مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2004/120
ب�إ�صدار قانون اخلدمة املدنية
�سلطان عمان
		
نحن قابو�س بن �سعيد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/8ب�إ�صدار قانون اخلدمة املدنية ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ،
وعلى املر�ســوم ال�سلطانـي رقــم  2002/17ب�إعـادة ت�شكيـل جملـ�س اخلدمـة املدنيـة وحتديــد
اخت�صا�صاته ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون اخلدمة املدنية املرافق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر جمل�س اخلدمة املدنية الالئحة التنفيذية لهذا القانون  ،كما ي�صدر نظام ت�صنيف
وترتيب الوظائف بعد املوافقة عليهما من جمل�س الوزراء  ،و�إىل �أن ت�صدر الالئحة التنفيذية
ي�ستمر العمل بالالئحة ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52فيما ال يتعار�ض مع �أحكام
القانون املرافق ويكون تعديل الالئحة والنظام امل�شار �إليهما بقرار من جمل�س اخلدمة
املدنية .
املــادة الثالـثــــة
يلغـى املر�س ــوم ال�سلطانــي رق ــم  80/8امل�ش ــار �إليــه كمـا يلغـى كــل مــا يخالــف القانــون املرافــق
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره ،
وملجل�س الوزراء جتديد املدة مبا ال يجاوز �ستة �أ�شهر �أخرى .
�صـدر فـي  15 :من ذي القعدة �سنة 1425هـ
املـوافــــق  28:من دي�سمبــــــر �سنة 2004م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون اخلدمة املدنية
الف�صل الأول
الأحكام العامة
املـــادة ( ) 1
ت�س ــري �أحك ــام هذا القان ــون على املوظفي ــن املدنيني باجلهاز الإداري للدولة  ،فيما عدا
املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون توظفهم مرا�سيم �أو قوانني �أو عقود خا�صة فيما ن�صت عليه
هذه املرا�سيم �أو القوانني �أو العقود من �أحكام  .وتنظم الالئحة �أنواع و�أحكام العقود التي
تربم مع املوظفني الذين ت�سري فـي �ش�أنهم �أحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 2
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
املجل�س :
جمل�س اخلدمة املدنية .
الوحدة :
الوزارة �أو وحدات اجلهاز الإداري التي تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية م�ستقلة .
رئي�س الوحدة :
الوزير �أو رئي�س الوحدة الإدارية ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة .
املوظف :
ال�شخ�ص الذي ي�شغل وظيفة عامة ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
الراتب :
الراتب الأ�سا�سي املبني قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب املرافق للقانون ويدخل
فـي هذا الراتب العالوات الدورية والت�شجيعية .
البدل :
املبلغ الذي ي�صرف عالوة على الراتب وال يعترب جزءا منه .
الراتب الكامل :
الراتب الأ�سا�سي م�ضافا �إليه البدالت بالفئات وطبقا لل�ضوابط وال�شروط التي حتددها
الالئحة .
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الوظيفة :
جمموعة الواجبات وامل�س�ؤوليات التي حتددها ال�سلطة املخت�صة وتتطلب فيمن يقوم بها
م�ؤهالت وا�شرتاطات معينة .
اجلهة الطبية املخت�صة :
وزارة ال�صحة وامل�ست�شفيات احلكومية داخل ال�سلطنة  .وحتدد الالئحة اجلهة الطبية
املخت�صة خارج ال�سلطنة .
الالئحة :
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
املـــادة ( ) 3
يكون ح�ساب املدد املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بالتقومي امليالدي .
الف�صل الثاين
الوظائف
املـــادة ( ) 4
الوظائف �إما دائمة �أو م�ؤقتة  ،وتق�سم الوظائف الدائمة �إىل جمموعات نوعية طبقا لنظام
ت�صنيف وترتيب الوظائف .
وحتدد الوظائف الدائمة طبقا ملا يرد بجداول الوظائف املعتمدة واالعتمادات املالية املقررة
فـي املوازنة العامة ح�سب القوانني واللوائح التي ت�صدر فـي هذا ال�ش�أن � .أما الوظائف
امل�ؤقتة فهي الأعمال املحدد لها فرتة زمنية �أو مو�سم معني وتنتهي بانتهاء تلك الفرتة
�أو املو�سم �أو انتهاء العمل ذاته  ،وتن�ش�أ هذه الوظائف وتلغى بقرار من رئي�س الوحدة
طبقا ملقت�ضيات العمل وظروفه فـي حدود املبالغ املخ�ص�صة لذلك  ،دون التقيد بالقواعد
والإجراءات التي تتبع فـي �ش�أن الوظائف الدائمة  .وتنظم الالئحة قواعد و�إجراءات �إن�شاء
الوظائف امل�ؤقتة و�شروط �شغلها .
املـــادة ( ) 5
ت�ضع كل وحدة جدوال للوظائف الدائمة ي�صدر باعتماده قرار من رئي�س الوحدة بعد
موافقة وزارة اخلدمة املدنية  ،وذلك مبراعاة نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف  ،ويتبع فـي
�ش�أن تعديل اجلداول امل�شار �إليها ذات �إجراءات �إ�صدارها .
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املـــادة ( ) 6
يكون �شغل الوظائف عن طريق التعيني �أو الرتقية �أو النقل �أو الندب مبراعاة توافر ال�شروط
الواردة فـي بطاقات و�صف الوظائف .
الف�صل الثالث
جلان �ش�ؤون املوظفني
املـــادة ( ) 7
تن�شـ�أ فـي كـل وحـدة جلنـة ل�شـ�ؤون املوظفيـن ت�شكل بقرار من رئي�س الوحدة من عدد فردي
ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء  ،على �أال تقل وظيفة رئي�س اللجنة عن مدير عام �أو ما فـي حكمها .
ويجوز ت�شكيل جلنة �أخرى �أو �أكرث فـي الوحدات التي تقت�ضي ظروف العمل بها ذلك .
ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة �أمني �سرها من بني املخت�صني ب�ش�ؤون املوظفني وال
يكون له حق الت�صويت .
املـــادة ( ) 8
تخت�ص جلنة �ش�ؤون املوظفني بالإ�ضافة �إىل ما ورد من اخت�صا�صات بهذا القانون  ،مبا
ي�أتي :
�أ  -النظر فـي التعيني والرتقية ومنح العالوات الت�شجيعية جلميع املوظفني فيما
عدا �شاغلي وظيفة مدير عام وما فـي حكمها وما يعلوها من وظائف .
ب �	-إبداء الر�أي فيما يرى رئي�س الوحدة عر�ضه عليها من مو�ضوعات .
املـــادة ( ) 9
جتتمع جلنة �ش�ؤون املوظفني بناء على دعوة من رئي�سها �أو بناء على طلب رئي�س الوحدة ،
وتكـون تو�صياتهـا ب�أغلبيـة الآراء  ،ف ـ�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجـح اجلانـب الـذي منـه الرئيـ�س .
وت�صدر اللجنة تو�صياتها فـي مدة ال جتاوز �أ�سبوعني من تاريخ عر�ض املو�ضوعات عليها ،
على �أن ترفعها فـي مدة ال جتاوز �أ�سبوعا من تاريخ �إ�صدارها �إىل رئي�س الوحدة  ،وعلى
رئي�س الوحدة �أن يبت فيها خالل ثالثني يوما من تاريخ و�صولها �إليه ف�إذا اعتمدها اعتربت
تلك التو�صيات نافذة من تاريخ االعتماد  ،وتعني عليه �إ�صدار القرارات املنفذة لها .
�أما �إذا اعرت�ض على �أية تو�صية  ،فيتعني �أن يبني الأ�سباب  ،على �أن يعر�ض ذلك على
اللجنة للنظر فيه خالل �أجل يحدده رئي�س الوحدة مبا ال يجاوز �أ�سبوعني  ،وعلى اللجنة
�أن تبدي ر�أيها خالل هذه املدة  ،و�أن تر�سل ذلك �إىل رئي�س الوحدة التخاذ القرار خالل
�أ�سبوع من تاريخ و�صولها �إليه  ،ويعترب قراره فـي هذه احلالة نهائيا .
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املـــادة ( ) 10
ت�شكل فـي كل وحدة بقرار من رئي�سها جلنة من عدد فردي ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء ممن
مل ي�شرتكوا فـي �إعداد تقارير تقومي الأداء الوظيفي  ،تخت�ص بالبت فـي التظلمات التي
تقدم �إليها من هذه التقارير .
الف�صل الرابع
التعيني
املـــادة ( ) 11
يكون التعيني ابتداء فـي �أدنى الوظائف بكل جمموعة نوعية وباتباع قواعد و�إجراءات
التوظيف التي يقررها املجل�س .
ويجوز التعيني فـي غري �أدنى الوظائف �سواء من داخل الوحدة �أو من خارجها وفقا ملا
يحدده املجل�س من �ضوابط .
املـــادة ( ) 12
ي�شرتط فيمن يعني فـي �إحدى الوظائف الدائمة ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية با�ستثناء من تقت�ضي احلاجة تعيينهم من غري العمانيني .
ب � -أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
ج �	-أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بال�سجن فـي جناية �أو بعقوبة فـي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره  .ومع ذلك �إذا كان احلكم
عليه لأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز التعيني �إذا ر�أت جلنة �ش�ؤون املوظفني
من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة
وطبيعتها .
د �	-أال يك ــون قد �ص ــدر �ضــده قــرار مبعاقبتــه بالإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من
اخلدمة ما مل يكن قد م�ضى على هذا القرار ثالث �سنوات .
هـ �	-أن يكون م�ستوفيا ا�شرتاطات �شغل الوظيفة املحددة ببطاقة و�صفها .
ويجوز لرئي�س الوحدة  -دون غريه  -اال�ستثناء من �شرط احلد الأدنى للخربة
العملية متى كانت هناك ندرة فـي هذه اخلربة �أو �إذا توافرت لدى املر�شح ل�شغل
الوظيفة خربة علمية نادرة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يقررها املجل�س .
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و �	-أال تقل �سنـه عن ثماني ــة ع�شر عام ــا  ،وتثبــت ال�سن ب�شهــادة امليالد �أو بالبطاقــة
ال�شخ�صية .
ز �	-أن يجتاز االمتحان املقرر ل�شغل الوظيفة .
ح �	-أن يكون الئقا طبيا للخدمة .
املـــادة ( ) 13
يعلن عن الوظائف ال�شاغرة املعتمدة فـي ميزانية الوحدة واملطلوب �شغلها  ،وذلك فـي
�صحيفة يومية على الأقل على �أن يت�ضمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة و�شروط
�شغلها .
ويجوز للوحدة التعيني بدون �إعالن فـي الوظائف ذات الطبيعة اخلا�صة التي ي�صدر
بتحديدها قرار من املجل�س  ،ووفقا للحاالت التي يقدرها .
كما يجوز التعيني بدون �إعالن من قوائم االنتظار للمتقدمني للوظائف املعلن عنها ،
وذلك طبقا لقواعد و�إجراءات التوظيف التي يحددها املجل�س فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 14
ال يجوز لأي من الوحدات التعيني �إال فـي الوظائف املعلن عنها وبال�شروط والدرجات
املحددة لها حتى ولو توافر لدى املتقدم ل�شغل �إحداها م�ؤهل علمي �أعلى �أو غري مطلوب
ل�شغلها �أو خربة تزيد على اخلربة املطلوبة .
املـــادة ( ) 15
يكون التعيني فـي الوظائف على �أ�سا�س اجلدارة  ،وتبني الالئحة قواعد اختيار املر�شحني
للتعيني �سواء بالن�سبة للوظائف التي ت�شغل بعد �إجراء امتحان �أو بدون ذلك .
املـــادة ( ) 16
يكون التعيني بقرار من رئي�س الوحدة �أو مبا يربمه من عقود التوظيف املرفقة بالالئحة ،
ويجوز لرئي�س الوحدة التفوي�ض فـي ذلك فـي حاالت ال�ضرورة  .ويكون التعيني من تاريخ
�صدور القرار �أو التاريخ املحدد فـي العقد ح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 17
فيما عدا املعينني فـي الوظائف املحــدد لها الدرجــة الثاني ــة ومــا يعلوه ــا يو�ض ــع املعينون
ابتداء حتت االختبار ملدة �أربعة �أ�شهر من تاريخ ت�سلمهم العمل  ،وتتقرر خالل هذه املدة
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مدى كفاءتهم لال�ستمرار فـي العمل  ،ويعد الرئي�س املبا�شر تقريرا م�سببا عن املوظف
حتت االختبار الذي مل تثبت كفاءته  ،وي�صدر ب�إنهاء خدمته قرار من رئي�س الوحدة بعد
العر�ض على جلنة �ش�ؤون املوظفني خالل مدة ال تزيد على خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
انتهاء فرتة االختبار .
ف�إذا تعذر بدء فرتة االختبار بعد التعيني �أو �إكمال املوظف لها  ،ب�سبب التدريب �أو لأي
�سبب طارئ � ،أجل االختبار �إىل ما بعد ذلك .
املـــادة ( ) 18
تعترب الأقدمية فـي الوظيفة من تاريخ التعيني فيها  ،ف�إذا ا�شتمل قرار التعيني على �أكرث
من موظف اعتربت الأقدمية كما يلي :
�	- 1إذا كان التعيني لأول مرة اعتربت الأقدمية بني املعينني بح�سب الأ�سبقية فـي
�أولوية التعيني طبقا ملا تبينه الالئحة .
�	- 2إذا كان التعيني مت�ضمنا ترقية اعتربت الأقدمية على �أ�سا�س الأقدمية فـي
الوظيفة ال�سابقة .
�	- 3إذا كان تعيني املوظف فـي وظيفة من جمموعة �أخرى فـي نف�س درجته �أو فـي
درجة �أخرى حت�سب �أقدميته فـي هذه احلالة من تاريخ تعيينه .
املـــادة ( ) 19
دون التقيد ب�شرط الإعالن املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة ( )13يجوز �شغل الوظائف ال�شاغرة
مبوظفي الوحدة بطريق التعيني املبتد�أ وفقا للفقرة الأوىل من امل ــادة ( ، )11وذلك فـي
النطاق ووفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
الف�صل اخلام�س
تقارير تقومي الأداء الوظيفي
املـــادة ( ) 20
تعد عن املوظفني تقارير تقومي �أداء وظيفي �سنوية وفقا لنظام قيا�س كفاية الأداء الذي
ت�ضعه وزارة اخلدمة املدنية مبا يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات  ،ويخ�ضع لنظام تقارير
تقومي الأداء الوظيفي جميع املوظفني عدا �شاغلي وظائف الدرجة اخلا�صة واخلرباء
وامل�ست�شارين .
املـــادة ( ) 21
يكون تقدير الكفاية مبرتبة (ممتاز) �أو (جيد جدا) �أو (جيد) �أو (متو�سط) �أو (�ضعيف) .
ويكون الأداء العادي هو املعيار الذي ي�ؤخذ �أ�سا�سا لقيا�س كفاية الأداء  .ويخطر املوظف عن
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طريق رئي�سه املبا�شر كتابة �أوال ب�أول مبا ي�ؤخذ عليه من �إهمال �أو تق�صري �أو �أوجه �ضعف
ليعمل على �إزالة �أ�سباب ذلك  .وحتدد الالئحة �إجراءات و�ضع التقرير ودرجات كل مرتبة .
املـــادة ( ) 22
يكون و�ضع تقارير تقومي الأداء الوظيفي خالل الن�صف الأول من �شهر �أكتوبر على �أن
يتم اعتمادها خالل �شهر دي�سمرب من كل عام با�ستثناء العاملني فـي امل�ؤ�س�سات التعليمية
فتقدم التقارير وفق ما يقرره رئي�س الوحدة .
املـــادة ( ) 23
ي�ضع الرئي�س املبا�شر تقارير تقومي الأداء الوظيفي عن املوظفني اخلا�ضعني لإ�شرافه ثم
يعر�ضها على الرئي�س الأعلى لالعتماد  ،ويجب على وحدة �ش�ؤون املوظفني فور اعتماد
التقارير �إخطار املوظف الذي يو�ضع عنه تقرير مبرتبة �ضعيف مب�ضمون التقرير املعد
عنه كتابة  .ويكون التظلم من التقارير �إىل جلنة التظلمات خالل ثالثني يوما من تاريخ
العلم بالتقرير  ،وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه �إليها ،
ويكون قرارها نهائيا  .وحتدد الالئحة املق�صود بالرئي�س املبا�شر والرئي�س الأعلى فـي حكم
هذه املادة  ،وكذا املواد �أرقام (. )117( ، )21( ، )17
املـــادة ( ) 24
يو�ضع تقرير تقومي �أداء وظيفي عن املوظف الذي اجتاز فرتة االختبار وم�ضى عليه فـي
اخلدمة حتى نهاية �سبتمرب من العام الذي عني فيه �ستة �أ�شهر على الأقل .
املـــادة ( ) 25
فـي حالة ندب �أو �إعارة املوظف داخل ال�سلطنة  ،تخت�ص بو�ضع تقرير تقومي الأداء عنه
اجلهة التي ق�ضى فيها املدة الأكرب من ال�سنة التي يو�ضع عنها التقرير  .وال يو�ضع تقرير
عن املوظف فـي حالة �إعارته خارج ال�سلطنة �أو منحه �إجازة مر�ضية �أو درا�سية �أو خا�صة �أو
�إيفاده فـي بعثة درا�سية �أو للتدريب � ،إذا زادت مدة �أي من ذلك على �ستة �أ�شهر حتى الأول
من �أكتوبر من العام الذي يو�ضع عنه التقرير  .ويعتد بالتقرير الأخري ال�سابق و�ضعه عن
�أداء املوظف فـي احلاالت التي حتددها الالئحة  ،وذلك ما مل يكن قد قام بعمله مدة ال تقل
عن ثالثة �أ�شهر حتى الأول من �أكتوبر من العام الذي يو�ضع عنه التقرير .
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املـــادة ( ) 26
يعر�ض �أمر املوظف الذي يقدم عنه تقريران �سنويان متتاليان مبرتبة �ضعيف على جلنة
�ش�ؤون املوظفني  ،ف�إذا تبني لها �أنه كفء ل�شغل وظيفة �أخرى فـي ذات درجة وظيفته �أو�صت
بنقله �إليها � ،أما �إذا تبني عدم كفاءته اقرتحت �إنهاء خدمته  ،وفـي جميع الأحوال يرفع
الأمر �إىل رئي�س الوحدة التخاذ القرار .
الف�صل ال�ساد�س
الرتقية
املـــادة ( ) 27
مع وجوب ا�ستيفاء املوظف ا�شرتاطات �شغل الوظيفة الأعلى  ،تكون الرتقية من الوظيفة
التي ت�سبقها مبا�شرة فـي الدرجة واملجموعة النوعية التي تنتمي �إليها .
املـــادة ( ) 28
تكون الرتقية على �أ�سا�س اجلدارة املبنية على عن�صري الكفاية والأقدمية  ،وذلك على
النحو الآتي :
 %70لعن�صر الكفاية .
 %30لعن�صر الأقدمية .
املـــادة ( ) 29
حت�ســب تقديــرات املر�شحني للرتقيــة ف ــي �ضـ ــوء الن�س ــب املئوي ـ ــة لعن�صري اجلدارة امل�شار
�إليهما فـي املادة ال�سابقة باعتبار �أن جمموع العن�صرين مائة درجة  ،ثم ترتب �أ�سبقيتهم
للرتقية فيما بينهم ح�سب جمموع درجات كل منهم طبقا للقواعد التي تقررها الالئحة .
وفـي حالة الت�ساوي فـي جمموع الن�سب املئوية لعن�صري اجلدارة تكون املفا�ضلة ب�إجراء
امتحان تناف�سي بني املر�شحني للرتقية الختيار الأف�ضل منهم  ،وذلك وفق ال�ضوابط التي
حتددها الالئحة .
املـــادة ( ) 30
ي�شرتط فـي حاالت الرتقية �إىل وظائف الدرجات من ال�سابعة حتى الأوىل �أن يجتاز
املوظف بنجاح دورة تدريبية واحدة على الأقل فـي درجة الوظيفة التي ي�شغلها  .ويجوز
اال�ستثناء من هذا ال�شرط وفقا للأو�ضاع التي حتددها الالئحة .
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املـــادة ( ) 31
ال يجوز ترقية املوظف خالل مدة ال�سجن املحكوم به عليه  ،كما ال يجوز ترقية املوظف
املوقوف عن العمل �أو املحال �إىل امل�ساءلة الإدارية �أو املحاكمة اجلزائية خالل مدة الوقف
�أو الإحالة  ،على �أن حتجز له الوظيفة  ،ف�إذا مل يق�ض ب�إدانته �أو عوقب بالإنذار �أو اخل�صم
من الراتب مدة ال تزيد على خم�سة �أيام وجب رد ترقيته �إىل التاريخ الذي كانت تتم فيه
لو مل يحل �إىل امل�ساءلة الإدارية �أو املحاكمة اجلزائية .
املـــادة ( ) 32
ال يجوز ترقية املوظف �إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات املبينة فيما يلي �إال بعد انق�ضاء
املدة املو�ضحة قرين كل منها :
�أ � -ستة �أ�شهـ ـ ــر  :فـي حالة اخل�صم من الراتب �أكرث من خم�سة �أيام �إىل خم�سة ع�شر
يوما .
ب  -ت�سعة �أ�شهر  :فـي حالة اخل�صم من الراتب �أكرث من خم�سة ع�شر يوما �أو احلرمان
من العالوة الدورية �أو خف�ض الراتب فـي حدود عالوة دورية .
ج � -سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :فـي حالة توقيع عقوبة �أ�شد من ذلك .
املـــادة ( ) 33
ال يجوز ترقية املوظف �إذا كان �آخر تقرير كفاية مقدم عنه مبرتبة �ضعيف .
املـــادة ( ) 34
ي�صدر قرار الرتقية من رئي�س الوحدة  ،وتعترب الرتقية نافذة من تاريخ �صدور القرار
بها .
الف�صل ال�سابع
الرواتب والعالوات والبدالت واملكاف�آت والتعوي�ضات
املـــادة ( ) 35
ي�ستحق املوظف املعني بداية الراتب املقرر لدرجة وظيفته طبقا جلدول الدرجات والرواتب
املرفق بهذا القانون (ملحق رقم  . )1ويجوز منح املوظف عند التعيني راتبا يزيد على
بداية مربوط درجة الوظيفة املعني عليها �إذا زادت مدة خربته على املدة املطلوب توافرها
ل�شغل تلك الوظيفة على �أ�سا�س �أن ي�ضاف �إىل بداية املربوط عن كل �سنة من ال�سنوات
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الزائدة عالوة من عالوات درجة هذه الوظيفة  ،ب�شرط �أن تكون تلك اخلربة متفقة مع
طبيعة عمل الوظيفة املعني عليها  .و�إذا عني املوظف فـي وظيفة من جمموعة �أخرى
فـي نف�س درجته �أو فـي درجة �أخرى احتفظ له بالراتب الذي كان يتقا�ضاه فـي وظيفته
ال�سابقة �إذا كان يزيد على بداية الراتب املقرر للوظيفة املعني عليها  .وي�ستحق املوظف
راتبه اعتبارا من تاريخ ت�سلمه العمل بعد �صدور قرار تعيينه .
املـــادة ( ) 36
ي�ستحق املوظف عالوة دورية فـي �أول يناير من كل عام بالفئة املقررة لدرجة وظيفته
التي ي�شغلها طبقا ملا هو مبني بجدول الدرجات والرواتب امللحق بهذا القانون وب�شرط �أن
تكون قد م�ضت �ستة �أ�شهر على الأقل على تعيينه باخلدمة  .ويحرم من العالوة الدورية
من قدم عنه تقرير تقومي �أداء وظيفي مبرتبة �ضعيف فـي ال�سنة التالية لتلك املقدم عنها
التقرير  .وحتدد الالئحة �إجراءات منح العالوة الدورية .
املـــادة ( ) 37
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة منح املوظف عالوة ت�شجيعية �أو عالوتني بفئة العالوة
الدورية املقررة لدرجة وظيفته ملرة فـي ال�سنة وبحد �أق�صى �أربع عالوات فـي الدرجة
الواحدة  ،ب�شرط �أن يكون تقدير تقومي �أدائه الوظيفي الأخري مبرتبة جيد جدا على
الأقل و�أن يكون قد بذل جهدا خا�صا �أو حقق اقت�صادا فـي النفقات �أو رفعا مل�ستوى الأداء .
وال مينع منح هذه العالوة من ا�ستحقاق العالوة الدورية فـي موعدها .
املـــادة ( ) 38
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة منح مكاف�آت ت�شجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة
�أو �أعماال �أو بحوثا �أو اقرتاحات ت�ساعد على حت�سني طرق العمل �أو رفع كفاءة الأداء �أو
توفري النفقات طبقا للأو�ضاع وال�شروط التي حتددها الالئحة .
املـــادة ( ) 39
مينح املوظف بدالت �سكن وكهرباء وماء وانتقال وهاتف  ،كما مينح بدل �سفر للتدريب
واملهام الر�سمية داخل �أو خارج ال�سلطنة  ،وذلك بالفئات وال�شروط التي حتددها الالئحة .
وحتدد الالئحة بالإ�ضافة �إىل ذلك قواعد ونفقات الرتحيل داخل ال�سلطنة وخارجها ،
والنفقات الطارئة حال ال�سفر  .ويجوز بقرار من رئي�س الوحدة بعد االتفاق مع وزارة
املالية منح زي ل�شاغلي بع�ض الوظائف �إذا اقت�ضت طبيعتها ذلك .
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املـــادة ( ) 40
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة منح بدالت تقت�ضيها طبيعة �أو ظروف �أو خماطر الوظيفة
�أو مكانها وذلك وفقا للقواعد التي تقررها الالئحة .
املـــادة ( ) 41
ي�ستحق املوظف �أجرا عن الأعمال الإ�ضافية التي يكلف بت�أديتها بعد �ساعات العمل الر�سمية
وفقا للقواعد التي تقررها الالئحة .
املـــادة ( ) 42
ي�سرتد املوظف النفقات التي يتكبدها فـي �سبيل �أداء �أعمال وظيفته طبقا ملا تبينه الالئحة .
املـــادة ( ) 43
تنظم الالئحة الإ�سكان احلكومي والت�أثيث .
املـــادة ( ) 44
ي�ستحق من يرقى بداية الراتب املقرر لدرجة الوظيفة املرقى �إليها �أو الراتب الذي و�صل
�إليه م�ضافا �إليه عالوة من عالوات الدرجة اجلديدة �أيهما �أكرب وال يخل ذلك با�ستحقاق
العالوة الدورية فـي موعدها .
املـــادة ( ) 45
يكون تعديل جدول الدرجات والرواتب امللحق بهذا القانون مبر�سوم �سلطاين بعد موافقة
جمل�س الوزراء بناء على تو�صية املجل�س  ،واقرتاح وزارة اخلدمة املدنية  ،و�أخذ ر�أي وزارة
املالية .
الف�صل الثامن
النقل والندب والإعارة
املـــادة ( ) 46
يجوز نقل املوظف من وحدة �إىل �أخرى باجلهاز الإداري للدولة  ،وكذلك من جهة �إىل
�أخرى داخل الوحدة  ،ومن وظيفة �إىل �أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأو�ضاع
وال�شروط التي حتددها الالئحة �إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره فـي الرتقية �أو كان بناء
على طلبه  .ويحتفظ للموظف املنقول �إىل وحدة �أخرى براتبه �إذا كان �أكرب  ،وذلك دون
الإخالل با�ستحقاقه العالوة الدورية املقررة لدرجة الوظيفة املنقول �إليها فـي موعدها .
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املـــادة ( ) 47
تنظم الالئحة القواعد اخلا�صة برتتيب �أقدمية املوظف املنقول .
املـــادة ( ) 48
يجوز ندب املوظف للقيام م�ؤقتا بعمل وظيفة �أخرى من نف�س درجة وظيفته �أو وظيفة
تعلوها مبا�شرة فـي ذات الوحدة التي يعمل بها �أو فـي وحدة �أخرى �إذا كانت حاجة العمل
فـي الوظيفة الأ�صلية ت�سمح بذلك  .ويكون الندب �إىل وحدة �أخرى ملدة ال تزيد على �ستة
�أ�شهر  ،ما مل يكن فـي غري �أوقات العمل الر�سمية  .وي�ستمر �صرف راتب املوظف املنتدب
وجميع م�ستحقاته املالية من الوحدة املنتدب منها  ،دون �أن يخل ذلك با�ستحقاقه ما قد
يكون مقررا فـي الوحدة املنتدب �إليها من ميزات مالية تغاير جن�س ما يتقا�ضاه من جهة
عمله الأ�صلية �أو تزيد فـي مقدارها عليه  ،وفـي هذه احلالة تتحمل الوحدة املنتدب �إليها
�صرف هذه امليزات �أو مقدار الزيادة فيها  ،كما تتحمل مكاف�أة املوظف �إذا كان الندب فـي
غري �أوقات العمل الر�سمية  .ف�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل بالوحدة املنتدب �إليها ا�ستمرار
املوظف بها بعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها فـي الفقرة الثانية وجب اتخاذ �إجراءات �إعارته
�إليها على �أن يكون تاريخ الإعارة من اليوم التايل النق�ضاء هذه املدة .
املـــادة ( ) 49
يجوز �إعارة املوظف املعني بغري طريق التعاقد بعد موافقته كتابة �إىل الوحدات احلكومية
�أو ال�شركات التي ت�ساهم فيها احلكومة بن�سبة ال تقل عن ( )%25من ر�أ�سمالها  ،وكذلك
�إىل احلكومات والهيئات واملنظمات العربية والأجنبية  ،وتكون الإعارة ملدة ال جتاوز �أربع
�سنوات .
ويجوز لرئي�س الوحدة فـي احلاالت التي يقدرها اال�ستثناء من ن�سبة امل�ساهمة ومن احلد
الأق�صى ملدة الإعارة مبا ال يجاوز �أربع �سنوات �أخرى .
املـــادة ( ) 50
حت�سب مدة الإعارة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية وا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية .
املـــادة ( ) 51
يكون راتب املوظف املعار وكافة م�ستحقاته على اجلهة املعار �إليها  .ويجوز فـي حالة الإعارة
�إىل �إحدى الوحدات احلكومية االتفاق بني الوحدتني على �أن تتحمل الوحدة املعار منها
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املوظف راتبه وكافة م�ستحقاته التي كان يتقا�ضاها منها  ،كما يجوز منح املعار �إىل غري
هذه الوحدات راتبا من احلكومة فـي احلاالت التي يقدرها املجل�س .
وي�ستحق املوظف املعار فـي كل الأحوال ما قد يكون مقررا فـي اجلهة املعار �إليها من ميزات
مالية تغاير جن�س ما يتقا�ضاه من جهة عمله الأ�صلية �أو تزيد فـي مقدارها عليه  ،وفـي
هذه احلالة تتحمل اجلهة املعار �إليها �صرف هذه امليزات �أو مقدار الزيادة فيها  ،ويجوز
االتفاق بني الوحدتني على خالف ذلك �إذا كانت الإعارة �إىل �إحدى الوحدات احلكومية .
املـــادة ( ) 52
يجوز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة املعار بطريق التعيني �أو الندب ب�شرط �أال تقل مدة الإعارة
عن �سنة و�أال تكون معاملة املعار ماليا وفق الفقرة الثانية من املادة ال�سابقة  ،على �أن ي�شغل
املوظف عند عودته وظيفته الأ�صلية �إذا كانت خالية �أو �أية وظيفة �أخرى معادلة لها �إذا
مل تكن خالية .
املـــادة ( ) 53
ي�صدر قرار النقل �أو الندب �أو الإعارة من رئي�س الوحدة .
الف�صل التا�سع
التدريب والبعثات واملنح الدرا�سية
املـــادة ( ) 54
التدريب واجب على جميع املوظفني  ،ويتعني على الوحدات العمل على تدريب املوظفني
املعينني بغري طريق التعاقد بجميع درجاتهم وم�ستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية
واملهنية واحلرفية وفقا ملتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب فـي �ضوء خطط التنمية
العامة وفـي حدود الإمكانيات املتاحة .
املـــادة ( ) 55
تعترب الفرتة التي يق�ضيها املوظف فـي التدريب فرتة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا
وظيفته  ،كما يلتزم مبا تفر�ضه هذه الوظيفة من واجبات  ،ويعترب التخلف عن التدريب
دون عذر تقبله جهة عمله �إخالال بواجبات الوظيفة يلتزم املوظف ب�سببه بدفع جميع
املبالغ التي �أنفقت عليه فـي الدورة  ،ويطبق فـي �ش�أن راتبه وبدالته فـي هذه احلالة �أحكام
هذا القانون  .وتنظم الالئحة قواعد و�شروط �إيفاد املوظف للتدريب .
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املـــادة ( ) 56
ت�ضع وزارة اخلدمة املدنية الأ�س�س واملعايري اخلا�صة ب�إعداد خطط التدريب ال�سنوية
للوحدات مبا يتفق وطبيعة عمل كل وحدة وذلك بعد التن�سيق معها  ،ويتعني على هذه
الوحدات �إعداد خططها ال�سنوية للتدريب وفقا لتلك الأ�س�س واملعايري .
املـــادة ( ) 57
كل من يوفد فـي بعثة �أو منحة درا�سية يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذي حتدده وزارة
التعليم العايل وللمدة التي تقررها فـي �ضوء نظام الدرا�سة .
املـــادة ( ) 58
يح�صل املوظف املوفد فـي بعثة �أو منحة درا�سية على راتبه الكامل �أثناء مدة الإيفاد .
املـــادة (  ) 58مكررا
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة �إحلاق املوظفني املعينني بغري طريق التعاقد للدرا�سة
داخل ال�سلطنة فـي الفرتة امل�سائية ب�إحدى اجلامعات �أو الكليات �أو املعاهد املعرتف بها
من اجلهات املخت�صة وذلك لت�أهيلهم فـي �أحد التخ�ص�صات العلمية واملهنية التي تقت�ضيها
امل�صلحة املبا�شرة للعمل  ،على �أن تتحمل الوحدة الر�سوم الدرا�سية عن املدة املحددة
للدرا�سة �أو املدة التي متدد �إليها ومبا ال يزيد على ر�سوم �سنة درا�سية واحدة �أو ما ي�ساويها
بنظام ال�ساعات املعتمدة فـي حالة متديد الدرا�سة  .و�إذا مل يح�صل املوظف على ال�شهادة
التي �أحلق بالدرا�سة للح�صول عليها التزم برد ما حتملته الوحدة من ر�سوم  ،ولرئي�س
الوحدة الإعفاء من هذا االلتزام بعد موافقة وزارة املالية .
املـــادة ( ) 59
يجوز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة املوظف فـي حالة �إيفاده فـي بعثة �أو منحة درا�سية �أو
للتدريب بطريق الندب ب�شرط �أال تقل مدة الإيفاد عن �سنة  .وحت�سب مدة الإيفاد �ضمن
مدة اخلدمة الفعلية وا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية .
الف�صل العا�شر
مواعيد العمل والإجازات
املـــادة ( ) 60
يحدد جمل�س الوزراء عدد �ساعات العمل الر�سمية فـي الأ�سبوع وفقا ملقت�ضيات امل�صلحة
العامة  .وي�صدر قرار من رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية مبواعيد بدء وانتهاء الدوام فـي
�ضوء عدد �ساعات العمل الر�سمية التي يحددها جمل�س الوزراء .
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املـــادة ( ) 61
لرئي�س الوحدة بعد الرجوع �إىل املجل�س حتديد �ساعات العمل الر�سمية التي تتنا�سب مع
الأعمال ذات الطبيعة اخلا�صة فـي وحدته .
املـــادة ( ) 62
ال يجوز للموظف �أن ينقطع عن عمله �إال لإجازة ي�ستحقها فـي حدود الإجازات املقررة
مبقت�ضى هذا القانون  ،وطبقا للإجراءات التي حتددها الالئحة .
املـــادة ( ) 63
ي�ستحق املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي :
( )48يوما  :ل�شاغلي وظائف الدرجة من (�أ) حتى اخلام�سة .
( )38يوما  :ل�شاغلي وظائف الدرجات من ال�ساد�سة حتى الثامنة .
( )28يوما  :ل�شاغلي باقي الوظائف .
املـــادة ( ) 64
يتمتع املوظف بالإجازة امل�ستحقة له ح�سب مقت�ضيات م�صلحة العمل وال يجوز له القيام
ب�إجازة اعتيادية قبل انق�ضاء �ستة �أ�شهر على الأقل من التحاقه باخلدمة  .وفـي جميع
الأحوال يجب �أن يتمتع املوظف �سنويا ب�إجازة اعتيادية ال تقل مدتها عن ( )%75من
اال�ستحقاق ال�سنوي على �أن تكون املدة مت�صلة ما مل تقت�ض م�صلحة العمل غري ذلك
لأ�سباب يقدرها رئي�س الوحدة  ،وال يجوز �أن يجاوز ر�صيد املوظف من املدد املتبقية من
هذه الإجازة ا�ستحقاق �سنتني �إال فـي حالة ت�أجيل �أو تق�صري الإجازة �أو قطعها ل�ضرورة �أو
لأ�سباب قوية تقت�ضيها م�صلحة العمل  ،على �أن يتمتع املوظف بالإجازة �أو ما تبقى منها
ح�سب الأحوال فـي وقت الحق من نف�س العام �أو العام الذي يليه .
املـــادة ( ) 65
للموظف �أن يح�صل على �إجازة من ر�صيد �إجازاته االعتيادية بالإ�ضافة �إىل ما ي�ستحقه
منها عن ال�سنة اجلارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة مبا ال يجاوز خم�سة و�سبعني يوما فـي
ال�سنة .
املـــادة ( ) 66
مع عدم الإخالل بحكم املادة (� )145إذا انقطع املوظف عن عمله لغري �إجازة ي�ستحقها
ح�سبت مدة الغياب من �إجازته االعتيادية �إذا كان له ر�صيد منها و�إال حرم من راتبه الكامل
عن مدة غيابه  ،وذلك دون �إخالل بامل�ساءلة الإدارية �إذا مل يقدم املوظف عذرا �أو قدم عذرا
غري مقبول .
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املـــادة ( ) 67
للموظــف احلــق ف ــي �إج ــازة براتــب كامل عن �أيام العطلة الأ�سبوعية وكذلك عن عطالت
الأعياد واملنا�سبات الر�سمية التي ي�صدر بتحديد مواعيدها قرار من رئي�س املجل�س .
املـــادة ( ) 68
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل عدم متتع املوظف بالعطلة الأ�سبوعية �أو عطالت الأعياد �أو
املنا�سبات الر�سمية وجب تعوي�ضه عنها ب�أيام راحة بديلة فـي وقت الحق �أو ببدل نقدي
مقداره راتب يومني من راتبه الكامل عن كل يوم �شريطة �أن يكون قيامه بالعمل خاللها
بتكليف من رئي�س الوحدة �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 69
ال ي�ستحق املوظف �إجازة اعتيادية عن املدد الآتية :
�أ  -املدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة �أو منحة درا�سية �أو دورة تدريبية �إذا زادت املدة
على ت�سعة �أ�شهر .
ب  -املدة التي يق�ضيها فـي �إجازة درا�سية �أو �إجازة خا�صة بدون راتب .
ج  -مدة الإعارة �إىل غري وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
د  -مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ثالثة �أ�شهر �إذا ق�ضي ب�إدانته .
هـ  -مدة تنفيذ عقوبة ال�سجن .
املـــادة ( ) 70
ي�صرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي �سبب من الأ�سباب بدل نقدي عن ر�صيد �إجازاته
االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد �أق�صى ا�ستحقاق �سنتني  ،ف�إذا كان
عـدم ح�صولــه عليهــا راجعــا مل�صلحــة العمل ي�صـرف لـه البـدل النقـدي عـن كامل ر�صيده .
وي�صرف البدل النقدي على �أ�سا�س الراتب الذي يتقا�ضاه املوظف عند تركه اخلدمة .
املـــادة ( ) 71
تكون مواعيد الإجازة االعتيادية لأع�ضاء هيئات التدري�س والتدريب والوظائف املرتبطة
بها طبقا ملا تقرره الالئحة .
املـــادة ( ) 72
ي�ستحق املوظف فـي حالة املر�ض �إجازة متنح بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة على النحو
الآتي :
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�أ � -إجازة براتب كامل ملدة ال تزيد على �سبعة �أيام فـي املرة الواحدة .
ب  -فـي حالة املر�ض التي ت�ستوجب منح املوظف �إجازة ملدة تزيد على �سبعة �أيام  ،تكون
الإجازة فـي احلدود الآتية :
 �ستة �أ�شهر براتب كامل . �ستة �أ�شهر بثالثة �أرباع الراتب وكامل البدالت .وي�ستحق ذلك النوع من الإجازة املر�ضية كل خم�س �سنوات حت�سب من تاريخ �أول �إجازة
مر�ضية تزيد على �سبعة �أيام  ،و�إذا كانت الإجازة املر�ضية ناجتة عن �إ�صابة عمل فتمنح
براتب كامل ودون التقيد مبدة ال�سنوات اخلم�س .
و�إذا انتهت الإجازة املر�ضية املن�صو�ص عليها فـي البند (ب) دون �أن ي�شفى املوظف عر�ض
�أمره على اجلهة الطبية املخت�صة لتقرير �إمكانية �أن ي�سند �إليه من العمل ما ينا�سب
حالته � ،أو عدم لياقته �صحيا .
املـــادة ( ) 73
ا�ستثناء من حكم الفقرة الأخرية من املادة ال�سابقة  ،مينح املوظف املري�ض ب�أحد الأمرا�ض
املزمنة وامل�ستع�صية التي تقررها اجلهة الطبية املخت�صة ح�سب كل حالة على حدة � ،إجازة
مر�ضية بن�صف الراتب وكامل البدالت �إىل �أن ي�شفى �أو ت�ستقر حالته ا�ستقرارا ميكنه من
القيام بعمله �أو بعمل ينا�سب حالته وفقا ملا تو�صي به اجلهة الطبية املخت�صة � ،أو تثبت
بقرار من هذه اجلهة عدم لياقته �صحيا بعجزه عن القيام ب�أي عمل من ذلك .
املـــادة ( ) 74
تبني الالئحة الإجراءات املتعلقة بح�ص ــول املوظـ ــف على الإج ــازة املر�ضيـ ــة ونظام العالج
�سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها .
املـــادة ( ) 75
للموظف فـي حالة املر�ض احلق فـي اال�ستفادة من الإجازة االعتيادية �إذا كان له ر�صيد منها ،
�سواء كان ذلك خالل مدة الإجازة املر�ضية �أو عند انتهائها .
املـــادة ( ) 76
ال يعتد بالإجازة املر�ضية للموظف �إذا وقعت كلها �أثناء �أية �إجازة �أخرى م�صرح له بها ،
و�إذا وقع جزء من الإجازة املر�ضية فـي نهاية الإجازة امل�صرح بها اعتربت املدة التي تزيد
على تلك الإجازة �إجازة مر�ضية � .أما اذا ا�ستحق املوظف �إجازة مر�ضية قبل قيامه بالإجازة
االعتيادية امل�صرح بها � ،أجل قيامة بهذه الإجازة �إىل وقت �آخر ما مل يطلب القيام بها .
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املـــادة ( ) 77
ي�ستحق املوظف ل�سبب طارئ يقدره رئي�س الوحدة �أو من يفو�ضه �إجازة براتب كامل ملدة
خم�سة �أيام فـي ال�سنة  .ويجوز منح املوظف ما ال يجاوز خم�سة �أيام �أخرى لعذر خارج عن
�إرادته يقدره رئي�س الوحدة .
املـــادة ( ) 78
ي�ستحق املوظف �إجازة خا�صة براتب كامل لأداء فري�ضة احلج �إىل بيت اللـه احلرام ملدة ال
تزيد على ع�شرين يوما  ،ومتنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته فـي احلكومة .
وفـي حالة جتاوز املوظف تلك املدة حت�سب املدة الزائدة �إجازة اعتيادية �إن كان له ر�صيد
منها  ،و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب .
املـــادة ( ) 79
ت�ستحق املوظفة التي يتوفـى عنها زوجها �إجازة خا�صة للعدة املن�صو�ص عليها فـي قانون
الأحوال ال�شخ�صية براتب كامل ملدة �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام من تاريخ الوفاة .
املادة() 80
متنح املوظفة �إجازة خا�صة لتغطية فرتة ما قبل وبعد الوالدة وذلك ملدة خم�سني يوما
براتب كامل ومبا ال يزيد على خم�س مرات طوال مدة اخلدمة فـي احلكومة .
املـــادة ( ) 81
متنح املوظفة �إجازة خا�صة بدون راتب ملدة ال تزيد على �سنة لرعاية طفلها  ،وي�شرتط ملنح
هذه الإجازة �أن تتقدم بطلب احل�صول عليها خالل �سنة من تاريخ انتهاء �إجازة الوالدة و�أال
تكون معينة بطريق التعاقد .
املـــادة ( ) 82
ي�ستحق املوظف الذي اجتاز فرتة االختبار �إجازة خا�صة بدون راتب ملرافقة زوجه �إذا �أوفد
فـي بعثة �أو منحة درا�سية �أو دورة تدريبية �أو �إجازة درا�سية �أو انتدب �أو �أعري �أو نقل خارج
ال�سلطنة  ،وي�شرتط ملنح هذه الإجازة �أال يكون املوظف معينا بطريق التعاقد  ،و�أال تقل
مدتها عن �ستة �أ�شهر و�أن يتقدم بطلب احل�صول عليها قبل �شهر من التاريخ الذي يحدده
للقيام بها  .وال يجوز طلب احل�صول على هذه الإجازة ملدة �أو مدد �أخرى �إال بعد انق�ضاء
مدة فـي العمل م�ساوية ملدة �آخر �إجازة ح�صل عليها املوظف وفق هذه املادة .
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املـــادة ( ) 83
مينح املوظف الذي يختار للم�شاركة فـي الأن�شطة الريا�ضية �أو الثقافية داخل �أو خارج
ال�سلطنة �أو فـي االحتفاالت الر�سمية �إجازة خا�صة براتب كامل طبقا للأو�ضاع وال�شروط
التي حتددها الالئحة .
املـــادة ( ) 84
يجوز منح املوظف �إجازة خا�صة براتب كامل ملدة خم�سة ع�شر يوما ملرافقة مري�ض للعالج
خارج ال�سلطنة  ،كما يجوز منحها ملرافقة مري�ض للعالج داخل ال�سلطنة �إذا قررت اجلهة
الطبية املخت�صة �ضرورة ذلك  ،ف�إذا جاوز العالج املدة املذكورة كان لرئي�س الوحدة مد
الإجازة ملدة ال تزيد على ثالثني يوما �أخرى  .و�إذا زادت املدة على ذلك  ،ح�سبت املدة الزائدة
�إجازة اعتيادية �إن كان للموظف ر�صيد منها و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب  .وي�شرتط ملنح
الإجازة املذكورة �أال يكون املوظف معينا بطريق التعاقد  ،على �أن تنظم الالئحة �ضوابط
منح هذه الإجازة .
املـــادة ( ) 85
يجوز لأ�سباب يقدرها رئي�س الوحدة منح املوظف �إجازة خا�صة بدون راتب ملدة ال تزيد
على �سنة قابلة للتجديد بحد �أق�صى �أربع �سنوات طوال مدة خدمته  ،وي�شرتط ملنح هذه
الإجازة �أال يكون املوظف معينا بطريق التعاقد ما مل تقت�ض م�صلحة العمل منحه الإجازة
املذكورة .
ويجوز ملجل�س الوزراء اال�ستثناء من احلد الأق�صى ملدة هذه الإجازة .
املـــادة ( ) 86
يجوز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة املوظف الذي منح �إجازة خا�صة بدون راتب بطريق التعيني
�أو الندب ب�شرط �أال تقل مدة الإجازة عن �سنة  ،على �أن ي�شغل املوظف عند عودته وظيفته
الأ�صلية �إذا كانت خالية �أو �أية وظيفة �أخرى معادلة لها �إذا مل تكن خالية وحت�سب مدة
الإجازة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية وا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية .
املـــادة ( ) 87
يجوز بقرار من رئي�س الوحدة منح املوظف املعني بغري طريق التعاقد الذي يرغب فـي
الدرا�سة على نفقته اخلا�صة �إجازة درا�سية براتب كامل للح�صول على امل�ؤهالت العلمية
التالية �أو ما يعادلها :
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 درجة املاج�ستري �أو الدكتوراه . درجة البكالوريو�س . دبلوم ملدة ال تقل عن �سنة بعد درجة البكالوريو�س . دبلوم ملدة ال تقل عن �سنة بعد �إمتام ال�شهادة العامة .وحتدد الالئحة �شروط منح هذه الإجازة  ،على �أنه يجب فـي جميع الأحوال �أن تكون
الدرا�سة فـي �أحد التخ�ص�صات العلمية واملهنية التي تقت�ضيها امل�صلحة املبا�شرة للعمل .
املـــادة ( ) 88
ي�ستحق املوظف �إجازة براتب كامل لأداء االمتحان مبا ال يجاوز املدة الالزمة لذلك  .وحتدد
الالئحة �شروط منح هذه الإجازة .
املـــادة ( ) 89
متنح الإجازات ب�أنواعها  ،عدا الإجازة املر�ضية  ،مبوافقة رئي�س الوحدة بناء على طلب
املوظف  ،وتبني الالئحة الإجراءات الالزمة ملنح الإجازات  .وفيما عدا الإجازات املن�صو�ص
عليها فـي املواد ( )87 ، 85 ، 84يجوز لرئي�س الوحدة التفوي�ض فـي االخت�صا�ص مبنحها .
الف�صل احلادي ع�شر
�إ�صابات العمل
املـــادة ( ) 90
فـي تطبيق �أحكام �إ�صابات العمل يق�صد بـ :
� - 1إ�صابة العمل :
الإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض املهنية التي ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س باالتفاق
مع وزارة ال�صحـ ــة �أو ب�أحـ ــد الأم ــرا�ض املزمنـ ــة وامل�ستع�صيـ ــة فـ ــي احلـاالت التي
تقررها اجلهة الطبية املخت�صـة متى كان ــت ب�سبــب العم ــل � ،أو الإ�صابــة نتيج ــة
حادث يقع للموظف �أثناء ت�أديته لعمله �أو ب�سببه .
ويعترب فـي حكم �إ�صابة العمل :
�أ  -كل حادث يقع للموظف خالل فرتة ذهابه ملبا�شرة عمله �أو عودته منه .
ب  -الإ�صابة التي تقع ب�سبب قيام املوظف بدرء �أو �إ�سعاف �أو حماية �أ�شخا�ص
معر�ضني خلطر فـي العمل �أو ليحول دون وقوع �ضرر ملمتلكات الدولة .
ج  -كل حالة انتكا�س �أو م�ضاعفة تن�ش�أ عنها .
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وتعترب الوفاة �أو الإ�صابة الناجتة عن الإجهاد �أو الإرهاق من العمل �إ�صابة عمل
ح�سبما تقرره اجلهة الطبية املخت�صة فـي كل حالة على حدة .
 - 2امل�صاب :
كل موظف �أ�صيب ب�إ�صابة عمل .
 - 3العجز الكامل امل�ستدمي :
كل عجز من �ش�أنه �أن يحول وب�صفة م�ستدمية بني املوظف وبني مزاولته لأعمال
وظيفته  ،كحاالت فقد الب�صر فقدا كليا �أو فقد الذراعني �أو ال�ساقني �أو فقد ذراع
واحدة �أو �ساق واحدة  ،وحاالت الأمرا�ض العقلية  ،وحاالت الأمرا�ض املزمنة
وامل�ستع�صية التي تقررها اجلهة الطبية املخت�صة ح�سب كل حالة على حده .
 - 4العجز اجلزئي امل�ستدمي :
كل عجز من �ش�أنه �أن ينق�ص �أو يقلل ب�صفة م�ستدمية من قدرة املوظف على
مزاولته لأعمال وظيفته .
 - 5العجز امل�ؤقت :
العجــز الكام ــل �أو اجلزئـي الــذي ي�ضطــر مع ــه املوظ ــف �إىل الغي ــاب عـن عملـه ،
�أو يقلل من قدرته على مزاولته لأعمال وظيفته ب�صفة م�ؤقتة .
املـــادة ( ) 91
ي�ستحق املوظف امل�صاب العالج الالزم وفقا ملا تقرره اجلهة الطبية املخت�صة فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 92
ال ي�ستحق املوظف تعوي�ض �إ�صابة العمل املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )94فـي احلاالت
الآتية :
�أ � -إذا كانت الوفاة �أو العجز ناجتا عن �إ�صابة النف�س عمدا .
ب � -إذا حدثت الإ�صابة ب�سبب �سلوك فاح�ش ومق�صود من جانب املوظف  ،ويعترب فـي
حكم ال�سلوك الفاح�ش واملق�صود :
 - 1كل فعل ي�أتيه حتت ت�أثري اخلمر �أو املخدرات .
 - 2كل خمالفة �صريحة لتعليمات الوقاية .
املـــادة ( ) 93
مينح املوظف امل�صاب �إجازة مر�ضية خا�صة براتب كامل ال حت�سب �ضمن �إجازاته املر�ضية
�إذا ن�ش�أ عن الإ�صابة عجز م�ؤقت  ،وتبد�أ الإجازة من تاريخ الإ�صابة وملدة �أق�صاها ثمانية
ع�شر �شهرا ما مل ت�ستقر حالته قبل ذلك ب�شفائه �أو بثبوت عجزه عجزا دائما كليا �أو جزئيا .
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املـــادة ( ) 94
�إذا انتهت الإجازة املر�ضية امل�شار �إليها فـي املادة ال�سابقة يعر�ض الأمر على اجلهة الطبية
املخت�صة لتقرير مدى �إمكانية قيام املوظف بعمله �أو �إنهاء خدمته مع تعوي�ضه عن �إ�صابة
العمل على �أ�سا�س العجز امل�ستدمي الكلي �أو اجلزئي .
املـــادة ( ) 95
�إذا قررت اجلهة الطبية املخت�صة �أن العجز الناجت عن الإ�صابة عجز م�ستدمي كلي �أو جزئي
فعليها تقدير درجة العجز  ،وي�ستحق املوظف فـي هذه احلالة التعوي�ض املقرر .
املـــادة ( ) 96
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 اجلهة الطبية املخت�صة  ،وذلك دون الإخالل با�ستحقاق
تعوي�ض �إ�صابة العمل املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة (. )94
املـــادة ( ) 97
ي�ستحق املوظف املعار التعوي�ض امل�شار �إليه فـي املواد ال�سابقة من اجلهة املعار �إليها متى
حدثت الإ�صابة خالل فرتة �إعارته  ،ف�إذا كان نظام هذه اجلهة ال يقرر تعوي�ضا �أو يقرر
تعوي�ضا �أقل مما متنحه اجلهة املعار منها  ،منح التعوي�ض �أو الفرق  -ح�سب الأحوال  -من
هذه اجلهة .
املـــادة ( ) 98
�إذا ظهرت على املوظف �أعرا�ض مر�ض مهني بعد انتهاء خدمته تلتزم الوحدة التي كان
يعمل بها باحلقوق التي يكفلها له هذا القانون متى قررت اجلهة الطبية املخت�صة �أن
املر�ض يعود �إىل فرتة خدمته باحلكومة  ،حتى ولو زاول بعدها عمال �آخر �شريطة �أال يكون
هذا املر�ض نا�شئا عن هذا العمل .
املـــادة ( ) 99
�إذا ن�ش�أ عن الإ�صابة وفاة املوظف يوزع التعوي�ض امل�ستحق على الورثة وفقا لأحكام قانون
الأحوال ال�شخ�صية .
املـــادة ( ) 100
ال يجوز احلجز على التعوي�ض امل�ستحق عن الإ�صابة �أو حتويله لأي �شخ�ص �آخر .
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املـــادة ( ) 101
ال تخل الأحكام اخلا�صة بحقوق املوظف التي تن�ش�أ عن الإ�صابة بحقوقه الأخرى التي
تن�ش�أ مبقت�ضى �أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة .
املـــادة ( ) 102
تبني الالئحة الإجراءات الالزمة لإثبات الإ�صابة  ،وكيفية تقدير قيمة التعوي�ض امل�ستحق
�صرفه للموظف امل�صاب �أو ورثته .
الف�صل الثاين ع�شر
واجبات املوظفني والأعمال املحظورة عليهم
املـــادة ( ) 103
الوظائف العامة تكليف للقائمني بها هدفها خدمة املواطنني حتقيقا للم�صلحة العامة ،
ويجب على املوظف مراعاة �أحكام هذا القانون وغريه من القوانني واللوائح  ،ويجب عليه
ب�صفة خا�صة :
�أ �	-أن يقوم بنف�سه بالعمل املخت�ص به  ،و�أن ي�ؤديه بدقة و�أمانة .
ب � -أن يحافظ على كرامة الوظيفة  ،و�أن ي�سلك فـي ت�صرفاته امل�سلك الالئق بها .
ج �	-أن يحافظ على االنتظام فـي العمل  ،وااللتزام مبواعيده الر�سمية و�أن يخ�ص�ص
وقت العمل الر�سمي لأداء واجباته الوظيفية على �أن ي�ضع رئي�س الوحدة القواعد
التي تكفل ذلك .
د �	-أن ينفذ كل ما ي�صدر �إليه من �أوامر بدقة و�أمانة  ،وذلك فـي حدود القوانني
واللوائح والنظم املعمول بها  .ويتحمل كل رئي�س م�س�ؤولية الأوامر التي ت�صدر
منه كما يكون م�س�ؤوال عن �سري العمل فـي حدود اخت�صا�صه .
هـ �	-أن يتقيد فـي �إنفاق �أموال الدولة مبا تفر�ضه الأمانة وما يوجبه احلر�ص عليها .
و �	-أن يحافظ على �أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها .
املـــادة ( ) 104
يحظر على املوظف الآتي :
�أ  -اجلمع بني وظيفته و�أية وظيفة �أخرى باجلهاز الإداري للدولة �إال �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة تكليفه ب�أعباء وظيفة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة مبقابل  ،وذلك وفقا
للقواعد وال�شروط التي حتددها الالئحة .
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ب �	-إف�شاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته �إذا كانت �سرية بطبيعتها �أو مبقت�ضى
تعليمات ت�صدر بذلك  ،وي�ستمر هذا احلظر قائما بعد انتهاء العالقة الوظيفية .
ج  -القيام �أو اال�شرتاك فـي ترويج الأقاويل الكاذبة والإ�شاعات التي مت�س �أجهزة
الدولة و�أداءها لواجباتها .
د  -الإف�ضاء ب�أي ت�صريح �أو معلومات �أو بيانات تت�صل ب�أعمال وظيفته عن طريق
ال�صحف �أو غريها من طرق الن�شر �إال �إذا كان م�صرحا له بذلك من ال�سلطة
املخت�صة .
هـ  -الن�شر �أو الإدالء بت�صريح فـي ال�صحف �أو غريها مبا يرتتب عليه الإ�ضرار
بامل�صلحة العامة للدولة  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1عرقلة تنفيذ �أية خطة حكومية .
� - 2إ�ساءة العالقات بني احلكومة وحكومة �أية دولة �أخرى .
� - 3إ�ساءة العالقات بني املواطنني .
و  -الإهمال �أو التق�صري الذي يرتتب عليه �ضياع حق من احلقوق املالية للدولة .
ز  -القيام ب�أي ن�شاط �سيا�سي حمظور .
ح  -تنظيم �أو اال�شرتاك فـي تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون �إذن من ال�سلطة
املخت�صة .
ط  -ا�ستغالل وظيفته لتحقيق �أغرا�ض �شخ�صية .
ي  -تقدمي �أية �شكوى كيدية �ضد �أحد من زمالئه �أو ر�ؤ�سائه �أو �ضد �أحد امل�س�ؤولني
�سواء فـي الوحدة التي يعمل بها �أو فـي وحدة �أخرى .
ك  -قبول هدية �أو مكاف�أة �أو عمولة من �أي نوع  ،يكون لها ت�أثري على قيامه بواجبات
وظيفته .
املـــادة ( ) 105
على املوظف  -بناء على طلب من اجلهة املخولة قانونا � -أن يقدم �إقرارا يت�ضمن بيانات
بجميع الأموال املنقولة والعقارية التي ميتلكها �أو التي تكون فـي حيازته �سواء با�سمه
�أو با�سم �أي فرد من �أفراد �أ�سرته والتي ت�شمل الزوجة والأوالد الق�صر  ،و�أن يك�شف عن
الطرق التي متلك �أو حاز بها الأموال امل�شار �إليها �أو م�صادر ملكيته �أو حيازته .
الف�صل الثالث ع�شر
امل�ساءلة الإدارية
املـــادة ( ) 106
كل موظف يخل بالواجبات وامل�س�ؤوليات �أو يرتكب املحظورات املن�صو�ص عليها فـي هذا
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القانون والئحته �أو يخرج على مقت�ضى الواجب فـي �أعمال وظيفته �أو يظهر مبظهر من
�ش�أنه الإخالل بكرامة الوظيفة  ،يعاقب ب�إحدى العقوبات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( . )116
ويعفى املوظف من العقوبة �إذا ثبت �أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب �صدر �إليه
من رئي�سه بالرغم من تنبيهه كتابة �إىل املخالفة  ،وفـي هذه احلالة تكون امل�س�ؤولية على
م�صدر الأمر وحده  .وال ي�س�أل املوظف مدنيا �إال عن خطئه ال�شخ�صي .
املـــادة ( ) 107
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  .ويجوز 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 الإنذار �أو اخل�صم من الراتب ملدة
ثالثة �أيام .
املـــادة ( ) 108
ال يجوز م�ساءلة املوظف املوجود باخلدمة عن خمالفة بعد انق�ضاء ثالث �سنوات من
تاريخ وقوعها  ،ومع ذلك �إذا كانت املخالفة ت�شكل جرمية جنائية فال ي�سقط احلق فـي
امل�ساءلة الإدارية �إال ب�سقوط الدعوى العمومية .
املـــادة ( ) 109
تنقطع املدة املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة ب�أي �إجراء من �إجراءات التحقيق �أو االتهام
�أو املحاكمة  ،وت�سري املدة من جديد ابتداء من �آخر �إجراء  .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  ،وت�سري املدة من جديد من تاريخ �آخر �إجراء اتخذ ب�ش�أن
املخالفة .
املـــادة ( ) 110
لرئي�س الوحدة �أو من يفو�ضه �أن يوقف املوظف املحال للتحقيق عن العمل �إذا اقت�ضت
م�صلحة التحقيق ذلك مع ا�ستمرار �صرف راتبه الكامل  ،وال يجوز �أن متتد فرتة الوقف
لأكرث من ثالثة �أ�شهر �إال بقرار من جمل�س امل�ساءلة املخت�ص  ،ويف هذه احلالة يجوز
للمجل�س �أن يقرر وقف �صرف ن�صف راتبه  ،ف�إذا حفظ التحقيق �أو برئ املوظف �أو عوقب
بالإنذار �أو اخل�صم من الراتب مبا ال يجاوز خم�سة �أيام �صرف �إليه ما يكون قد �أوقف من
راتبه .
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املـــادة ( ) 111
كل موظف يحب�س احتياطيا على ذمة ق�ضية يعترب موقوفا عن عمله مدة حب�سه  ،ويوقف
�صرف ن�صف راتبه عن هذه املدة  ،ف�إذا حفظ التحقيق �أو مل يق�ض ب�إدانته �صرف له ما
�أوقف من راتبه .
املـــادة ( ) 112
كل موظف ي�سجن تنفيذا حلكم جزائي يعترب موقوفا عن عمله مدة �سجنه  ،ويحرم من
راتبه الكامل عن هذه املدة  ،وذلك دون الإخالل بحكم املادتني (/140و  . )149 ،و�إذا ثبت
�أن املوظف يعول �أحدا ممن تلزمه نفقتهم و�أن راتبه هو م�صدر معي�شتهم الوحيد وذلك
مبوجب �شهادة من وزارة التنمية االجتماعية � ،صرفت الوحدة لهم بالطريقة التي حتددها
الالئحة ن�صف راتبه الكامل  ،على �أن يق�سم بينهم بالت�ساوي فـي حال تعددهم  ،وذلك �إىل
�أن ي�صدر قرار ب�إنهاء خدمته �أو عودته �إىل عمله وفقا للمادة (/140و) .
املـــادة ( ) 113
كل موظف ي�صدر �ضده حكم جزائي غري نهائي فـي جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو
الأمانة  ،يعترب موقوفا عن عمله ويوقف �صرف ن�صف راتبه حتى ي�صري احلكم نهائيا ،
ف�إذا �ألغيت العقوبة �أو مل يق�ض ب�إدانته �صرف له ما �أوقف من راتبه .
املـــادة ( ) 114
�إذا وجه للموظف اتهام جنائي  ،فال يجوز م�ساءلته �إداريا فيما يتعلق بهذا االتهام �إال بعد
�صدور حكم نهائي من املحكمة املخت�صة  ،وال مينع احلكم بالرباءة من امل�ساءلة الإدارية �إذا
توافرت �أركانها  .ويكون للحكم اجلزائي حجيته القاطعة  ،فال يجوز عند امل�ساءلة الإدارية
مناق�شة احلكم �أو �أ�سبابه �أو قبول �أية بينة �ضده .
املـــادة ( ) 115
مع مراعاة حكم امل ــادة (  )117تكون امل�ساءلة الإدارية وتوقيع اجلزاء من اخت�صا�ص املجل�س
املركزي للم�ساءلة الإدارية �أو جمل�س امل�ساءلة الإدارية بالوحدة التي وقعت فيها املخالفة
حتى ولو كان املوظف املخالف تابعا وقت امل�ساءلة �أو املجازاة لوحدة �أخرى .
املـــادة ( ) 116
العقوبات اجلائز توقيعها على املوظفني هي :
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�أ  -الإنذار .
ب  -اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر فـي ال�سنة .
ج  -احلرمان من العالوة الدورية .
د  -خف�ض الراتب فـي حدود عالوة .
هـ  -اخلف�ض �إىل الوظيفة والدرجة الأدنى مبا�شرة مع ا�ستحقاقه الراتب الذي و�صل
�إليه فـي الدرجة التي خف�ض منها وعالوات وبدالت الدرجة التي خف�ض �إليها .
و  -اخلفـ�ض �إىل الوظيفـة والدرجـة الأدنـى مبا�شـرة مـع ا�ستحقاقـه الراتـب الـذي كــان
يتقا�ضاه قبل الرتقية �إىل الدرجة التي خف�ض منها وعالوات وبدالت الدرجة
التي خف�ض �إليها .
ز  -الإحالة �إىل التقاعد .
ح  -الف�صل من اخلدمة .
املـــادة ( ) 117
لرئي�س الوحدة حفظ التحقيق �أو توقيع عقوبة الإنذار �أو اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد
على ثالثني يوما فـي ال�سنة ومبا ال يجاوز ع�شرة �أيام فـي املرة الواحدة وذلك �إذا مل تكن
هناك �شبهة جنائية فيما هو من�سوب �إىل املوظف ت�ستوجب �إحالته �إىل اجلهة املخت�صة
بالتحقيق معه جنائيا  .ويجوز لرئي�س الوحدة تفوي�ض الرئي�س الأعلى �أو الرئي�س املبا�شر
فيما يتعلق بالت�صرف فـي املخالفات الب�سيطة وذلك بحفظ التحقيق �أو توقيع عقوبة
الإنذار �أو اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد على ثالثة �أيام فـي املرة الواحدة ومبا ال يجاوز
خم�سة ع�شر يوما فـي ال�سنة.
ويكون التظلم من العقوبات امل�شار �إليهما �إىل رئي�س الوحدة خالل ثالثني يوما من تاريخ
�إخطار املوظف بقرار العقوبة على �أن يتم البت فـي التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه  ،ويعترب انق�ضاء هذه املدة دون بت فـي التظلم مبثابة رف�ضة  ،وفـي جميع الأحوال
يعترب القرار فـي �ش�أن التظلم نهائيا .
املـــادة ( ) 118
ي�شكل جمل�س امل�ساءلة الإدارية من ثالثة �أع�ضاء من بينهم الرئي�س  ،وي�شرتط �أن ال تقل
وظيفة رئي�س املجل�س عن مدير عام و�أن ال تقل درجة ع�ضو املجل�س عن درجة املوظف
املحال �إىل امل�سائلة الإدارية  .ويجوز ت�شكيل �أكرث من جمل�س فـي الوحدة  ،وي�صدر بت�شكيل
املجل�س قرار من رئي�س الوحدة على �أن يت�ضمن �أع�ضاء احتياطيني ليحل �أي منهم حمل
من يتعذر ح�ضوره من الأع�ضاء الأ�صلني  ،ويحدد هذا القرار نظام العمل باملجل�س و�أمني
�سره .
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املادة( ) 119
يخت�ص جمل�س امل�ساءلة الإدارية بالآتي :
�أ  -النظر فـي �إيقاف املوظف �أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا حلكم املادة ()110
بالن�سبة �إىل �شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون .
ب  -توقي ــع �أي مــن العقوب ــات املن�ص ــو�ص عليهــا فـي املـ ــادة ( )116بالن�سبــة �إلــى �شاغلــي
الوظائف املذكورة فـي البند ال�سابق  ،عدا العقوبات التي يخت�ص بتوقيعها رئي�س
الوحدة .
و�إذا ر�أى املجل�س مالءمة توقيع �أي من العقوبات التي يخت�ص بتوقيعها رئي�س الوحدة �أحال
الأوراق �إليه بقرار م�سبب ليتخذ ما يراه منا�سبا طبقا للمادة (. )117
املادة( ) 120
يكون التظلم من قرار جمل�س امل�ساءلة الإدارية �إىل املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية
خالل ثالثني يوما من تاريخ �إخطار املوظف بالقرار .
املادة( ) 121
ي�شكل املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية من ثالثة �أع�ضاء من �شاغلي وظائف الدرجة
اخلا�صة من بينهم الرئي�س  ،وي�صدر بت�شكيله قرار من رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية
على �أن يت�ضمن �أع�ضاء احتياطيني ليحل �أي منهم حمل من يتعذر ح�ضوره من الأع�ضاء
الأ�صليني  .ويحدد هذا القرار نظام العمل باملجل�س و�أمني �سره .
املـــادة ( ) 122
يخت�ص املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية بالآتي :
�أ  -النظر فـي التظلمات املقدمة من قرارات جمال�س امل�ساءلة الإدارية وتكون قراراته
فـي �ش�أن هذه التظلمات نهائية .
ب  -النظر فـي �إيقاف املوظف �أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا حلكم املادة ()110
بالن�سبة �إىل �شاغلي وظائف الدرجة (�أ) حتى الثانية .
ج  -توقيع �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة (  ) 116على �شاغلي الوظائف
املذكورة فـي البند ال�سابق .
املـــادة ( ) 123
فيما عدا القرارات ال�صادرة فـي التظلمات من قرارات جمال�س امل�ساءلة الإدارية  ،يكون التظلم
من قرارات املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية �إىل رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية خالل
ثالثني يوما من تاريخ �إخطار املوظف بالقرار  ،ولرئي�س املجل�س رف�ض التظلم �أو �إلغاء
- 29 -

القرار ال�صادر بتوقيع العقوبة �أو تعديله خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم ،
ويعترب انق�ضاء هذه املدة دون بت فـي التظلم مبثابة رف�ضه  ،وفـي جميع الأحوال يعترب
القرار فـي �ش�أن التظلم نهائيا .
املـــادة ( ) 124
ي�صدر قرار �إحالة املوظف �إىل جمل�س امل�ساءلة املخت�ص من رئي�س الوحدة �أو من يفو�ضه
فـي حاالت ال�ضرورة  ،على �أن يت�ضمن قرار الإحالة بيانا حمددا بالأفعال املن�سوبة �إىل
املوظف .ويعترب املوظف حماال �إىل امل�ساءلة الإدارية من تاريخ �صدور هذا القرار  .ويتعني
�إخطار املوظف بقرار الإحالة وتاريخ اجلل�سة املحددة مل�ساءلته قبل �سبعة �أيام على الأقل .
املـــادة ( ) 125
تكون �إحالة املوظفني الذين يتبعون وحدات خمتلفة املتهمني بارتكاب خمالفة �أو خمالفات
مرتبطة �إىل جمل�س امل�ساءلة املخت�ص بقرار من رئي�س الوحدة التي وقعت بها املخالفة
بالتن�سيق مع ر�ؤ�ساء الوحدات الأخرى .
املـــادة ( ) 126
تكون م�ساءلة املوظفني املتهمني بارتكاب خمالفة �أو خمالفات مرتبطة متى كان بينهم
�أحد �شاغلي وظائف الدرجة (�أ) وحتى الثانية �أمام املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية .
املـــادة ( ) 127
ال تك ــون جل�ســات جملـ�س امل�ساءلــة �صحيحـة �إال بح�ضـور جميـع �أع�ضائــه وت�صـدر القــرارات
ب�أغلبية الأ�صوات .
املـــادة ( ) 128
ملجل�س امل�ساءلة �أن يجري ما يراه الزما من التحقيقات و�سماع ال�شهود الذين يرى وجها
ل�سماع �أقوالهم .
املـــادة ( ) 129
علـى ع�ضـو جملــ�س امل�ساءلـة التنحـي �إذا قـام به �سبـب يوجـب ذلك  ،وللموظـف املحـال �إىل
امل�ساءلة الإدارية �أو املتظلم من قرارات جمل�س امل�ساءلة الإدارية حق االعرتا�ض على �أي
ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س �إذا كان هناك �سبب يوجب ذلك  ،وعلى رئي�س الوحدة �أو رئي�س
جمل�س اخلدمة املدنية ح�سب الأحوال �أن يف�صل فـي هذا االعرتا�ض  ،ف�إذا قبل االعرتا�ض
�أو تنحى الع�ضو  ،حل ع�ضو من الأع�ضاء االحتياطيني حمله .
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املـــادة ( ) 130
�إذا ر�أى جمل�س امل�ساءلة �أن الأفعال املن�سوبة �إىل املوظف ت�شكل جرمية جنائية وجب �إبالغ
رئي�س الوحدة بذلك لإحالة املوظف �إىل اجلهة املخت�صة .
املـــادة ( ) 131
توقف �إجراءات امل�ساءلة الإدارية فـي الأحوال التي يتقرر فيها �إحالة املوظف �إىل املحاكمة
اجلزائية  ،وذلك �إىل �أن ي�صدر حكم نهائي من املحكمة املخت�صة  ،وتعاد الأوراق بعد ذلك
�إىل جمل�س امل�ساءلة الإدارية التخاذ ما يلزم نحو م�ساءلة املوظف .
املـــادة ( ) 132
تنق�ضي امل�ساءلة الإدارية بوفاة املوظف املحال �إىل امل�ساءلة .
املـــادة ( ) 133
ال مينع انتهاء خدمة املوظف لأي �سبب من الأ�سباب  -عدا الوفاة  -من اال�ستمرار فـي م�ساءلته
�إداريا �إذا كان قد بدئ فـي التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز فـي املخالفات املالية التي يرتتب عليها �ضياع حق من حقوق اخلزانة العامة �إحالته
�إىل جمل�س امل�ساءلة املخت�ص ولو مل يكن قد بدئ فـي التحقيق معه قبل انتهاء خدمته ،
وذلك خالل ثالث �سنوات من تاريخ انتهاء اخلدمة .
املـــادة ( ) 134
تكون م�ساءلة املوظف الذي انتهت خدمته فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة
�أمام جمل�س امل�ساءلة الذي كان يخت�ص مب�ساءلته وقت وقوع املخالفة  ،ومع عدم الإخالل
با�سرتداد الأموال التي قد ت�سبب فـي �ضياعها على الدولة  ،توقع عليه عقوبة مالية ال
جتاوز الراتب الذي كان يتقا�ضاه فـي ال�شهر الذي وقعت فيه املخالفة .
ويكون التظلم من قرار العقوبة وفق الأحكام املن�صو�ص عليها فـي املادتني ()123 ، 120
ح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 135
عند توقيع �إحدى العقوبتني املن�صو�ص عليهما فـي البندين (هـ  ،و) من امل ــادة ( ) 116
ي�ستحق املوظف عالوات وبدالت درجة الوظيفة التي خف�ض �إليها مبراعاة �شروط
ا�ستحقاقها  ،وحتدد �أقدميته فـي هذه الوظيفة على �أ�سا�س �أقدميته فـي الوظيفة التي
خف�ض منها  ،على �أن يكون ترتيب �أقدميته بني �شاغلي الوظيفة التي خف�ض �إليها وفقا
للقواعد التي تقررها الالئحة .
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املـــادة ( ) 136
متحى العقوبات التي توقع على املوظف بانق�ضاء املدد الآتية :
�أ � -ستــة �أ�شهــر  :فـي حالتي الإنذار �أو اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد على خم�سة �أيام .
ب � -سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :فـي حالة اخل�صم من الراتب ملدة تزيد على خم�سة �أيام .
ج � -سنة ون�صف  :بالن�سبة �إىل العقوبات الأخرى .
املـــادة ( ) 137
يتـم حمـو العقوبـات املوقعـة على �شاغلـي وظائــف الدرجـة الثالثـة فمـا دون بقـرار مـن جلنـة
�شـ�ؤون املوظفيــن بنـاء على طلــب املوظـف �إذا تبني لهـا �أن �سلوكـه وعملـه منـذ توقـيع اجل ــزاء
مر�ضيان  ،وذلك من واقع تقارير تقومي الأداء الوظيفي ال�سنوية وملف خدمته وما يبديه
الر�ؤ�ساء عنه  .ويتم حمو العقوبات املوقعة على �شاغلي وظائف الدرجة (�أ) وحتى الثانية
بقرار من رئي�س الوحدة ووفق ما ت�ضمنته الفقرة ال�سابقة .
املـــادة ( ) 138
يرتتب على حمو العقوبة اعتبارها ك�أن مل تكن بالن�سبة للم�ستقبل  ،وترفع �أوراق العقوبة
وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة املوظف .
املـــادة ( ) 139
حتدد الالئحة �إجراءات امل�ساءلة الإدارية والتظلمات .
الف�صل الرابع ع�شر
انتهاء اخلدمة
املـــادة ( ) 140
تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -بلوغ �سن ال�ستني  ،ويعتد عند ح�ساب هذه ال�سن بتاريخ امليالد الوارد بامل�ستند
املقدم كم�سوغ للتعيني  ،وال يعتد ب�أي م�ستند �آخر يقدم بعد ذلك .
ب  -عدم اللياقة للخدمة �صحيا بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة  ،على �أن ي�صدر
هذا القرار بعد ا�ستنفاد الإجازة املر�ضية ما مل يطلب املوظف �إنهاء خدمته قبل
انتهاء هذه الإجازة .
ج  -اال�ستقالة .
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د  -فقد اجلن�سية العمانية .
هـ  -الإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة بقرار من جمل�س امل�ساءلة املخت�ص .
و  -احلكم نهائيا بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
ومع ذلك �إذا كان احلكم لأول مرة �أو مع وقف تنفيذ العقوبة كان لرئي�س الوحدة
�إبقاء املوظف فـي اخلدمة �إذا ر�أى من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال
يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها بعد العر�ض على جلنة �ش�ؤون املوظفني .
ز  -احل�صول على تقريرين متتاليني مبرتبة �ضعيف  ،وذلك بناء على اقرتاح جلنة
�ش�ؤون املوظفني .
ح � -إلغاء الوظيفة  ،وذلك دون الإخالل بحكم املادة (. )147
ط  -الوفاة .
املـــادة ( ) 141
يجوز مد خدمة املوظف الذي يبلغ �سن ال�ستني  ،بقرار من املجل�س �إذا اقت�ضت امل�صلحة
العامة ذلك بحد �أق�صى خم�س �سنوات  ،وي�شرتط �أن يكون املد بناء على طلب رئي�س الوحدة ،
ويتعني اتخاذ �إجراءات املد قبل بلوغ ال�سن بثالثة �أ�شهر على الأقل  .ويجوز ملجل�س الوزراء
اال�ستثناء من �أحكام هذه املادة فـي احلاالت التي يقدرها  .وي�ستمر تطبيق �أحكام هذا
القانون والئحته على املوظف خالل فرتة مد اخلدمة .
املـــادة ( ) 142
للموظف �أن يقدم ا�ستقالته من وظيفته كتابة دون �أن تكون مقيدة ب�شرط  ،وال تكون اال�ستقالة
مقبولة �إال مبوافقة رئي�س الوحدة  .ويجب البت فـي طلب اال�ستقالة بالقبول �أو الرف�ض
خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميها و�إال اعتربت مقبولة بحكم القانون  .ويجوز خالل
هذه املدة �إرجاء قبول اال�ستقالة ملوعد �آخر لأ�سباب تتعلق مب�صلحة العمل .
املـــادة ( ) 143
�إذا قدم املوظف ا�ستقالته وكان حماال �إىل امل�ساءلة الإدارية فال تقبل �إال بعد انتهاء امل�ساءلة
بغري عقوبة الإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة .
املـــادة ( ) 144
يجب على املوظف �أن ي�ستمر فـي عمله �إىل �أن يبلغ �إليه قرار قبول اال�ستقالة �أو �إىل �أن
ينق�ضي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة (. )142
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املـــادة ( ) 145
يعترب املوظف مقدما ا�ستقالته فـي احلالتني الآتيتني :
�أ �	-إذا تغيب عن عمله مدة ثالثني يوما مت�صلة �أو خم�سني يوما غري مت�صلة فـي
ال�سنة  ،وتعترب خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه �إذا كانت املدة مت�صلة ،
ومن اليوم التايل الكتمال مدة التغيب �إذا كانت غري مت�صلة ما مل يعد �إىل عمله
خالل �أ�سبوع من اكتمال �إحدى املدتني ويقدم عذرا مقبوال  ،وي�ستثنى من �شرط
العودة خالل هذا الأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهري  .ف�إذا عاد املوظف وقدم
عذرا مقبوال ح�سبت مدة الغياب �إجازة اعتيادية ح�سبما ي�سمح به ر�صيده منها ،
وذلك مبراعاة احلد الأق�صى ملدة الإجازة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( ، )65و�إال
حرم من راتبه الكامل �أو جزء منه ح�سب الأحوال .
�أما �إذا عاد خالل الأجل املذكور ومل يقدم عذرا �أو قدم عذرا غري مقبول حرم من
راتبه الكامل عن مدة تغيبه مع عدم الإخالل بامل�ساءلة الإدارية .
ب �	-إذا التحق بخدمة حكومة �أو جهة �أجنبية �سواء داخل ال�سلطنة �أو خارجها بدون
ترخي�ص من الوحدة التي يعمل بها  ،تعترب خدمته منتهية من تاريخ التحاقه
باخلدمة لدى هذه احلكومة �أو اجلهة .
وال يجوز اعتبار املوظف م�ستقيال فـي احلالتني �إذا كانت قد اتخذت �ضده �إجراءات
امل�ساءلة الإدارية .
املـــادة ( ) 146
�إذا عوقب املوظف بالإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة انتهت خدمته من تاريخ
القرار ال�صادر بالعقوبة  .ويتعني �أن يخلى طرف املوظف فـي هذه احلالة خالل �أ�سبوع على
الأكرث من تاريخ �صدور القرار  .وي�ستحق املوظف راتبه الكامل حتى تاريخ �إخالء طرفه
�إذا مل يكن موقوفا عن العمل  ،ف�إذا كان موقوفا عن العمل ا�ستحق ما يتقا�ضاه من راتب
�أثناء وقفه حتى هذا التاريخ .
املـــادة ( ) 147
�إذا �ألغيت الوظيفة نقل �شاغلها �إىل �أية وظيفة �أخرى معادلة من ذات درجة وظيفته فـي ذات
الوحـدة �أو فـي وحـدة �أخرى  ،وذلك طبقـا للأو�ضـاع وال�شـروط امل�شار �إليها فـي املادة (، )46
و�إال �أنهيت خدمته من تاريخ �إلغاء الوظيفة  ،على �أن ي�صرف له تعوي�ض يعادل راتبه الكامل
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حتى تاريخ �إخالء طرفه  .وال ي�سري هذا احلكم على من ي�شغل الوظيفة بطريق التعاقد
ما مل تقت�ض امل�صلحة نقله �إىل وظيفة �أخرى ب�شرط �أن يقبل ذلك  ،و�إال �أنهيت خدمته
وفقا لن�صو�ص العقد  .وي�ستحق من �أنهيت خدمته وفقا للفقرة الأوىل معا�شا طبقا لأحكام
قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة � ،إذا قام ب�سداد فروق ن�سبة ا�شرتاكه فـي �صندوق
املعا�شــات واملكافـ ـ�آت مب ــا يكمــل ع�شـر �سنـ ــوات  ،على �أن ت�ضـم املـ ــدة املن�صـو�ص عليهـ ــا فـي
امل ــادة ( /22ج ) من القانون امل�شار �إليه �إىل هذه املدة .
املـــادة ( ) 148
�إذا فقد املوظف جن�سيته العمانية لأي �سبب من الأ�سباب  ،اعتربت خدمته منتهية من
تاريخ فقدها  ،وي�ستحق تعوي�ضا يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ �إخالء طرفه .
املـــادة ( ) 149
مع عدم الإخالل بحكم الفقرة الثانية من البند (و) من امل ــادة (� )140إذا �صدر على موظف
حكم نهائي بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة اعتربت خدمته
منتهية من تاريخ �صدور احلكم عليه ابتدائيا بالعقوبة .
املـــادة ( ) 150
�إذا توفـي املوظف اعتربت خدمته منتهية من اليوم التايل للوفاة  ،وحتدد الالئحة ما
تتحمله الوحدة التي كان يتبعها من نفقات حال وفاته داخل �أو خارج ال�سلطنة .
الف�صل اخلام�س ع�شر
منحة نهاية اخلدمة
املـــادة ( ) 151
ي�ستحق املوظف املعني بغري طريق التعاق ــد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب �شهر
عن كل �سنـ ــة من �سنـ ــوات خدمته بحد �أق�صى ع�ش ــرة �أ�شه ــر بالن�سبة ل�شاغلي وظائـ ــف
الدرجـ ــات مـ ــن ( �أ حتـ ــى ال�ساد�س ــة ) واثنــى ع�شر �شهـ ـ ــرا بالن�سبـ ــة ل�شاغلـ ــي وظائ ــف
الدرج ــات م ــن ( ال�سابعة حتى الرابعة ع�شر ) .
وحت�سب هذه املنحة على �أ�سا�س �آخر راتب كان يتقا�ضاه املوظف  ،وبحيث ال جتاوز قيمتها
�أثنى ع�شر �ألف ريال .
وال ي�ستحق املوظف املنحة امل�شار �إليها فـي احلاالت الآتية :
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�أ �	-إذا قلت مدة خدمته عن خم�س �سنوات ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة �أو
العجز عن العمل .
ب �	-إذا عوقب بالإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة .
ج �	-إذا �أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية �أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة .
الف�صل ال�ساد�س ع�شر
الأحكام االنتقالية
املـــادة ( ) 152
ينقل املوظفون املوجودون فـي اخلدمة فـي تاريخ العمل بهذا القانون �إىل الدرجات املالية
اجلديدة املعادلة لدرجاتهم وفئاتهم احلالية  ،وذلك على النحو املو�ضح بجدول معادلة
الدرجات املرفق (ملحق رقم. )2
ومينح املوظفون الراتب املقرر للدرجات املنقولني �إليها �أو الراتب الذي و�صل �إليه كل
منهم �إذا كان �أكرب م�ضافا �إليه عالوة من عالواتها  ،على �أن ت�ستحق العالوة الدورية فـي
موعدها  ،ويحتفظ لهم بالبدالت املقررة قبل تاريخ ن�شر هذا القانون �إذا كانت �أكرب عدا
املرتبط منها بطبيعة الوظيفة وذلك عند اختالف طبيعة الوظيفة التي ي�سكن عليها
املوظف .
املـــادة ( ) 153
دون الإخالل بحكم الفقرة الثانية من املادة ال�سابقة � ،إذا كانت درجة املوظف فـي تاريخ
ن�ش ــر ه ــذا القانـ ــون جتـ ــاوز درج ــة نهايـ ــة التـ ــدرج الوظيف ــي ملجموعــات الوظائف امل�ساعدة
�أو احلرفية �أو املعاونة التي تنتمي �إىل �إحداها وظيفته املعادلة التي ي�سكن عليها وفقا لنظام
ت�صنيف وترتيب الوظائف  ،نقل ب�صفة �شخ�صية �إىل الدرجة املعادلة وفق جدول معادلة
الدرجات وا�ستحق العالوة الدورية بفئة هذه الدرجة  ،كما ا�ستحق الإجازة االعتيادية
املقررة ل�شاغلي وظائفها على �أن تعترب الدرجة ال�شخ�صية نهاية التدرج الوظيفي بالن�سبة
للمنقول �إليها و�أن تلغى عند خلوها من �شاغلها .
املـــادة ( ) 154
يكون ترتيب الأقدمية بني املنقولني �إىل درجة واحدة بح�سب �أو�ضاعهم ال�سابقة .
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املـــادة ( ) 155
تطبق فـي �ش�أن ترقية املوظفني الذين يتم ت�سكينهم على وظائف "جمموعة الوظائف
امل�ساعدة" بعد نقلهم طبقا للمادة (� )152إىل الدرجات "العا�شرة واحلادية ع�شر والثانية
ع�شر والثالثة ع�شر"  ،القواعد الآتية :
 تكون الرتقية  -ك�ش�أن �سائر �شاغلي وظائف املجموعة املذكورة � -إىل الوظيفةالأعلى مبا�شرة من الوظيفة التي مت ت�سكني املوظف عليها متى توافرت ا�شرتاطات
الرتقية �إليها .
 تعادل الوظيفة الأعلى بالدرجة الأعلى مبا�شرة من الدرجة التي نقل املوظف�إليها طبقا للمادة ( )152امل�شار �إليها .
 تعادل الوظائف الأعلى التي تكون حمال للرتقية بعد ذلك  ،بالدرجات التي تعلودرجات الوظائف التي ت�سبقها مبا�شرة .
وتطبق القواعد ال�سابقة ولو ترتب على تطبيقها جتاوز الدرجة التا�سعة .
املـــادة ( ) 156
ي�ستحق املوظفون الذين ينطبق فـي �ش�أنهم حكم املادة ال�سابقة  ،الإجازة االعتيادية املقررة
فـي املادة ( )63ل�شاغلي وظائف الدرجة الثامنة فما يعلوها  ،على �أن حتدد الإجازة امل�ستحقة
لكل منهم على �أ�سا�س الوظيفة التي ي�شغلها  -ك�ش�أن �سائر �شاغلي وظائف "جمموعة
الوظائف امل�ساعدة"  -و�إن عودلت هذه الوظيفة وفقا للمادة ال�سابقة بدرجة �أخرى .
املـــادة ( ) 157
مـع مراعــاة حكــم املــادة ( )27ال يحــول دون ترقيــة املوظـف عــدم ا�ستيفـاء �شــرط الت�أهيــل
العلمي املطلوب ل�شغل الوظيفة الأعلى متى مت ا�ستبقاء املوظف فـي الوظيفة التي ي�شغلها
عند الت�سكني طبقا لنظام ت�صنيف وترتيب الوظائف دون توافر هذا امل�ؤهل ويحدد هذا
النظام �شروط الرتقية .
الف�صل ال�سابع ع�شر
الأحكام الوظيفية اخلا�صة
بوكالء الوزارات ومن فـي حكمهم
املـــادة ( ) 158
تـدرج وظيفــة "وكيـل وزارة" بجـدول الوظائـف الدائمـة بوحـدات اجلهـاز الإداري للدول ــة ،
وتخ�ص�ص لها درجة مالية ت�سمى " الدرجة اخلا�صة " .
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ويحدد الراتب الأ�سا�سي واملخ�ص�صات الأخرى التي متنح ل�شاغلي هذه الوظيفة ب�أمر
�سلطاين .
املـــادة ( ) 159
يكون التعيني فـي وظيفة "وكيل وزارة" مبر�سوم �سلطاين  ،ويكون �إنهاء خدمة من ي�شغل
هذه الوظيفة ب�أمر �سلطاين من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر  ،ويعترب كل من تن�ص
مرا�سيم تعيينهم على منحهم الدرجة اخلا�صة فـي حكم وكيل الوزارة وت�سري فـي �ش�أنهم
�أحكام هذا الف�صل .
املـــادة ( ) 160
ي�ستحق من يعني فـي وظيفة " وكيل وزارة " الربط واملخ�ص�صات التي حتدد بالأمر ال�سلطاين
امل�شار �إليه فـي املادة (. )158
ويحتفظ ملن يعني فـي هذه الوظيفة بالراتب الأ�سا�سي الذي كان يتقا�ضاه  -دون غريه -
�إذا كان �أكرب  ،كما ي�ستحق من يعني فـي هذه الوظيفة الراتب واملخ�ص�صات الأخرى املقررة
طبقا لقانون التوظيف املطبق فـي الوحدة التي عني بها �إذا كانت �أكرب .
وفـ ــي جمي ــع الأحـ ــوال ال يج ــوز �أن يزي ــد جمم ــوع ما يتقا�ض ــاه وكي ــل الوزارة �سنويا من
راتب وخم�ص�صات وفقا للفقرة ال�سابقة على جمموع ما حدده الأمر ال�سلطاين امل�شار
�إليه  ،وي�ستثنى من ذلك ما قد ت�صرفه الوحدة طبقا لقانون التوظيف املطبق فيها من
خم�ص�صات تغاير جن�س املخ�ص�صات التي يت�ضمنها هذا الأمر .
املـــادة ( ) 161
يتوىل وكيل الوزارة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1معاونة الوزير فـي �أداء مهامه واخت�صا�صاته حتت �إ�شراف الوزير وتوجيهاته ووفقا
لل�سيا�سة العامة للدولة .
 - 2القيام مبهام الوزير واخت�صا�صاته عند غيابه فـي �ضوء قرار التفوي�ض الذي ي�صدره .
 - 3الإ�شراف املبا�شر على قطاع �أو �أكرث من قطاعات الوزارة ورقابة �سري العمل فيها .
 - 4التن�سيق بني �أعمال القطاع �أو القطاعات التي ي�شرف عليها والقطاعات الأخرى
فـي ال ــوزارة مبــا يكفــل تنفيــذ مهامهــا وواجباتهــا ورفــع م�ستــوى الأداء وتي�سي ـ ــر
الإجراءات الإدارية فيها .
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 - 5اعتمــاد القــرارات التنفيذيــة الالزمـة ل�سيـر العمـل فـي القطـاع �أو القطاعـات التــي
ي�شرف عليها وذلك فـي حدود اخت�صا�صاته .
 - 6اقرتاح و�إعداد م�شروعات القرارات الوزارية الالزمة ل�سري العمل فـي القطاع �أو
القطاعات التي ي�شرف عليها ورفعها �إىل الوزير لالعتماد .
 - 7تقييم العمل فـي القطاع �أو القطاعات التي ي�شرف عليها بالتن�سيق مع املديرين
العامني وتقدمي املقرتحات الالزمة لتطويره �إىل الوزير .
 - 8الإ�شراف �أو امل�شاركة وفق طبيعة وظيفة ومهام القطاع �أو القطاعات امل�شار �إليها
فـي �إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للوزارة .
 - 9متابعة تنفيذ امليزانية ال�سنوية للوزارة فـي القطاع �أو القطاعات التي ي�شرف
عليها وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها .
�	- 10إبداء الر�أي فيما يرد من الوزارات والوحدات احلكومية من م�شروعات القوانني
والنظم واللوائح والقرارات وغريها مما له عالقة مبا�شرة باخت�صا�صات القطاع
�أو القطاعات التي ي�شرف عليها  ،ورفعه �إىل الوزير .
 - 11التن�سيـق مـع الـوزارات والوحـدات احلكوميـة املعنيـة فـي �شـ�أن م�شروعــات القوانني
والنظم واللوائح والقرارات املتعلقة باخت�صا�صات القطاع �أو القطاعات التي ي�شرف
عليها وذلك بعد موافقة الوزير .
�	- 12إبداء الر�أي قبل �إ�صدار القرارات اخلا�صة بالتعيني والرتقية والنقل والندب
والإعارة وغريها مما يتعلق بال�ش�ؤون الوظيفية ملوظفي القطاع �أو القطاعات التي
ي�شرف عليها  ،ومتابعة تنفيذها .
�	- 13إعداد خطط التدريب ال�سنوية وفقا للأ�س�س واملعايري التي ت�ضعها وزارة اخلدمة
املدنية  ،وذلك بالن�سبة ملوظفي القطاع �أو القطاعات التي ي�شرف عليها .
 - 14رئا�سة جلنتي املناق�صات الداخلية واملمار�سة .
وفـي حال وجود �أكرث من وكيل يختار الوزير �أحدهم .
�	- 15أية اخت�صا�صات ت�سند �إليه مبقت�ضى القوانني واللوائح والقرارات �أو يفو�ض فـي
ممار�ستها مبقت�ضى قرار من الوزير .
ويبا�شر من هم فـي حكم وكيل الوزارة االخت�صا�صات املحددة ببطاقة و�صف الوظيفة
والقوانني واللوائح املعمول بها فـي الوحدة .
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املـــادة ( ) 162
تكون الإجازة االعتيادية ل�شاغلي وظيفة "وكيل وزارة " خم�سني يوما �سنويا.
املـــادة ( ) 163
يكون نقل و�إعارة �شاغلي وظيفة " وكيل وزارة " �إعارة خارجية مبر�سوم �سلطاين  ،ويكون
انتدابهم و�إعارتهم �إعارة داخلية بقرار من جمل�س الوزراء  ،وذلك للمدة التي يحددها
املر�س ــوم �أو القـ ــرار ال�ص ــادر بالإع ــارة �أو الن ــدب دون التقي ــد بحك ــم الفق ــرة الثانيــة مـ ــن
املادة (.)48
ويحتفظ للمنقول �أو املعار �إعارة داخلية باملخ�ص�صات املالية التي كان يتقا�ضاها ما مل
تكن املعاملة املالية باجلهة املنقول �أو املعار �إليها �أف�ضل وذلك دون الإخالل بحكم الفقرة
الثالثة من املادة ( )160على �أن تقوم هذه اجلهة فـي كل الأحوال ب�صرف م�ستحقاته .
وي�ستمر �صرف املخ�ص�صات املالية للمنتدب من جهة عمله الأ�صلية ما مل يتم االتفاق بني
اجلهتني على غري ذلك  ،وفـي جميع الأحوال ي�ستحق الوكيل املنتدب ما يكون مقررا من
هذه املخ�ص�صات بقدر �أكرب طبقا لقانون التوظيف املطبق فـي اجلهة املنتدب �إليها وذلك
دون الإخالل بحكم الفقرة الثالثة من املادة ( ، )160كما ي�ستحق ما يكون مقررا فـي هذه
اجلهة من خم�ص�صات مغايرة جلن�س املخ�ص�صات امل�شار �إليها .
املـــادة ( ) 164
يجوز منح املعار �إىل ال�شركات التي ت�ساهم فيها احلكومة بن�سبة ال تقل عن  %25من
ر�أ�سمالها وكذلك �إىل احلكومات والهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية  ،خم�ص�صات
مالية من احلكومة ب�شرط �أن ين�ص املر�سوم �أو القرار الذي ي�صدر وفقا للمادة ال�سابقة
على ذلك .
املـــادة ( ) 165
يكون التحقيق مع �شاغلي وظيفة " وكيل وزارة " ووقفهم عن العمل وم�ساءلتهم من
اخت�صا�ص جمل�س ي�شكل بقرار من جمل�س الوزراء من ثالثة من الوزراء ب�شرط �أال يكون
من بينهم رئي�س الوحدة التي يعمل بها الوكيل املحال للتحقيق �أو امل�ساءلة ويجب �أن
يت�ضمن القرار �أع�ضاء احتياطيني ليحل �أي منهم حمل من يتعذر ح�ضوره من الأع�ضاء
الأ�صليني .
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و�إذا تعدد املوظفون امل�ساءلون عن خمالفة �أو خمالفات مرتبطة وكان من بينهم �أحد
�شاغلي وظيفة " وكيل وزارة " كان االخت�صا�ص بوقفهم وم�ساءلتهم لهذا املجل�س .
وتكون الإحالة �إىل املجل�س  -فـي جميع الأحوال  -بقرار من جمل�س الوزراء بناء على طلب
رئي�س الوحدة  ،وال يجوز التفوي�ض فـي ذلك .
املـــادة ( ) 166
ملجل�س امل�ساءلة توقيع �إحدى العقوبات الآتية :
 اللوم . الإحالة �إىل التقاعد . الف�صل من اخلدمة .وفيما عدا عقوبة اللوم يتعني عر�ض العقوبة على جاللة ال�سلطان  ،وال تنتهي خدمة الوكيل
�إال بالأمر ال�سلطاين الذي ي�صدر بذلك .
ويجوز التظلم من عقوبتي الإحالة �إىل التقاعد والف�صل من اخلدمة �إىل جاللة ال�سلطان
عن طريق وزير ديوان البالط ال�سلطاين  ،والتظلم من عقوبة اللوم �إىل جمل�س الوزراء
وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ الإخطار بالعقوبة .
املـــادة ( ) 167
يطبق فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا الف�صل �أحكام هذا القانون �أو غريه من
الأنظمة التي تطبق فـي �ش�أن موظفي الوحدة التي يعمل بها وكيل الوزارة .

- 41 -

ملحق رقم ()1
جدول الدرجات والرواتب
الدرجة
�أ
ب
ج
د
هـ
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
ال�ساد�سة
ال�سابعة
الثامنة

الراتب
2005
1540
1190
970
745
620
550
480
425
345
305
275

العالوة الدورية
50
40
40
40
20
20
12
12
10
8
8
7

مالحظات

التا�سعة

270

7

نهاية درجات جمموعتي الوظائف
احلرفية واخلدمات املعاونة

العا�شرة
احلادية ع�شرة
الثانية ع�شرة
الثالثة ع�شرة
الرابعة ع�شرة

240
210
190
170
150

6
6
6
6
5
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ملحق رقم ()2
جدول معادلة الدرجات
فئات اجلدول اخلا�ص ودرجات اجلدول العام درجات اجلدول امللحق بالقانون
�أ
�أ
ب
ب
ج
ج
د
د
1/1
هـ
هـ
1/2
الأوىل
1/3
1/4
الثانية
1/5
الثالثة
1/6
الرابعة
2/1
اخلام�سة
ال�ساد�سة
2/2
ال�سابعة
2/3
الثامنة
2/4
3/1
التا�سعة
3/2
2/5
العا�شرة
3/3
احلادية ع�شرة
2/6
2/7
الثانية ع�شرة
3/4
2/8
3/5
الثالثة ع�شرة
3/6
3/7
الرابعة ع�شرة
3/8
- 43 -

