
  

  مرسوم سلطاني
  )120/2004(رقم  

  ة المدنيةبإصدار قانون الخدم
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    سلطان عمان              نحن قابوس بن سعيد   
وم   صـادر بالمرس ة ال ـي للدول ـام األساس ـلى النظ ـالع  ع ـد االطـ             بعــ

  ،) 101/96(السلطاني رقم 
    بإصدار قانون الخدمة المدنية ،) 8/80(مرسوم السلطاني رقم  وعلى ال

م         سلطاني رق انون        ) 52/84(   وعلى المرسوم ال ة لق بإصدار الالئحة التنفيذي
    الخدمة المدنية ،

م        سلطاني رق شكيل مجلس الخدمة        ) 17/2002(   وعلى المرسوم ال ادة ت بإع
    المدنية وتحديد اختصاصاته ،

    .يه المصلحة العامة   وبناء على ما تقتض
  تآ رسمنا بما هو

  
    .يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق): 1(مادة 

ا يصدر               ): 2(مادة  * انون ، آم ذا الق يصدر مجلس الخدمة المدنية الالئحة التنفيذية له
وزراء ،        مانظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد الموافقة عليه        من مجلس ال

صادرة بالمرسوم        وإلى أن تصدر الالئحة الت     نفيذية يستمر العمل بالالئحة ال
م   سلطاني رق ق   ) 52/84(ال انون المراف ام الق ع أحك ارض م ا ال يتع  ، فيم

ة      س الخدم ن مجل رار م ا بق شار إليهم ام الم ة والنظ ديل الالئح ون تع ويك
  .المدنية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م   *  سلطاني رق وم ال ديلها بالمرس م تع اريخ ) 115/2007(ت صادر بت ال
  :اآلتيعلى النحو م وآان النص قبل التعديل 7/11/2007

ا يصدر                                انون ، آم ذا الق ة له ة الالئحة التنفيذي ة المدني يصدر مجلس الخدم
وزراء ،        ماوظائف بعد الموافقة عليه   نظام تصنيف وترتيب ال     من مجلس ال

صادرة بالمرسوم              وإلى أن تصدر الالئحة التنفيذية يستمر العمل بالالئحة ال
  .فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق) 52/84(السلطاني رقم 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

ا يخالف          ) 8/80(يلغى المرسوم السلطاني رقم     ): 3(مادة   ل م المشار إليه آما يلغى آ
    .القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه

د ستة أشهر من                        ): 4(مادة   ه بع دة الرسمية ويعمل ب ذا المرسوم في الجري شر ه ين
شره اريخ ن وزراء تج ، ت س ال هر   ولمجل تة أش اوز س ا ال يج دة بم د الم دي

  .أخرى
  قابوس بن سعيد
  سلطـان عمـان

   هـ1425 ذي القعدة 15 :  صدر في
  مم20042004 ديسمبر  ديسمبر 2828  :موافقال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  قانون الخدمة المدنيةقانون الخدمة المدنية



  

  
  
  
  
  
  

  ــل األولــل األولــــــــــــــــــالفـــصالفـــص
  ةةــــــــــــام العامام العامــــــــــــــاألحكاألحك

  ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

  
تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز اإلداري للدولة، ): 1(مادة

فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود 
  .خاصة فيما نصت عليه هذه المراسيم أو القوانين أو العقود من أحكام

                    
نظم                 ذين      وت وظفين ال ع الم رم م ي تب ود الت ام العق واع وأحك ة أن الالئح

  .تسري في شأنهم أحكام هذا القانون
  

اني                   ) :2(مادة ـالية المع ارات الت انون يقصـد بالكلمات والعب ذا الق ام ه في تطبيق أحك
  ــ:المبينة قريـن آل منها ما لم يقتض سيـاق النص معنى آخر  

  
  .ة مجلس الخدمة المدني:  المجلس 

  
الوزارة أو وحدات الجهـاز اإلداري التي تتمتع بشخصية اعتبارية         :  الوحـدة  

  .مستقلة
  

ة            : رئيس الوحدة    ة ذات الشخصية االعتباري   الوزير أو رئيس الوحدة اإلداري
    .المستقلة 

ف  از   : الموظ دات الجه دى وح ة بإح ة عام شغـل وظيف ذي ي شخـص ال ال
    .اإلداري للدولة 

درجات والرواتب             الرات: الراتب   ب األساسي المبين قرين آل درجة بجدول ال
ة    الوات الدوري ب الع ذا الرات ي ه دخل ف انون وي ق للق المراف

    .والتشجيعية
  .المبلغ الذي يصرف عالوة على الراتب وال يعتبر جزءا منه : البـدل 

  
ا ل    الراتب األساسي مضافا إليه البدالت      : الراتب الكامل          ات وطبق شروط  بالفئ ل

  .والضوابط التي تحددها الالئحة
  

   ــ1ــ 



  

  
سلطة المختصة         :  الوظيفـة   مجموعة الواجبات والمسؤوليات التي تحددها ال

  .وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهالت واشتراطات معينة
  

  .الالئحة التنفيذية لهذا القانون : الالئحـة 
  

صة  ة المخت ة الطبي شفيات الحك:  الجه صحة والمست ل وزارة ال ة داخ ومي
  .السلطنة

ارج                                  صة خ ة المخت ة الطبي دد الالئحة الجه وتح
  .السلطنة

  
  .يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميالدي) : 3(مادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ــ2ــ 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثانـيالفصل الثانـي
  ــــفــــفــــــائائــــــالوظالوظ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

ى مجموعات                    ) : 4(مادة ة إل سم الوظائف الدائم ة ، وتق ة أو مؤقت ا دائم الوظائف إم
ة         ين والترقي ال التعي ي مج زة ف دة متمي ة وح ل مجموع ر آ ة وتعتب نوعي

  .والنقل والندب
  

ف ــائـوظــداول الــرد بجـا يـــما لـبقـة طــدائمل                   وتحدد الوظائف ا
واالعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين دة ـالمعتم

    .واللوائح التي تصدر في هذا الشأن 
ة أو موسم         رة زمني ا فت ال المحدد له أما الوظائف المؤقتة فهي األعم
شأ                 ه ، وتن ل ذات معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو انتهاء العم

ن رئ     رار م ى بق ائف وتلغ ذه الوظ ل    ه ضيات العم ا لمقت دة طبق يس الوح
د         د بالقواع ذلك ، دون التقي صة ل الغ المخص دود المب ي ح ه ف وظروف

  .واإلجراءات التي تتبع في شأن الوظائف الدائمة 
  

روط             ة وش ائف المؤقت شاء الوظ راءات إن د وإج ة قواع نظم الالئح وت
  .شغلها 

  
ل وحدة جدوال للوظائف الدائمة يصدر باع              ):5(ادةم رار من  رئيس         تضع آ اده ق تم

صنيف     ام ت اة نظ ك بمراع ة ، وذل ة المدني ة وزارة الخدم د موافق دة بع الوح
ائف  ب الوظ ا ذات   ، وترتي شار إليه داول الم ديل الج أن تع ي ش ع ف ويتب
  .إجراءات إصدارها

  
ادة دب         ):6(م ل أو الن ة أو النق ين أو الترقي ق التعي ن طري ائف ع غل الوظ ون ش يك

  .لواردة في بطاقات وصف الوظائفبمراعاة توافر الشروط ا
  
  
  
  
  
  

   ــ3ــ 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لفصــــــــل الثالـــــــــثلفصــــــــل الثالـــــــــثاا
  ؤون الموظفيـنؤون الموظفيـنــــجـان شجـان شلل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

  
رار من رئيس الوحدة                ) : 7(مادة تنشأ في آل وحدة لجنة لشؤون الموظفين تشكل بق

ن ن   م ل ع ردي ال يق دد ف ضاء  ع ة أع ىثالث يس   ، عل ة رئ ل وظيف  أّال تق
  .اللجنة عن مدير عام أو ما في حكمها

  
ي تقتضي ظروف             أخرى  ويجوز تشكيل لجنة     ر في الوحدات الت أو أآث

  .العمل بها ذلك
  

ين المختصين                   ين سرها من ب ة أم شكيل اللجن صادر بت ويحدد القرار ال
  .بشؤون الموظفين وال يكون له حق التصويت

  
ذا           تختص لجنة ) :  8(مادة  شؤون الموظفين باإلضافة إلى ما ورد من اختصاصات به

  ـ:القانون، بما يأتي 
  

  .النظر في التعييـن والترقية والنقـل ومنح العالوات التشجيعية) أ  
  .إبداء الرأي فيما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من موضوعـات) ب    
  

ى دعوة من              ةتجتمع لجن   ) : 9(مادة اء عل ى        شؤون الموظفين بن اء عل سها أو بن رئي
ساوت        إذا ت ة اآلراء ف ياتها بأغلبي ون توص دة ، وتك يس الوح ب رئ طل

  .األصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس
                     

صدر اللجن                   اريخ       ةوت ن ت بوعين م اوز أس دة ال تج ي م ـا ف  توصياته
 من   از أسبوع عرض الموضوعات عليها، على أن ترفـعهـا في مدة ال تجاو         

د          م يب دها ول م يعتم إذا ل اد، ف دة لالعتم يس الوح ى رئ دارها إل اريخ إص ت
ذة                     رت ناف ه اعتب اريخ وصولها إلي ا من ت ين يوم اعتراضا عليها خالل ثالث

  .من تاريخ انقضاء هذا األجل
  

  
  

   ــ4ــ 



  

  
ى                           ك ، عل ين أسباب ذل ين أن يب أما إذا اعترض على أية توصية ، تع

  دة ، ـــــ على اللجنة للنظر فيه خالل أجل يحدده رئيس الوحأن يعرض ذلك
ا                   ذًا ، أم ه ناف ر رأي ا اعتب ة رأيه دى اللجن فإذا انقضى هذا األجل دون أن تب
ى رئيس                إذا تمسكت برأيها خالل األجل المحدد آان عليها أن ترسل ذلك إل

  .الوحدة التخاذ القرار ، ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا
  

رار من رئيس      كل  تش) : 10(ة ماد ة من   ها في آل وحدة بق ل عن     لجن ردي ال يق عدد ف
وظيفي ،                   ويم األداء ال ارير تق شترآوا في إعداد تق ثالثة أعضاء ممن لم ي

   .لتقاريرهذه اتختص بالبت في التظلمات التي تقدم إليها من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ــ5ــ 



  

  

  
  
  
  
  

  الفصل الرابـعالفصل الرابـع
  ننــــــــــــــــــــييــييــالتعالتع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



  

اع                  ) : 11(مادة* ة وباتب ل مجموعة نوعي ى الوظائف بك داء في أدن يكون التعيين ابت
  .قواعد وإجراءات التوظيف التي يحددها مجلس الوزراء

   
ر              ين في غي ى الوظائف سواء من داخل الوحدة أو       ويجوز التعي أدن

%) 5(نا ، وذلك في حدود       خارجها إذا لم يكن شغلها بطريق الترقية ممك       
ة    ل مجموع شاغرة بك ائف ال ن الوظ غله م وب ش دد المطل ن الع نويا م س
ل عن عشرين جاز                وب شغلها يق نوعية ، وإذا آان عدد الوظائف المطل
رط          ن ش دة م ل الوح ن داخ ين م ستثنى التعي د ، وي ف واح ين موظ تعي

  ).13(اإلعالن المنصوص عليه في المادة 
  :األحوال بمراعاة الضوابط اآلتيةويكون التعيين في جميع 

  .ـ أن تدعو الضرورة إلى شغل الوظائف الشاغرة بطريق التعيين
ل                     وب شغلها التأهي ة المطل ين في الوظيف دى المرشح للتعي وافر ل ـ أن يت
صنيف         ام ت ا لنظ ة وفق ة الكلي رة العملي دة الخب ى لم د األدن ي والح العلم

دتها عن  ل م ث ال تق ائف ، وبحي ب الوظ وفرة وترتي ون مت دة تك ى م أعل
ر     ن غي ين م ان التعي رة إذا آ ى مباش ة األدن اغلي الوظيف ن ش دى أي م ل

  .شاغليها
ار المشار                     ا لقواعد االختي ى أساس الجدارة ووفق ين عل ـ أن يكون التعي

  ).15(إليها في المادة 
ة  ة المدني رار من مجلس الخدم دة بق ين من داخل الوح ون التعي ـ أن يك

  . الوحدةبناء على طلب رئيس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ديله*  م تع م  ات سلطاني رق وم ال اريخ ) 115/2007( بالمرس صادر بت ال
  :اآلتيعلى النحو م وآان النص قبل التعديل 7/11/2007

ر       م يكن شغلها بطريق        ويجوز التعيين في غي ك إذا ل أدني الوظائف وذل
  .الترقية ممكنا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ:يشترط فيمن يعين فـي إحدى الوظائـف الدائمة ما يأتي ) : 12(مادة

  
ر   أن يكون عماني الجنسية باستثناء من تقتضي الحاجة تعيينهم من  ) أ   غي

  .العمانيين 
   ــ6ــ 



  

  .أن يكون حسن السيرة والسلوك ) ب
  

ي            ) ج   ة ف ة أو بعقوب سجن في جناي ائي بال م نه د صدر ضده حك أّال يكون ق
  .جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

  
ة يجوز                     ذ العقوب رة مع وقف تنفي ه ألول م ومع ذلك إذا آان الحكم علي

ة شؤو    ين  إذا رأت لجن ة وأسباب     التعي ن الموظفين من ظروف الواقع
    .الحكم أن ذلك ال يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها

ى التقاعد أو الفصل                    )  د   ة إل ه باإلحال رار بمعاقبت أّال يكون قد صدر ضده ق
    .من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار ثالث سنوات

    .حددة ببطاقة وصفهاأن يكون مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة الم) هـ
ت    س إذا دع وز للمجل دة    الويج يس الوح ب رئ ى طل اء عل ضرورة بن

ى آان                  ة مت رة العملي دة الخب ى لم اك   تاالستثناء من شرط الحد األدن  هن
رة        ذه الخب ذا              ندرة في ه وزراء االستثناء من ه ا يجوز لمجلس ال ، آم

  . توفرت لدى المرشح لشغل الوظيفة خبرة علمية نادرةالشرط إذا
ـالد    ) و   شهـادة المي أّال تقـل سنـه عـن ثمانيـة عشـر عامـا ، وتثبـت السـن ب

    .أو بالبطاقة الشخصية
    . المقرر لشغل الوظيفة متحانأن يجتاز اال)  ز

   .أن يكون الئقا طبيا للخدمة ) ح 
  

 ووظيفة مدير عام وما في طريق الترقيةفيما عدا الوظائف التي تشغل ب): 13(مادة
وحدة ــوازنة الـي مـدة فـرة المعتمـاغـف الشـائـوظـن الـلن عـعي،  اـحكمه

وذلك في صحيفة يومية على األقل على أن يتضمن والمطلوب شغلها ، 
  .اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها

  
ادة  ا        ): 14(م ن عنه ائف المعل ي الوظ ين إال ف دات التعي ن الوح وز ألي م ال يج

درجات شوبال شغل     روط وال دم ل دى المتق وافر ل و ت ى ول ا حت ددة له  المح
ي    ل علم داها مؤه ى أوإح ى     أعل د عل رة تزي شغلها أو خب وب ل ر مطل غي

   .الخبرة المطلوبة
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ين في الوظائف        ):15(مادة ين الالئحة قواعد              يكون التعي ى أساس الجدارة ، وتب  عل

ي ت سبة للوظائف الت ين سواء بالن ار المرشحين للتعي د إجراء اختي شغل بع
   .امتحان أو بدون ذلك 

  
ادة  ـدة أو ب    ) : 16(م ـس الوح ن رئي ـرار م ين بق ون التعي ن   يك ه م ا يبرم ود م عق

ي            التوظيف المرفقة بالالئحة   ك ف ، ويجوز لرئيس الوحدة التفويض في ذل
    . حاالت الضرورة

د   ي العق دد ف اريخ المح رار أو الت اريخ صدور الق ن ت ين م ون التعي ويك
  .والحسب األح

  
فيما عدا المعينين في الوظائف المحدد لها الدرجة الثانية وما يعلوها ): 17(مادة

يوضع المعينون ابتداء تحت االختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ تسلمهم 
العمل، وتتقرر صالحيتهم خالل هذه المدة ، ويعد الرئيس المباشر تقريرا 

ي لم تثبت صالحيته ، مسببًا عن الموظف الموضوع تحت االختبار الذ
ويصدر بإنهاء خدمته قرار من رئيس الوحدة بعد العرض على لجنة 
شؤون الموظفين خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ 

  . انتهاء فترة االختبار
  

ا                       ال الموظف له ين أو إآم د التعي ار بع رة االختب دء فت ذر ب إذا تع  ،ف
  .ختبار إلى ما بعد ذلكل االـجُا ألي سبب طارئ ، لتدريب أوبسبب ا

  
رار                     ) : 18(مادة إذا اشتمل ق ا ، ف ين فيه اريخ التعي ة من ت تعتبر األقدمية في الوظيف

    ــ:التعيين على أآثر من موظف اعتبرت األقدمية آما يلـــي
ين بحسب             ) 1 ين المعين إذا آان التعيين ألول مرة اعتبرت األقدمية ب

  . تبينه الالئحةولــويــة التعـيين طبـقًا لـماي أفاألسبقية 
اس        )2 ى أس ة عل رت األقدمي ة اعتب ضمنًا ترقي ين مت ان التعي إذا آ

 .األقدمية في الوظيفة السابقة
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إذا آان تعيين الموظف في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس             ) 3

ن    ة م ذه الحال ي ه ه ف رى تحسب أقدميت ة أخ ي درج ه أو ف درجت
 .نهتاريخ تعيي

  
ادة  ادة    ) :  19(م ي الم ه ف صوص علي الن المن شرط اإلع د ب وز ) 13(دون التقي يج

ق ال  دة بطري وظفي الوح شاغرة  بم ائف ال غل الوظ ين المش ا تعي دأ وفق بت
ي             ) 11(للفقرة األولى من المادة      ضوابط الت ا لل ك في النطاق ووفق ، وذل

  .تحددها الالئحة
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  ـــامســـامسالفصــــل الخالفصــــل الخ
  تقارير تقويم األداء الوظيفيتقارير تقويم األداء الوظيفي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

  
اس                   ): 20(مادة  * ام قي ا لنظ ويم أداء وظيفي سنوية وفق ارير تق تعد عن الموظفين تق

ل         ة العم آفاية األداء الذي تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيع
ام   ذا النظ دات ، ويخضع له ائف  بالوح اغلي وظ دا ش وظفين ع ع الم جمي

  .الخبراء والمستشارينالدرجة الخاصة و
  

د (أو  ) جيد جدا (أو  ) ممتاز(يكون تقدير الكفاية بمرتبة     ) :  21(مادة ) متوسط (أو  ) جي
  ) .ضعيف( أو 
ة        اس آفاي ًا لقي ذ أساس ذي يؤخ ار ال ادي هو المعي ون األداء الع ويك

  .األداء 
ق   وي                     ن طري ف ع ر الموظ ر  خط سه المباش ا   رئي أول بم ة أوال ب آتاب

ة أسباب                يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزال
  .ذلك

  
  .                 وتحدد الالئحة إجراءات وضع التقرير ودرجات آل مرتبة

  
ادة ن ): 22(م وظيفي خالل النصف األول م ويم األداء ال ارير تق ون وضع تق  شهر يك

تثناء    ام باس ل ع ن آ سمبر م ا خالل شهر دي تم اعتماده ى أن ي وبر عل أآت
يس    رره رئ ا يق ق م ارير وف دم التق ة فتق ي المؤسسات التعليمي املين ف الع

  .الوحدة
                             

ادة وظفين      ):23(م ن الم وظيفي ع ويم األداء ال ارير تق ر تق رئيس المباش ضع ال ي
م ي اد ، ويجب الخاضعين إلشرافه ث ى لالعتم رئيس األعل ى ال عرضها عل

  الذي  على وحدة شؤون الموظفين فور اعتماد التقارير إخطار الموظف
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
  :، وآان النص قبل التعديلم7/11/2007الصادر بتاريخ ) 115/2007( بالمرسوم السلطاني رقم  استبدلت*
تضعه وزارة الخدمة المدنية  تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس آفاية األداء الذي  

  .رينبما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات ، ويخضع لهذا النظام جميع الموظفين عدا شاغلي وظائف الخبراء والمستشا
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ة ضعيف                 ر بمرتب ه تقري ة يوضع عن ه آتاب د عن ر المع ضمون التقري  . بم

تظلم  ون ال نويك اريرم ن    التق ا م ين يوم الل ثالث ات خ ة التظلم ى لجن  إل
ا من                     ين يوم تظلم خالل ثالث تاريخ اإلخطار به ، وعلى اللجنة البت في ال

  .اتاريخ تقديمه إليها ، ويكون قرارها نهائي
  

ذه     م ه وتحدد الالئحة المقصود بالرئيس المباشر والرئيس األعلى في حك
  . ) 117(،  ) 21( ،  ) 17 ( المواد أرقام المادة ، وآذا 

  
  

ار                 ):24(مادة رة االختب از فت ذي اجت يوضع تقرير تقويم أداء وظيفي عن الموظف ال
 ستة   ومضى عليه في الخدمة حتى نهاية سبتمبر من العام الذي عين فيه           

  .أشهر على األقل
  

ر        ) : 25(مادة سلطنة ، تختص بوضع تقري في حالة ندب أو إعارة الموظف داخل ال
األداء عنه الجهة التي قضى فيها المدة األآبر من السنة التي يوضع            تقويم  

    .عنها التقرير
ه  حالـة إعار  يفـال يوضع تقرير عن الموظف      و سلطنة أو      ت  خارج ال

ازة مرضية أو در ة دراسية أو منحه إج ي بعث اده ف اسية أو خاصة أو إيف
دريب  ك    للت ن ذل دة أي م هر  ، إذا زادت م تة أش ى س ن   عل ى األول م  حت

    .أآتوبر من العام الذي يوضع عنه التقرير
ويعتد بالتقرير األخير السابق وضعه عن أداء الموظف في الحاالت             

دة ال               ه م ة       التي تحددها الالئحة ، وذلك ما لم يكن قد قام بعمل ل عن ثالث  تق
  .شهر حتى األول من أآتوبر من العام الذي يوضع عنه التقريرأ

  
ة             ) : 26(مادة   ان بمرتب ران سنويان متتالي ه تقري يعرض أمر الموظف الذي يقدم عن

شغل                 " ضعيف" ه يصلح ل ا أن ين له إذا تب على لجنة شؤون الموظفين ، ف
ا ، أم ه إليه ه أوصت بنقل ي ذات درجة وظيفت ة أخرى ف ين وظيف ا إذا تب

عدم صالحيته اقترحت إنهاء خدمته ، وفي جميع األحوال يرفع األمر إلى            
  .رئيس الوحدة لالعتماد

11 



  

  

  
  
  
  
  

  الفصـل الســـادسالفصـل الســـادس
  ــــــــةــــــــةــــــــــــــــرقيـرقيـتـتـالال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



  

 استيفاء الموظف اشتراطات شغل الوظيفة األعلى ، تكون وجوب مع  ):27(مادة
وعـة ـة والمجمـي الدرجـرة فـا مباشـي تسبقهـة التـوظيفـن الـلترقية ما

  .النوعية التي تنتمي إليها
  

ادة صـر     ) : 28(م ى عن ـة عل ـدارة المبني ـاس الج ى أس ـة عل ون الترقي ـة يتك  الكفاي
  :ذلك علـى النحو اآلتي، وواألقدميـة 

  
   .لعنصر الكفايـــــــة% 70    
  . ةــــلعنصر األقدمي% 30    

  
النسب المئوية لعنصري تحسب تقديرات المرشحيـن للترقية في ضوء ): 29(مادة

 الجدارة المشار إليهما في المادة السابقة باعتبار أن مجموع العنصرين
يما بينهم حسب مجموع  ف، ثم ترتب أسبقيتهـم للترقيـة مائة درجـة

  .درجات آل منهم طبقا للقواعد التي تحددها الالئحة
  

ي       ساوي ف ة الت ي حال وع الوف سبمجم ةن صرل ة المئوي دارة يعن  الج
ار  ة الختي ين المرشحين للترقي سي ب ان تناف إجراء امتح ون المفاضلة ب تك

  .  ، وذلك وفق الضوابط التي تبينها الالئحةمنهماألفضل 
  

يشترط في حاالت الترقية إلى وظائف الدرجات من السابعة حتى األولى ): 30(مادة
 از الموظف بنجاح دورة تدريبية واحدة على األقل في درجةأن يجت
  . التي يشغلهاالوظيفة

  
  .ويجوز االستثناء من هذا الشرط وفقا لألوضاع التي تحددها الالئحة   

  
 ، آما ال عليهال يجوز ترقية الموظف خالل مدة السجن المحكوم به  ):31(مادة

أو المحــال إلـى يجوز ترقية الموظــف الموقــوف عــن العمــل 
المساءلـة اإلداريـة أو المحاآمة الجزائية خالل مدة الوقف أو اإلحالة، 

له الوظيفة ، فإذا لم يقض بإدانته أو عوقب باإلنذار أو  على أن  تحجز
الخصم من الراتب مدة ال تزيد على خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى 

ءلة اإلدارية أو المحاآمة التاريخ الذي آانت تتم فيه لو لم يحل إلى المسا
              .الجزائية
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ال يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبـة من العقوبات المبينة فيما ): 32(مادة

  ـ: الموضحة قرين آل منهاةيلي إّال بعد انقضاء المد
 في حالة الخصم من الراتب أآثر من خمسة أيام إلى  :ستة أشهر  ) أ

    .خمسة عشر يوما
في حالة الخصم من الراتب أآثر من خمسة عشر : تسعة أشهر  ) ب

يوما أو الحرمان من العالوة الدورية أو خفض الراتب في حدود 
    .عالوة دورية

  .في حالة توقيع عقوبة أشد من ذلك: سنة ) ج
  

جوز ترقية الموظف إذا آان آخر تقرير آفاية مقدم عنه بمرتبة يال ): 33(مادة
  .ضعيف

  
وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ ،  رئيس الوحدةيصدر قرار الترقية من ) :  34(مادة

  . بهاصدور القـرار
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  ععـــــــــل السابــل السابـــــالفصالفص
  الرواتب والعالوات والبدالت الرواتب والعالوات والبدالت 

  والحوافز والتعويضاتوالحوافز والتعويضات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

ادة ة    ) :  35(م ين بداي ف المع ستحق الموظ ا    ي ه طبق ة وظيفت رر لدرج ب المق الرات
  ).1ملحق رقم  (لجدول الدرجات والرواتب المرفق بهذا القانون 

  
وط      ة مرب ى بداي د عل ا يزي ين راتب د التعي نح الموظف عن وز م ويج
وب       دة المطل ى الم ه عل دة خبرت ا إذا زادت م ين عليه ة المع ة الوظيف درج

ى              وط عن    توافرها لشغل تلك الوظيفة على أساس أن يضاف إل ة المرب بداي
، بشرط  الوة من عالوات درجة هذه الوظيفة     آل سنة من السنوات الزائدة ع     

  .أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها
  

ه               وإذا عيـن الموظف في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجت
تفظ   رى اح ة أخ ي درج ه     أو ف ي وظيفت اه ف ان يتقاض ذي آ ب ال ه بالرات  ل

ـن         ـة المعيـ ـرر للوظيف ـب المق ـة الرات ى بداي ـد عل ـان يزيـ سابقة إذا آ ال
  .عليهــا

  
د صدور     ويستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل          بع

  .قرار تعيينه
  
ررة                 ) :  36(مادة ة المق ام بالفئ ل ع يستحق الموظف عالوة دورية في أول يناير من آ

شغلها طبق   ي ي ـه الت ة وظيفت درجات   لدرج دول ال ين بج و مب ا ه ا لم
د مضت ستة أشهر                     شرط أن تكون ق انون وب ذا الق والرواتب الملحق به

   .على األقل على تعيينه بالخدمـة
 

ويم أداء وظيفي               ر تق ه تقري دم عن ويحرم من العالوة الدورية من ق
  .بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير

  
  . منح العالوة الدورية وتحدد الالئحة إجراءات
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ادة  شجيعية         ) : 37(م الوة ت ف ع نح الموظ دة م يس الوح ن رئ رار م وز بق أو يج
ين  ه عالوت ررة لدرجة وظيفت ـة المق الوة الدوري ة الع سنة لبفئ ي ال رة ف م

دير             شرط أن يكون تق ـة الواحدة ، ب ي الدرج ع عالوات ف وبحد أقصى أرب
ذل         على األقل  يد جدا جمرتبة   ب  األخير تقويم أدائه الوظيفي   د ب  وأن يكون ق

  .جهدًا خاصًا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى األداء
  

ي    ـة ف الوة الدوري تحقاق الع ن اس ـالوة م ـذه الع ـح ه ـع من وال يمن
  .موعدهـا

  
دم            ) : 38(مادة يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يق

ى تحسين طرق          خدمات ممتاز  ساعد عل ة أو أعماال أو بحوثا أو اقتراحات ت
ي                 شروط واألوضاع الت ا لل العمل أو رفع آفاءة األداء أو توفير النفقات طبق

  .تحددها الالئحة
  

اتف              يمنح) : 39(مادة ال وه اء وانتق اء وم دالت سكن وآهرب نح      الموظف ب ا يم  ، آم
 بالفئات  لسلطنة ، وذلك  بدل سفر للتدريب والمهام الرسمية داخل أو خارج ا        

  .والشروط التي تحددها الالئحة
  

ل     ل داخ ات الترحي د ونفق ك قواع ى ذل افة إل ة باإلض دد الالئح وتح
  .السلطنة وخارجها

  
نح    بعد االتفاق مع وزارة المالية     ويجوز بقرار من رئيس الوحدة      م

  .زي لشاغلي بعض الوظائف إذا اقتضت طبيعتها ذلك
  

ة أو ظروف أو              رئيس الوحدة    يجوز بقرار من   ): 40(مادة ضيها طبيع دالت تقت نح ب م
  .وفقا للقواعد التي تحددها الالئحةمخاطر الوظيفة أو مكانها وذلك 

  
ادة  د  ) :  41(م ا بع ي يكلف بتأديته ال اإلضافية الت را عن األعم ستحق الموظف أج ي

  .ساعات العمل الرسمية وفقا للقواعد واألحكام التي تقررها الالئحة
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يسترد الموظف النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته طبقا  ):42(مادة

  .لما تبينه الالئحة
  

  .تنظم الالئحة اإلسكان الحكومي والتأثيث) : 43(مادة
  

ـى                  ) :  44(مادة ـة المرق ـة الوظيف ـرر لدرج ـب المق ـة الرات ـى بدايـ ـن يرقـ ستحـق م ي
ذي وصل إل        ه عالوة من عالوات الدرجة              إليهـا أو الراتب ال ه مضافا إلي ي

  . الجديدة أيهما أآبر وال يخل ذلك باستحقاق العالوة الدورية في موعدهـا
  

ادة وم   ) : 45(م انون بمرس ذا الق ب الملحق به درجات والروات دول ال ديل ج ون تع يك
راح من المجلس وأخذ                سلطاني بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقت

  .ةرأي وزارة المالي
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  الفصل الثامنالفصل الثامن
  النقل والندب واإلعارةالنقل والندب واإلعارة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

  
ذلك            ) : 46(مادة يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز اإلداري للدولة، وآ

ن ذات       رى م ى أخ ة إل ن وظيف دة ، وم ل الوح رى داخ ى أخ ة إل ن جه م
ل ال             طبيعة وظيفته با   ان النق لشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة إذا آ

  .يفوت عليه دوره في الترقية أو آان بناء على طلبه
  

تح                      الل باس ك دون اإلخ ه ، وذل ول براتب تفظ للموظف المنق قاقه ويح
  . لدرجة الوظيفة المنقول إليهاالعالوة الدورية المقررة 

    
  .حة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية الموظف المنقول تنظم الالئ) : 47(مادة

  
ة أخرى من نفس درجة                    :  ) 48(مادة ا بعمل وظيف ام مؤقت يجوز ندب الموظف للقي

ي                     ا أو ف وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل به
    .وحدة أخرى إذا آانت حاجة العمل في الوظيفة األصلية تسمح بذلك

ى وحدة أخرى            ويكون الندب    ان إل لمدة ال تزيـد على ستة أشهر إذا آ
  .غير التي يعمل بها

  
ويستمر صرف راتب الموظف المنتدب وجميع مستحقاته المالية من                

ي              المنتدب منها  وحدةال  ، دون أن يخل ذلك باستحقاقه ما قد يكون مقررا ف
د في                  اير جنس أو تزي ة تغ زات مالي ا من مي دب إليه دارها  الوحدة المنت  مق

ة تتحمل الوحدة              ذه الحال على ما يتقاضاه من جهة عمله األصلية ، وفي ه
  .المنتدب إليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها 

  
ا استمرار الموظف     بالوحدة فإذا اقتضت مصلحة العمل     دب إليه  المنت

اريخ اإلعارة من                      ى أن يكون ت ا عل ه إليه اذ إجراءات إعارت بها وجب اتخ
  . األشهر الستة المشار إليهاال نقضاءوم التالي الي
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د    جـوز إعارة الموظف      ي) : 49(مادة ر طريق التعاق ين بغي ـة    المع ه آتابـ ـد موافقت  بع
ـة      ـها الحكوم ساهــم في ـي ت شرآـات التـ ـة أو ال ـدات الحكومي ـى الوح إل

ـن  ـل ع سبـة ال تق مالها%) 25(بن ن رأس ات م ى الحكوم ذلك إل  ، وآ
دة ال تجاوز                ة ، وتكون اإلعارة لم والهيئات والمنظمات العربية واألجنبي

  . أربع سنوات
سبة                 و                         درها االستثناء من ن ي يق يجوز للمجلس في الحاالت الت

  .جاوز أربع سنوات أخرىيالمساهمة ، ومن مدة اإلعارة بما ال 
                                                                

ادة ة   ) :  50(م تحقاق الترقي ة ، واس ة الفعلي دة الخدم ارة ضمن م دة اإلع تحسب م
  .والعالوة الدورية 

  
  .عار إليهايكون راتب الموظف المعار وآافة مستحقاته على الجهة الم): 51(مادة

ين الوحدتين  ويجوز في حالة اإلعارة إلى إحدى الوحدات االتفاق ب                            
ي                ة مستحقاته الت ه وآاف على أن تتحمل الوحدة المعار منها الموظف راتب

  . آان يتقاضاها منها
ي                       ررا ف د يكون مق ا ق ويستحق الموظف المعار في آل األحوال  م

اي ة تغ زات مالي ا من مي ار إليه دة المع دارها الوح ي مق د ف ر جنس أو تزي
 وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة   يتقاضاه من جهة عمله األصلية ،     على ما   

اق                    تم االتف م ي ا ل ا م ادة فيه المعار إليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزي
  .على خالف  ذلك 

يجوز منح المعار إلى غير وحدات الجهاز اإلداري للدولة راتبا                     آما 
  .من الحكومة في الحاالت التي يقدرها المجلس

  
ند الضرورة شغل وظيفة المعار بطريق التعييـن أو الندب بشرط          يجوز ع ) : 52(مادة

رتين أال تقل مدة اإلعارة عن سنة وأال تكون معاملة المعار ماليا وفق            الفق
ه        على أن    من المادة السابقة ،       والرابعة الثانية د عودت شغل الموظف عن ي

ا إذا   ة له ة أخرى معادل ة وظيف ة أو أي ت خالي ه األصلية إذا آان م وظيفت ل
  .تكن خالية

  
  .رئيس الوحدة يصدر قرار النقل أو الندب أو اإلعارة من) : 53(مادة 
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  الفصــــــل التاســـــــعالفصــــــل التاســـــــع
  التدريب والبعثات والمنح الدراسيةالتدريب والبعثات والمنح الدراسية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 العمل على   ن ، ويتعين على الوحدات    التدريب واجب على جميع الموظفي    ) : 54(مادة
اتهم       ع درج د بجمي ق التعاق ر طري ين بغي وظفين المعين دريب الم ت
ات          ومستوياتهم اإلدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلب

في ضوء خطـط التنمية العامة وفي حدود         العمل وخطط وبرامج التدريب     
  .اإلمكانيات المتاحة

  
ا                 تع) :  55(مادة ع فيه رة عمل يتمت دريب فت تبر الفترة التي يقضيها الموظف في الت

ات ،                   ة من واجب ذه الوظيف بجميع مزايا وظيفته ، آما يلتزم بما تفرضه ه
ات                   ه إخالال بواجب ه جهة عمل دريب دون عذر تقبل ويعتبر التخلف عن الت

زم الموظف     سببه  الوظيفة يلت ي               ب ه ف الغ التي أنفقت علي ع المب دفع جمي  ب
  . أحكام هذا القانون في هذه الحالةورة، ويطبق في شأن راتبه وبدالتهالد

  
  .وتنظم الالئحة قواعد وشروط إيفاد الموظف للتدريب

  
ادة ط    ) : 56(م داد خط ة بإع ايير الخاص ة األسس والمع ة المدني ضع وزارة الخدم ت

سنوية  دريب ال دات لالت د   لوح ك بع دة وذل ل وح ل آ ة عم ق وطبيع ا يتف بم
 الوحدات إعداد خططها السنوية للتدريب       هذه ويتعين على ها ،   التنسيق مع 

  .وفقا لتلك األسس والمعايير
  

اريخ                    ) : 57(مادة   ارا من الت ا اعتب رغ له آل من يوفد في بعثة أو منحة دراسية يتف
ام     ي ضوء نظ ا ف ي تقرره دة الت الي وللم يم الع دده وزارة التعل ذي تح ال

  .الدراسة
  

ل                 يحصل الموظف     ) : 58(مادة   ه الكام ى راتب ة أو منحة دراسية عل د في بعث الموف
  .أثناء مدة اإليفاد

ر            :  مكرر) 58(مادة  *  ين بغي يجوز بقرار من رئيس الوحدة إلحاق الموظفين المعين
طريق التعاقد للدراسة داخل السلطنة في الفترة المسائية بإحدى           
ات       ن الجه ا م رف به د المعت ات أو المعاه ات أو الكلي الجامع

ة              المخ ة والمهني أهيلهم في أحد التخصصات العلمي تصة وذلك لت
  التي تقتضيها المصلحة المباشرة للعمل ، على أن تتحمل الوحدة
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دد                            الرسوم الدراسية عن المدة المحددة للدراسة أو المدة التي تم
اويها إليها وبما ال يزيد على رسوم سنة دراسية واحدة أو ما يس     

  .بنظام الساعات المعتمدة في حالة تمديد الدراسة
    

ة       ق بالدراس ي ألح شهادة الت ى ال ف عل صل الموظ م يح    وإذا ل
وم ،      ن رس دة م ه الوح ا تحملت رد م زم ب ا إلت صول عليه للح
ة وزارة         د موافق زام بع ذا االلت ن ه اء م دة اإلعف رئيس الوح ول

  .المالية
  
  

ة أو             يجوز عند الضرورة شغل   ) : 59(مادة ي بعث اده ف ة إيف ة الموظف في حال  وظيف
اد عن    دة اإليف ل م شرط أال تق دب ب ق الن دريب بطري ية أو للت ة دراس منح

  .سنة
ة                    ة ، واستحقاق الترقي ة الفعلي دة الخدم اد ضمن م دة اإليف وتحسب م

    .والعالوة الدورية
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) 115/2007( بالمرسوم السلطاني رقم مكرر) 58(أضيفت المادة 
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  ررــــــــالفصــــل العـاشــالفصــــل العـاشــ
  مواعيـد العمـل واإلجازاتمواعيـد العمـل واإلجازات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

ادة ل ا ) : 60(م اعات العم دد س وزراء ع دد مجلس ال ا  يح بوع وفق ي األس مية ف لرس
  .لمقتضيات المصلحة العامة 

  
اء                 دء وانته د ب ة بمواعي ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدني
  . الدوام في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء

  
ادة ل  ) : 61(م د ساعات العم وزراء تحدي ى مجلس ال د الرجوع إل دة بع رئيس الوح ل

  . ي تتناسب مع األعمال ذات الطبيعة الخاصة في وحدتهالرسمية الت
  

ادة دود      ): 62(م ي ح ستحقها ف ازة ي ه إّال إلج ن عمل ع ع ف أن ينقط وز للموظ ال يج
اإلجازات المقررة بمقتضى هذا القانون ، وطبقا لإلجراءات التي تحددها            

  .الالئحة
  
  ــــ:النحو اآلتييستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب آامل على ): 63(مادة

  .الخامسةحتى )  أ (من يوما لشاغلي وظائف الدرجات ) 48(
  . حتى الثامنةالسادسةيوما لشاغلي وظائف الدرجات من ) 38(
  .يوما لشاغلي باقي الوظائف) 28(

  
ادة  صلحة     ) : 64(م ضيات م سب مقت ـه ح ستحقـة ل ـازة الم ـف باإلج ـع الموظ يتمت

ام ب    ف القي وز للموظ ل وال يج تة    العم ضاء س ل انق ة قب ازة اعتيادي إج
  .أشهر على األقل من التحاقه بالخدمة

  
ازة        نويا بإج ف س ع الموظ ب أن يتمت وال يج ع األح ي جمي وف

ن     دتها ع ل م ـة ال تق سنوي   %) 75(اعتيادي تحقاق ال ن االس ى أن م عل
درها                   ك ألسباب يق ر ذل تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمل غي

ة               ، وال ي  رئيس الوحدة     دد المتبقي جوز أن يجاوز رصيد الموظف من الم
ازة أو   سنتينمن هذه اإلجازة استحقاق    إال في حالة تأجيل أو تقصير اإلج

ع         ى أن يتمت ل ، عل قطعها لضرورة أو ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العم
الموظف باإلجازة أو ما تبقى منها حسب األحوال في وقت الحق من نفس     

  .يليهالعام أو العام الذي 
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للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته االعتيادية  باإلضافة ): 65(مادة 

إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه باإلجازة بما ال 
  .يجاوز خمسة وسبعين  يوما في السنة

  
مله لغير إذا انقطع الموظف عن ع) 145( مع عدم اإلخالل بحكم المادة ):66(مادة

له   مـدة الغيـاب من إجازته االعتيادية إذا آانحسبـتإجازة يستحقها 
إخالل ، وذلك دون  هغيابمدة عن الكامل حرم من راتبه وإال رصيد منها 

  .لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذرًا غير مقبول إذا بالمساءلة اإلدارية
  

 العطلة األسبوعية وآذلك للموظف الحق في إجازة براتب آامل عن أيام): 67(مادة
عن عطالت األعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديد مواعيدها 

  . قرار من رئيس المجلس
  

ـة          ): 68(مادة إذا اقتضت مصلحـة العمــل عــدم تمتــع الموظــف بالعطلــة األسبوعيـ
ام        ا بأي ضه عنه ب تعوي مية وج بات الرس اد أو المناس الت األعي أو عط

ه           راحة بدي  ومين من راتب داره راتب ي لة في وقت الحق أو ببدل نقدي مق
ا بتكليف من  ل خالله ه بالعم ون قيام وم شريطة أن يك ل ي ل عن آ الكام

  . أو من يفوضهرئيس الوحدة
  
  ـ:ال يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد اآلتية) : 69(مادة
  

ة   المدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة درا        )     أ   سية أو دورة تدريبي
    .تسعة أشهـر إذا زادت المدة على

    .المدة التي يقضيها في إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب)              ب
    .مدة تنفيذ عقوبة السجن)              ج 
                        .مدة اإلعارة إلى غير وحدات الجهاز اإلداري للدولة)                د
  .مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ثالثة أشهر إذا قضي بإدانته)              هـ
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دي                  ) : 70(مادة دل نق ه ألي سبب من األسباب ب يصرف للموظف الذي تنتهي خدمت

ة المستحقة         ه االعتيادي ه            عن رصيد إجازات اء خدمت اريخ  انته ى ت ه حت ل
تحقاق  صى اس د أق نتين بح ان عس إذا آ ا ، ف ا راجع صوله عليه دم ح

  .لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن آامل رصيده
ذي يتقاضاه الموظف     ب ال ى أساس الرات دي عل دل النق ويصرف الب

  .عند ترآه الخدمة
  

ادة دريب    ) : 71(م دريس والت ات الت ضاء هيئ ة ألع ازة االعتيادي د اإلج ون مواعي تك
  .الئحةوالوظائف المرتبطة بها طبقا لما تقرره ال

  
ة             يستحق الموظف في حالة المرض     ) :72(مادة رار من الجهة الطبي نح بق إجازة تم

  ـ:المختصة على النحو اآلتي
  

  .إجازة براتب آامل لمدة ال تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة) أ 
ازة          في حالة المرض    ) ب نح الموظف إج ستوجب م ى      التي ت د عل دة تزي لم

  ـ: في الحدود التاليةسبعة أيام ، تكون اإلجازة
  .ـ ستة أشهر براتب آامل

  .ـ ستة أشهر بثالثة أرباع الراتب وآامل البدالت
  

ل خمس سنوات تحسـب              ازة المرضية آ ويستحق ذلك النوع من اإلج
ام                ـة أي ى سبع ـد عل ازة     ،  من تاريخ أول إجازة مرضية تزي وإذا آانت اإلج

ب    نح برات ل فتم ابة عم ن إص ة ع دة  المرضية ناتج د بم ل ودون التقي آام
  .السنوات الخمس

  
د               ي البن ا ف دون ) ب(وإذا انتهت اإلجازة المرضية المنصوص عليه

ة             أن يشفى الموظف عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكاني
  .أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته، أو عدم لياقته صحيا
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فقرة األخيرة من المادة السابقة ، يمنح الموظف استثناء من حكم ال): 73(مادة 
المريض بأحد األمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار 
من المجلس باالتفاق مع وزارة الصحة إجازة مرضية بنصف الراتب 
وآامل البدالت إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام 

ه وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة ، بعمله أو بعمل يناسب حالت
أو تثبت عدم لياقته صحيًا بعجزه عن القيام بأي من ذلك بقرار من هذه 

  .الجهة
   

ازة ـــى اإلجـف علـوظـول المـة بحصـراءات المتعلقــة اإلجــين الالئحـتب ):74(مادة
  .المرضية ونظام العالج سواء داخل السلطنة أو خارجها

  
 للموظف في حالة المرض الحق في االستفادة من اإلجازة االعتيادية إذا ):75(مادة

له رصيد منها ، سواء آان ذلك خالل مدة اإلجازة المرضية أو عند  آان
  .انتهائها

  
ال يعتد باإلجازة المرضية للموظف إذا وقعت آلها أثناء أية إجازة أخرى ) : 76(مادة

 المرضية في نهاية اإلجازة له بها ، وإذا وقع جزء من اإلجازة مصرح
  .المصرح بها اعتبرت المدة التي تزيد على تلك اإلجازة إجازة مرضية

  
ة         استحق الموظف   أما إذا    ه باإلجازة االعتيادي إجازة مرضية قبل قيام
  . اإلجازة إلى وقت آخربهذه  ، أجل قيامهالمصرح بها

  
ازة    من يفوضه    أو  يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيس الوحدة       ):77(مادة  إج

  .أيام في السنةخمسة براتب آامل لمدة 
ذر                 ام أخرى لع ا ال يجاوز خمسة أي                              ويجوز منح الموظف م

  .خارج عن إرادته يقدره رئيس الوحدة
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 إلى بيت يستحق الموظف إجازة خاصة براتب آامل ألداء فريضة الحج): 78(مادة 
تمنح هذه اإلجازة مرة و لمدة ال تزيد على عشرين يوما ، اماهللا الحر

  .واحدة طوال مدة خدمته في الحكومة
  

ازة         دة إج دة الزائ سب الم دة تح ك الم ف تل اوز الموظ ة تج ي حال        وف
  .  رصيد منها ، وإال اعتبرت إجازة بدون راتبلهاعتيادية إن آان 

  
ادة وفى   ) : 79(م ي يت ة الت ستحق الموظف ات دة     عنه ة للع ازة خاص ا إج  زوجه

انون األحوال الشخصية           ا في ق ة     براتب آامل    المنصوص عليه دة أربع  لم
  .أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة

  
والدة              ) : 80(مادة د ال ـل وبع ا قب ـرة م ك  تمنح الموظفـة إجازة خاصـة لتغطيـة فت   وذل

ى خمس        ن يوما براتب آامل   ي خمس ةمدل د عل دة     مرات   وبما ال يزي   طوال م
  .الخدمة في الحكومة

  
ة               خاصة  إجازة تمنح الموظفة ) : 81(مادة ى سنة لرعاي د عل دة ال تزي  بدون راتب لم

ا خالل                  طفلها دم بطلب الحصول عليه ازة أن تتق  ، ويشترط لمنح هذه اإلج
  .وأال تكون معينة بطريق التعاقدانتهاء إجازة الوالدة سنة من تاريخ 

  
ادة ذي اجت) : 82(م ستحق الموظف ال ازةي ار إج رة االختب دون راتب   خاصة از فت ب

ة أو                  ـة أو دورة تدريبي ـة دراسي ة أو منح لمرافقة زوجه إذا أوفـد في بعث
نح      إجازة دراسية أو انتدب أو أعيـر أو نقل خارج السلطنة          شترط لم  ، وي

هذه اإلجازة أال يكون الموظف معينًا بطريق التعاقد ، وأال تقل مدتها عن              
ذي              ستة أشهر وأن يتق    اريخ ال ل شهر من الت دم بطلب الحصول عليها قب
  .يحدده للقيام بها

  
دد أخرى إّال                           دة أو م ازة لم ذه اإلج ى ه وال يجوز طلب الحصول عل

بعد انقضاء مدة في العمل مساوية لمدة آخر إجازة حصل عليها الموظف            
  .وفق هذه المادة
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ة         يمنح الموظف الذي يختار للمشا    ) :  83(مادة شطة الرياضية أو الثقافي رآة في األن
ازة خاصة براتب             السلطنة داخل أو خارج   االت الرسمية إج  أو في االحتف

  .آامل طبقا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة
  

ا           يجوز منح الموظـف   ) : 84(مادة إجازة خاصـة براتب آامل لمدة خمسة عشر يوم
سلطنة   ـارج ال الج  خ ريض للع ـة م ة    ، لمرافق ا لمرافق وز منحه ا يج آم

ة المختصة ضرورة               مريض للعالج داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبي
ان   ، فإذا جاوز العالج المدة     ذلك   ذآورة آ ازة      الم د اإلج رئيس الوحدة م ل

    . لمدة ال تزيد على ثالثين يوما أخرى
ـة         ازة اعتيادي دة إج فإذا زادت المـدة على ذلك ، حسبت المدة الزائ

    .آان للموظـف رصيد منها وإال اعتبـرت إجازة بدون راتـبإن 
ًا بطريق               ذآورة أال يكون الموظف معين    ويشترط لمنح اإلجازة الم

  .اقد ، على أن تنظم الالئحة ضوابط منح هذه اإلجازةالتع
  

دون               ) : 85(مادة ازة خاصة ب نح الموظف إج يجـوز ألسباب يقدرها رئيس الوحدة م
 على سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات طوال           راتب لمدة ال تزيد   

ا بطريق             مدة خدمته   ، ويشترط لمنح هذه اإلجازة أّال يكون الموظف معين
  . التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منحه اإلجازة المذآورة 

  
ادة ة الموظف  ) : 86(م غل وظيف ضرورة ش د ال وز عن نح يج ذي م ازة  خاصة ال إج

ق التع ب بطري دون رات ن   ب ازة ع دة اإلج ل م شرط أال تق دب ب ـن أو الن يي
نة،  ى أن س ت     عل لية إذا آان ه األص ه وظيفت د عودت ف عن شغل الموظ ي

    .خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة لها إذا لم تكن خالية
الوة    تحقاق الع ة واس ة الفعلي دة الخدم ازة ضمن م دة اإلج                  وتحسب م

  .الدورية والترقية
  

د       يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظـف       : )87(مادة  المعين بغير طريق التعاق
ل            الذي  يرغب في الدراسة على نفقته الخاصـة إجازة دراسية براتب آام

  ـ:للحصول على المؤهالت العلمية التالية أو ما يعادلها
  .ــ  درجة الماجستير أو الدآتوراه
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  .ــ  درجة البكالوريـــــوس
  . بعد درجة البكالوريوسةبلوم لمدة ال تقل عن سنــ  د

  .إتمام الشهادة العامةــ  دبلوم لمدة ال تقل عن سنة بعد 
نح  روط م ة ش دد الالئح ذهوتح ازة ه ي  * ،  اإلج ه يجب ف ى أن عل

ة            جميع األحوال أن تكون الدراسة في أحد التخصصات العلمية والمهني
  .التي تقتضيها مصلحة العمل المباشرة

  
إجازة براتب آامل ألداء االمتحان بما ال يجاوز المدة  يستحق الموظف ) : 88(مادة

    . لذلكالالزمة
  

  .وتحدد الالئحة شروط منح هذه االجازة 
  

ادة يس        ) : 89(م ة رئ ية ، بموافق ازة المرض دا اإلج ا ، ع ازات بأنواعه نح اإلج تم
راءات الالز  ة اإلج ين الالئح ب الموظف ، وتب ى طل اء عل دة بن ة الوح م

  .لمنح اإلجازات
  

واد                     ي الم ا ف صوص عليه ازات المن دا اإلج ا ع ) 87 ، 85 ، 84(وفيم
  .يجوز لرئيس الوحدة التفويض في االختصاص بمنحها

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م    *  سلطاني رق وم ال افته بالمرس م إض اريخ  ) 115/2007(ت صادر بت ال

  .م7/11/2007
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  الفصل الحادي عشـرالفصل الحادي عشـر
  للــــــات العمــات العمــــــــابـابـــــــإصإص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



  

  
    ـ:في تطبيق أحكام إصابات العمل يقصد بـ ) : 90(مادة

  ـ:إصابة العمل ) 1
د األ ابة بأح ةاإلص راض المهني ة  أوم راض المزمن د األم  بأح

ل ، أو     سبب العم ت ب ى آان صية مت ع   والمستع ادث يق ة ح ابة نتيج اإلص
    .للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه

ا  ويصدر بتحديد األمراض     اق         المشار إليه رار من المجلس باالتف  ق
    .مع وزارة الصحة 

ن  ة ع ابة الناتج ل أو اإلص اء العم اة أثن ر الوف اد أو وتعتب  اإلجه
اإلرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط التي يصدر بها            

اق مع وزارة الصحة            م         ، قرار من المجلس باالتف ر في حك إصابة   ويعتب
  ــ :العمل

ه أو     ) أ  رة عمل ه لمباش رة ذهاب الل فت ف خ ع للموظ ادث يق ل ح آ
    .عودته منـه

ام الموظف ) ب سبـب قي ـع ب ـي تق ـة الت درء أو إسعاف أو اإلصاب ب
حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول دون وقوع          

    .ضرر لممتلكات الدولة
    .آل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها ) ج

  :المصـــاب ) 2
    .آل موظف أصيب بإصابة عمل

  :العجز الكامل المستديم ) 3
ين                 ين الموظف وب آل عجز من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة ب

د    مزاو ا أو فق دا آلي صر فق د الب االت فق ه ، آح ال وظيفت ه ألعم لت
االت   دة ، وح دة أو ساق واح د ذراع واح ساقين أو فق ذراعين أو ال ال
ي        صية الت ة والمستع راض المزمن االت األم ة ، وح راض العقلي األم

    .يصدر بتحديدها قرار من المجلس باالتفاق مع وزارة الصحة
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  :تديم العجز الجزئي المس) 4

درة   ن ق ستديمة م صفة م ل ب نقص أو يقل أنه أن ي ن ش ز م ل عج آ
  .الموظف على مزاولته ألعمال وظيفته

  
  :العجز المؤقت ) 5

العجز الكامل أو الجزئي الذي يضطر الموظف للغياب عن عمله أو           
  .يقلل من مقدرته على مزاولته ألعمال وظيفته بصفة مؤقتة

ستحق الموظف المصاب ال      ) : 91(مادة ة              ي رره الجهة الطبي ا تق ا لم الزم وفق عالج ال
  .المختصة في هذا الشأن

  
 المنصوص عليه في المادة تعويض إصابة العملال يستحق الموظف ) : 92(مادة

  ـ:في الحاالت اآلتية ) 94(
  

  .إذا آانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا) أ
  
صود ) ب احش ومق لوك ف سبب س ابة ب دثت اإلص ب إذا ح ن جان م

    ـ: ويعتبر في حكم السلوك الفاحش والمقصود،الموظف
  .آل فعل يأتيه تحت تأثير الخمر أو المخدرات) 1(
  
  .آل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية) 2(

  
  
ـادة ل ال تحسب    ) : 93(م ب آام ية خاصة برات ازة مرض صاب إج نح الموظف الم يم

ازة      ضمن إجازاته المرضية إذا نشأ عن اإلصابة عجز مؤق          دأ اإلج ت ، وتب
ه               ستقر حالت م ت ا ل ة عشر شهرا م من تاريخ اإلصابة ولمدة أقصاها ثماني

  . عجزا دائما آليا أو جزئيابثبوت عجزهقبل ذلك بشفائه أو 
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ادة رض    ): 94(م سابقة يع ادة ال ي الم ا ف شار إليه ازة المرضية الم ت اإلج إذا انته
ام الموظف        األمر علـى الجهـة الطبيـة المختصـة لت      ة قي قرير مدى إمكاني

بعمله أو إنهاء خدمته مع تعويضه عن إصابة العمل على أساس العجز              
  .المستديم الكلي أو الجزئي

  
 أن العجـز الناتج عن اإلصابة عجز  المختصةإذا قررت الجهة الطبية): 95(مادة

مستديم آلي أو جزئي فعليها تقدير درجة العجز، ويستحق الموظف في 
  .حالة التعويض المقررهذه ال

  
ادة ستديم    ): 96(م دني الم شويه الب ن الت ضا ع صاب تعوي ف الم ستحق الموظ ي

ا الجهة            ة التي تقرره سبة المئوي ى أساس الن الناشئ عن اإلصابة عل
  .الطبية المختصة

  
ا           ): 97(مادة   ار إليه يستحق الموظف المعار تعويض إصابة العمل من الجهة المع

ذه الجهة ال            متى حدثت اإلصابة خالل      ام ه ان نظ إذا آ ه ،ف رة إعارت  فت
ا ،                    ار منه ا تمنحة الجهة المع ل مم ضًا أق رر تعوي يقرر تعويضًا أو  يق

   .منح التعويض أو الفرق ـ حسب األحوال ـ من هذه الجهة 
  

إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهني بعد انتهاء خدمته تلتزم ): 98(مادة
ذا القانون متى ـه هـ بالحقوق التي يكفلها لاـل بهـان يعمـي آـدة التـالوح

أن المرض يعود إلى فترة خدمته  المختصة قررت الجهة الطبية
بالحكومة، حتى ولو زاول بعدها عمال آخر شريطة أال يكون هذا 

  .عن هذا العمل المرض ناشئا 
  

ادة ى     ): 99(م ستحق عل ويض الم وزع التع اة الموظف ي ابة وف ن اإلص شأ ع إذا ن
  .قانون األحوال الشخصيةفقا ألحكام الورثة و

  
ه ألي                 ):100(مادة ى التعويض المستحق عن اإلصابة أو تحويل ال يجوز الحجز عل

  .شخص آخر
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ادة ابة        ):101(م ن اإلص شأ ع ي تن ف الت وق الموظ ة بحق ام الخاص ل األحك ال تخ
انون معاشات  ام ق د وأحك ه بمقتضى قواع شأ ل ي تن ه األخرى الت بحقوق

  .بعد الخدمة مات آفاـومك
  
  

دير قيمة            ):  102(مادة تبين الالئحة اإلجراءات الالزمة إلثبات اإلصابة ، وآيفية تق
  .التعويض المستحق صرفه للموظف المصاب أو ورثته
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  ـي عشـــــرـي عشـــــرــــالفصــــــل الثانـالفصــــــل الثانـ
  ننــــــوظفيـــــوظفيــــــــــات المـات المــــــواجبـــواجبـــ

  عليهـمعليهـمورة ورة ــواألعمـال المحظـواألعمـال المحظـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



  

ادة ا  :)103(م واطنين تحقيق ة الم دفها خدم ا ه ائمين به ة تكليف للق ائف العام الوظ
انون     ذا الق ام ه اة أحك ى الموظف مراع ب عل ة ، ويج صلحة العام للم

    ـ:، ويجب عليه بصفة خاصة  وغيره من القوانين واللوائح 
    .فسه بالعمل المختص به ، وأن يؤديه بدقة وأمانةأن يقوم بن) أ 
سلك في تصرفاته المسلك                 ) ب ة ، وأن ي ة الوظيف أن يحافظ على آرام

    .الالئق بها
ده الرسمية  ) ج زام بمواعي ل ، وااللت ي العم ام ف ى االنتظ افظ عل أن يح

ة           ى أن   وأن يخصص وقت العمل الرسمي ألداء واجباته الوظيفي عل
    .قواعد التي تكفل ذلك يضع رئيس الوحدة ال

ك في حدود                 ) د   أن ينفذ آل ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ، وذل
    .القوانين واللوائح والنظم المعمول بها

ا    ه آم صدر من ي ت ر الت سؤولية األوام يس م ل رئ ل آ ويتحم
    .يكون مسؤوال عن سير العمل في حدود اختصاصه

ـ ا ) ه ة بم وال الدول اق أم ي إنف د ف ة أن يتقي ه  تفرضه األمان ا يوجب وم
    .الحرص عليها 

  .أن يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها) و 
  

  ـ:يحظر على الموظف اآلتي) : 104(مادة 
  

ة إّال إذا            ) أ   الجمـع بيـن وظيفته وأية وظيفة أخرى بالجهاز اإلداري للدول
صفة م  ة أخرى ب اء وظيف ه بأعب ة تكليف ة اقتضت المصلحة العام ؤقت

  .بمقابل ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها الالئحة
  
ا        ) ب إفشـاء األمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا آانت سرية بطبيعته

أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك ، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء            
  .العالقة الوظيفية
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قاويل الكاذبة واإلشاعات التي تمس        القيام أو االشتراك في ترويج األ     ) ج

  .أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها
  
ه ) د  ال وظيفت ات تتصل بأعم ات أو بيان صريح أو معلوم أي ت اإلفضاء ب

ه                 ان مصرحا ل عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إال إذا آ
  .بذلك من السلطة المختصة

  
ـ صحف أو غيره  )  ه ي ال صريح ف شر أو اإلدالء بت ااالن ه   بم ب علي  يترت

  ـ:اإلضرار بالمصلحة العامة للدولة ، وعلى األخص ما يأتي
  

  . ـ  عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية1
  . ـ  إساءة العالقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى2
  . ـ  إساءة العالقات بين المواطنين3

  
ة  اإلهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق الما  ) و   لي

  .للدولة
  

  .القيام بأي نشاط سياسي محظور) ز 
  

ل دون إذن ) ح  ان العم يم اجتماعات داخل مك ي تنظ يم أو االشتراك ف تنظ
  .من السلطة المختصة

  
  .استغالل وظيفته لتحقيق أغراض شخصية) ط 

  
ه أو رؤسائه أو ضد أحد                  ) ي   تقديم أية شكوى آيدية ضد أحد من زمالئ

  .ة التي يعمل بها أو في وحدة أخرىالمسئولين سواء في الوحد
  
ى            ) ك أثير عل ا ت وع ، يكون له ة من أي ن أة أو عمول ة أو مكاف قبول هدي

  .قيامه بواجبات وظيفته
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ادة  ى الموظف) : 105(م ـعل ا   ـ ة قانون ة المخول ن الجه ب م ى طل اء عل ـ بن دم ـ  أن يق

ا أو      إقرارا يتضمن بيانات بجميع األموال المنقولة والعقاري        ة التي يمتلكه
راد أسرته  رد من أف ه سواء باسمه أو باسم أي ف ي حيازت ون ف ي تك الت
ك                والتي تشمل الزوجة واألوالد القصر، وأن يكشف عن الطرق التي تمل

  .أو حاز بها األموال المشار إليها أو مصادر ملكيته أو حيازته
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  الفصــل الثالث عشـرالفصــل الثالث عشـر
  ةةــــــة اإلدارية اإلداريــــــــالمساءلالمساءل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

ادة ورات       ) :  106(م ب المحظ سؤوليات أو يرتك ات والم ل بالواجب ف يخ ل موظ آ
ضى         ى مقت رج عل ه أو يخ انون والئحت ذا الق ي ه ا ف صوص عليه المن
ة                     ه أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرام ال وظيفت الواجب في أعم

  .)116(المادة عاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الوظيفة ، ي
ويعفى الموظف من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة آان تنفيذا          
ى    ة إل ه آتاب ن تنبيه الرغم م سه ب ن رئي ه م در إلي وب ص ر مكت ألم

  .المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر األمر وحده
  

  . عن خطئه الشخصيوال يسأل الموظف مدنيا إّال
  

ادة ة       ) :  107(م ه آتاب ق مع د التحقي ف إّال بع ى الموظ ة عل ع عقوب وز توقي ال يج
وسماع أقواله ، وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع            

  .العقوبة مسببا
  

ى             ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة عل
ة       أن يثبـت مضمونـه فـي القـرا     ر الصـادر بتوقيع العقوبة وفي هذه الحال

ـب               ـدة  لال يجـوز أن تزيـد العقوبـة علـى اإلنـذار أو الخصـم مـن الـرات مـ
  . ثالثة أيام

  
ادة د مضي   ) : 108(م ة بع ة عن مخالف ود بالخدم ساءلة الموظف الموج وز م ال تج

شكل     ة ت ت المخالف ك إذا آان ع ذل ا ، وم اريخ وقوعه ن ت نوات م الث س ث
دعوى    جري سقوط  ال مة جنائية فال يسقط الحق في المساءلة اإلدارية إّال ب

  .العمومية
  

ادة ن     ) : 109(م راء م أي إج سابقة ب ادة ال ي الم ا ف صوص عليه دة المن ع الم تنقط
داء        ، إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاآمة       وتسري المدة من جديد ابت

  .من آخر إجراء
ه       وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع       المدة بالنسبة ألحدهم يترتب علي

ة               د اتخذت ضدهم إجراءات قاطع انقطاعها بالنسبة للباقين  ولو لم تكن ق
شأن   ذ ب راء اتخ ر إج اريخ آخ ن ت د م ن جدي دة م سري الم دة ، وت للم

  .المخالفة
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 أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن             أو من يفوضه   لرئيس الوحدة ): 110(مادة

ل إذا اقت ه العم رف راتب تمرار ص ع اس ك م ق ذل صلحة التحقي ضت م
رار                 ة أشهر إّال بق الكامل، وال يجوز أن تمتد فتـرة الوقـف ألآثر من ثالث
من مجلس المساءلة المختص، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يقرر           
ـه      وقف صرف نصف راتبـه ، فـإذا بـرئ الموظـف أو حفـظ التحقيـق مع

صم من الراتب بما ال يجاوز خمسة أيام صرف          أو عوقب باإلنذار أو الخ    
  .إليه ما يكون قد أوقف من راتبه

  
ه                      ):111(مادة ا عن عمل ر موقوف ة قضية يعتب ى ذم ا عل آل موظف يحبس احتياطي

م      ق أو ل ظ التحقي إذا حف ه ، ف صف راتب ف صرف ن سه ، ويوق دة حب م
  .يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه

   
ن تنفيذا لحكم جزائي يعتبر موقوفا عن عمله مدة آل موظف يسج ):112(مادة

سجنه ، ويحرم من راتبه الكامل عن هذه المدة ، وذلك دون اإلخالل 
  ).149 ، و/ 140(بحكم المادتين 

  
                   وإذا ثبت أن الموظف يعول أحدا ممن تلزمه نفقتهم وأن راتبه هو 

زارة التنمية مصدر معيشتهم الوحيد وذلك بموجب شهادة من و
االجتماعية ، صرفت الوحدة لهم بالطريقة التي تحددها الالئحة نصف 
راتبه الكامل ، على أن يقسم بينهم بالتساوي حال تعددهم، وذلك إلى أن 

  .)و/ 140(يصدر قرار بإنهاء خدمته أو عودته إلى عمله وفقا للمادة
  

ائي في                ): 113(مادة   ر نه ي غي م جزائ ة     آل موظف يصدر ضده حك ة أو جريم جناي
رف        ف ص ه ويوق ن عمل ًا ع ر موقوف ة ، يعتب شرف أو األمان ة بال مخل
م يقض                      ة أول إذا ألغيت العقوب ًا ، ف م نهائي ى يصير الحك نصف راتبه حت

  .بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه
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  جنائي ، فال يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلقاتهامإذا وجه للموظف ): 114(مادة

المحكمة المختصة، وال يمنع من   نهائي إّال بعد صدور حكمذا االتهامبه
  .الحكم بالبراءة من المساءلة اإلدارية إذا توافرت أرآانها

  
ة  ه القاطع ي حجيت م الجزائ ون للحك ساءلة   ويك د الم وز عن ال يج ، ف

  .اإلدارية مناقشة الحكم أو أسبابه أو قبول أية بينة ضده
  

تكون المساءلة اإلدارية وتوقيع الجزاء ) 117(كم المادة مع مراعاة ح): 115(مادة
من اختصاص المجلس المرآزي للمساءلة اإلدارية أو مجلس المساءلة 

 التي وقعت فيها المخالفة حتى ولو آان الموظف بالوحدةاإلدارية 
  . أخرىلوحدةالمخالف تابعا وقت المساءلة أو المجازاة 

  
  ـ:عها على الموظفين هيالعقوبات الجائز توقي ):116(مادة

  
  .اإلنذار) أ 
  .الخصم من الراتب لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر في السنة) ب
  .الحرمان من العالوة الدورية) ج
  .خفض الراتب في حدود عالوة)  د
استحقاقه الراتب الخفض إلى الوظيفة والدرجة األدنى مباشرة مع ) ـه

عالوات وبدالت الدرجة الذي وصل إليه في الدرجة التي خفض منها و
  .التي خفض إليها

الخفض إلى الوظيفة والدرجة األدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب ) و
الذي آان يتقاضاه قبل الترقية إلى الدرجة التي خفض منها وعالوات 

  .وبدالت الدرجة التي خفض إليها
  .اإلحالة إلى التقاعــد) ز
  .الفصل من الخدمــة) ح
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لرئيس الوحدة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة اإلنذار أو الخصم من  ):117(مادة

الراتب لمدة ال تزيد على ثالثين يوما في السنة وبما ال يجاوز عشرة أيام 
 لم تكن هناك شبهة جنائية فيما هو منسوب وذلك إذافي المرة الواحدة 

    .ائياإلى الموظف تستوجب إحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه جن
رئيس        رئيس      ويجوز لرئيس الوحدة تفويض ال ى أو ال  المباشر األعل

سيطة    ات الب ي المخالف صرف ف ق بالت ا يتعل ق   فيم ظ التحقي ك بحف أو وذل
ام                 ة أي توقيـع عقوبـة اإلنـذار أو الخصم من الراتب  لمدة ال تزيد على ثالث

  .في المرة الواحدة وبما ال يجاوز خمسة عشر يوما في السنة
  

ى رئيس الوحدة خالل           ويكو ا إل ن التظلم من العقوبات المشار إليه
 على أن يتم البت في      ثالثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بقرار العقوبة       

دة                   ذه الم ر انقضاء ه اريخ تقديمه ، ويعتب ًا من ت ين يوم التظلم خالل ثالث
ي              ، دون بت في التظلم بمثابة رفضه       رار ف ر الق ع األحوال يعتب ي جمي  وف

  . التظلم نهائيًا شأن
  

،  من ثالثة أعضاء من بينهم الرئيسمجلس المساءلة اإلدارية يشكل ): 118(مادة
ويشترط أن ال تقل وظيفـة رئيس المجلس عن مدير عام وأن ال تقل 
  . درجة عضو المجلس عن درجة الموظف المحال إلى المساءلة اإلدارية

  
في الوحدة ، ويصدر بتشكيل المجلس      ويجوز تشكيل أآثر من مجلس                        

نهم              قرار من رئيس الوحدة على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أي م
ام                رار نظ ذا الق محل من يتعذر حضوره من األعضاء األصليين ، ويحدد ه

  .العمل بالمجلس وأمين سره 
  

  ـ:يختص مجلس المساءلة اإلدارية باآلتي): 119(مادة
  
ظف أو مد مدة اإليقاف عن العمل طبقا لحكم النظر في إيقاف المو) أ 

  . بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون )110(المادة 
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 بالنسبة )116(توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة ) ب
إلى شاغلي الوظائف المذآورة في البند السابق ، عدا العقوبات التي 

  . لوحدة يختص بتوقيعها رئيس ا
  
تص         ي يخ ات الت ن العقوب ع أي م بة توقي س مناس وإذا رأى المجل

راه           ا ي بتوقيعها رئيس الوحدة أحال األوراق إليه بقرار مسبب ليتخذ م
  ) .117(مناسبًا وفقًا للمادة 

  
يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة اإلدارية إلى المجلس المرآزي ): 120(مادة

  .ثالثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرارللمساءلة اإلدارية خالل 
  

يشكل المجلس المرآزي للمساءلة اإلدارية من ثالثة أعضاء من ): 121(مادة
شاغلي وظائف الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس ، ويصدر بتشكيله 

 على أن يتضمن أعضاء قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية
 حضوره من األعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر

  .األصليين 
  

  .ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره 
  

    ـ:يختص المجلس المرآزي للمساءلة اإلدارية باآلتي): 122(مادة
النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجالس المساءلة اإلدارية ) أ 

    . نهائية في شأن هذه التظلمات وتكون قراراته
إيقاف الموظف أو مد مدة اإليقاف عن العمل طبقا لحكم النظر في   ) ب

    . حتى الثانية) أ(بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة ) 110(المادة 
على ) 116(توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة ) ج 

  .الوظائف المذآورة في البند السابقشاغلي 
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لصادرة في التظلمات من قرارات مجالس المساءلة فيما عدا القرارات ا): 123(مادة
 يكون التظلم من قرارات المجلس المرآزي للمساءلة اإلدارية ،اإلدارية

إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية خالل ثالثين  يوما من تاريخ إخطار 
التظلم أو إلغاء القرار رفض الموظف بالقرار ، ولرئيس المجلس 

 خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم ديلهالصادر بتوقيع العقوبة أو تع
التظلم ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه، 

    .وفي جميع األحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيًا 
يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس المساءلة المختص من رئيس ) : 124(مادة 

 قرار يتضمنرورة ، على أن أو من يفوضه في حاالت الضالوحدة 
     . الموظفإلىبيانا محددا باألفعال المنسوبة اإلحالة 

ويعتبر الموظف محاال إلى المساءلة اإلدارية من تاريخ صدور هذا             
    .القرار 

ددة     سة المح اريخ الجل ة وت رار اإلحال ف بق ار الموظ ين إخط ويتع
    .لمساءلته قبل سبعة أيام على األقـل

 إحالة الموظفين الذين يتبعون وحدات مختلفة المتهمين بارتكاب تكون): 125(مادة
 بقرار من ،مخالفة أو مخالفات مرتبطة إلى مجلس المساءلة المختص

رئيس الوحدة التي وقعت بها المخالفة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات 
    .األخرى

مرتبطة  تكون مساءلة الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات ):126(مادة
وحتى الثانية أمام ) أ ( متى آان بينهم أحد شاغلي وظائف الدرجة 

  .المجلس المرآزي للمساءلة اإلدارية 
  

ال تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إّال بحضور جميع أعضائه ): 127(مادة
  .وتصدر القرارات بأغلبية األصوات

  
التحقيقات وسماع لمجلس المساءلة أن يجري ما يراه الزما من ): 128(مادة

  . يرى وجها لسماع أقوالهمنالشهود الذي
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على عضو مجلس المساءلة التنحي إذا قام به سبب يوجب ذلك،  ):129(مادة
وللموظف المحال إلى المساءلة اإلدارية أو المتظلم من قرارات مجلس 
المساءلة اإلدارية حق االعتراض على أي عضو من أعضاء المجلس 

هناك سبب يوجب ذلك ، وعلى رئيس الوحدة أو رئيس مجلس إذا آان 
فإذا قبل الخدمة المدنية حسب األحوال أن يفصل في هذا االعتراض، 

 العضو ، حل عضو من األعضاء االحتياطيين ىنحـ أو تاالعتراض
  .محله

  
إذا رأى مجلس المساءلة أن األفعال المنسوبة إلى الموظف تشكل  ):130(مادة

وجب إبالغ رئيس الوحدة بذلك إلحالة الموظف إلى الجهة جريمة جنائية 
    .المختصة

  
توقف إجراءات المساءلة اإلدارية في األحوال التي يتقرر فيها إحالة ): 131(مادة

 إلى أن يصدر حكم نهائي من ، وذلكالموظف إلى المحاآمة الجزائية
المحكمة المختصة ، وتعاد األوراق بعد ذلك إلى مجلس المساءلة 

  .اإلدارية التخاذ ما يلزم نحو مساءلة الموظف 
  

  .تنقضي المساءلة اإلدارية بوفاة الموظف المحال إلى المساءلة): 132(مادة
  

ال يمنع انتهاء خدمة الموظف ألي سبب من األسباب ـ عدا الوفاة ـ من ): 133(مادة
االستمرار في مساءلته إداريا إذا آان قد بدئ في التحقيق معه قبل 

  .اء مدة  خدمته انته
  

ا ضياع حق من                    ي يترتب عليه ة الت ات المالي ويجوز في المخالف
م     و ل ى مجلس المساءلة المختص ول ه إل ة العامة إحالت حقوق الخزان
ك خالل ثالث                     ه ، وذل اء خدمت ل انته ه قب دئ في التحقيق مع د ب يكن ق

  .سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة 
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لة الموظف الذي انتهت خدمته في الحاالت المنصوص تكون مساء) : 134(مادة
عليها في المادة السابقة أمام مجلس المساءلة الذي آان يختص 
بمساءلته وقت وقوع المخالفة ، ومع عدم اإلخالل باسترداد األموال 
التي قد تسبب في ضياعها على الدولة ، توقع عليه عقوبة مالية ال 

  .في الشهر الذي وقعت فيه المخالفةتجاوز الراتب الذي آان يتقاضاه 
     ويكون التظلم من قرار العقوبة وفق األحكام المنصوص عليها في 

  .حسب األحوال) 123 ، 120(المادتين 
  

" هـ ، و"إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين عند توقيع  ):135(مادة
ة يستحق الموظف عالوات وبدالت درجة الوظيف" 116"من المادة 

 في هذه هالتي خفض إليها بمراعاة شروط استحقاقها ، وتحدد أقدميت
الوظيفة على أساس أقدميته السابقة مضافا إليها المدة التي قضاها في 
الوظيفة التي خفض منها ، على أن يكون ترتيب أقدميته بين شاغلي 

  .الوظيفة التي خفض إليها وفقا للقواعد التي تحددها الالئحة
  

    ـ:تمحى العقوبات التي توقع على الموظف بانقضاء المدد اآلتية: ) 136(مادة
ـدة ال               :  ستة شهور ) أ   ـب لمـ ـن الراتـ ـذار أو الخصـم م ـي اإلن ـي حالت فـ

  .تجـاوز خمسة أيام
  .في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيـد على خمسـة أيـام: سنــــــــة ) ب
  .خـرىبالنسبة إلى العقوبات األ: سنة ونصف ) جـ

  
يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون ) 137(مادة

، وذلك بناء على طلب الموظف إذا بقرار من لجنة شئون الموظفين 
 وذلك من واقع ،تبين لها أن سلوآه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان

ديه الرؤساء تقارير تقويم األداء الوظيفي السنوية وملف  خدمته وما يب
    .عنه

اغلي     ى ش ة عل ات الموقع و العقوب تم مح ة  وي ائف الدرج ) أ( وظ
    .وحتى الثانية بقـرار من رئيس الوحدة ووفق ما تضمنته الفقرة السابقة

     ــ42ــ 



  

يترتب على محو العقوبة اعتبارها آأن لم تكن بالنسبة للمستقبل،  ):138(مادة
  . من ملف خدمة الموظفوترفع أوراق العقوبة وآل ما يتعلق بها

    
  .تحدد الالئحة إجراءات المساءلة اإلدارية والتظلمات) : 139(مادة
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  الفصل الرابع عشـرالفصل الرابع عشـر
  ــةــةـــــــــاء الخدمـاء الخدمــــــانتهـانتهـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



  

  ــ:تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية): 140(مادة
  .بلوغ سن الستين)   أ  
ة المختصة           )  ب  ى    عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبي  ، عل

رار  ذا الق صدر ه ب     أن ي م يطل ا ل ية م ازة المرض تنفاد اإلج د اس  بع
  .الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه اإلجازة

  .االستقالة)  ج  
  .فقد الجنسية العمانية)   د  
  التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار من مجلس المساءلة           اإلحالة إلى ) ـ  ـه

  .المختص
ة     ) و ة مخل ي جريم ة ف ة أو بعقوب ـة جناي ـًا بعقوب ـه نهائي ـم علي الحك

    .بالشرف أو األمانـة
ة     ذ العقوب ف تنفي ع وق رة أو م م ألول م ان الحك ك إذا آ ع ذل وم
اء الموظف في الخدمة إذا رأى من ظروف                   يجوز لرئيس الوحدة إبق
ة        ضيات الوظيف ع مقت ارض م ك ال يتع م أن ذل باب الحك ة وأس الواقع

    .وطبيعتها بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين
اء                  ) ز ك بن اليين بدرجة ضعيف ، وذل رين متت ى تقري حصول الموظف عل

  .على اقتراح لجنة شؤون الموظفين
  ).147(إلغاء الوظيفة ، وذلك دون اإلخالل بحكم المادة  ) ح
  .فـــــاةالو ) ط
  

لس يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين ، بقرار من المج) : 141(مادة 
 بحد أقصى خمس سنوات، ويشترط أن إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

يكون المد بناء على طلب رئيس الوحدة ، ويتعين اتخاذ إجراءات المد 
  .بثالثة أشهر على األقـلالسن  قبل بلوغ 

   
 الوزراء االستثناء من أحكام هذه المادة في الحاالت           ويجوز لمجلس 

  .التي يقدرها
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رة            ويستمر تطبيق أحكام هذا القانون والئحته على الموظف خالل فت
  .مد الخدمة

  
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته آتابة دون أن تكون مقيدة ) : 142(مادة

  . بموافقة رئيس الوحدةبشرط، وال تكون االستقالة مقبولة إّال 
  

ا          ين يوم ويجب البت في طلب االستقالة بالقبول أو الرفض خالل ثالث
  .من تاريخ تقديمها وإّال اعتبرت مقبولة بحكم القانون

  
ول االستقالة لموعد آخر ألسباب              دة إرجاء قب ويجوز خالل هذه الم

  .تتعلق بمصلحة العمل
  

 محاال إلى المساءلة اإلدارية فال تقبل إذا قدم الموظف استقالته وآان) : 143(مادة
إال بعد انتهاء المساءلة بغير عقوبة اإلحالة إلى التقاعد أو الفصل من 

  .الخدمة
  

يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول ) : 144(مادة
  ).142(االستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة

  
  ـ:يعتبر الموظف مقدما استقالته في الحالتين اآلتيتين ) : 145(مادة

  
صلة أو    ) أ  ا مت ين يوم دة ثالث ه م ن عمل ب ع ًا  إذا تغي سين يوم ر  خم غي

ه                اريخ  تغيب ارا من ت ـة اعتب ـه منتهي متصلـة فـي السنـة ، وتعتبـر خدمت
دة           ال م الي الآتم وم الت إذا آانت   التغيب  إذا آانت المدة متصلة ، ومن الي

دتين                ير متصلة غ ال إحدى الم  ما لم يعد إلى عمله خالل أسبوع من اآتم
ان                ويقدم عذرا مقبوًال ، ويستثنى من شرط العودة خالل هذا األجل من آ

  .غيابه نتيجة عذر قهري
  

   ــ45ــ 



  

  
ة إذا عاد الموظف وقـدم عـذرا مقبـوال حسبـت مـدة الغيـاب إجازف

األقصى  ، وذلك بمراعاة الحد حسبما يسمح بـه رصيـده منهااعتيادية 
حرم من راتبه الكامل  ، وإّال )65(لمدة اإلجازة المنصوص عليه بالمادة 

  .أو جزء منه حسب األحوال
ر                 دم عذرا غي       أما إذا عاد خالل األجل المذآور ولم يقدم عذرا أو ق
ه مع عدم اإلخالل بالمساءلة                  مقبول حرم من راتبه الكامل عن مدة تغيب

  .يةاإلدار
   

سلطنة أو         ) ب ل ال واء داخ ة س ة أجنبي ة أو جه ة حكوم ق بخدم إذا التح
ن   رخيص م دون ت ا ب دةخارجه ه  الوح ر خدمت ا ، وتعتب ل به ي يعم  الت

  . منتهية من تاريخ التحاقه بخدمة هذه الحكومة أو الجهة
  

د  ت ق التين إذا آان ي الح ستقيال ف ف م ار الموظ وز اعتب وال يج
  .لة اإلداريةاتخذت ضده إجراءات المساء

  
إذا عوقب الموظف باإلحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة انتهت ): 146(مادة

  .خدمته من تاريخ القرار الصادر بالعقوبة
  

ويتعين أن يخلى طرف الموظف في هذه الحالة خالل أسبوع على           
  .األآثر من تاريخ صدور القرار

اريخ إخالء طر ى ت ل حت ه الكام ستحق الموظف راتب م وي ه إذا ل ف
ل          ن العم ا ع ان موقوف إذا آ ل ، ف ن العم ا ع ن موقوف ا  يك تحق م اس

  .يتقاضاه من راتب أثناء وقفه حتى هذا التاريخ 
  

 معادلة من ذات  أخرىوظيفـة نقل شاغلها إلى أية وظيفةالإذا ألغيت ): 147(مادة 
 بالشروط درجة وظيفته في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى ، وذلك

ّال أنهيت خدمته من تاريخ ، وإ )46(شار إليها في المادة واألوضاع الم
تعويض يعادل راتبه الكامل حتى ، علـى أن يصـرف لـه إلغاء الوظيفة 

  .تاريخ إخالء طرفـه
  

   ــ46ــ 



  

  
م            ا ل د م ة بطريق التعاق شغل الوظيف                     وال يسري هذا الحكم على من ي

ك ، وإال أنهيت           تقتض المصلحة نقله إلى وظيفة أخ      ل ذل رى بشرط أن يقب
  .خدمته وفقًا لنصوص العقد

  
ام                   ًا ألحك ًا طبق ى معاش رة األول ًا للفق ه وفق      ويستحق من أنهيت خدمت
سبة      روق ن سداد ف ام ب ة ، إذا ق د الخدم ا بع آت م ات ومكاف انون معاش ق
ى            اشتراآه في صندوق المعاشات والمكافآت بما يكمل عشر سنوات ، عل

من القانون المشار    ) ج/ 22(لمدة المنصوص عليها في المادة      أن تضم ا  
  .إليه إلى هذه المدة

  
إذا فقد الموظف جنسيته العمانية ألي سبب من األسباب اعتبرت خدمته ): 148(مادة

منتهية من تاريخ فقدها ، ويستحق تعويضًا يعادل راتبه الكامل حتى 
  .تاريخ إخالء طرفه

  
) 140(المادة من  ) و (الفقرة الثانية من البند  بحكم مع عدم اإلخالل): 149(مادة

إذا صدر على موظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة 
 خدمته منتهية من تاريخ صدور الحكم اعتبرتمخلة بالشرف أو األمانة 

  .عليه ابتدائيًا بالعقوبة
  

ادة وفى الموظف ) : 150(م رت إذا ت ه اعتب ة خدمت ومنتهي ن الي اة م الي للوف  ، م الت
ه                    ات حال وفات ا من نفق ان يتبعه وتحدد الالئحة ما تتحمله الوحدة التي آ

   .داخل أو خارج السلطنة
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  الفصــل الخامــس عشرالفصــل الخامــس عشر
  ة الخدمةة الخدمةــــــــة نهاية نهايــــــمنحمنح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



  

      عند انتهاء خدمته منحة ير طريق التعاقدن بغيعميستحق الموظف ال ):151(مادة
عشرة أشهر قصى أبحد بواقع راتب شهر عن آل سنة من سنوات خدمته 

حتى السادسة واثنى عشر " أ " بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من 
 .شهرًا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من السابعة حتى الرابعة عشرة 

 راتب آان يتقاضاه الموظف ، وبحيث وتحسب هذه المنحة على أساس آخر
  .ال تجاوز قيمتها اثنى عشر ألف ريال

  
  :ةال يستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحاالت اآلتي    و               

  
اء الخدمة             ) أ            م يكن انته ا ل ه عن خمس سنوات م إذا قلت مدة خدمت

  .بسبب الوفاة أو العجز عن العمل 
  

  .إذا عوقب باإلحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة )     ب           
  

  .إذا منح ــ استثناءـــ معاشا تقاعديا يعادل آخر راتب آان يتقاضاه) ج                
  

ينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته              وإذا آان الموظف مع       
                       .رم معه وفقًا ألحكامهالمنحة المنصوص عليها في العقد المب
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  الفصل السـادس عشـرالفصل السـادس عشـر
  ةةــــــــــام االنتقاليام االنتقاليــــــــــاألحكاألحك

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

  
العمل بهذا القانون في تاريخ ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة  :)152(مادة

جديدة المعادلة لدرجاتهم و فئاتهم الحالية ، وذلك إلى الدرجات المالية ال
  ).2ملحق رقم(على النحو الموضح بجدول معادلة الدرجات المرفق 

  
ا      موظفون بداية ربط الراتب المقرر ل     ويمنح ال   ولين إليه   أولدرجات المنق

ر         ا أآب ى أن ت     ،عالوة من عالواتها أيهم ة       عل الوة الدوري ي  ستحق الع ف
شر   تاريخ  بالبدالت المقررة قبل   همويحتفظ ل موعدها،   انون    ن ذا الق إذا   ه

ة        ك  آانت أآبر عدا المرتبط منها بطبيعة الوظيف ة        وذل د اختالف طبيع  عن
   . الموظف التي يسكن عليهاالوظيفة

  
سابقة ، إذا آانت درجة           ) : 153(مادة   ادة ال دون اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من الم

انون  ذا الق شر ه اريخ ن ي ت ف ف درج الموظ ة الت ة نهاي اوز درج  تج
ي  ة الت ة أو المعاون ساعدة أو الحرفي ائف الم وظيفي لمجموعات الوظ ال
ـام     ا لنظ ا وفق سكن عليه ي ي ة الت ه المعادل داها وظيفت ى إح ي إل تنتم

ـل   ـائف ، نق ـب الوظ صنـيف وتـرتي صية ت صفة شخ ـة ب ـى الـدرج إل
ذه    المعادلة وفق جدول معادلة الدرجات واستحق العالوة الد        ورية بفئة ه

ى             ا عل الدرجة ، آما استحق اإلجازة االعتيادية المقررة لشاغلي وظائفه
أن تعتبر الدرجة الشخصية نهاية التدرج الوظيفي بالنسبة للمنقول إليها          

  . وأن تلغى عند خلوها من شاغلها
   

يكون ترتيب األقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب  ):154(مادة 
  .ابقةأوضاعهم الس

  
ادة  ائف        ): 155(م ى وظ سكينهم عل تم ت ذين ي وظفين ال ة الم أن ترقي ي ش ق ف تطب

ساعدة " ائف الم ة الوظ ادة  " مجموع ًا للم م طبق د نقله ى )  152(بع إل
ة عشرة      "  الدرجات   ، "العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالث

  :القواعـد اآلتية 
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ى           ـ تكون الترقية ــ آشأن سائر شا       ـ إل ذآورة ـ غلي وظائف المجموعة الم

الوظيفة األعلى مباشرة من الوظيفة التي تم تسكين الموظف عليها متى           
  .توافرت اشتراطات الترقية إليها 

  
ل      ي نق ة الت ن الدرج رة م ى مباش ة األعل ى بالدرج ة األعل ادل الوظيف ـ تع

  .المشار إليها" 152"الموظف إليها طبقا للمادة 
  

ي          ـ تعادل الوظائ   ف األعلى التي تكون محال للترقية بعد ذلك ، بالدرجات الت
ك تجاوز                 ى ذل و ترتب عل تعلو درجات الوظائف التي تسبقها مباشرة ول

  . الدرجة التاسعة 
    

ازة         ):156(مادة   سابقة اإلج ادة ال  يستحق الموظفون الذين ينطبق في شأنهم حكم الم
ا  ) 63(االعتيادية المقررة في المادة      ا       لشاغلي وظ ة فم ئف الدرجة الثامن

ة              يعلوها ، على أن تحدد اإلجازة المستحقة لكل منهم على أساس الوظيف
ائف           اغلي وظ ائر ش شأن س شغلها ـ آ ي ي ائف  "الت ة الوظ مجموع

ساعدة ة        " الم سابقة بدرج ادة ال ًا للم ة وفق ذه الوظيف ت ه ـ وإن عودل
  .أخرى

  
ترقية الموظفين ال يحول دون ) 27(مع مراعاة حكم المادة  ):157(مادة 

الموجودين في الخدمة في تاريخ نشر هذا القانون ، عدم استيفاء شرط 
نظام تصنيف يحدد واألعلى لشغل الوظيفة التأهيل العلمي المطلوب 

  . شروط هذه الترقيةوترتيب الوظائف
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  الفصل السابع عشر
  

  األحكام الوظيفية الخاصة بوآالء 
  حكمهمالوزارات ومن في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

  
ادة  ة ) : 158(م درج  وظيف ل وزارة " ت دات " وآي ة بوح ائف الدائم دول الوظ بج

سمى         ة ت ة مالي ا درج صص له ة ، وتخ از اإلداري للدول ة "الجه الدرج
  ".الخاصة

  
ويحدد الراتب األساسي والمخصصات األخرى التي تمنح لشاغلي هذه 

  .الوظيفة بأمر سلطاني
  

ادة  ة  ) : 159(م ي وظيف ين ف ون التعي ل وزار"يك ون  " وآي لطاني ، ويك وم س بمرس
إنهاء خدمة من يشغل هذه الوظيفة بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده            
نحهم الدرجة  ى م نهم عل ل من تنص مراسيم تعيي ر آ ر ، ويعتب ذا األم ه

  .الخاصة في حكم وآيل الوزارة وتسرى في شأنهم أحكام هذا الفصل
  

ي     " وآيل وزارة   "يستحق من يعين في وظيفة      ) : 160(مادة   الربط والمخصصات الت
  ).158(تحدد باألمر السلطاني المشار إليه في المادة 

  
ان             ذي آ ويحتفظ لمن يعين في هذه الوظيفة بالراتب األساسي ال
ذه                ين في ه ستحق من يع ا ي ر ، آم ان أآب ره ـ إذا آ يتقاضاه ـ دون غي

انون التوظيف          الوظيفة الراتب والمخصصات       ًا لق ررة طبق األخرى المق
  .المطبق في الوحدة التي عين بها إذا آانت أآبر

  
ل                ا يتقاضاه وآي وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع م
  الوزارة سنويا من راتب ومخصصات وفقا للفقرة السابقة على مجموع
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د تصرفه       ما حدده األمر السلطاني المشار إليه ، ويستثنى من ذلك           ما ق
اير جنس               الوحدة طبقا لقانون التوظيف المطبق فيها من مخصصات تغ

  .المخصصات التي يتضمنها هذا األمر
  

  :يتولى وآيل الوزارة االختصاصات اآلتية ) : 161(مادة 
  
ه       1 وزير وتوجيهات راف ال صاصاته تحت إش ه واخت ي أداء مهام وزير ف ة ال  ـ معاون

   .ووفقا للسياسة العامة للدولة
ذي         2 ويض ال رار التف ي ضوء ق ه ف د غياب صاصاته عن وزير واخت ام ال ام بمه  ـ القي

  .يصدره
  . ـ اإلشراف المباشر على قطاع أو أآثر من قطاعات الوزارة ورقابة سير العمل فيها3
ا والقطاعات األخرى          4 ال القطاع أو القطاعات التي يشرف عليه  ـ التنسيق بين أعم

ل تنفي    ا يكف وزارة بم ي ال سير    ف ستوى األداء وتي ع م ا ورف ا وواجباته ذ مهامه
  .اإلجراءات اإلدارية فيها

 ـ اعتماد القرارات التنفيذية الالزمة لسير العمل في القطاع أو القطاعات التي 5
  .يشرف عليها وذلك في حدود اختصاصاته

سير العمل في القطاع أو          6 ة الالزمة ل رارات الوزاري  ـ اقتراح وإعداد مشروعات الق
  .القطاعات التي يشرف عليها ورفعها إلى الوزير لالعتماد

 ـ تقييم العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها بالتنسيق مع المديرين 7
  .العامين وتقديم المقترحات الالزمة لتطويره إلى الوزير

ها  ـ اإلشراف أو المشارآة وفق طبيعة وظيفة ومهام القطاع أو القطاعات المشار إلي8
  .في إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة 

 ـ متابعة تنفيذ الميزانية السنوية للوزارة في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها  9
  .وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها

وانين    10  ـ إبداء الرأي فيما يرد من الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات الق
ة مباشرة باختصاصات القطاع              والنظم واللوائح و   ه عالق ا ل القرارات وغيرها مم

  .أو القطاعات التي يشرف عليها ، ورفعه إلى الوزير
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وانين   11  ـ التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية في شأن مشروعات الق
ي         ات الت اع أو القطاع صاصات القط ة باخت رارات المتعلق وائح والق نظم والل وال

  . عليها وذلك بعد موافقة الوزيريشرف
دب         12 ل والن ة والنق التعيين والترقي رارات الخاصة ب دار الق ل إص رأي قب داء ال  ـ إب

اع أو القطاعات   وظفي القط ة لم شؤون الوظيفي ق بال ا يتعل ا مم ارة وغيره واإلع
  .التي يشرف عليها ، ومتابعة تنفيذها

ضعها وزارة الخدمة     ـ إعداد خطط التدريب السنوية وفقا لألسس والم 13 عايير التي ت
  .المدنية ، وذلك بالنسبة لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها

  . ـ رئاسة لجنتي المناقصات الداخلية والممارسة 14
  .       وفي حال وجود أآثر من وآيل يختار الوزير أحدهم

  
ر   15 وائح والق ي    ـ أية اختصاصات تسند إليه بمقتضى القوانين والل ارات أو يفوض ف

  .ممارستها بمقتضى قرار من الوزير
  

ويباشر من هم في حكم وآيل الوزارة االختصاصات المحددة ببطاقة وصف           
  .الوظيفة والقوانين واللوائح المعمول بها في الوحدة

  
خمسين يومًا " وآيل وزارة "تكون اإلجازة االعتيادية لشاغلي وظيفة ) : 162(مادة 

  .سنويًا
  

ادة  ة     ) : 163(م اغلي وظيف ارة ش ل وإع ون نق ل وزارة "يك ة  " وآي ارة خارجي إع
رار من                  ة بق دابهم وإعارتهم إعارة داخلي بمرسوم سلطاني، ويكون انت
صادر                 رار ال مجلس الوزراء ، وذلك للمدة التي يحددها المرسوم أو الق

  ).48(باإلعارة أو الندب دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 
  

تفظ صات    ويح ة بالمخص ارة داخلي ار إع ول أو المع  للمنق
ول                   ة بالجهة المنق ة المالي م تكن المعامل ا ل المالية التي آان يتقاضاها م

ادة                   ة من الم رة الثالث أو المعار إليها أفضل وذلك دون اإلخالل بحكم الفق
  .على أن تقوم هذه الجهة في آل األحول بصرف مستحقاته) 160(
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ه         ويستمر صرف ا   لمخصصات المالية للمنتدب من جهة عمل

ع    ي جمي ك ، وف ر ذل ى غي ين عل ين الجهت اق ب تم االتف م ي ا ل األصلية م
ذه المخصصات                  ررًا من ه ا يكون مق دب م األحوال يستحق الوآيل المنت
ك           ا وذل دب إليه بقدر أآبر طبقًا لقانون التوظيف المطبق في الجهة المنت

ة م    رة الثالث م الفق الل بحك ادة دون اإلخ ا  ) 160(ن الم ستحق م ا ي آم
ايرة لجنس المخصصات           يكون مقررًا في هذه الجهة من مخصصات مغ

  .المشار إليها
  

ل        ) : 164(مادة   يجوز منح المعار إلى الشرآات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة ال تق
ع  ات  %) 25(م ات والمنظم ات والهيئ ى الحكوم ذلك إل مالها وآ ن رأس م

ة ، ة والدولي نص  اإلقليمي شرط أن ي ة ب ن الحكوم ة م صات مالي  مخص
  .المرسوم أو القرار الذي يصدر وفقا للمادة السابقة على ذلك

  
ة        ) : 165(مادة   ل وزارة    "يكون التحقيق مع شاغلي وظيف ل      " وآي م عن العم ووقفه

وزراء من              ومساءلتهم من اختصاصات مجلس يشكل بقرار من مجلس ال
ا        ثالثة من الوزراء بشرط أال يكون من        بينهم رئيس الوحدة التي يعمل به

ضاء     رار أع ضمن الق ساءلة ويجب أن يت ق أو الم ال للتحقي ل المح الوآي
ضاء         ن األع ضوره م ذر ح ن يتع ل م نهم مح ل أي م اطيين ليح احتي

  .األصليين
  

ات مرتبطة        ة أو مخالف وإذا تعد الموظفون المساءلون عن مخالف
ة      اغلي وظيف د ش نهم أح ن بي ان م ل وزارة"وآ صاص  "وآي ان االخت  آ

  .بوقفهم ومساءلتهم لهذا المجلس
  

ونكون اإلحالة إلى المجلس ـ في جميع األحوال ـ بقرار من 
مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الوحدة ، وال يجوز التفويض في 

  .ذلك
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  :لمجلس المساءلة توقيع إحدى العقوبات اآلتية ) : 166(مادة 
  .ـ اللوم
  .عدالة إلى التقاحـ اإل

  .ـ الفصل من الخدمة
  

سلطان،             وفيما عدا عقوبة اللوم يتعين عرض العقوبة على جاللة ال
  .وال تنتهي خدمة الوآيل إال باألمر السلطاني الذي يصدر بذلك

  
ويجوز التظلم من عقوبتي اإلحالة إلى التقاعد والفصل من الخدمة 

، والتظلم إلى جاللة السلطان عن طريق وزير ديوان البالط السلطاني 
من عقوبة اللوم إلى مجلس الوزراء وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ 

  .اإلخطار بالعقوبة
  

ادة  ذا     ) :  167(م ام ه صل ، أحك ذا الف ي ه شأنه نص خاص ف رد ب م ي ا ل ق فيم يطب
القانون أو غيره من األنظمة التي تطبق في شأن موظفي الوحدات التي            

  .يعمل بها وآيل الوزارة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).4/2006( بالمرسوم السلطاني رقم 168 حتى 158أضيفت المواد من 
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  )1(ملحق رقم *
  جدول الدرجات والرواتب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  :، وكان الجدول قبل التعديل كاآلتي) 56/2008(  تعديله بالمرسوم السلطاني رقمتم *
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بدايــة   الدرجـــة
  الربط

العالوة 
  الدورية

  مالحظـــــــات

    50  2005  أ
    40  1540  ب
    40  1190  ج
    40  970  د
    20  745  هـ

    20  620  األولى 
    12  550  الثانية 
    12  480  الثالثة 
    10  425  الرابعة 
    10  380  الخامسة 
    8  345  السادسة 
    8  305  السابعة 
    7  275  الثامنة 
نهاية درجات مجموعتي الوظـائف       7  270  التاسعة 

  الحرفية والخدمات المعاونة

    6  240  العاشرة
    6  210 الحادية عشرة 

    6  190  نية عشرةالثا
    6  170  الثالثة عشرة
    5  150  الرابعة عشرة



  

  )1(ملحق رقم **
  جدول الدرجات والرواتب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  : قبل التعديل كاآلتي، وكان الجدول) 31/2007(تعديله بالمرسوم السلطاني رقم تم *
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بدايــة   الدرجـــة
  طالرب

العالوة 
  الدورية

  مالحظـــــــات

    50  1910  أ
    40  1465  ب
    40  1130  ج
    40  920  د
    20  705  هـ

    20  590  األولى 
    12  520  الثانية 
    12  455  الثالثة 
    10  405  الرابعة 
    10  360  الخامسة 
    8  325  السادسة 
    8  290  السابعة 
    7  255  الثامنة 
جات مجموعتي الوظـائف    نهاية در   7  250  التاسعة 

  الحرفية والخدمات المعاونة

    6  225  العاشرة
    6  195 الحادية عشرة 
    6  170  الثانية عشرة
    6  140  الثالثة عشرة
    5  105  الرابعة عشرة



  

  

  )1(ملحق رقم 
  جدول الدرجات والرواتب 

  
بدايــة  الدرجــــــة

  الربط
العالوة 
  الدورية

  مالحظـــــــات

    50  1658  أ
    40  1271  ب
    40  981  ج
    40  800  د
    20  612  هـ

    20  512  األولى 
    12  452  الثانية 
    12  392  الثالثة 
    10  352  الرابعة 

    10  312  خامسة ال
    8  280  السادسة 
    8  248  السابعة 
    7  220  الثامنة 
نهاية درجات مجموعتي الوظائف   7  216  التاسعة 

  الحرفية والخدمات المعاونة
    6  192  العاشرة

    6  168  الحادية عشرة 
    6  144  الثانية عشرة
    6  120  الثالثة عشرة
    5  90  الرابعة عشرة
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  )2(ملحق رقم 
  جدول معادلة الدرجات

 فئات الجدول الخاص ودرجات الجدول 
  العام 

  )1(درجات الجدول الملحق رقم

  أ  أ
  ب  ب
  ج  ج
  د
1/1  

  د

  هـ
2/1  

  هـ

  األولــى   3/1
4/1  
5/1  

  الثانيــة 

  الثالثــة  6/1
  الرابعــة   1/2
  الخامســة   ـــ
  السادســة   2/2
  السابعــة   3/2
  نــة الثام  4/2
1/3  
2/3  

  التاسعــة

5/2  
3/3  

  العاشــرة 

  الحادية عشرة   6/2
7/2  
4/3  

  الثانية عشرة 

8/2  
5/3  
6/3  

  
  الثالثة عشرة

7/3  
8/3  

  الرابعة عشرة 
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