مر�ســــوم �ســــلطاين
رقم 97/97
بـ�إ�صدار الـقانون الـخا�ص بنظام املوظفـني
بـديـــوان البـــــالط ال�سلطـــــاين
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وع ــلى الق ــانـون الـخ ــا�ص بنظـ ـ ــام املوظف ــني بديـوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�س ــوم
ال�سل ـطــاين رقم  80/47وتعــديالتـه ،
وعلى القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 91/128
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  93/82باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام القانون املرافق فـي �ش�أن نظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين .
املــادة الثانيــــة
ي�صـدر وزير ديوان البالط ال�سلطاين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام القانون
املرافق  ،و�إىل �أن ت�صــدر هذه اللوائــح والقــرارات ي�ستمر العمــل ب�أحكـ ــام اللوائـ ــح احلالية
مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هــذا القـان ــون .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى املر�سـ ــوم ال�سلطانـي رقــم  80/47امل�شار �إليه كما يلغى كل مـا يخالـف القانون املرافــق
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  17 :من �شعبــــــان �سنـة 1418هـ
املوافــــق  17 :من دي�سمـــرب �سنة 1997م
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قـابو�س بن �سعيد
�سـلطــــان عمـــــان

الــقـانــون الـخــا�ص بنظــــام
املوظفـني بديــوان البالط ال�سلطـاين
الف�صل الأول
�أحكــام عامــــــــة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى الوارد �أمام كل منها
ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك :
الـديـــوان :
ديوان البالط ال�سلطاين والوحدات امللحقة �أو التي تلحق به .
الوزير :
وزير ديوان البالط ال�سلطاين .
الـموظفـون :
املوظفون مبختلف وحدات الديوان امل�شار �إليهم فـي املادة الثانية من هذا القانون .
الأفراد الع�سكريـــون :
الأ�شخــا�ص الذي ــن تلق ــوا الدرا�س ــات والتدريبــات الع�سكريـ ــة وي�شغل ــون �إح ــدى الوظائ ــف
الع�سكرية بالديوان ويحملون رتبتها .
الوحدة :
ال�شكل التنظيمي الذي يتبع مبا�شرة للوزير وفقا للهيكل التنظيمي للديوان .
الالئحة :
اللوائح التنفيذية لهذا القانون .
ال�سلطة املخت�صة :
الوزير �أو من يفو�ضه فـي بع�ض اخت�صا�صاته واملوظفون املخولون باتخاذ قرارات �أو اعتماد
تو�صيات �أو �إجازة �إجراءات مبوجب ن�ص فـي القانون �أو الالئحة .
اجلهة املخت�صة :
اجلهــة املكلف ــة بحكــم اخت�صا�صهــا �أو ب�أوامــر �ساميــة �أو بقــرار من الوزيــر بـممار�ســة مهـام
حمددة .
الدرجة :
�أي من الدرجات املالية الواردة بجدويل درجات ورواتب املوظفني املدنيني بالديوان .
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الوظيـفـة :
جمموعة الواجبات وامل�س�ؤوليات وال�صالحيات التي ت�سند �أو تفو�ض للموظف من قبل
ال�سلطة املخت�صة بغر�ض �إجناز اخلدمات والأعمال الر�سمية املطلوبة �سواء ب�صفة دائمة
�أو م�ؤقتة .
الراتب :
الراتب الأ�سا�سي املقرر للدرجة وتدخل فيه العالوة  ،وال تعترب البدالت والأجور الإ�ضافية
واملكاف�آت الت�شجيعية من قبيل الراتب .
الراتب الإجمايل :
الراتب م�ضافا �إليه البدالت امل�ستحقة للدرجة �أو للوظيفة .
العالوة :
العالوة الدورية �أو الإ�ضافية �أو التي متنح عند الرتقية �أو تعديل الو�ضع �أو �إعادة الت�صنيف .
البدل :
املبالغ التي ت�صرف بالإ�ضافة �إىل الراتب ملربرات تقت�ضي ذلك وفقا ملا حتدده الالئحة .
العجـز الكلي :
كل عجز من �ش�أنه �أن يحول كلية وب�صفة م�ستدمية بني املوظف امل�ستدمي وبني مزاولة �أية
مهنة �أو عمل يتك�سب منه .
العـجز اجلزئي :
كل عجز من �ش�أنه �أن ينق�ص �أو يقلل ب�صفة م�ستدمية من قدرة املوظف امل�ستدمي على
مزاول ــة �أية مهنة �أو عمل يتك�سب منه .
العجز امل�ؤقت :
العجز الكلي �أو اجلزئي الذي ي�ضطر املوظف للغياب عن عمله �أو يقلل من قدرته على
الك�سب ب�صفة م�ؤقتة .
اجلهة الطبية :
املديرية العامة للخدمات الطبية بالديوان وعياداتها �أو امل�ست�شفيات احلكومية داخل
ال�سلطنة  .وحتدد الالئحة اجلهة الطبية املخت�صة خارج ال�سلطنة .
اللجنة الطبية :
جلنة �أو �أكرث ت�شكل بقرار من الوزير لدرا�سة الأو�ضاع ال�صحية للموظفني املحالني �إليها
لتقرير مدى عجزهم �أو �صالحيتهم للعمل .
مدة الـخدمة :
املدة التي يق�ضيها املوظف فـي �إحدى الوظائف الدائمة باجلهاز الإداري للدولة منذ
االلتحاق بالعمل احلكومي حتى نهاية اخلدمة املح�سوبة فـي املعا�ش .
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املـــادة ( ) 2
مع مراعاة حكم املادة التالية ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع املوظفني بالديوان فيما
عدا ما يرد به ن�ص خا�ص فـي العقود املربمة مع غري العمانيني .
املـــادة ( ) 3
تنظم �ش�ؤون الأفراد الع�سكريني والعاملني بالطريان ال�سلطاين  ،لوائح خا�صة ي�صدرها
الوزير تت�ضمن �شروط التعيني والرواتب والعالوات والبدالت واملزايا والرتقيات
والإجازات والواجبات الوظيفية وامل�ساءلة والعقوبات و�أ�سباب و�إجراءات انتهاء اخلدمة ،
و�سائر �ش�ؤون اخلدمة الأخرى .
املـــادة ( ) 4
تنظم الالئحة قواعد و�شروط و�إجراءات عالج املوظفني و�أ�سرهم .
املـــادة ( ) 5
ال يجوز التنازل �أو احلجز على الراتب الإجمايل للموظف �أو ا�ستحقاقاته �إال للوفاء بنفقة
�شرعية �أو بدين ثابت للحكومة وذلك فـي حدود الربع  ،وعند التزاحم تكون الأولوية
لدين النفقة .
املـــادة ( ) 6
يعمل بالتقومي امليالدي عند تطبيق �أحكام هذا القانون  ،ويحدد الوزير �ساعات العمل
الر�سمية فـي الأ�سبوع بالن�سبة للموظفني وذلك مبراعاة القواعد املقررة بالدولة فـي هذا
ال�ش�أن  ،ومبا يتفق وطبيعة العمل بالديوان .
ويجوز للوزير ولر�ؤ�ساء الوحدات  -كل فـي نطاق اخت�صا�صه  -تكليف املوظفني القيام
ب�أعمال �إ�ضافية بعد �ساعات الدوام الر�سمي �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك وفقا ملا حتدده
الالئحة .
املـــادة ( ) 7
للموظف احلق فـي التظلم من القرارات الإدارية ال�صادرة بحقه �إىل ال�سلطة املخت�صة
خالل ثالثني يوما من تاريخ العلم بها  ،وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها
الالئحة .
املـــادة ( ) 8
تن�ش�أ الوحدات بالديوان وحتدد اخت�صا�صاتها مبرا�سيم �سلطانية �أو �أوامر �سامية .
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املـــادة ( ) 9
ت�سري فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا القانون � ،أحكام قانون اخلدمة املدنية
والئحته التنفيذية �أو النظم املتعلقة ب�ش�ؤون الع�سكريني فـي الدولة بح�سب الأحوال .
الف�صل الثاين
الدرجات والوظائف
املـــادة ( ) 10
حتدد الدرجات والرواتب والعالوات الدورية للموظفني املدنيني وفقا للجدولني املرافقني .
املـــادة ( ) 11
حتدد الوظائف الدائمة بالديوان وفقا لالحتياجات الفعلية للعمل  ،وحتدد الدرجات
وتعد موازنة الوظائف على �ضوء خطط القوى العاملة التي تعتمد من الوزير .
املـــادة ( )12
يجوز �إن�شاء وظائف م�ؤقتة فـي حدود اعتمادات املوازنة وذلك لأغرا�ض م�ؤقتة وفـي
الأحوال التي تقت�ضي ذلك  ،وحتدد تلك الوظائف ومدة بقائها و�شروط �شغلها وحقوق
�شاغليها بقرار من الوزير .
وتنظم الالئحة قواعد �إن�شاء الوظائف امل�ؤقتة و�إلغائها .
املـــادة ( ) 13
ت�صنف وترتب الوظائف  ،وتعطى م�سميات وظيفية تتنا�سب مع طبيعة عملها وم�ستواها فـي
التنظيم العام للديوان  ،وتو�صف من خالل حتديد طبيعة عملها وواجباتها وم�س�ؤولياتها
و�صالحياتها ونطاق �إ�شـ ــرافها وعـ ــالقتها بالوظـ ــائف الأخرى وبيان �شـ ـ ــروط ومتطلب ــات
�شغلها  ،وي�صدر بذلك قـ ــرار م ــن ال ــوزي ــر .
الف�صل الثالث
جلان �ش�ؤون املوظفني
املـــادة ( ) 14
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة �أو �أكرث ل�ش�ؤون املوظفني بالديوان من خم�سة �أع�ضاء على
الأقل  ،وجتتمع بناء على دعوة من رئي�سها  ،وت�صدر اللجنة قراراتها �أو تو�صياتها ب�أغلبية
الأ�صوات  ،ف�إن ت�ساوت يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .
وي�شرتط �أال تقل وظيفة رئي�س اللجنة عن درجة مدير عام .
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املـــادة ( ) 15
يكون للجنة �ش�ؤون املوظفني �أمانة تتوىل �إعداد ما يلزم عر�ضه من مو�ضوعات على اللجنة ،
وتقوم اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفني باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات اللجنة وما تقرره
ال�سلطة املخت�صة فـي �ش�أن تو�صياتها  ،وتنظم الالئحة �إجراءات وقواعد مبا�شرة اللجنة
لأعمالها .
املـــادة ( ) 16
تخت�ص جلنة �ش�ؤون املوظفني مبا ي�أتي :
�أ  -النظر فـي التعيني والنقل والرتقية وتوقيع العقوبات ومنح العالوات والبدالت
للموظفني وغريها من الأمور املتعلقة ب�ش�ؤونهم الوظيفية  ،وذلك وفقا ملا حتدده
الالئحة .
ب  -ممار�سة االخت�صا�صات وال�صالحيات الأخرى الواردة فـي هذا القانون �أو الالئحة .
ج  -ما يرى الوزير عر�ضه عليها من مو�ضوعات �أخرى .
الف�صل الرابع
االختيار والتعيني
املـــادة ( ) 17
يكون �شغل الوظائف عن طريق التعيني �أو الرتقية �أو النقل �أو الإعارة �أو الندب مبراعاة
ال�شروط الواردة فـي هذا القانون �أو الالئحة .
وتكون الأولوية فـي �شغل الوظائف للعمانيني الذين تتوفر فيهم امل�ؤهالت وال�شروط
الالزمة ل�شغلها  ،ويجوز لل�سلطة املخت�صة بالتعيني املوافقة على تعيني غري العمانيني �إذا
اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك .
املـــادة ( ) 18
يكون �شغل الوظائف ال�شاغرة عن طريق الإعالن  ،ويكون اختيار املوظفني ل�شغلها على
�أ�سا�س اجلدارة مبوجب االمتحان املقرر لذلك ووفقا للأ�سبقية فـي الرتتيب النهائي
لنتائج االمتحان .
ويجوز للوزير ا�ستثناء بع�ض الوظائف ذات الطبيعة اخلا�صة من �شغلها بامتحان  ،ويكون
التعيني فـي هذه احلالة على النحو الآتي :
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�أ �	-إذا كانت ال�شهادة الدرا�سية �أحد ال�شروط الواجب توافرها فيمن ي�شغل الوظيفة
فيكون التعيني طبقا للم�ؤهل الأعلى  ،وعند الت�ساوي فـي امل�ؤهل تكون الأولوية
للأعلى فـي مرتبة احل�صول على ال�شهادة الدرا�سية فالأقدم تخرجا فالأكرب �سنا .
ب � -إذا كانت اخلربة هي املطلوبة فيكون التعيني طبقا ملدة اخلربة .
وتـحدد الالئحة �إجراءات �شغل الوظائف .
املـــادة ( ) 19
يتم االختيار والتعيني بناء على خطط القوى العاملة والدرجات املالية املعتمدة فـي موازنة
الوظائف  ،وفـي �ضوء نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف .
املـــادة ( ) 20
ي�شرتط فيمن يعني فـي �إحدى الوظائف الدائمة ما ي�أتي :
�أ � -أن يكــون عمانــي اجلن�سيــة مــا عــدا من تقت�ضــي حاجــة العمــل تعيينهــم مــن غي ــر
العمانيني .
ب � -أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
ج � -أن يكون م�ستوفيا لل�شروط الالزمة ل�شغل الوظيفة .
د � -أال يكون قد �صدر �ضده حكم فـي جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره  ،ومع ذلك �إذا كان احلكم عليه لأول مرة يجوز
للوزير املوافقة على تعيينه �إذا ر�أى من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال
يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها .
هـ � -أال يقل عمره عن ثمانية ع�شر عاما  ،ويجوز تعيني من �أكمل ال�ساد�سة ع�شرة
كطالب متدرب  ،وتثبت ال�سن ب�شهادة ميالد �أ�صلية �أو �شهادة تقدير ال�سن التي
ت�ص ــدر من اجله ــة الطبيــة املخت�ص ــة  ،ف�إذا قدمــت �شه ــادة تقديــر ال�سن ال يعتد
ب�شهادة امليالد بعد ذلك .
و � -أن يكون الئقا �صحيا للخدمة .
ز � -أال يكون العماين متزوجا من غري حاملي اجلن�سية العمانية ما مل يكن حا�صال
على ت�صريح بذلك من اجلهة املخت�صة بالدولة .
املـــادة ( )21
يكون التعيني فـي الدرجة اخلا�صة من اجلدول العام مبر�سوم �سلطاين  ،ويكون التعيني
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فـي بقية درجات اجلدول العام واجلدول اخلا�ص بقرار من ال�سلطة املخت�صة بالديوان
وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .
املـــادة ( ) 22
يقت�صر التعيني على درجات اجلدول اخلا�ص على فئة امل�ست�شارين وذوي اخلربات اخلا�صة
وذلك طبقا لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة .
املـــادة ( ) 23
مــع عدم الإخ ــالل بحكم املادة ( )22من هذا القانون يجوز �إعادة تعيني �شاغلي الدرجة
( هـ ) ف�أعلى من اجلــدول العام على درجات اجلدول اخلا�ص وفقا للقواعد التي حتددها
الالئحة .
املـــادة ( ) 24
يعاد تعيني املوظف الذي يح�صل على اجلن�سية العمانية على �إحدى درجات اجلدولني
العام �أو اخلا�ص وفقا ملتطلبات و�شروط �شغل الوظيفة  ،ومينح كافة احلقوق املقررة وفقا
لأحكام هذا القانون والالئحة وذلك من تاريخ ح�صوله على اجلن�سية .
املـــادة ( ) 25
يجوز تعديل و�ضع املوظفني العمانيني الذين يح�صلون على م�ؤهالت درا�سية �أعلى معرتف
بها وذلك وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة .
املـــادة ( ) 26
يجوز �إعادة ت�صنيف �أي من �شاغلي الوظائف العمالية على �إحدى الوظائف الإ�شرافية
�أو التنفيذية �أو املهنية �إذا توفرت فيه �شروط �شغل الوظيفة املر�شح لها  ،وال يجوز �إعادة
ت�صنيف املوظف غري العماين على هذا النحو �إال �إذا تعذر وجود عماين ل�شغل الوظيفة
ال�شاغرة  ،وتنظم الالئحة ال�ضوابط التي حتكم �إعادة الت�صنيف .
املـــادة ( ) 27
حتت�سب الأقدمية فـي الدرجة من تاريخ التعيـني فيها �أو الرتقية �إليها  ،وحتدد الالئحة
كيفية ترتيب الأقدمية بالن�سبة �إىل املعينني �أو املرقني فـي تاريخ واحد وكذلك بالن�سبة ملن
يعاد تعيينه �أو يتم تعديل و�ضعه �أو �إعادة ت�صنيفه �أو نقله �إىل الديوان .
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املـــادة ( ) 28
حتدد الالئحة النماذج املختلفة لعقود اخلدمة  ،ويوقع الوزير �أو من يفو�ضه عقود اخلدمة
كطرف �أول ويوقع املوظف كطرف ثان  ،مع مراعاة توفر االعتماد املايل  ،ويجوز مبوافقة
الطرفني تغيري عقد اخلدمة ملربرات تقت�ضي ذلك .
املـــادة ( ) 29
فيما عدا امل�ؤهالت العلمية �أو املهنية التي متنح للدار�سني �أو املتدربني فـي املعاهد واملدار�س
واملراكز التدريبية التابعة للديوان  ،يرجع فـي تقييم امل�ؤهالت العلمية والتدريبية الأخرى
�إىل اجلهات املخت�صة بالدولة طبقا للقواعد املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 30
يو�ضع املعينون لأول مرة حتت االختبار ملدة ثالثة �أ�شهر حت�سب من تاريخ ا�ستالم العمل
وذلك فيما عدا املعينني مبر�سوم �سلطاين  ،ويجوز متديد فرتة االختبار للعمانيني ملدة
ثالثة �أ�شهر �أخرى بناء على تو�صية من رئي�س الوحدة  ،ف�إذا ثبت عدم �صالحية املعني
�أنهيت خدمته وذلك وفقا لـما حتدده الالئحة .
املـــادة ( ) 31
يجوز �إعادة تعيني املوظف الذي انتهت خدمته بالديوان �أو ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري
للدولة بذات درجته ال�سابقة �إذا توفرت فيه ال�شروط املطلوبة ل�شغل الوظيفة التي يعاد
تعيينه فيها  ،على �أال يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفـي الأخري املقدم عنه فـي وظيفته
ال�سابقة مبرتبة �ضعيف .
ويجوز �إعادة تعيينه بوظيفة ودرجة �أعلى �إذا كان قد ح�صل على م�ؤهل �أعلى �أو اكت�سب
خربة جديدة فـي جمال الوظيفة .
املـــادة ( ) 32
يجوز اال�ستعانة بذوي اخلربات اخلا�صة من املوظفني املحالني للتقاعد للعمل بالديوان
مقابل مكاف�أة مقطوعة  ،وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة .
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الف�صل اخلام�س
الرواتب والعالوات والبدالت واحلوافز
املـــادة ( ) 33
مينح املعني �أو املعاد تعيينه بداية الراتب املقرر للدرجة  ،ويجوز فـي الأحوال التي حتددها
الالئحة منحه راتبا يزيد على بداية مربوط الدرجة  ،وي�ستحق املوظف راتبه اعتبارا من
تاريخ ا�ستالمه العمل .
املـــادة ( ) 34
يتم تعديل جدويل الدرجات والرواتب املرافقني لهذا القانون مبر�سوم �سلطاين �أو ب�أمر
�سام وذلك كلما تقررت زيادة الرواتب فـي الدولة وتكون الزيادة بنف�س الن�سبة ومن تاريخ
�سريانها .
املـــادة ( ) 35
ي�ستحق من يرقى �أو يعدل و�ضعه �أو يعاد ت�صنيفه بداية الراتب املقرر للدرجة املرقى �إليها
�أو الراتب الذي و�صل �إليه م�ضافا �إليه عالوة من عالوات الدرجة اجلديدة �أيهما �أكرب
وذلك اعتبارا من تاريخ الرتقية �أو تعديل الو�ضع �أو �إعادة الت�صنيف .
املـــادة ( ) 36
يحتفظ من ي�صنف على �إحدى درجات اجلدولني املرافقني لهذا القانون نقال من �أي نظام
�آخر داخل �أو خارج الديوان براتبه الإجمايل عند ت�صنيفه  ،فيما عدا البدالت واملخ�ص�صات
املالية التي تقت�ضي طبيعة العمل وقفها  ،وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة .
املـــادة ( ) 37
ت�ستحق العالوة الدورية فـي �أول يناير من كل عام وب�شرط �أن يكون قد م�ضت �ستة �أ�شهر
على الأقل من تاريخ التعيني  ،وال تغري الرتقية �أو تعديل الو�ضع �أو �إعادة الت�صنيف من
موعد ا�ستحقاق العالوة الدورية .
املـــادة ( ) 38
يجوز منح املوظف عالوة �إ�ضافية �أو �أكرث بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجته املالية بحد
�أق�صى �أربع عالوات فـي الدرجة الواحدة  ،وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة .
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املـــادة ( ) 39
ت�ضع الالئحة القواعد املنظمة ال�ستحقاق املوظف ما ي�أتي :
�أ  -توفري ال�سكن املنا�سب �أو �صرف بدل ال�سكن بالفئة املقررة لدرجته .
ب  -توفري و�سيلة االنتقال من و�إىل مكان العمل �أو �صرف بدل االنتقال بالفئة املقررة
لدرجته .
ج � -صرف بديل الكهرباء واملاء بالفئة املقررة لدرجته �إذا مل يتكفل الديوان ب�سداد
قيمة فواتري اال�ستهالك اخلا�صة بهما .
د � -صرف بديل التدريب وال�سفر فـي مهمة ر�سمية بالفئة املقررة لدرجته وذلك فـي
حال ــة الإيفـ ــاد للدرا�سـ ــة �أو التدري ــب �أو الإيفـاد فـي مهمة ر�سمية داخـل ال�سلطنـة
�أو خارجها .
هـ � -صرف بدل هاتف .
و �	-أية بدالت �أخرى تقت�ضيها طبيعة العمل بالديوان .
املـــادة ( ) 40
ي�سرتد املوظف النفقات التي يتحملها فـي �سبيل �أداء �أعمال وظيفته وفقا ملا حتدده الالئحـة .
املـــادة ( ) 41
مينح املوظف �أجرا �أو �أياما بديلة ت�ضاف لر�صيد �إجازته االعتيادية عن الأعمال الإ�ضافية
التي يطلب منـ ــه ت�أديتها �أو �إذا اقت�ضت م�صلحــة العمل عدم متتعه بالعطـ ـ ـ ــالت الر�سم ــية
وذلك وفقا لـما ت ــحدده الالئح ــة .
املـــادة ( ) 42
يجوز منح مكاف�آت ت�شجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة �أو �أعماال �أو بحوثا
�أو اقرتاحات ت�ساعد على حت�سني طرق العمل ورفع كفاءة الأداء  ،وكذلك للمتدربني
واملبعوثني وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة .
الف�صل ال�ساد�س
الت�أهيل والتدريب
املـــادة ( ) 43
التدري ــب واج ــب وظيفـ ــي عل ــى جمي ــع املوظفي ــن  ،ويعتبــر التخلــف عنه �إخالال بواجبات
الوظيف ــة  ،ويك ــون التدري ــب للموظفي ــن مبختل ــف درجاتهــم وكافــة م�ستوياتهم الإدارية
والفنيــة والكتابيــة واملهنيــة واحلرفيــة وفقــا ملتطلبــات العمــل وخطــط وبرامـج التدريب
املعتمدة بالديوان وفـي حدود الإمكانيات املتاحة .
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املـــادة ( ) 44
يجوز �إن�شاء مراكز تدريب بالديوان لإعداد وتدريب املوظفني �أو الطلبة املقرر تعيينهم
بالديوان بعد تدريبهم  ،وذلك وفقا ملتطلبات العمــل .
املـــادة ( ) 45
يتم �إيفاد املوظفني فـي بعثات درا�سية �أما عن طريق الديوان وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي
تنظمها الالئحة واخلطة ال�سنوية املعتمدة وفـي حدود الإمكانيات املتاحة � ،أو عن طريق
وزارة التعليم العايل وفقا لل�شروط والنظم املقررة بهذه الوزارة .
املـــادة ( ) 46
يجوز تر�شيح املوظفني �أو الطلبة املقرر تعيينهم بالديوان فـي بعثات �أو منح �أو دورات
للت�أهيل �أو التدريب �سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،كما يجوز منح املوظفني �إجازة
درا�سية �أو املوافق ــة عل ــى انت�سابه ــم �إىل �إحـدى كليـات اجلامعـات �أو املعــاهد املعـ ــرتف بهـ ــا ،
وذلك ك ــله وفقا ملا تقت�ضيه م�صلحة العمل .
املـــادة ( ) 47
مع مراعاة الأحكام الواردة فـي هذا القانون والالئحة والقوانني الأخرى  ،تعترب املدة
التي يق�ضيها املوظف فـي الت�أهيل والتدريب مدة عمل فعلية  ،يحتفظ خاللها املوظف
مب�ستوى وظيفته  ،ويجوز �شغل الوظيفة م�ؤقتا بطريق التعيني �أو الندب �إذا كانت مدة
الت�أهيل والتدريب ال تقل عن �سنة .
املـــادة ( ) 48
ي�صدر الوزير الئحة للت�أهيل والتدريب تت�ضمن الأ�س�س والقواعد الآتية :
�أ  -الأهداف الأ�سا�سية للت�أهيل والتدريب .
ب � -إعداد خطط الت�أهيل والتدريب وتنفيذها ومتابعتها  ،وبيان �أنواع وطرق التدريب
والت�أهيل .
ج  -ال�شروط والإجراءات والقواعد املنظمة لاللتحاق باملراكز التدريبية بالديوان ،
ونظام الدرا�سة �أو التدريب فيها واملعاملة املالية للدار�سني �أو املتدربني فيها .
د  -ال�ش ــروط والإجـراءات والأحكام املنظمـة لرت�شيـ ــح املوظفيـ ــن فـي بعثـ ــات �أو منـ ــح
�أو دورات للت�أهيل �أو التدريب � ،أو منح �إجازة درا�سية �أو املوافقة على طلب االنت�ساب .
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هـ  -حتديد البدالت واملخ�ص�صات واالمتيازات وغريها من امل�ستحقات املالية التي
تقرر للموظف املوفد للت�أهيل �أو التدريب .
و  -حتديد حاالت �إلغاء البعثة �أو املنحة الدرا�سية �أو الدورة التدريبية �أو الإجازة
الدرا�سية �أو االنت�ساب  ،وبيان اجلزاءات والآثار املرتتبة على هذا الإلغاء .
ز �	-أية جوانب �أخرى متعلقة بالت�أهيل والتدريب .
املـــادة ( ) 49
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة �أو �أكرث للت�أهيل والتدريب  ،ويحدد القرار اخت�صا�صات كل
منها و�صالحيتها .
الف�صل ال�سابع
تقومي �أداء املوظفني
املـــادة ( ) 50
تعد تقارير تقومي الأداء الوظيفـي عن املوظفني �سنويا وفقا لنظام تقومي الأداء املعتمد
بالديوان ومبا يتفق مع طبيعة وم�ستوى الوظائف  ،ويخ�ضع لهذا النظام جميع املوظفني
عدا �شاغلي الوظائف التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املـــادة ( ) 51
يك ـ ـ ــون تقدي ـ ــر تقــويـ ـ ــم الأداء الوظيفــي مبرتبة ( ممـتـاز ) �أو ( جي ــد ج ــدا ) �أو ( جـي ــد )
�أو ( مقب ـ ـ ــول ) �أو ( �ضعيف ) .
املـــادة ( ) 52
يتم تقومي �أداء املوظفني طوال العام  ،على �أن يعد التقرير ال�سنوي فـي �شهر دي�سمرب
من كل ع ــام  ،ويخطـ ـ ــر املوظف ب�أوجه �ضعفه �أوال ب�أول  ،كما يخطر كتــابة من ق ــدر �أدا�ؤه
مبرتبة ( �ضعيف ) فـي التقرير ال�سنوي  ،ويجوز له �أن يتظلم من هذا التقرير خالل �شهر
من تاريخ �إخطــاره على �أن يبت فـي تظلمه خالل �شهر من تاريخ تقدميه .
املـــادة ( ) 53
�إذا قدم عن املوظف تقريران متتاليان مبرتبة �ضعيف يعر�ض �أمره على جلنة �ش�ؤون
املوظفني للنظر فـي حالته واقرتاح العالج املنا�سب ب�ش�أنه .
و�إذا ح�صل املوظف على تقدير �ضعيف فـي ثالثة �أعوام متتالية يف�صل من اخلدمة بقرار
من الوزير بناء على تو�صية جلنة �ش�ؤون املوظفني .
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املـــادة ( ) 54
ي�صدر الوزير الئحة لتقومي �أداء املوظفني تت�ضمن الآتي :
�أ  -حتديد الأهداف واملزايا التي يحققها نظام تقومي الأداء الوظيفـي .
ب  -بيان مقومات ومعايري وا�ضحة لتقومي الأداء و�صوال �إىل حتقيق الكفاءة والفعالية
فـي الأداء .
ج  -مناذج تقارير تقومي الأداء الوظيفـي تـتنا�سب مع امل�ستويات الوظيفية وطبيعة
ونوعية الوظائف  ،مـع حتديد العنا�صر الالزمة لكل منوذج .
د  -حتديد درجات كل مرتبة  ،وبيان الإجراءات والقواعد املنظمة لو�ضع التقرير
واعتماده  ،والتظلم منه فـي احلالة املحددة فـي هذا القانون  ،كذلك قواعد
و�إجراءات و�ضع تقارير تقومي الأداء الوظيفـي عن املوظفني املنقولني واملتدربني
واملعارين واملوفدين فـي بعثات �أو منح �أو �إجازات درا�سية ومن فـي حكمهم .
هـ �	-أية جوانب �أخرى متعلقة بنظام تقومي الأداء الوظيفـي .
الف�صل الثامن
الرتقيات
املـــادة ( ) 55
مع مراعاة ا�ستيفاء املوظف ل�شروط �شغل الوظيفة  ،تكون الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى
مبا�شرة متى توفرت الدرجة ال�شاغرة .
املـــادة ( ) 56
ي�شرتط للرتقية انق�ضاء ثالث �سنوات كحد �أدنى لبقاء املوظف فـي درجته احلالية .
املـــادة ( ) 57
تكون الرتقية على �أ�سا�س اجلدارة املبنية على عنا�صر تقومي الأداء الوظيفـي وامل�ؤهل
العلمي والأقدمية فـي الوظيفة .
وحتدد الالئحة ن�سب الدرجات املقررة لكل عن�صر من هذه العنا�صر تبعا للم�ستوى
الوظيفـي  ،وكيفية ح�ساب تقديرات املر�شحني للرتقية وترتيب �أ�سبقيتهم والإجراءات
الالزمة لذلك .
املـــادة ( ) 58
تكون الرتقية �إىل وظائف الدرجة ( و ) ف�أعلى من اجلدول العام باالختيار على �أ�سا�س
اجلدارة وفقا لل�شروط والقواعد التي حتددها الالئحة .
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املـــادة ( ) 59
يحرم املوظف من الرتقية �إذا قدر �أدا�ؤه مبرتبة �ضعيف فـي ال�سنة التالية لل�سنة املقدم
عنها التقرير .
املـــادة ( ) 60
ي�صدر قرار الرتقية من ال�سلطة املخت�صة بالتعيني  ،وتعترب الرتقية نافذة من تاريخ
اعتمادها ما مل ين�ص قرار الرتقية على غري ذلك .
الف�صل التا�سع
النقل  -الندب  -الإعارة
املـــادة ( ) 61
يجوز نقل املوظف داخل وحدات الديوان املختلفة ومن وظيفة �إىل �أخرى  ،كما يجوز نقله
من الديوان �إىل �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة وكذلك من �إحدى تلك الوحدات
�إىل الديوان  ،وحتدد الدرجة للمنقول �إىل الديوان على �أ�سا�س الدرجة املعادلة لها طبقا
جلدويل الدرجات والرواتب املرافقني وذلك كله وفقا ملا حتدده الالئحة .
املـــادة ( ) 62
يجوز ندب املوظف للقيام م�ؤقتا بعمل وظيفة �أخرى فـي نف�س م�ستوى وظيفته � ،أو فـي
وظيفة تعلوها مبا�شرة فـي ذات الوحدة �أو فـي وحدة �أخرى بالديوان �أو فـي جهة حكومية
�أخرى كما يجوز الندب بذات ال�شروط من تلك اجلهات �إىل الديوان وذلك وفقا ملا حتدده
الالئحة .
املـــادة ( ) 63
جتوز �إعارة املوظف �إىل امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات التي ت�ساهم فيها احلكومة بن�سبة ال تقل
عن  %25وكذلك �إىل احلكومات الأخرى واملنظمات والهيئات الإقليمية والدولية  ،وتكون
الإعارة ملدة ال تتجاوز �أربع �سنوات ويجوز بقرار من الوزير متديدها لأكرث من ذلك ومبا
ال يتجاوز ثالث �سنوات �إ�ضافية  ،وفـي جميع احلاالت ال يجوز �أن يعار املوظف مرة �أخرى
�إال بعد انق�ضاء ثالث �سنوات على انتهاء �إعارته ال�سابقة .
ويحتفظ املوظف املعار مب�ستوى وظيفته خالل مدة الإعارة ويجوز �شغل وظيفته م�ؤقتا
بطريق التعيني �أو الندب وذلك كله وفقا ملا حتدده الالئحة .
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املـــادة ( ) 64
حت�سب مدة الإعارة �ضمن مدة اخلدمة وفـي ا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية وذلك
وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة .
املـــادة ( ) 65
يكون راتب املوظف املعار وجميع م�ستحقاته على اجلهة امل�ستعرية  ،ويجوز منحه راتبا من
الديوان فـي احلاالت التي يقررها الوزير .
املـــادة ( ) 66
ي�صدر قرار النقل �أو الندب �أو الإعارة من ال�سلطة املخت�صة بالتعيني  ،ويجوز بقرار من
الوزير نقل �شاغلي الدرجة اخلا�صة داخل الديوان .
الف�صل العا�شر
الإجازات
املـــادة ( ) 67
ال يجوز للموظف �أن ينقطع عن عمله �إال لإجازة ممنوحة له  ،وفـي حدود الإجازات املقررة
فـي هذا القانون  ،وطبقا لل�شروط والقواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املـــادة ( ) 68
ي�ستحق املوظفون  -عدا �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني املرتبطني باملعاهد واملدار�س
ومراكز التدريب � -إجازة �سنوية اعتيادية على النحو الآتي :
  50يوما ل�شاغلي وظائف الدرجة الأوىل ف�أعلى من اجلدول العام و�شاغلي وظائفدرجات اجلدول اخلا�ص .
  42يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات من الثانية حتى الثامنة من اجلدول العام .  30يوم ـ ــا ل�شاغلـ ــي وظائـ ــف الدرجـ ــات م ــن التا�سع ـ ـ ــة حت ــى الثانيـ ــة ع�شـ ــرة مـ ــناجلدول العام .
وت�ضاف لر�صيد الإجازة االعتيادية �أيام العطالت الر�سمية التي تعلنها اجلهات املخت�صة
بالدول ــة متــى تخللت الإجـازة االعتياديــة للموظـف  ،وال يجـوز تق�صيـر الإجـازة االعتياديــة
�أو ت�أجيلها �أو قطعها �إال لأ�سباب تقت�ضيها م�صلحة العمل .
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ويجوز �ضم مدد الإجازة �إىل بع�ضها وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها
الالئحة .
املـــادة ( ) 69
ي�صدر الوزير قرارا بتحديد الإجازات ال�سنوية لأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني املرتبطني
باملعاهد واملدار�س ومراكز التدريب مبا يتوافق مع طبيعة عملهم .
املـــادة ( ) 70
للموظف احلق فـي �إجازة براتب �إجمايل فـي العطلة الإ�سبوعية  ،وفـي عطالت الأعياد
واملنا�سبات الر�سمية التي حتددها اجلهة املخت�صة بالدولة .
املـــادة ( ) 71
ي�ستحق املوظف �إجازة طارئة براتب �إجمايل ملدة ت�سعة �أيام فـي العام  ،ولرئي�س الوحدة
تقدير �أ�سباب منح هذه الإجازة بعد عودة املوظف منها .
املـــادة ( ) 72
يجوز للوزير منح املوظف �إجازة خا�صة بدون راتب �إجمايل ملدة ال تزيد على ت�سعني يوما
فـي العام للأ�سباب التي يبديها املوظف ويقدرها الوزير .
املـــادة ( ) 73
ال ي�ستحق املوظف �إجازة �سنوية اعتيادية عن املدد الآتية :
�أ  -املدة التي يكون فيها املوظف متفرغا لبعثة �أو منحة �أو �إجازة درا�سية �أو دورة
تدريبية �إذا زادت املدة على ت�سعة �أ�شهر .
ب  -املدة التي يق�ضيها املوظف فـي �أي نوع من �أنواع الإجازات بدون راتب �إجمايل .
ج  -مدة تنفيذ عقوبة ال�سجن التي توقع على املوظف .
د  -املدة التي يكون فيها املوظف معارا جلهة �أخرى .
هـ  -مدد الغياب عن العمل بدون راتب �إجمايل �أو الإيقاف عن العمل بن�صف �أو بدون
راتب � ،إذا بلغت هذه املدد ( )15يوما ف�أكرث خالل ال�سنة مت�صلة �أو منف�صلة .
و  -مدة احلب�س االحتياطي على ذمة ق�ضية �إذا �صدر احلكم فيها بالإدانة .
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املـــادة ( ) 74
يجوز �صرف بدل نقدي للموظف عن �إجازته الإعتيادية بحد �أق�صى () %50من الإجازة
امل�ستحقة له مبوجب املادة ( )68من هذا القانون وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة .
املـــادة ( ) 75
ي�صرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي �سبب من الأ�سباب بدل نقدي عن ر�صيد الإجازات
االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد �أق�صى ا�ستحقاق �سنتني وذلك وفقا
ملا حتدده الالئحة .
املـــادة ( ) 76
ي�ستحق املوظف العماين فـي حالة املر�ض �إجازة مر�ضية بناء على تو�صية اجلهة الطبية
املخت�صة وذلك على النحو الآتي :
�أ � -إجازة مر�ضية براتب �إجمايل ملدة ال تزيد على �سبعة �أيام مت�صلة فـي املرة الواحدة .
ب  -فـي حالة املر�ض ملدة تزيد على �سبعة �أيام مت�صلة تكون الإجازة املر�ضية فـي
احلدود التالية :
 �ستة �شهور براتب �إجمايل . �ستة �شهور �أخرى بثالثة �أرباع الراتب بالإ�ضافة �إىل البدالت امل�ستحقة . �ستة �شهور تالية بن�صف الراتب بالإ�ضافة �إىل البدالت امل�ستحقة .ويجوز للوزير بناء على تو�صية اجلهة الطبية املخت�صة ب�إمكانية �شفاء املوظف مد الفرتة
الثالثة �إىل �ستة �شهور �أخرى .
و�إذا انتهت مدد الإجازة املقررة للموظف دون �أن ي�شفى يحال �إىل اللجنة الطبية لتقرير
مدى �صالحيته للعمل  ،ف�إذا ر�أت عدم �صالحيته يحال �إىل التقاعد وفقا لقانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي الديوان العمانيني  ،وذلك اعتبارا من تاريخ قرار عدم
ال�صالحية .
املـــادة ( ) 77
ي�ستحق املوظف غري العماين فـي حالة املر�ض �إجازة مر�ضية بناء على تو�صية اجلهة
الطبية املخت�صة وذلك على النحو الآتي :
�أ � -إجازة مر�ضية براتب �إجمايل ملدة ال تزيد على �سبعة �أيام مت�صلة فـي املرة الواحدة .
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ب  -فـي حالة املر�ض ملدة تزيد على �سبعة �أيام مت�صلة  ،تكون الإجازة املر�ضية على
النحو الآتي :
 ثالثة �شهور براتب �إجمايل . ثالثة �شهور �أخرى بثالثة �أرباع الراتب الإجمايل .ويجوز للوزير بناء على تو�صية اجلهة الطبية املخت�صة ب�إمكانية �شفاء املوظف منحه �إجازة
مر�ضية �أخرى بن�صف الراتب الإجمايل ملدة ال تزيد على �شهر .
و�إذا انتهت مدد الإجازة املقررة للموظف دون �أن ي�شفى  ،يحال �إىل اللجنة الطبية لتقرير
مدى �صالحيته للعمل  ،ف�إذا ر�أت عدم �صالحيته اعترب عقد خدمته منتهيا من تاريخ قرار
عدم ال�صالحية .
املـــادة ( ) 78
ت�ستحق الإجازات الواردة فـي البند ( ب ) من املادتني ( )77 ، 76من هذا القانون كل خم�س
�سنوات با�ستثناء الإجازة املر�ضية الناجتة عن الإ�صابة ب�سبب تـ�أدية الوظيفة .
املـــادة ( ) 79
تنظم الالئحة ال�شروط والإجراءات املتعلقة مبنح املوظف الإجازة املر�ضية .
املـــادة ( ) 80
متنح الإجازات اخلا�صة التالية وفقا لل�شروط والقواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة :
�أ �	-إجازة لأداء فري�ضة احلج براتب �إجمايل للموظف العماين وبدون راتب �إجمايل
للموظف غري العماين .
ب �	-إجازة عدة براتب �إجمايل للموظفة امل�سلمة التي يتوفى زوجها .
ج �	-إج ــازة للوالدة براتب �إجمايل للموظفة العمانية ون�صف راتب �إجمايل للموظفة
غري العمانية .
د �	-إجازة ملرافقة مري�ض للعالج براتب �إجمايل .
هـ �	-إجازة للم�شاركة فـي الأن�شطة الريا�ضية �أو الثقافية �أو الفنية براتب �إجمايل .
و �	-إجازة ملرافقة الزوج �أو الزوجة بدون راتب �إجمايل .
ز �	-إجازة درا�سية للموظف العماين بدون �أو بن�صف �أو براتب �إجمايل .
ح �	-إجازة لت�أدية االمتحان للموظف العماين براتب �إجمايل .
ويجوز للوزير تقرير �أنواع �أخرى من الإجازات اخلا�صة  ،وال حت�سب مدد هذه
الإجازات من مدد الإجازات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
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املـــادة ( ) 81
يحتفظ املوظف الذي مينح �إجازة درا�سية �أو �إجازة بدون راتب �إجمايل مب�ستوى وظيفته ،
ويجوز �شغل الوظيفة م�ؤقتا بطريق التعيني �أو الندب .
املـــادة ( )82
متنح الإجازات ب�أنواعها ما عدا الإجازة املر�ضية مبوافقة ال�سلطة املخت�صة بناء على طلب
املوظف .
الف�صل احلادي ع�شر
�إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية
املـــادة ( ) 83
ي�ستحق املوظف �إذا �أ�صيب �أثناء العمل �أو ب�سببه � ،أو �إذا تعر�ض لإحدى الأمرا�ض املهنية
التي حتددها الالئحة العالج الالزم على نفقة الديوان وفقا ملا تقرره اللجنة الطبية  ،كما
ي�ستحق تعوي�ضا ماليا عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية مبوجب تو�صية اللجنة امل�شار
�إليها مبا يعادل راتب اثني ع�شر �شهرا وبحد �أدنى خم�سة �آالف ريال عماين فـي حالة الوفاة
�أو العجز الكلي امل�ستدمي .
املـــادة ( ) 84
تبني الالئحة �أنواع ون�سب العجز امل�ستدمي الكلي واجلزئي وامل�ؤقت والتعوي�ضات اخلا�صة
لكل منها  ،كما حتدد الالئحة احلاالت التي تعترب فـي حكم �إ�صابة العمل �أو املر�ض املهني
وال�شروط الالزمة لذلك .
املـــادة ( ) 85
ي�ستحق املوظف امل�صاب تعوي�ضا عن الت�شويه البدين امل�ستدمي النا�شئ عن الإ�صابة على
�أ�سا�س الن�سبة املئوية التي تقررها اللجنة الطبية .
املـــادة ( ) 86
�إذا ظهرت على املوظف �أعرا�ض مر�ض مهني خالل �سنة من تاريخ انتهاء خدمته �سواء كان
بال عمل �أو يعمل فـي عمل ال ين�ش�أ عنه هذا املر�ض فيلتزم الديوان باحلقوق التي يكفلها
هذا القانون .
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املـــادة ( ) 87
�إذا ن�ش�أ عن الإ�صابة �أو املر�ض املهني عجز م�ؤقت ا�ستحق املوظف �إجازة مر�ضية براتب
�إجمايل للمدد امل�شار �إليها فـي البند ( ب ) من املادتني ( )77 ، 76من هذا القانون ما
مل ت�ستقر حالته قبل ذلك بال�شفاء �أو بعجزه عجزا م�ستدميا كليا �أو جزئيا �أو بوفاته ،
ف�إذا انتهــت تلك املـ ــدد يعـ ــر�ض املوظ ــف عل ــى اللجن ــة الطبي ــة لتقريــر م ــدى �صالحيت ــه
للعمـل �أو �إنهاء خدمته .
املـــادة ( ) 88
�إذا اعترب العجز م�ؤقتا وقررت اللجنة الطبية بعد ذلك �أنه عجز م�ستدمي فعليها �أن تقدر
درجة العجز امل�ستدمي الناجت عن الإ�صابة  ،وي�ستحق املوظف فـي هذه احلالة التعوي�ض
املقرر وفقا لالئحة .
املـــادة ( ) 89
ال يجوز احلجز على التعوي�ض امل�ستحق عن الإ�صابة �أو املر�ض املهني �أو حتويله لأي �شخ�ص
�آخــر .
املـــادة ( ) 90
ال تخل الأحكام اخلا�صة بحقوق املوظف التي تن�ش�أ عن الإ�صابة بحقوقه الأخرى التي
تن�ش�أ له مبقت�ضى قواعد و�أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي الديوان
�أو �أي قانون �أو نظام �آخر .
املـــادة ( ) 91
�إذا ن�ش�أ عن الإ�صابة وفاة املوظف يوزع التعوي�ض امل�ستحق على الورثة وفقا للأحكام املعمول
بها فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 92
تبني الالئحة الإجراءات الالزمة لإثبات الإ�صابة والأمرا�ض املهنية و�صرف التعوي�ض
امل�ستحق للموظف امل�صاب �أو ورثته .
الف�صل الثاين ع�شر
واجبات املوظفني والأعمال املحظورة عليهم
املـــادة ( ) 93
الوظائف بالديوان تكليف للقائمني بها  ،هدفها خدمة ال�سلطنة و�أداء الديوان ملهامه
الأ�سا�سية و�سواها من الأعمال حتقيقا للم�صلحة العامة  ،ويجب على كل موظف مراعاة
�أحكام هذا القانون وغريه من القوانني واللوائح وعليه ب�صفة خا�صة االلتزام بالواجبات
الآتية :
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�أ � -أن ي�ؤدي �أعماله ب�أمانة و�إخال�ص و�أن يخ�ص�ص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته .
ب �	-أن ي�سلك فـي ت�صرفاته م�سلكا يتفق مع كرامة الوظيفة .
ج �	-أن يحافظ على االنتظام فـي العمل وااللتزام مبواعيده الر�سمية .
د �	-أن ينفذ �أوامر ر�ؤ�سائه بدقة و�أمانة فـي حدود القوانني والأنظمة املعمول بها ،
على �أن يتحمل كل رئي�س م�س�ؤولية الأوامر التي ت�صدر منه ويكون م�س�ؤوال عن
�سري العمل فـي حدود اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 94
يجب على كل موظف �إذا طلب منه ذلك �أن يقدم قائمة تبني جميع الأموال املنقولة
والعقارية التي ميتلكها �أو التي تكون فـي حيازته �سواء با�سمه �أو با�سم �أي فرد من �أفراد
�أ�سرته و�أن يك�شف عن الطرق التي متلك �أو حاز بها الأمـ ــوال امل�شــار �إليها وم�ص ــادر ملكيته
�أو حيازته لها .
املـــادة ( ) 95
يحظر على املوظف ما ي�أتي :
�أ  -اجلمع بني الوظيفة بالديوان و�أية وظيفة �أخرى باجلهاز الإداري للدولة �إال
�إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة تكليف املوظف القيام مبقابل وب�صفة م�ؤقتة ب�أعباء
وظيفة �أخرى وذلك وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة .
ب  -الإهمال �أو التق�صري الذي يرتتب عليه �ضياع حق من احلقوق املالية للدولة .
ج  -الإف�ضاء ب�أي ت�صريح �أو بيان يت�صل ب�أعمال وظيفته عن طريق ال�صحف �أو غري
ذلك من و�سائل الإعالم والن�شر �إال �إذا كان م�صرحا له بذلك من ال�سلطة املخت�صة .
د  -الن�ش ــر فـي ال�صحف �أو الإدالء بت�صــريـح �إذا كان يرتتب على ذلك �أو يحتمــل �أن
يـرتتب عليـه :
 عرقلة تنفيذ �أية خطة حكومية . �إ�ساءة العالقات بني احلكومة و�أية جهة �أخرى . �إ�ساءة العالقات بني املواطنني .هـ � -إف�شاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته �إذا كانت بطبيعتها �سرية �أو مبقت�ضى
تعليمات ت�صدر بذلك حتى بعد انتهاء العالقة الوظيفية .
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و  -القيام ب�أي ن�شاط �سيا�سي .
ز  -ا�ستغالل من�صبه الر�سمي لتحقيق �أغرا�ض �شخ�صية .
ح  -قبول هدية �أو مكاف�أة �أو عمولة من �أي نوع �أو ما فـي حكمها من �شخ�ص �أو جهة
�إذا كان فـي ذلك ت�أثري على قيامه بواجبات وظيفته �أو �شبهة الت�أثري عليه .
ط  -تقدمي �أية �شكوى كيدية �ضد �أحد زمالئه �أو ر�ؤ�سائه �أو �ضد �أحد امل�س�ؤولني �سواء
فـي الوحدة التي يعمل بها �أو فـي وحدة �أخرى .
ي  -تنظيم �أو اال�شرتاك فـي تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل ال متت ب�صلة لطبيعة
العمل دون �إذن من ال�سلطة املخت�صة .
الف�صل الثالث ع�شر
امل�ساءلة الإدارية
املـــادة ( ) 96
كل موظف يخرج على مقت�ضى الواجب الوظيفـي فـي �أعمال وظيفته �أو يظهر مبظهر
يخل بكرامة الوظيفة  ،يعاقب ب�إحدى العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
ويعفى املوظف من العقوبة �إذا ثبت �أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب �صدر
�إليه من رئي�سه بالرغم من تو�ضيحه للمخالفة كتابة  ،وفـي هذه احلالة تكون امل�س�ؤولية
على م�صدر الأمر وحده .
وال ي�س�أل املوظف مدنيا �إال عن خط�أه ال�شخ�صي .
املـــادة ( ) 97
ال يجوز توقيع عقوبة على املوظف �إال بعد التحقيق معه كتابة و�سماع �أقواله وحتقيق
دفاعه ويجب �أن يكون القرار ال�صادر بتوقيع العقوبة م�سببا  ،ومع ذلك يجوز بالن�سبة
للمخالفات الب�سيطة �أن يكون التحقيق �شفاهة على �أن يثبت م�ضمونه فـي القرار ال�صادر
بتوقيع العقوبة  ،وفـي هذه احلالة ال يجوز �أن تزيد العقوبة على اخل�صم من الراتب مدة
ال جتاوز ثالثة �أيام .
املـــادة ( ) 98
ال جتوز م�ساءلة املوظف �إداريا عن خمالفة وقعت منه بعد م�ضي ثالث �سنوات من تاريخ
وقوعها  ،ومع ذلك �إذا كانت املخالفة ت�شكل جرمية جنائية فال ي�سقط احلق فـي امل�ساءلة
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الإدارية �إال ب�سقوط الدعوى اجلنائية  ،وتنقطع تلك املدة ب�أي �إجراء من �إجراءات التحقيق
�أو االتـهـام �أو املحاكمة وت�سري من جديد من تاريخ �آخر �إجراء اتخذ فـي املخالفة  ،و�إذا
تعدد املتهمون ف�إن انقطاع املدة بالن�سبة لأحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالن�سبة للباقني
ولو مل تكن قد اتخذت �ضدهم �إجراءات قاطعة للمدة .
املـــادة ( ) 99
�إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فال يجوز م�ساءلته �إداريا فيما يتعلق ب�أي عن�صر من
عنا�صر التهمة اجلنائية �إال بعد �صدور حكم املحكمة املخت�صة  ،ويكون للحكم اجلنائي
حجيته فـي هذا ال�ش�أن  ،وال مينع احلكم بالرباءة من امل�ساءلة الإدارية �إذا توافرت �أركانها .
املـــادة ( ) 100
للوزير �أن يوقف املوظف املحال للتحقيق عن العمل �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك مع
ا�ستمرار �صرف راتبه الإجمايل  ،وال يجوز �أن متتد فرتة الإيقاف لأكرث من �شهر واحد
�إال بقرار من جمل�س امل�ساءلة املخت�ص  ،وفـي هذه احلالة يجوز ملجل�س امل�ساءلة �أن يو�صي
بوقف �صرف ن�صف راتبه �إذا ر�أى مقت�ضى ذلك .
و�إذا حفظ التحقيق �أو حكم برباءته �أو عوقب بعقوبة التنبيه �أو الإنذار �أو اخل�صم من
الراتب ملدة ال تتجاوز خم�سة �أيام ي�صرف له ما �أوقف �صرفه من الراتب .
املـــادة ( ) 101
كل موظف يحب�س احتياطيا على ذمة ق�ضية يعترب موقوفا عن عمله مدة حب�سه  ،ويوقف
�ص ــرف ن�ص ــف راتب ــه  ،وبع ــد انته ــاء احلب ــ�س ي�صــرف لــه مــا �سـبــق �إيقافـه �إذا حكـم برباءت ــه
�أو حفظ التحقيق معه .
املـــادة ( ) 102
كل موظف ي�سجن تنفيذا حلكم ق�ضائي فـي جرمية غري خملة بال�شرف �أو الأمانة يعترب
موقوفا عن عمله مدة �سجنه ويحرم من راتبه الإجمايل عن هذه املدة .
املـــادة ( ) 103
تكون امل�ساءلة الإدارية وتوقيع العقوبة من اخت�صا�ص اجلهة التي وقعت فيها املخالفة ،
ومع ذلك يخت�ص الديوان مب�ساءلة املوظف املعار �أو املنتدب للعمل خارجه �إذا كان ما وقع
منه يخل ب�أحكام الفقرات ج  ،د  ،هـ من املادة ( )95من هذا القانون .
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املـــادة ( ) 104
العقوبات الإدارية اجلائز توقيعها على املوظفني �شاغلي وظائف الدرجة الأوىل ف�أدنى من
اجلدول العام هي :
�أ  -التنبيه .
ب  -الإنذار .
ج  -اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد على  45يوما فـي ال�سنة .
د  -تخفي ــ�ض الوظيف ــة �أو الدرج ــة املالي ــة �إل ــى الوظيفــة �أو الدرجــة الأدنــى مبا�شــرة
�أو تخفي�ضهمــا معا .
هـ  -الإحالة �إىل التقاعد .
و  -الف�صل من اخلدمة .
وبالن�سبة للموظفني �شاغلي وظائف الدرجة( و ) ف�أعلى  -عدا الدرجة اخلا�صة  -من
اجلدول العام و�شاغلي درجات اجلدول اخلا�ص فتوقع عليهم العقوبات الآتية :
�أ  -التنبيه .
ب  -الإنـذار .
ج  -اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد على �شهر فـي ال�سنة .
د  -الإحالة �إىل التقاعد .
هـ  -الف�صل من اخلدمة .
�أما العقوبات اجلائز توقيعها على �شاغلي الدرجة اخلا�صة من اجلدول العام فهي :
�أ  -الل ــوم .
ب  -الإحالة �إىل التقاعد .
ج  -الف�صل من اخلدمة .
املـــادة ( ) 105
ال يخل توقيع العقوبات الواردة باملادة ( )104من هذا القانون ب�إمكانية �إقامة الدعوى
املدنية على املوظف للمطالبة بقيمة الأ�ضرار التي ت�سبب بها عن ق�صد �أو �إهمال .
املـــادة ( ) 106
عند توقيع عقوبة تخفي�ض الدرجة يحتفظ املوظف براتبه الإجمايل وي�ستحق العالوة
الدورية املقررة للدرجة التي خف�ض �إليها  ،وحتدد �أقدميته فـي هذه الدرجة على �أ�سا�س
�أقدميته ال�سابقة فيها .
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املـــادة ( ) 107
للوزير حفظ التحقيق �أو توقيع عقوبة التنبيه �أو الإنذار �أو اخل�صم من الراتب ملدة ال
تزيد على خم�سة و�أربعني يوما فـي ال�سنة  ،ومبا ال يجاوز ع�شرة �أيام فـي املرة الواحدة .
ويجـ ــوز للجن ــة �شـ ـ�ؤون املوظفيــن ورئيـ�س الوحــدة حفـظ التحقيـق �أو توقيع عقوبــة التنبيه
�أو الإنذار �أو اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد على خم�سة ع�شر يوما فـي ال�سنة  ،ومبا ال
يجاوز خم�سة �أيام فـي املرة الواحدة .
املـــادة ( ) 108
تكون م�ساءلة �شاغلي الدرجة اخلا�صة عن طريق جمل�س حتقيق خا�ص ي�شكله الوزير
مكون من ثالثة �أع�ضاء من بينهم الرئي�س ال تقل درجاتهم عن الدرجة اخلا�صة  ،يتوىل
التحقيق معهم واقرتاح العقوبة املنا�سبة ب�ش�أنهم .
وللوزير �أن يوقع عليهم عقوبة اللوم وما يجاوز ذلك من عقوبات واردة باملادة ( )104من
هذا القانون يعر�ضها على جاللة ال�سلطان  ،ويجوز لهم التظلم عن طريق الوزير من
القرارات ال�صادرة ب�ش�أنهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إبالغهم بها .
املـــادة ( ) 109
ي�شكل جمل�س م�ساءلة �إداري بقرار من الوزير من ثالثة �أع�ضاء من بينهم الرئي�س ،
وللموظف املحال للم�ساءلة �أن يقدم دفاعه �شفاهة �أو كتابة وله �أن ي�ستعني بوكيل للدفاع
عنه .
وي�شرتط �أال تقل وظيفة من ير�أ�س املجل�س عن مدير عام كما ال تقل وظائف الأع�ضاء عن
وظيفة املحال �إىل امل�ساءلة الإدارية .
املـــادة ( ) 110
يخت�ص جمل�س امل�ساءلة الإداري بالن�سبة ل�شاغلي وظائف الدرجة الأوىل ف�أدنى من اجلدول
العام بالآتي :
�أ  -النظر فـي �إيقاف �أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا حلكم املادة ( )102من هذا
القانون  ،وتكون قراراته نهائية فـي هذا ال�ش�أن .
ب  -توقيع �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها بالفقرة الأوىل من املادة ( )104من
هذا القانون  ،وال تكون قراراته نهائية �إال بالن�سبة لعقوبات التنبيه والإنذار �أو
اخل�صم من الراتب ملدة ال جتاوز خم�سة �أيام .
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املـــادة ( ) 111
ي�شكل جمل�س م�ساءلة �أعلى بقرار من الوزير من ثالثة �أع�ضاء من بينهم الرئي�س ،
وي�شرتط �أال تقل درجة رئي�س املجل�س عن الدرجة اخلا�صة ودرجات الأع�ضاء عن درجة
املوظف املحال �إىل املجل�س .
املـــادة ( ) 112
يخت�ص جمل�س امل�ساءلة الأعلى بالن�سبة ل�شاغلي وظائف الدرجة( و ) ف�أعلى  -عدا الدرجة
اخلا�صة  -من اجلدول العام و�شاغلي درجات اجلدول اخلا�ص بالآتي :
�أ  -النظر فـي �إيقاف �أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا حلكم املادة ( )100من هذا
القانون  ،وتكون قراراته نهائية فـي هذا ال�ش�أن .
ب  -التحقيق مع �شاغلي الوظائف والدرجات امل�شار �إليها بهذه املادة  ،وتوقيع �أي من
العقوبات الواردة بالفقرة الثانية من املادة ( )104من هذا القانون  ،وال تكون
قراراته نهائية �إال بالن�سبة لعقوبات التنبيه والإنذار واخل�صم من الراتب ملدة ال
جتاوز خم�سة �أيام .
املـــادة ( ) 113
تكون �إحالة املوظف �إىل جمل�س امل�ساءلة املخت�ص بقرار من الوزير �أو من يفو�ضه يت�ضمن
بيانا حمددا باملخالفة املن�سوبة �إليه  ،ويتعني �إخطار املوظف بقرار الإحالة وتاريخ اجلل�سة
املحددة مل�ساءلته قبل موعد اجلل�سة بخم�سة ع�شر يوما على الأقل  ،ف�إذا مل يح�ضر املوظف
�أمام املجل�س رغم �إعالنـه جاز للمجل�س حماكمته غيابيا .
املادة ()114
�إذا تعدد امل�س�ؤولون عن املخالفة �أو املخالفات املرتبطة وكان من بينهم �أحد �شاغلي الدرجة
( و ) ف�أعلى  -عدا الدرجة اخلا�صة � -أو �شاغلي درجات اجلدول اخلا�ص فيكون جمل�س
امل�ساءلة الأعلى هو املخت�ص مب�ساءلتهم جميعا  ،و�إذا كان �أحد امل�س�ؤولني عن املخالفة من
�شاغلي الدرجة اخلا�صة فيكون االخت�صا�ص للمجل�س املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )108من
هذا القانون .
املـــادة ( ) 115
ال ت�صح جل�سات جمال�س امل�ساءلة �إال بح�ضور جميع �أع�ضائها وت�صدر القرارات ب�أغلبية
الأ�صوات .
- 27 -

املـــادة ( ) 116
للموظف املحال للم�ساءلة الإدارية حق االعرتا�ض على �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س امل�ساءلة
املخت�ص �إذا كان هناك �سبب يوجب ذلك  ،وعلى الوزير �أن يف�صل فـي هذا االعرتا�ض وفـي
حالة قبوله يعني ع�ضوا �آخر ليحل حمل الع�ضو املعرت�ض عليه .
املـــادة ( ) 117
�إذا ر�أى جمل�س امل�ساءلة املخت�ص �أن املخالفة املن�سوبة �إىل املوظف ت�شكل جرمية جنائية
وجب �إبالغ الوزير بذلك للنظر فـي �إحالة املوظف �إىل اجلهة املخت�صة بالدولة .
املـــادة ( ) 118
فـي الأحوال التي يقرر فيها الوزير �إحالة املوظف �إىل املحاكمة اجلنائية توقف �إجراءات
امل�ساءلة الإدارية �إىل �أن ي�صدر حكم نهائي من املحكمة املخت�صة  ،وتعاد الأوراق بعد ذلك
�إىل جمل�س امل�ساءلة املخت�ص لتقرير ما يجب اتخاذه نحو م�ساءلة املوظف �إداريا .
املـــادة ( ) 119
مع مراعاة �أحكام املادتني ( )112 ، 110من هذا القانون يجوز للموظف التظلم من قرارات
العقوبة املوقعة عليه وفقا لهذا القانون �إىل جلنة التظلمات الإدارية وذلك خالل ثالثني
يوما من تاريخ �إبالغه بالقرار .
املـــادة ( ) 120
ي�شكل الوزير جلنة التظلمات الإدارية من ثالثة �أع�ضاء من �شاغلي الدرجة اخلا�صة من
بينهم الرئي�س تخت�ص بالنظر فـي التظلمات الواردة �إليها  ،وتقوم بالف�صل فيها خالل
�شهر من تاريخ ا�ستالمها  ،ثم ترفع تو�صياتها ب�ش�أنها �إىل الوزير بت�أييد �أو �إلغاء �أو تعديل
القرار املتظلم منه .
املـــادة ( ) 121
تنق�ضي الدعوى الإدارية بوفاة املوظف املحال للم�ساءلة الإدارية .
املـــادة ( ) 122
ال جتوز ترقية املوظف املوقوف عن العمل �أو املحال �إىل امل�ساءلة الإدارية �أو اجلنائية خالل
مدة التوقيف �أو الإحالة  ،وفـي هذه احلالة حتجز الوظيفة للموظف ف�إذا انتهت املحاكمة
�إىل براءته �أو عوقب بعقوبة التنبيه �أو الإنذار �أو اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد على
ع�شرة �أيام وجب النظر فـي رد ترقيته �إىل التاريخ الذي كانت م�ستحقة فيه .
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املـــادة ( ) 123
ال يجوز ترقية املوظف �إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات الإدارية املبينة فيما يلي �إال بعد
انق�ضاء املدة املو�ضحة قرين كل منها :
 �ستـ ـ ـ ـ ـ ــة �شه ـ ـ ـ ـ ـ ــور  :فـي حالة اخل�صم من الراتب ملدة تزيد على ع�شرة �أيام وال تتجاوزخم�سة ع�شر يوما .
 اثنى ع�شر �شهرا  :فـي حالة توقيع عقوبة �أ�شد من ذلك .املـــادة ( ) 124
ال مينع ترك املوظف للخدمة لأي �سبب من الأ�سباب من اال�ستمرار فـي امل�ساءلة الإدارية
�إذا كان قد بدئ فـي التحقيق معه قبل انتهاء خدمته  ،ويجوز فـي هذه احلالة وقف جزء
من املعا�ش �أو املكاف�أة مبا ال يجاوز الربع بقرار من جمل�س امل�ساءلة املخت�ص �إىل حني انتهاء
التحقيق .
ويج ــوز فـي املخالف ــات املالي ــة الت ــي يرتت ــب عليه ــا �ضي ــاع ح ــق مــن حقــوق اخلزان ــة العامة
�أو �أموال الديوان �إحالته �إىل جمل�س امل�ساءلة املخت�ص �أو �إحالته �إىل الق�ضاء �إذا تطلب الأمر
ذلك حتى ولو مل يكن قد بدئ فـي التحقيق معه قبل انتهاء خدمته  ،وذلك خالل ثالث
�سنوات من تاريخ انتهاء اخلدمة .
املـــادة ( ) 125
جمل�س امل�ساءلة املخت�ص مبحاكمة املوظف الذي ترك اخلدمة هو املجل�س الذي كان
خمت�صا مبحاكمته وقت وقوع املخالفة  ،ومع عدم الإخالل با�سرتداد الأموال التي يكون
قد ت�سبب املوظف فـي �ضياعها على الدولة تكون العقوبات اجلائز توقيعها عليه هي :
�أ  -غرامة ال جتاوز الراتب الذي كان يتقا�ضاه فـي ال�شهر الذي وقعت فيه املخالفة .
ب  -احلرمان من ربع املكاف�أة �أو ربع املعا�ش مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر بعد موافقة
الوزير .
ويكون التظلم من قرار العقوبة ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن وفقا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 126
متحى العقوبات الإدارية التي توقع على املوظف بانق�ضاء املدد التالية :
�أ � -ست ــة �شه ـ ــور  :فـي حالة التنبيه �أو اللوم �أو الإنذار �أو اخل�صم من الراتب ملدة ال
تتجاوز خم�سة �أيام .
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ب � -سنــة واحــدة  :فـي حالة اخل�صم من الراتب ملدة تزيد عن خم�سة �أيام .
ج � -سنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  :بالن�سبة �إىل العقوبات الأخرى عدا عقوبة الإحالة �إىل التقاعد
والف�صل من اخلدمة .
وحتدد الالئحة ال�شروط والإجراءات الالزمة ملحو العقوبة .
املـــادة ( ) 127
يرتتب على حمو العقوبة اعتبارها ك�أن مل تكن بالن�سبة للم�ستقبل  ،وال ي�ؤثر ذلك املحو
على احلقوق والتعوي�ضات التي ترتبت على العقوبة من قبل  ،وترفع �أوراق العقوبة وكل
ما يتعلق بها من ملف خدمة املوظف .
املـــادة ( ) 128
حتدد الالئحة �إجراءات التحقيق  ،والإحالة �إىل جمال�س امل�ساءلة والإجراءات �أمام تلك
املجال�س  ،كما تنظم �إجراءات التظلم من العقوبات الإدارية .
الف�صل الرابع ع�شر
انتهاء اخلدمة
املـــادة ( ) 129
تنتهي خدمة املوظف العماين ب�أحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -الإعفاء �أو الف�صل من اخلدمة ب�أمر �سام �أو مر�سوم �سلطاين
ب  -عدم اللياقة ال�صحية بقرار من اللجنة الطبية .
ج  -بلـ ــوغ ال�سن املقـ ــررة للإحالة �إىل التقاعد طبقا لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفـي الديوان .
د  -اال�ستقالة �أو ما فـي حكمها  ،ويدخل فـي حكمها ما يلي :
 غياب املوظف عن عمله �أو تخلفه بعد انتهاء الإجازة امل�صرح له بها بغري عذرمقبول �أكرث من خم�سة ع�شر يوما مت�صلة �أو ثالثني يوما غري مت�صلة فـي
ال�سنة .
	�إذا التحق بخدمة جهة �أخرى داخل ال�سلطنة �أو خارجها بدون ترخي�ص منالوزير .
هـ  -اال�ستغناء عن اخلدمة ب�سبب �إلغاء الوظيفة �أو لظروف العمل التي يقرها الوزير .
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و  -الإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة بقرار من الوزير بناء على تو�صية
من جمل�س امل�ساءلة املخت�ص �أو جلنة �ش�ؤون املوظفني .
ز  -فقد اجلن�سية العمانية .
ح  -الزواج من غري حاملي اجلن�سية العمانية دون احل�صول على ت�صريح بذلك من
اجلهة املخت�صة بالدولة .
ط  -احلكم نهائيا بعقوبة فـي جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ومع ذلك �إذا
كان احلكم عليه لأول مرة يجوز للوزير املوافقة على �إبقائه �إذا ر�أى من ظروف
الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها .
ي  -الوفاة .
وتنظم الالئحة قواعد و�شروط تقدمي اال�ستقالة وقبولها من ال�سلطة املخت�صة  ،كما
حتدد تاريخ انتهاء خدمة املوظف لأي �سبب من الأ�سباب امل�شار �إليها وا�ستحقاقه للراتب
حتى تاريخ �إخالء طرفه .
املـــادة ( ) 130
تت�ضمن العقود التي تربم مع املوظفني غري العمانيني حتديدا لأ�سباب انتهاء اخلدمة
وفرتات الإنذار  ،وذلك فـي حدود ما تق�ضي به الالئحة ومبا يتفق مع طبيعة العمل
بالديوان .
املـــادة ( ) 131
ي�ستحق املوظف غري العماين مكاف�أة نهاية خدمة مقدارها راتب �شهر عن كل �سنة ب�شرط
�أال تقل مدة اخلدمة عن �سنة كاملة  ،ويجوز �صرف هذه املكاف�أة �أثناء خدمة املوظف �إذا
�أكمل ع�شر �سنوات بناء على طلب منه  ،كما ميكن �صرفها عن كل خم�س �سنوات يق�ضيها
فـي اخلدمة بعد ذلك ب�شرط توفر االعتماد املايل  ،ويراعى خ�صم ما �سبق دفعه له من
مبلغ املكاف�أة الأخرية التي حت�سب على �أ�سا�س جممل خدمته .
وفـي كل الأحوال ت�سوى املكاف�أة على �أ�سا�س �آخر راتب تقا�ضاه  ،وال حت�سب �أية فرتة غري
مدفوعة الأجر �ضمن مدة املكاف�أة وذلك وفقا ملا حتدده الالئحة .
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الـجدول رقم ()1
جدول الدرجات والرواتب والعالوات
الـــدرجـــة
الأوىل

الراتب الأ�سا�سي
2005

العالوة الدورية
50

الثالثة

1540

40

الرابعة

1190

40

اخلام�سة

970

40

ال�سابعة

745

25

الثامنة

620

20

التا�سعة

550

20

العا�شرة

480

15

احلادية ع�شرة

425

15

الثالثة ع�شرة

345

15

الرابعة ع�شرة

305

15

اخلام�سة ع�شرة

275

8

ال�ساد�سة ع�شرة

240

8

ال�سابعة ع�شرة

210

8

الثامنة ع�شرة

190

7

التا�سعة ع�شرة

180

6

الع�شرون

170

6

احلادية والع�شرون

150

5
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الـجدول رقم ()2
جدول معادلة الدرجات
فئات الـجدول اخلا�ص ودرجات اجلدول العام
ز
�أ
ب
ج
د
هـ
و
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة
ال�سابعة
الثامنة
التا�سعة
العا�شرة
احلادية ع�شرة
الثانية ع�شرة

ح
ط
ي
ك

الدرجات املعادلة
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة
ال�سابعة
الثامنة
التا�سعة
العا�شرة
احلادية ع�شرة
الثانية ع�شرة
الثالثة ع�شرة
الرابعة ع�شرة
اخلام�سة ع�شرة
ال�ساد�سة ع�شرة
ال�سابعة ع�شرة
الثامنة ع�شرة

-

التا�سعة ع�شرة
الع�شرون
احلادية والع�شرون
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