب 

والبدالت املن�سو�س عليها فى القانون وهذه الالئحة .

اإجراء  اإن�ســـاء الوظائــــف املوؤقتـــة - بعد  وي�سدر رئي�س الوحدة قرار 

نوعيــات  القرار  يت�سمـــن  اأن  ويجـــب   - ال�سابقة  البنود  ت�سمنته  ما 

هذه الوظائف واأعدادها والفرتة الزمنية املحددة للم�سروع اأو العمل 

املوؤقت والرواتب املخ�س�سة لها .
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املــ�دة ) 155 ( : يكون �سغـــل الوظائـــف املوؤقتـــة بطريـــق التعاقد بعـــد االإعالن عنها وفقا 

للمادة )13( من القانون ، ويجوز �سغلها دون اإعالن اإذا اقت�ست ال�سرورة 

التعاقد من خارج ال�سلطنة .

وي�سرتط فيمن يتم التعاقد معه ل�سغل هذه الوظائف ما ياأتى :

التعاقد  ال�سرورة  تقت�سى  من  با�ستثناء  اجلن�سية  عمانى  يكون  - اأن   1

معهم من غري العمانيني .

2 - اأن يكـــــون م�ستوفيــا ا�سرتاطـــات �سغــــل الوظيفـــة التــى حتـــدد وفقـــا 

للبند " 4 " من املادة ال�سابقة .

ويجب على الوحدة التاأكد من اأن املوؤهالت العلمية و�سهادات اخلربات 

العملية م�سدق عليها اإذا كانت �سادرة من خارج ال�سلطنة .

3 - اأن يكون م�ستوفيا لل�سروط االأخرى املن�سو�س عليها فى املادة "12" 

من القانون .

املــ�دة ) 156 ( : يكـــون التعاقـــد ل�سغـــل الوظائف املوؤقتـــة وفقــــــا لنمــــوذج العقـــد " ملحــــق 

رقم )11 (  " املرفق بهذه الالئحة ، ويجوز لرئي�س الوحدة تعديل بنود 

منوذج العقد امل�سار اإليه اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك .

وال يجوز فى جميع االأحوال اأن تتجاوز مدة العقد املدة املحددة للم�سروع 

اأو العمل املوؤقت ، كما ال يجوز اأن تتجاوز االإجازة االعتيادية التى متنح 

للمتعاقد ثمانية واأربعني يوما واالإجازة املر�سية ثالثة اأ�سهر فى ال�سنة ، 

ومتنح هاتان االإجازتان بذات الراتب املن�سو�س عليه فى العقد .

املــ�دة ) 157 ( : يجب اأن يحدد الراتب على نحو مف�سل فى العقد واأن يكون فى حدود 

الرواتب التى حتددها الوحدة وفقا للبند ) 5 ( من املادة )154( .
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اأن  الفنية  والوظائف  وامل�ست�سارين  اخلرباء  لوظائف  بالن�سبة  ويجوز 

يكون التعاقد ابتداء براتب اأعلى من الراتب املحدد فى القانون والئحته 

لهذه الوظائف مبا ال يزيد على ن�سبة )25%( من بداية رواتب الوظائف 

الدائمة املماثلة .

رئي�س  من  طلب  على  بناء  املدنية  اخلدمة  وزارة  موافقة  بعد  ويجوز 

الوحدة زيادة الراتب عند جتديد العقد مبا ال يجاوز الن�سبة امل�سار اإليها 

فى الفقرة ال�سابقة بحد اأق�سى ثالث مرات طوال مدة اخلدمة وفقا ملا 

تقت�سيه م�سلحة العمل .

وللمجلـــ�س فـــى احلــــاالت التـــى يقدرهــــا اال�ستثنـــاء من اأحكـــام الفقرتيـن 

ال�سابقتيــن فى �ســـوء االأ�سبـــاب التى يبديهـــا رئيـــ�س الوحدة وراأى وزارة 

اخلدمة املدنية .

املــ�دة ) 158 ( :  يخ�ســــع �ساغــــل الوظيفــــة املوؤقتـــــة للم�ساءلـــــة االإدارية ، وتكون العقوبات 

اجلائز توقيعها كما ياأتى :

- االإنــــذار .

- اخل�سم من  الراتب ملدة ال تزيد على ع�سرة اأيام .

- ف�سخ العقد .

ويجب التحقيق مع املوظف وفقا لالأحكام املن�سو�س عليها فى الف�سل 

الثانى ع�سر .

وال يجوز التفوي�س بالن�سبة لتوقيع عقوبة ف�سخ العقد .

املــ�دة ) 159 ( : ي�ستحق املتعاقد معه من خارج ال�سلطنة تذاكر �سفر جوا بالدرجة التى 

يحددها العقد وفقا الأحكام الالئحة له ولزوجه ولثالثة من اأوالده ممن 

ال تتجاوز اأعمارهم اإحدى وع�سرين �سنة فى احلالتني االآتيتني :

 اأ - من مقر اإقامته اإىل مقر العمل عند بدء اخلدمة .

ب - من مقر العمل اإىل مقر اإقامته عند انتهاء  اخلدمة .
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ويجب على املوظف مغادرة ال�سلطنة عقب انتهاء خدمته مبا�سرة .

ال�سفر  تذاكر  قيمة  )75%( من  بن�سبة  تعوي�سا نقديا  املتعاقد  وي�ستحق 

امل�ستحقة وفقا للفقرة االأوىل من مقر العمل اإىل مقر االإقامة وبالعك�س 

عند قيامه باالإجازة االعتيادية وملرة واحدة خالل مدة العقد .

العمل عدم  اقت�ست م�سلحة  اإذا  اإليه  امل�سار  التعوي�س  املوظف  وي�ستحق 

قيامــه باالإجـــازة االعتياديــة ، وفـــى جميــع االأحــــوال ال ي�ستـــرط القيــام 

باالإجازة ل�سرف التعوي�س عن اأفراد االأ�سرة .

املــ�دة ) 160 ( :  تنتهى خدمة املتعاقد الذى ي�سغل اإحدى الوظائف املوؤقتة الأحد االأ�سباب 

االآتية :

- انتهاء مدة العقد دون جتديد .

بعد  ، وذلك  املخت�سة  الطبية  بقرار من اجلهة  ال�سحية  اللياقة  - عدم 

ا�ستنفاد االإجازة املر�سية امل�ستحقة له طبقا للعقد .

- اإنهاء العقد من قبل اأى من طرفيه .

- احلكـــم نهائيـــا بعقوبـــة جنايـــة اأو بعقوبـــة فـــى جرمية خملة بال�سرف 

اأو االأمانة .

- ف�سخ العقد وفقا للمادة )158( .

- الوفاة .

الف�صل اخل�م�س ع�صر

اأحك�م انتق�لية

املــ�دة ) 161 ( :  ي�ستمر العمل باال�ستثناءات املقررة من جمل�س الوزراء اأو جمل�س اخلدمة 

التنفيذية  بالالئحة  العمل  ظل  فى  احلكومية  الوحدات  لبع�س  املدنية 

يخالف  اأو  يتعار�س  ال  ومبا   84/52 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادرة 

اأحكام القانون امل�سار اإليه ، ما مل يتم اإلغاء ما قرر للوحدة من ا�ستثناءات 

بناء على طلب رئي�سها . 
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ملحق رقم ) 1 (

فئ�ت بـــدل ال�صكـــن

جدول ) اأ ( للموظفني العم�نيني

قيمة البــــــــــــــدلالدرجــــة

400من ) اأ (  حتى ) هـ ( 

330االأوىل والثانية 

250الثالثة والرابعة واخلام�سة

180ال�ساد�سة وال�سابعة

70الثامنــة

60التا�سعة حتى الرابعة ع�سرة

الدرجــــة

 حم�فظة م�صقط

 وحم�فظة ظف�ر

 وحم�فظة م�صندم

 وحم�فظة الربميى

ب�قى املن�طق

 ب�ل�صلطنة

10050من ) اأ ( حتى ال�ساد�سة

 من ال�سابعة

وحتى الرابعة ع�سرة

6030

جدول ) ب (

للموظفني غري العم�نيني
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ملحق رقم ) 3 (

 فئ�ت القيمة الإيج�رية

ملحق رقم ) 2 (

 فئــ�ت قيمــة الت�أثيــث

قيمة الت�أثيثالدرجــــة

3500من ) اأ (  اإىل ) هـ ( 

3000االأوىل 

2500من الثانية اإىل اخلام�سة

2000من ال�ساد�سة اإىل احلادية ع�سرة

850 من الثانية ع�سرة اإىل الرابعة ع�سرة

القيمة الإيج�ريةالدرجــــة

400من ) اأ (  اإىل ) هـ ( 

350االأوىل 

300من الثانية اإىل اخلام�سة

250ال�ساد�سة وال�سابعة

200الثامنــة

150من التا�سعة اإىل احلادية ع�سرة

125من الثانية ع�سرة اإىل الرابعة ع�سرة
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ملحق رقم ) 4 (

فئ�ت بدل الكهرب�ء وامل�ء 

بدل امل�ءبدل الكهرب�ءالدرجــــة

5020من ) اأ (  حتى ) د ( 

3610من ) هـ ( حتى الثانية

2410الثالثة والرابعة واخلام�سة

128ال�ساد�سة وال�سابعة والثامنة

6 10من التا�سعة حتى الرابعة ع�سرة

قيمة البــــــــــــــدلالدرجــــة

30من ) اأ (  حتى ) د ( 

15من ) هـ ( حتى اخلام�سة

ملحق رقم ) 5 (

فئ�ت بدل اله�تــــف

ال ي�سرف البدل للموظفني غري العمانيني �ساغلى وظائف الدرجات االأوىل فما دون وذلك 

دون االإخالل بحكم الفقرة االأخرية من املادة ) 46 ( .
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ملحق رقم )6(

فئ�ت بدل ال�صفر للمهم�ت الر�صمية والتدريب داخل ال�صلطنة 

قيمة البــــــــــــــدلالدرجــــة

60اخلا�سة

40من ) اأ ( حتى الثانية

35من الثالثة حتى الثامنة

25من التا�سعة حتى الرابعة ع�سرة

قيمة البــــــــــــــدلالدرجــــة

200اخلا�سة

150من ) اأ ( حتى الثانية

120من الثالثة حتى الثامنة

95من التا�سعة حتى الرابعة ع�سرة

ملحق رقم ) 7 (

فئ�ت بـدل ال�صفـر للمهم�ت الر�صمية خ�رج ال�صلطنة

ي�ســـرف هــــذا البــــدل بن�سبــــة 100% عن الثالثيــــن يومــــا االأولــــى وبن�سبـــــة 70% عن االأيــام 

التى تزيد على ذلك .
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ملحق رقم ) 8 (

فئ�ت بـدل التدريب خ�رج ال�صلطنة 

قيمة البـــــــــدلالدرجــــة

100اخلا�سة

80من ) اأ (  حتى ) د ( 

70من ) هـ ( حتى الثانية

60من الثالثة حتى اخلام�سة

50من ال�ساد�سة حتى الثامنة

40من التا�سعة حتى الرابعة ع�سرة

االأولــــى  يومـــا  الثالثيــــن  عن  املذكــــورة  الفئـات  من   )  %100( بن�سبة  البدل  هذا  ي�سرف 

وبن�سبة )70% ( عن الثالثني يوما التالية وبن�سبة )50%( عن االأيام التى تزيد على ذلك .

ملحق رقم ) 9 (

   جدول تقدير درج�ت العجز

اأوال : تقدير درجات العجز فى حاالت الفقد الع�سوى

العـجــز املـتـخـلـفم
الن�صبة املئوية 

لدرجة العجز

80 %بتـــر الــــــــــذراع االأيـمـــن اإىل الـكــتـــــــف1

75 %بتــر الـــذراع االأمين اإىل ما فـــوق الـكـــــوع2

65 %بـتـــر الـــذراع االأيـمـــن تـحـــت الـكـــــــوع3

70 %بـتــر الـــذراع االأيــ�ســر اإلـى الـكــتــــــــــف4

65 %بـتـــر الــذراع االأيــ�سـر اإىل ما فــوق الكوع5
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ت�بع : اأوال : تقدير درجات العجز فى حاالت الفقد الع�سوى

العـجــز املـتـخـلـفم
الن�صبة املئوية 

لدرجة العجز

55 %بـتــر الــذراع االأيـ�ســر تـحـت الـكــــــــــوع6

65 %ال�ســــــــــــاق فـــــــــــوق الـركـبـــــــــــــة7

55 %ال�ســــــــــــاق تـــحـــــت الــركـبـــــــــــــــة8

55 %الــ�ســـــــــــــمـــــــــــــم الــكـــــــــــامـــــــل9

40 %فــــقـــــــــد عــــيــــــن واحـــــــــــــــــــــدة10

اأي�سر 25 %اأمين 50 %بــتـــــــــــــــــــــر االإبــــــــــــهـــــــــــــــــام 11

15 %18 %بــتــــر ال�ســـالمــيــة الــطـــرفــيـة لالإبــهام12

10 %12 %بـــتــــر ال�ســبـابــــــــــــــــة13

5 %6 %بـــتــــر الـ�ســـالمــيـــة الـطــــرفية لل�سبابة14

8 %10 % برت ال�سالميتني الطرفية والو�سطى لل�سبابة15

8 %10 % بـــتـــــــر الو�سـطــــــى16

4 %5 % بــتــــر ال�ســالمـيــة الـطـرفـيـة الو�ســــطى17

6 %8 %بــتــر ال�سـالمـيتـني الـو�ســطى والطــرفـيـة18

5 %6 % برت اأ�سبع بخالف ال�سبابة واالإبهام والو�سطى19

2.5 %3 %بــتـــــر ال�ســالمــيـــة والــطـــرفـــيـــــــــــــة20

4 %5 %بـــتــــر ال�ســــالمـيـتــني الطـرفــيـــتـــيــــــن21
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العـجــز املـتـخـلـفم
الن�صبة املئوية 

لدرجة العجز

60 %بــتـــر الــيــــد الـيــمــنى مــن املعــ�ســـــــم 22

50 %بــتـــــر الــيــــد الـيـ�ســـرى مــن املـع�ســـم 23

45 %بــتـــر الـقــــدم مــــع عــظـــام الـكــاحــــــل24

35 %بــتــر الــقـــدم دون عـــظــام الــكــاحـــــــــل25

30 %بـــتـــر روؤو�س م�ســطـــيــات الـقــدم كلــــها26

10 %بــتــر االأ�ســـبع املـ�سـطـية اخلـامـ�سة للقدم27

10 %بـتــر اإبــهــام القــدم بخـــالف ال�ســبابــــــة28

5 %بـــتـــر اأ�ســـبـــع الـقـــدم بـخـــالف ال�سبابة29

4 %بــتـــر ال�ســـالمـــية الطــرفيــة الإبـهام القدم30

3 %بــتـر ال�ســالمــية الطــرفيـة ل�سبابة القـــدم31

3 %بـتـر اأ�سبع القدم بخالف ال�سبابة واالإبهـام32

ت�بع : اأوال : تقدير درجات العجز فى حاالت الفقد الع�سوى
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ويراعى فى تقدير درجات العجز فى حاالت الفقد الع�سوى ما ياأتى :

 1- اأن تكون اجلراحة قد التاأمت التئاما كامال دون تخلف اأية م�ساعفات اأو معوقات حلركات 

امل�ساعفات  اأو  االلتهابات  اأو   ، التكل�سات  اأو   ، التلفيات  اأو   ، كالندبات  املتبقية  املفا�سل 

احل�سية اأو غريها ، وتزاد ن�سبة درجات العجز تبعا ملا يتخلف من هذه امل�ساعفات . 

2 - اإذا كان امل�ساب اأع�سر قدرت درجات عجزه النا�سئة عن اإ�سابات الطرف العلوى االأي�سر 

بذات الن�سب املقررة لهذا العجز فى الطرف االأمين . 

3 -  اإذا عجز اأى ع�سو من اأع�ساء اجل�سم املبينة اأعاله عجزا كليا م�ستدميا عن اأداء وظيفته 

اعترب ذلك الع�سو فى حكم املفقود ، واإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت ن�سبته تبعا ملا 

اأ�ساب الع�سو من عجز عن اأداء وظيفته . 

4 -  اإذا نتج عن االإ�سابــــة فقـــــد جزء اأو اأكرث من اأحد اأع�ساء اجل�سم املبينة باجلدول قدرت 

الن�سبة املئوية لدرجة العجز فى حدود الن�سبة املقررة لفقد ذلك الع�سو وال يجوز باأى 

حال من االأحوال اأن تتعداها . 

ثانيا: تقديرات العجز فى حاالت فقد االإب�سار

درجة

 الإب�ص�ر
ن�صبة قوة الإب�ص�ر

ن�صبة فقد 

الإب�ص�ر

درجة عجز العني

 امل�ص�بة

6/6100.0--

9/691.58.52.90

12/683.616.45.74

18/669.930.010.53
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ت�بع : ثانيا : تقديرات العجز فى حاالت فقد االإب�سار

درجة

 الإب�ص�ر
ن�صبة قوة الإب�ص�ر

ن�صبة فقد 

الإب�ص�ر

درجة عجز العني

 امل�ص�بة

24/658.541.514.52

36/640.060.022.00

60/620.080.028.00

60/514.086.030.10

60/48.291.032.13

60/32.179.934.26

60/20.699.434.79

100.035.00-60/1 فاأقل

ويراعى فى تقدير العجز املتخلف عن فقد االإب�سار : 

اإب�سار العني بواقع الفرق بني درجة العجز  النا�سئ من �سعف  اأن تقدر درجة العجز   -1

املقابلة لدرجة االإب�سار للعني قبل االإ�سابة وبعدها اإذا كان هناك �سجـل يو�سح درجـة 

اإب�سار تلك العني قبل االإ�سابة ) عمود 4 ( . 

2 - وفى حالة عدم وجود �سجل بحالة االإب�سار قبل االإ�سابة تعترب حالة اإب�سار العني قبل 

االإ�سابة كانت �سليمة )6/6 ( . 

درجة  تقدر  اأن  الوحيدة  العني  اإ�سابة  حالة  فى  يراعى   )1( البند  اأحكام  مراعاة  مع   -  3

العجز طبقا لن�سبة فقد االإب�سار بها على اعتبار اأن االإب�سار الكامل لتلك العني %100 

)عمود 3( . 

4 - فى حالة فقد اإب�سار العني الوحيدة يعترب عجزا كامال . 

درجة  تقدر  اأن  العينني  بكلتا  االإ�سابة  يراعى فى حالة  البند )1(  اأحكام  - مع مراعاة   5

العجز علــى اأ�سا�س ن�ســـف جمموع قوة اإب�سار كل منهمــــا اأى باعتبــــار اأن االإب�ســــار لكل 

عني 50% )عمود 3( .
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ث�لث� : تقدير درجات العجز فى حالة فقد ال�سمع :

اأ -  يعترب ال�سمع �سليما اإذا كان �سعف ال�سمع ال يتجاوز 15 دي�سبل لكل من االأذنني . 

الواحدة بواقع درجة ون�سـف درجــة مئويــة  ال�سمع لالأذن  ن�سبة فقد  ب- حت�سب 

نظري فقد دي�سبل واحد من القدرة ال�سمعية فيما يزيد على 15 دي�سبل . 

اإذا كان متو�سط ال�سعف فى القدرة ال�سمعية   %100 ج - تعترب ن�سبة فقد ال�سمع 

لالأذنني ي�سل اإىل 85 دي�سبل ، وتعترب درجة العجز املتخلف فى هذه احلالة 

55% من العجز الكلى . 

ويراعى فى تقدير درجات العجز املتخلف عن فقد ال�سمع ما ياأتى : 

التى  ال�سمعية لالأ�سوات  القـدرة  ملتو�سط  بالن�سبة  ال�سمع  يقا�س فقد  اأن   -  1

يبلــغ ترددها من 125 اإىل 100 �سيكل/ ثانية . 

الفرق بني درجة  ال�سمع بواقع  النا�سئ عن �سعف  العجز  اأن تقدر درجة   -  2

ال�سمع قبل االإ�سابة وبعدها اإذا كان هناك �سجل يو�سح تلك الدرجة . 

ل�سن  تبعا   %100 �سليما  يعترب  ال�سمع  بحالة  �سجل  فى حالة عدم وجود   -  3

العامل امل�ساب اأى ي�ساف - دي�سبل لكل �سنة تزيد على 45 . 

4 - مع مراعاة اأحكام البند )2( يراعى فى حالة اإ�سابة االأذن الوحيدة اأن تقدر 

درجة العجز طبقا لن�سبة ال�سمع لتلك االأذن على اعتبار اأن �سمعها يعادل 

100% من ال�سمع الكامل . 

5 - مــع مراعــاة اأحكــام البند )4( يراعــى فــى حالــــة اإ�سابة االأذنيــن بدرجــات 

متفاوتة اأن تقدر ن�سبة ال�سمع تبعا للنظام االآتى : 

اأ - الن�سبة املئوية لفقد ال�سمع باالأذنني معا : 

     ن�سبة فقد ال�سمع فى االأذن االأقوى X 5 + ن�سبة فقد ال�سمع فى االأذن 

االأ�سعف . 

فقــــد  من   %100 ن�سبــة  اأن  اأ�سـا�س  على  املتخلف  العجــز  درجـة  حت�سب   - ب 

ال�سمع تعــــادل 55% من العجز الكامل . 

      وي�ستــــرط فـــى جميــــع ما تقـــــدم اأن تكـــــــون حالـــــة العجـــــز قــد ا�ستقـــرت 

ا�ستقــرارا تاما .
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ملحق رقم ) 10 (

عقد توظيف غري العم�نيني ل�صغل الوظ�ئف الدائمة

اإنه فى يوم :                                        املوافق :     /      /

مت االتفاق بني :

وزارة :                                                      نيابة عن حكومة �سلطنة عمان

وميثلهــا :                                                                             ) طـرف اأول (

وبيـــن :                                                                                 ) طـرف ثان ( 

وجن�سيته :

على ما ياأتى :

بند) 1 ( : تعييـن الطرف الثانى بوظيفـــــة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

بالدرجــــة : . . . . . . . . . . . . . .  براتب اأ�سا�سى قدره )         ( ريال وبالبــدالت 

املقررة وفقا الأحكــــام الالئحـــة التنفيذيــــــة لقانــــون اخلدمــــــة املدنية ، على 

اأن ي�سرف ذلك فى نهاية كل �سهر ميالدى.

بند) 2 ( : يبداأ هذا العقد من   /   /       م ملدة �سنة ما مل ينته قبل ذلك الأى �سبب من 

االأ�سباب الواردة بقانون اخلدمة املدنية .

بند) 3 ( : اإذا مل يخطر اأحد الطرفني الطرف االآخر بعدم رغبته فى امتداد هذا العقد 

قبل انتهائه ب�سهرين على االأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة �سنة اأخرى .

4 ( : يجوز لكل من الطرفني اإنهاء هذا العقد قبل نهاية ال�سنة التعاقدية بغري  بند) 

اإبداء االأ�سباب ب�سرط اإخطار الطرف االآخر بذلك قبل االإنهاء مبدة ال تقل 

عن ثالثة اأ�سهر يبقى خاللها الطرف الثانى فى اخلدمة .

العمل  فى  الثانى  الطرف  ا�ستمرار  فى  احلق  عن  التنازل  االأول  وللطرف 

بعد االإخطار اأو فى ا�ستمراره حتى نهاية كامل املدة امل�سار اإليها اإذا ا�ستدعت 

الظروف ذلك ب�سرط اأال يتعار�س ذلك مع م�سلحة العمل ، على اأن حت�سب 

هذه املدة كاملة �سمن مدة اخلدمة الفعلية للطرف الثانى .
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بند) 5 ( : يتعهــــد الطــــرف الثانــــى باأن يحرتم قوانني ال�سلطنـــة واأنظمتهـــا وتقاليدها 

يقوم  وبـــاأن   ، تاميــــن  ووالء  باإخــــال�س  يعمل  وباأن   ، والدينية  االجتماعيــة 

�ساعات  بعد  عمله  جهة  غري  فى  يعمل  واأال  عليها  املعني  الوظيفة  بواجبات 

العمل الر�سمى ما مل يكن مرخ�سا له فى ذلك من الطرف االأول .

بند) 6 ( : يتمتــــع الطـــــرف الثانــــى هـــو واأفـــراد اأ�سرته الذيـــن يقيمــــون معـــه بالعــــالج 

احلكومية  واملجمعات  واملراكز  امل�ست�سفيات  فى  املجانية  الطبية  واخلدمات 

داخل ال�سلطنة با�ستثناء العالج من االأمرا�س واإجراء العمليات املحددة فى 

القائمة املرفقة .

وال يتمتع من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�س من اأفراد اأ�سرة الطرف 

الثانى بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .

بند) 7 ( : ي�ستحــــق الطرف الثانـى اإجازة مر�سيــة ال جتاوز مدتها ثالثة اأ�سهر براتب 

فاإذا   ، اإ�سابة عمل  ناجتا عن  املر�س  كان  اإذا  واحد  �سهر  اإليها  ي�ساف  كامل 

مدى  لتقرر  الطبية  اجلهة  اإىل  اأحيل  ي�سفى  اأن  دون  االإجازة  هذه  انتهت 

كفاءته للعمل ، فاإذا راأت عدم كفاءتـه اعتبــر العقـد منتهيا اعتبارا من تاريخ 

قرار عدم الكفاءة .

بند) 8 ( : ي�ستحق الطرف الثانى عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب �سهر عن كل �سنة 

من �سنوات خدمته بحد اأق�سى اثنا ع�سر �سهرا حت�سب على اأ�سا�س اآخر راتب 

واالأيام  راتبها  يتم خ�سم  التى  االأيام  يقابل  ما  منها  ويخ�سم  يتقا�ساه  كان 

التى متنح له كاإجازة بدون راتب .

وال ي�ستحق الطرف الثانى املنحة امل�سار اإليها فى احلاالت االآتية :

 اأ - اإذا قلت مدة خدمته عن �سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب 

راجع للوحدة اأو ب�سبب الوفاة اأو عدم اللياقة ال�سحية .

ب- اإذا اأنهيت خدمته ل�سدور حكم نهائى �سده بعقوبة جناية اأو بعقوبة فى 

جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة .
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بند) 9 ( : اإذا اأنهى العقد من قبـــل اأى من طرفيــه واقت�ست الظـــروف عـــدم ا�ستمـــرار 

الطرف الثانى فى العمل للمدة املن�سو�س عليها فى البند ) 4 ( مت ت�سوية 

احلقوق املالية على النحو التاىل :

اإذا تنازل الطرف االأول عن التم�سك با�ستمرار الطرف الثانى فى العمل   -

حتى نهاية املدة امل�سار اإليها ، ح�سبت هذه املدة �سمن مدة اخلدمة الفعلية 

للطرف الثانى وتقا�سى جميع م�ستحقاته املالية عنها مبا فى ذلك منحة 

نهاية اخلدمة .

- اإذا مل يتنازل الطرف االأول عن احلق امل�سار اإليه مل حت�سب املدة املذكورة 

املالية  الثانى م�ستحقاته  الطرف  ، وتقا�سى  الفعلية  �سمن مدة اخلدمة 

اآخر يوم با�سر فيه العمل مبا فى ذلك املنحة امل�ستحقة وفقا  حتى تاريخ 

للبند ) 8 ( .

بند)10( : ي�ستحق الطرف الثانى تذاكر ال�سفر اأو التعوي�س النقدى عنها وفقا الأحكام 

الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .

بند)11( : يخ�سع الطرف الثانى اأثناء مدة �سريان العقد الأحكام قانون اخلدمة املدنية 

والئحته وما تقرره احلكومة من وقت الآخر فى �ساأن املوظفني املدنيني ب�سفة 

عامة ، وله كافة احلقوق وعليه جميع الواجبات املن�سو�س عليها فيها ، وذلك 

فيما مل يرد به ن�س خا�س فى هذا العقد .

                      توقيع الطرف االأول                                   توقيع الطرف الثانى

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



- 75 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

ق�ئمـــة

الأمرا�س والعملي�ت اجلراحية امل�صتثن�ة من العالج املج�نى 

- زراعة االأع�سـاء .

- عمليات القلب املفتوح .

- االأورام ال�سرطانية .

- االلتهاب الكبدى الوبائى باأنواعه .

- العقم .

- اأمرا�س الدم الوراثية وال�سرطانية .

- جراحة الرتميم .

- غ�سيل الكلــــى .

- اال�ستبداالت ال�سناعية ) عظمية وغري عظمية ( .

- االإدمــان .

- اأمرا�س القلب .
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  ملحق رقم ) 11 (

عقد �صغـل وظيفة موؤقتـة

اإنه فى يوم                                           املوافق :     /     /

مت االتفاق بني :

وزارة ............................................ نيابـة عن حكومة �سلطنة عمان ،

وميثلها .........................................) طرف اأول ( .

وبيـــن ...........................................) طرف ثان ( .

وجن�سيته ........................................

على ما ياأتى :

املوؤقتة   ................................... بوظيفـــة  الثانـــى  الطـــرف  تعيني   :  )  1 بند) 

براتب ......................................... ريال ي�سرف فى نهاية كل �سهر 

ميالدى .

بند) 2 ( : يبداأ هذا العقد اعتبارا من  /  /     م وملدة ........................ ما مل ينته 

قبل ذلك الأى �سبب من االأ�سباب .

بند) 3 ( : ينتهى العقد بانتهاء مدته ما مل يخطر الطرف االأول الطرف الثانى برغبته 

فى جتديد العقد قبل نهاية مدته ب�سهر على االأقل .

بند) 4 ( : يجوز لكل من الطرفني اإنهاء هذا العقد قبل نهاية مدته بغري اإبداء االأ�سباب 

ب�سرط اإخطار الطرف االآخر بذلك قبل االإنهاء مبدة ال تقل عن �سهرين .

بند) 5 ( : ي�ستحق الطرف الثانى اإجازة اعتيادية مدتها )    ( يوما ي�ستحق عنها راتبه 

املن�سو�س عليه فى البند ) 1 ( .

بند) 6 ( : يتمتــــع الطــرف الثانـــى هو واأفــــــراد اأ�سرتـــــه الذيــــــن يقيمـــون معــه بالعــالج 

واخلدمــــات الطبيـــــة املجانيــــــة ، وذلك فى حـــــدود االإمكانيــــات املتوفـــرة فى 

العالج  با�ستثناء  ال�سلطنة  داخل  احلكومية  واملجمعات  واملراكز  امل�ست�سفيات 

من االأمرا�س واإجراء العمليات املحددة فى القائمة املرفقة . 

وال يتمتع من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�س من اأفراد اأ�سرة الطرف 

الثانى بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .
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بند) 7 ( : ي�ستحق الطرف الثانى اإجازة مر�سية ملدة ال تزيد على )         ( ، فاإذا انتهت 

هذه املدة دون اأن ي�سفى اعترب العقد منتهيا .

بند) 8 ( :  ي�ستحق الطرف الثانى تذاكر ال�سفر اأو التعوي�س النقدى عنها وفقا الأحكام 

الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .

بند) 9 ( :  ي�ستحــق الطـــرف الثانــى بدل ال�سفر ملهمة ر�سمية داخل ال�سلطنة اأو خارجها 

بالالئحة  املبينة  احلدود  وفى  بالفئــــات  تكليفـــه  حالـــة  فى  ال�سفــر  وتذاكــر 

التنفيذية لقانون اخلدمـــة املدنية وذلك مبراعاة م�ستوى الوظيفة املوؤقتة 

التى ي�سغلها .

بند)10( : يتعهد الطـــرف الثانـــى باأن يحتــــرم قوانيــــن ال�سلطنـــة واأنظمتهــا وتقاليدها 

يقـوم  وبـاأن   ، تامني  ووالء  باإخال�س  يعمل  وباأن   ، والدينية  االجتماعية 

بواجبات الوظيفة املتعاقد ب�ساأنها واأال يعمل فى غري جهة عمله بعد �ساعات 

العمل الر�سمى ما مل يكن مرخ�سا له فى ذلك من الطرف االأول .

بند) 11( : للطــرف االأول منــــــــح الطرف الثانـــى عند انتهــــاء خدمتــــــــه منحـــة عن مـــــــدة 

تعاقده ، بواقع راتب �سهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته على اأال تزيد على 

خم�سة اآالف ريال ، حت�سب على اأ�سا�س اآخر راتب كان يتقا�ساه ، وال يجوز منح 

الطرف الثانى هذه املنحة فى احلاالت االآتية :

 اأ - اإذا قلت مدة خدمته عن �سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب 

راجع اإىل الوحدة اأو الوفاة اأو عدم اللياقة ال�سحية .

ب - اإذا انتهت خدمته ل�سدور حكم نهائى �سده بعقوبة جناية اأو بعقوبة فى 

جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة .

بند)12( :  يطبق قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية فيما مل يرد به ن�س فى هذا 

العقد ومبا ال يتعار�س مع الطبيعة املوؤقتة للوظيفة . 

                      توقيع الطرف االأول                           توقيع الطرف الثانى

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

ملحوظة :

- ال ي�سرى احلظر الوارد فى البند " 10 " من العقد بعدم جواز العمل لدى جهة اأخرى 

بعد �ساعات العمل الر�سمى اإذا كان املتعاقد معه عمانيا .
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 ق�ئمــة

الأمرا�س والعملي�ت اجلراحية امل�صتثن�ة من العالج املج�نى 

- زراعة االأع�سـاء .

- عمليات القلب املفتوح .

- االأورام ال�سرطانية .

- االلتهاب الكبدى الوبائى باأنواعه .

- العقم .

- اأمرا�س الدم الوراثية وال�سرطانية .

- جراحة الرتميم .

- غ�سيل الكلى .

- اال�ستبداالت ال�سناعية )عظمية وغري عظمية ( .

- االإدمـان .

- اأمرا�س القلب .

 

 

 

 

 

 

 

 


