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 مرسوم سلطاني
 (021/2114رقم  )

 
  بإصدار قانون الخدمة المدنية

 سلطان عمان       نحن قابوس بن سعيد      
 
 ( ،010/66وم السلطاني رقم )سام األساسي للدولة الصادر بالمرظ ع عل  النالبعد االط  
 ( بإصدار قانون الخدمة المدنية ،8/81وعل  المرسوم السلطاني رقم )  

 
 ( بإصدار الالبحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ،52/84مرسوم السلطاني رقم )وعل  ال  

 
( بإعىىادت تيىىميل مالىىس الخدمىىة المدنيىىة وتحديىىد 01/2112وعلىى  المرسىىوم السىىلطاني رقىىم )  

 اختصاصاته ،
  
 وبناء عل  ما تقتضيه المصلحة العامة.  
 

 رسمنا بما هو آت
 

 دمة المدنية المرافق.(: يعمل بؤحمام قانون الخ0مادت )
 

(: يصىىدر مالىىس الخدمىىة المدنيىىة الالبحىىة التنفيذيىىة ل،ىىذا القىىانون ، ممىىا يصىىدر نظىىام 2مىىادت )

تصنيف وترتيب الوظابف بعد الموافقة علي،ما من مالس الوزراء ، وإل  أن تصىدر 

( 52/84الالبحة التنفيذية يستمر العمل بالالبحة الصادرت بالمرسوم السلطاني رقىم )

 ا ال يتعارض مع أحمام القانون المرافق.فيم
  

   " ويمون تعديل الالبحة والنظام الميار إلي،ما بقرار من مالس الخدمة المدنية*          
  

( الميىار إليىه ممىا يلغى  مىل مىا يخىالف القىانون 8/81(: يلغ  المرسوم السلطاني رقىم )3مادت )

 المرافق أو يتعارض مع أحمامه.
 

،  هذا المرسوم في الاريدت الرسمية ويعمل به بعد ستة أي،ر مىن تىارين نيىر (: ينير 4مادت )

 ولمالس الوزراء تاديد المدت بما ال يااوز ستة أي،ر أخرى.

 قابوس بن سعيد

 سلطـان عمـان
 هـ0425من ذي القعدت سنة05صدر في  :
 م2114من ديسمبر سنة28الموافـق :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ( 111/2002 * معدلة باإلضافة بالمرسوم السلطاني رقم ) 
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 قانون الخدمة المدنيةقانون الخدمة المدنية

  ــل األولــل األولــــــــــــــالفـــصالفـــص

  ــةــةــــام العامام العامــــــــــــــاألحماألحم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

(: تسرى أحمام هذا القانون عل  الموظفين المدنيين بالا،از اإلداري للدولة، 0مادت)
يإون توظف،م مراسيم أو قوانين أو عقود  فيما عدا الموظفين الذين تنظم

 خاصة فيما نصت عليه هذ  المراسيم أو القوانين أو العقود من أحمام.
                   
وتىىنظم الالبحىىة أنىىوا ع وأحمىىام العقىىود التىىي تبىىرم مىىع المىىوظفين الىىذين                

 تسري في يؤن،م أحمام هذا القانون.
 

د بالملمىات والعبىارات التىـالية المعىاني هىذا القىانون يقصى في تطبيىق أحمىام ( :2مادت)
 المبينة قريـن مل من،ا ما لم يقتض سيـاق النص معن  آخر  :

 
 المالس :  مالس الخدمة المدنية.

 
الوحـدت :  الوزارت أو وحدات الا،ـاز اإلداري التي تتمتع بيخصية اعتبارية 

 مستقلة.
 

دت اإلداريىة ذات اليخصىية االعتباريىة   ربيس الوحدت : الوزير أو ربيس الوح
 المستقلة .

 
الموظف : اليخـص الذي ييغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الا،از اإلداري 

 للدولة .
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الراتب : الراتب األساسي المبين قرين مل دراىة باىدول الىدراات والرواتىب 
المرافىىىىق للقىىىىانون ويىىىىدخل فىىىىي هىىىىذا الراتىىىىب العىىىىالوات الدوريىىىىة  

 والتيايعية.
 

 البـدل : المبلغ الذي يصرف عالوت عل  الراتب وال يعتبر ازءا منه .
 
 لضوابطلبالفبات وطبقا الراتب المامل : الراتب األساسي مضافا إليه البدالت       

 .ليروط التي تحددها الالبحةوا
 

الوظيفـة :  ماموعة الواابات والمسإوليات التي تحددها السلطة المختصىة 
 م ب،ا مإهالت وايتراطات معينة.وتتطلب فيمن يقو

 
الا،ىىىة الطبيىىىة المختصىىىة :  وزارت الصىىىحة والمستيىىىفيات الحموميىىىة داخىىىل 

 السلطنة.
وتحدد الالبحىة الا،ىة الطبيىة المختصىة خىار                                  

 السلطنة.
 الالبحـة : الالبحة التنفيذية ل،ذا القانون .

 
 منصوص علي،ا في هذا القانون بالتقويم الميالدي.( : يمون حساب المدد ال3مادت)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

  الثانـيالثانـيالفصل الفصل 

  ــــفــــفــــــابابــــــالوظالوظ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

( : الوظىابف إمىا دابمىة أو مإقتىة ، وتقسىم الوظىابف الدابمىة إلى  ماموعىات 4مادت)
نوعيىىة وتعتبىىر مىىل ماموعىىة وحىىدت متميىىزت فىىي ماىىال التعيىىين والترقيىىة 

 والنقل والندب.
 
ف المعتمىىدت مىىا يىىرد باىىداول الوظىىاببقىىـا لوتحىىدد الوظىىابف الدابمىىة ط                   

واالعتمادات المالية المقررت في الموازنة العامة حسب القوانين واللىواب  
    التي تصدر في هذا اليؤن .

  
أما الوظابف المإقتة ف،ي األعمال المحىدد ل،ىا فتىرت زمنيىة أو موسىم 

تلك الفترت أو الموسم أو انت،اء العمل ذاتىه ، وتنيىؤ معين وتنت،ي بانت،اء 
هىىذ  الوظىىابف وتلغىى  بقىىرار مىىن ربىىيس الوحىىدت طبقىىا لمقتضىىيات العمىىل 
وظروفىىىه فىىىي حىىىدود المبىىىالغ المخصصىىىة لىىىذلك ، دون التقيىىىد بالقواعىىىد 

 واإلاراءات التي تتبع في يؤن الوظابف الدابمة .
 

ظىىابف المإقتىىة ويىىروط وتىىنظم الالبحىىة قواعىىد وإاىىراءات إنيىىاء الو    
 يغل،ا .

 
(: تضع مل وحىدت اىدوال للوظىابف الدابمىة يصىدر باعتمىاد  قىرار مىن  ربىيس 5ادت)م

الوحىىدت بعىىد موافقىىة وزارت الخدمىىة المدنيىىة ، وذلىىك بمراعىىات نظىىام تصىىنيف 
ويتبىىىع فىىىي يىىىؤن تعىىىديل الاىىىداول الميىىىار إلي،ىىىا ذات ، وترتيىىىب الوظىىىابف 
 إاراءات إصدارها.

 
يىىغل الوظىىابف عىىن طريىىق التعيىىين أو الترقيىىة أو النقىىل أو النىىدب (:يمىىون 6مىىادت)

 بمراعات توافر اليروط الواردت في بطاقات وصف الوظابف.
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  ثثــــــــالثالـالثالـل ل لفصــــلفصــــاا

  إون الموظفيـنإون الموظفيـنــــاـان ياـان يلل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

( : تنيؤ في مل وحدت لانة ليإون الموظفين تيمل بقرار مىن ربىيس الوحىدت 1مادت)
أالّ تقىىل وظيفىىة ربىىيس  ، علىى  ثالثىىة أعضىىاء يقىىل عىىن عىىدد فىىردي ال مىىن

 اللانة عن مدير عام أو ما في حمم،ا.
 

أو أمثىر فىي الوحىدات التىي تقتضىي ظىروف أخرى وياوز تيميل لانة 
 العمل ب،ا ذلك.

 
ويحدد القرار الصادر بتيىميل اللانىة أمىين سىرها مىن بىين المختصىين 

 بيإون الموظفين وال يمون له حق التصويت.
 

( :  تختص لانة يإون الموظفين باإلضافة إل  ما ورد من اختصاصات ب،ىذا 8مادت)
 القانون، بما يؤتي :

 
 أ ( النظر في التعييـن والترقية والنقـل ومن  العالوات التيايعية. 
 ب( إبداء الرأي فيما يرى ربيس الوحدت عرضه علي،ا من موضوعـات.   
 
بنىاء على  دعىوت مىن ربيسى،ا أو بنىاء على   يىإون المىوظفين ةتاتمع لانى( : 6مادت)

طلىىىب ربىىىيس الوحىىىدت ، وتمىىىون توصىىىيات،ا بؤالبيىىىة ا راء فىىىإذا تسىىىاوت 
 األصوات را  الاانب الذي منه الربيس.

                    

توصيات،ىىـا فىىي مىىدت ال تاىىاوز أسىىبوعين مىىن تىىارين  ةوتصىىدر اللانىى               

،ـا في مدت ال تااوز أسبوعا مىن عرض الموضوعات علي،ا، عل  أن ترفـع

تىىارين إصىىدارها إلىى  ربىىيس الوحىىدت لالعتمىىاد، فىىإذا لىىم يعتمىىدها ولىىم يبىىد 
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اعتراضا علي،ا خالل ثالثىين يومىا مىن تىارين وصىول،ا إليىه اعتبىرت نافىذت 

 من تارين انقضاء هذا األال.
 

أما إذا اعترض عل  أية توصىية ، تعىين أن يبىين أسىباب ذلىك ، على        
عرض ذلك عل  اللانىة للنظىر فيىه خىالل أاىل يحىدد  ربىيس الوحىدت ، أن ي

فإذا انقض  هذا األال دون أن تبدى اللانىة رأي،ىا اعتبىر رأيىه نافىذام ، أمىا 
إذا تمسمت برأي،ا خالل األال المحدد مان علي،ا أن ترسل ذلك إل  ربىيس 

 .الوحدت التخاذ القرار ، ويعتبر قرار  في هذ  الحالة ن،ابيا
 
عىدد فىردي ال يقىل عىن ( : تيمل في مل وحدت بقىرار مىن ربيسى،ا لانىة مىن 01دت)ما 

ثالثة أعضاء ممن لم ييترموا فىي إعىداد تقىارير تقىويم األداء الىوظيفي ، 
 تختص بالبت في التظلمات التي تقدم إلي،ا من هذ  التقارير. 

  الفصل الرابـعالفصل الرابـع

  ـــنـــنــــــــــــــالتعـيـيالتعـيـي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ون التعيىىين ابتىىداء فىىي أدنىى  الوظىىابف بمىىل ماموعىىة نوعيىىة وباتبىىا ع ( : يمىى00مىىادت)
 مالس الوزراء. قررهاقواعد وإاراءات التوظيف التي ي

  
  إذا لم يكنن  من داخل الوحدة أو من خارجهاسواء أدني الوظابف وياوز التعيين في اير

شنغل   %( سننويا منن العندد المطلنو 1وذلن  فني حندود )،  بطريق الترقية مممنىاشغلها 

من الوظائف الشناررة بكنل مجمو نة نو ينة ذ وإذا كنان  ندد الوظنائف المطلنو  شنغلها 
يقل  ن  شرين جاز تعيين موظف واحد ذ ويستثنى التعيين من داخل الوحندة منن شنرط 

 (.13اإل الن المنصوص  لي  في المادة )
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 ـويكون التعيين في جميع األحوال بمرا اة الضوابط اآلتية:ـ         

 

 ـــ أن تد و الضرورة إلى شغل الوظائف الشاررة بطريق التعيين .           
    

ـننـ أن يتننوافر لنندش المرشننن للتعيننين فنني الوظيغننة المطلننو  شننغلها الت  يننل                   

العلمنني والحنند األدنننى لمنندة الخبننرة العمليننة الكليننة وفقننا لنظننام تصنننيف 
ها  نن أ لنى مندة تكنون متنوفرة وترتي  الوظائف ذ وبحين    تقنل مندت

لندش أ  منن شنارلي الوظيغنة األدننى مباشنرة إذا كنان التعينين منن رينر 

 شارليها.
  

ــ  أن يكنون التعينين  لنى أسناج الجندارة ووفقنا لقوا ند ا ختينار المشنار                

 (.11إليها في المادة )
 

بقرار من مجلج الخدمة المدنية بننا   ــ أن يكون التعيين من داخل الوحدة                    

  لى طل  رئيج الوحدة. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  *( وكان النص قبل التعديل :111/2002معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ) 

 .أدني الوظابف وذلك إذا لم يمن يغل،ا بطريق الترقية مممنا وياوز التعيين في اير 

 
 ( : ييترط فيمن يعين فـي إحدى الوظابـف الدابمة ما يؤتي :ـ02مادت)

 
ستثناء من تقتضي الحااة تعييىن،م مىن ايىر أ ( أن يمون عماني الانسية با

 العمانيين .
 

 ب( أن يمون حسن السيرت والسلوك .
 

  ( أالّ يمون قد صىدر ضىد  حمىم ن،ىابي بالسىان فىي انايىة أو بعقوبىة فىي 
 اريمة مخلة باليرف أو األمانة ، ما لم يمن قد رد إليه اعتبار .
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ز ايىىذ العقوبىة اىىوقىف تنف ومىع ذلىك إذا مىىان الحمىم عليىىه ألول مىرت مىىع
إذا رأت لانىىة يىىإون المىىوظفين مىىن ظىىروف الواقعىىة وأسىىباب  التعيىىين

 الحمم أن ذلك ال يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعت،ا.
 

د (  أالّ يمون قد صدر ضىد  قىرار بمعاقبتىه باإلحالىة إلى  التقاعىد أو الفصىل 
 من الخدمة ما لم يمن قد مض  عل  هذا القرار ثالث سنوات.

 
 ن يمون مستوفيا ايتراطات يغل الوظيفة المحددت ببطاقة وصف،ا.هـ( أ
 

وياىىوز للمالىىس إذا دعىىت الضىىرورت بنىىاء علىى  طلىىب ربىىيس الوحىىدت 
االستثناء من يرط الحىد األدنى  لمىدت الخبىرت العمليىة متى  مانىت هنىاك 
ندرت في هذ  الخبىرت ، ممىا ياىوز لمالىس الىوزراء االسىتثناء مىن هىذا 

 المري  ليغل الوظيفة خبرت علمية نادرت. اليرط إذا توفرت لدى
 

و ( أالّ تقـل سنـه عـن ثمانيـة عيـر عامـا ، وتثبـت السـن بي،ـادت الميىـالد 
 أو بالبطاقة اليخصية.

 
 ز ( أن ياتاز االمتحان المقرر ليغل الوظيفة .

 
 ح ( أن يمون البقا طبيا للخدمة . 

 
ووظيفىة مىدير عىام ومىا فىي  ق الترقيىةطري(: فيما عدا الوظابف التي تيغل ب03مادت)

علىىىن عىىىن الوظىىىابف اليىىىاارت المعتمىىىدت فىىىي موازنىىىة الوحىىىدت ي، احمم،ىىى

وذلىك فىي صىحيفة يوميىة على  األقىل على  أن يتضىمن والمطلوب يغل،ا ، 

 .اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة ويروط يغل،ا
 

المعلىىىن عن،ىىىا (: ال ياىىىوز ألي مىىىن الوحىىىدات التعيىىىين إال فىىىي الوظىىىابف 04مىىىادت )
المحىىددت ل،ىىا حتىى  ولىىو تىىوافر لىىدى المتقىىدم ليىىغل  وباليىىروط والىىدراات

إحىىداها مإهىىل علمىىي أعلىى  أو ايىىر مطلىىوب ليىىغل،ا أو خبىىرت تزيىىد علىى  
  الخبرت المطلوبة.

 
(: يمون التعيىين فىي الوظىابف على  أسىاس الاىدارت ، وتبىين الالبحىة قواعىد 05مادت)

نسىبة للوظىابف التىي تيىغل بعىد إاىراء اختيار المريىحين للتعيىين سىواء بال
 امتحان أو بدون ذلك . 
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عقىىود مىىا يبرمىىه مىىن ( : يمىىون التعيىىين بقىىـرار مىىن ربيىىـس الوحىىـدت أو ب06مىىادت)
، وياوز لربيس الوحدت التفىويض فىي ذلىك فىي التوظيف المرفقة بالالبحة

 . حاالت الضرورت
 

د فىىي العقىىد ويمىىون التعيىىين مىىن تىىارين صىىدور القىىرار أو التىىارين المحىىد
 حسب األحوال.

 

(: فيما عدا المعينين في الوظابف المحدد ل،ا الدراة الثانية وما يعلوها 01مادت)

يوضع المعينون ابتداء تحت االختبار لمدت أربعة أي،ر من تارين تسلم،م 

العمل، وتتقرر صالحيت،م خالل هذ  المدت ، ويعد الربيس المباير تقريرا 

و ع تحت االختبار الذي لم تثبت صالحيته، مسببام عن الموظف الموض

بعد العرض عل  لانة  ويصدر بإن،اء خدمته قرار من ربيس الوحدت

يإون الموظفين خالل مدت ال تزيد عل  خمسة عير يوما من تارين 

 انت،اء فترت االختبار. 

 
بسىبب  ،فإذا تعذر بدء فترت االختبار بعد التعيين أو إممىال الموظىف ل،ىا    
 أو ألي سبب طارئ ، اُاـل االختبار إل  ما بعد ذلك.لتدريب ا

 
( : تعتبر األقدمية في الوظيفىة مىن تىارين التعيىين في،ىا ، فىإذا ايىتمل قىرار 08مادت)

 التعيين عل  أمثر من موظف اعتبرت األقدمية مما يلي:
 

( إذا مان التعيين ألول مرت اعتبرت األقدمية بين المعينىين بحسىب 0
 ـويــة التعـيين طبـقام لـما تبينه الالبحة.ي أولـفاألسبقية 

إذا مىىان التعيىىين متضىىمنام ترقيىىة اعتبىىرت األقدميىىة علىى  أسىىاس  (2
 األقدمية في الوظيفة السابقة.

( إذا مان تعيين الموظف في وظيفة من ماموعة أخرى فىي نفىس 3
دراتىىه أو فىىي دراىىة أخىىرى تحسىىب أقدميتىىه فىىي هىىذ  الحالىىة مىىن 

 تارين تعيينه.
 

ياىىوز ( 03دون التقيىىد بيىىرط اإلعىىالن المنصىىوص عليىىه فىىي المىىادت )( :  06مىىادت )
بتىىدأ وفقىىا تعيىىين الميىىغل الوظىىابف اليىىاارت  بمىىوظفي الوحىىدت بطريىىق ال
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( ، وذلىك فىي النطىاق ووفقىا للضىوابط التىي 00للفقرت األول  من المادت )
 تحددها الالبحة.

  

  الفصــــل الخـــامسالفصــــل الخـــامس

  تقارير تقويم األداء الوظيفيتقارير تقويم األداء الوظيفي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعد عن الموظفين تقارير تقىويم أداء وظيفىي سىنوية وفقىا لنظىام قيىاس (: 21مادت )* 
مفاية األداء الذي تضعه وزارت الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعىة العمىل 

وظيفي اميىع المىوظفين الىداء األتقىارير تقىويم نظام بالوحدات، ويخضع ل
 .والمستشارينخبراء الالدراة الخاصة وعدا ياالي وظابف 

 
( : يمون تقدير المفاية بمرتبة )ممتاز( أو )ايد اىدا( أو )ايىد( أو )متوسىط( 20مادت)

 أو ) ضعيف( .
ويمىىون األداء العىىادي هىىو المعيىىار الىىذي يإخىىذ أساسىىام لقيىىاس مفايىىة    

 األداء .
ذ متابىة أوال بىؤول بمىا يإخىىربيسىه المبايىر ويخطىر الموظىف عىن طريىق                

 عليه من إهمال أو تقصير أو أواه ضعف ليعمل عل  إزالة أسباب ذلك.
 
 وتحدد الالبحة إاراءات وضع التقرير ودراات مل مرتبة.               

 
(: يمىىون وضىىع تقىىارير تقىىويم األداء الىىوظيفي خىىالل النصىىف األول مىىن يىى،ر 22مىىادت)

باسىىتثناء أمتىىوبر علىى  أن يىىتم اعتمادهىىا خىىالل يىى،ر ديسىىمبر مىىن مىىل عىىام 
العىىاملين فىىي المإسسىىات التعليميىىة فتقىىدم التقىىارير وفىىق مىىا يقىىرر  ربىىيس 

 الوحدت.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  *( وكان النص قبل التعديل :2002/ 111معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ) 
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يفي سنوية وفقا لنظام قياس مفاية األداء الذي تضىعه وزارت الخدمىة المدنيىة بمىا يتفىق مىع طبيعىة تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظ"

 ."العمل بالوحدات ، ويخضع ل،ذا النظام اميع الموظفين عدا ياالي وظابف الخبراء والمستيارين

 

(: يضىىىع الىىىربيس المبايىىىر تقىىىارير تقىىىويم األداء الىىىوظيفي عىىىن المىىىوظفين 23ادت)مىىى

يىرافه ثىم يعرضى،ا على  الىربيس األعلى  لالعتمىاد ، وياىب الخاضىعين إل

عل  وحدت يإون الموظفين فور اعتمىاد التقىارير إخطىار الموظىف الىذي 

يوضىىع عنىىه تقريىىر بمرتبىىة ضىىعيف بمضىىمون التقريىىر المعىىد عنىىه متابىىة. 

ويمىىون الىىتظلم مىىن التقىىارير إلىى  لانىىة التظلمىىات خىىالل ثالثىىين يومىىا مىىن 

وعل  اللانة البت في التظلم خالل ثالثين يوما من ،  تارين العلم بالتقرير

 تارين تقديمه إلي،ا ، ويمون قرارها ن،ابيا.
 

وتحدد الالبحة المقصود بالربيس المباير والربيس األعل  في حمم هىذ  
 ( . 001(  ، ) 20( ، )  01المادت ، ومذا المواد أرقام  ) 

 
ظف الىذي ااتىاز فتىرت االختبىار يوضع تقرير تقويم أداء وظيفي عن المو (:24مادت)

ومض  عليه في الخدمة حت  ن،اية سبتمبر من العام الذي عين فيه سىتة 
 أي،ر عل  األقل.

 
( : في حالة ندب أو إعارت الموظف داخىل السىلطنة ، تخىتص بوضىع تقريىر 25مادت)

األداء عنه الا،ة التي قض  في،ا المدت األمبر من السنة التي يوضع تقويم 
 رير.عن،ا التق

 
خىار  السىلطنة أو  تىهحالـة إعار يفـال يوضع تقرير عن الموظف و

منحه إاىازت مرضىية أو دراسىية أو خاصىة أو إيفىاد  فىي بعثىة دراسىية أو 
حتىى  األول مىىن  علىى  سىىتة أيىى،ر، إذا زادت مىىدت أي مىىن ذلىىك للتىىدريب 

 .أمتوبر من العام الذي يوضع عنه التقرير
 

ضعه عن أداء الموظف فىي الحىاالت ويعتد بالتقرير األخير السابق و
التي تحددها الالبحة ، وذلك ما لم يمن قد قام بعملىه مىدت ال تقىل عىن ثالثىة 

 أي،ر حت  األول من أمتوبر من العام الذي يوضع عنه التقرير.
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( : يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريىران سىنويان متتاليىان بمرتبىة 26مادت )
ظفين ، فىإذا تبىين ل،ىا أنىه يصىل  ليىغل "ضعيف" عل  لانة يإون المو

وظيفىة أخىرى فىىي ذات دراىة وظيفتىىه أوصىت بنقلىه إلي،ىىا ، أمىا إذا تبىىين 
عدم صالحيته اقترحت إن،اء خدمته ، وفي اميع األحوال يرفع األمر إل  

 ربيس الوحدت لالعتماد.
 

 

 

  الفصـل الســـادسالفصـل الســـادس

  ــةــةــــــــــالتـرقيـالتـرقيـ

  ــــــــــــــــــــــــــ
 

ستيفاء الموظف ايتراطات يغل الوظيفة األعل  ، تمون (:  مع واوب ا21مادت)
الترقية مـن الـوظيفـة التـي تسبق،ـا مبايـرت فـي الدراـة والمامـوعـة 

 النوعية التي تنتمي إلي،ا.
 

( : تمىىون الترقيىىـة علىى  أسىىـاس الاىىـدارت المبنيىىـة علىى  عنصىىـري المفايىىـة 28مىىادت)
 واألقدميـة ، وذلك علـ  النحو ا تي:

 
 ــة .ـ% لعنصر المفايــ11    
 

 % لعنصر األقدميــــة .31    
 

النسب المبوية لعنصري (: تحسب تقديرات المريحيـن للترقية في ضوء 26مادت)
 الادارت الميار إلي،ما في المادت السابقة باعتبار أن مامو ع العنصرين

، ثم ترتب أسبقيت،ـم للترقيـة فيما بين،م حسب مامو ع  مابة دراـة
 .طبقا للقواعد التي تقررها الالبحةاات مل من،م در
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الاىىدارت  يعنصىىرل ة المبويىىةنسىىبمامىىو ع الوفىىي حالىىة التسىىاوي فىىي      
تمىون المفاضىىلة بىإاراء امتحىىان تنافسىي بىىين المريىحين للترقيىىة الختيىىار 

 الالبحة.  التي تحددها، وذلك وفق الضوابط  من،ماألفضل 
 

ية إل  وظابف الدراات من السابعة حت  األول  (: ييترط في حاالت الترق31مادت)
 أن ياتاز الموظف بنااح دورت تدريبية واحدت عل  األقل في دراة

 التي ييغل،ا. الوظيفة
 

 وياوز االستثناء من هذا اليرط وفقا لألوضا ع التي تحددها الالبحة.   
 

ما ال (: ال ياوز ترقية الموظف خالل مدت السان المحموم به عليه ، م30مادت)
ياوز ترقية الموظــف الموقــوف عــن العمــل أو المحــال إلـ  
المساءلـة اإلداريـة أو المحاممة الازابية خالل مدت الوقف أو اإلحالة، 
عل  أن  تحاز له الوظيفة ، فإذا لم يقض بإدانته أو عوقب باإلنذار أو 

إل  الخصم من الراتب مدت ال تزيد عل  خمسة أيام واب رد ترقيته 
التارين الذي مانت تتم فيه لو لم يحل إل  المساءلة اإلدارية أو المحاممة 

 الازابية.
 

(: ال ياوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبـة من العقوبات المبينة فيما 32مادت)
 يلي إالّ بعد انقضاء المدت الموضحة قرين مل من،ا:ـ

سة أيام إل  ستة أي،ر : في حالة الخصم من الراتب أمثر من خم ( أ
 خمسة عير يوما.

 
تسعة أي،ر: في حالة الخصم من الراتب أمثر من خمسة عير   ( ب

يوما أو الحرمان من العالوت الدورية أو خفض الراتب في حدود 
 عالوت دورية.

 
  ( سنة : في حالة توقيع عقوبة أيد من ذلك.

 
ه بمرتبة (: ال ياوز ترقية الموظف إذا مان آخر تقرير مفاية مقدم عن33مادت)

 ضعيف.
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( : يصدر قرار الترقية من ربيس الوحدت ، وتعتبر الترقية نافذت من تارين 34مادت)
 صدور القـرار ب،ا.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ععـــــــــل السابــل السابـــــالفصالفص
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  الرواتب والعالوات والبدالت الرواتب والعالوات والبدالت 

  اتاتــآت والتعويضآت والتعويضــوالممافوالمماف

  ــــــــــــــــــــــــــــ

المقىىرر لدراىىة وظيفتىىه طبقىىا ( :  يسىىتحق الموظىىف المعىىين بدايىىة الراتىىب 35مىىادت)
 (.0لادول الدراات والرواتب المرفق ب،ذا القانون ) ملحق رقم 

 
وياىىوز مىىن  الموظىىف عنىىد التعيىىين راتبىىا يزيىىد علىى  بدايىىة مربىىوط 
دراىىة الوظيفىىة المعىىين علي،ىىا إذا زادت مىىدت خبرتىىه علىى  المىىدت المطلىىوب 

لمربىوط عىن توافرها ليغل تلك الوظيفة عل  أساس أن يضىاف إلى  بدايىة ا
مل سنة من السنوات الزابدت عالوت من عالوات دراة هذ  الوظيفة، بيرط 

 أن تمون تلك الخبرت متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين علي،ا.
 

وإذا عيـن الموظف في وظيفة من ماموعة أخرى في نفىس دراتىه 
فىىي وظيفتىىه أو فىىي دراىىة أخىىرى احىىتفظ لىىه بالراتىىب الىىذي مىىان يتقاضىىا  

 ا.ـة المعين علي،فرر للوظيلمقب اتة إذا مان يزيد عل  بداية الراالسابق
 

بعىد صىدور  ويستحق الموظف راتبه اعتبارا من تارين تسلمه العمل
 .قرار تعيينه

 
( :  يستحق الموظف عالوت دورية في أول يناير من مىل عىام بالفبىة المقىررت 36مادت)

ول الىىىدراات لدراىىىة وظيفتىىىـه التىىىي ييىىىغل،ا طبقىىىا لمىىىا هىىىو مبىىىين باىىىد
والرواتب الملحىق ب،ىذا القىانون وبيىرط أن تمىون قىد مضىت سىتة أيى،ر 

  .عل  األقل عل  تعيينه بالخدمـة
 

ويحرم من العالوت الدورية من قدم عنىه تقريىر تقىويم أداء وظيفىي 
 بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عن،ا التقرير.

 
 رية .وتحدد الالبحة إاراءات من  العالوت الدو
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( : ياىىوز بقىىرار مىىن ربىىيس الوحىىدت مىىن  الموظىىف عىىالوت تيىىايعية أو 31مىىادت )

عالوتين بفبىة العىالوت الدوريىـة المقىررت لدراىة وظيفتىه لمىرت فىي السىنة 

وبحد أقص  أربع عىالوات فىي الدراىـة الواحىدت ، بيىرط أن يمىون تقىدير 

ن يمون قىد بىذل تقويم أدابه الوظيفي األخير بمرتبة ايد ادا عل  األقل وأ

 ا،دام خاصام أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى األداء.
 

 وال يمنع من  هذ  العالوت من استحقاق العالوت الدورية في موعدها.
 

( : ياوز بقرار من ربيس الوحدت من  ممافآت تيايعية للموظف الذي يقىدم 38مادت)
تسىاعد على  تحسىين طىرق  خدمات ممتازت أو أعماال أو بحوثا أو اقتراحات

التىي  لألوضىا ع واليىروطالعمل أو رفع مفاءت األداء أو توفير النفقات طبقا 
 تحددها الالبحة.

 
، ممىا يمىن   الموظف بىدالت سىمن وم،ربىاء ومىاء وانتقىال وهىاتف ( : يمن 36مادت)

بالفبات  بدل سفر للتدريب والم،ام الرسمية داخل أو خار  السلطنة ، وذلك
 تي تحددها الالبحة.واليروط ال
 

وتحىىدد الالبحىىة باإلضىىافة إلىى  ذلىىك قواعىىد ونفقىىات الترحيىىل داخىىل 
 السلطنة وخارا،ا والنفقات الطاربة حال السفر.

 
من   بعد االتفاق مع وزارت المالية وياوز بقرار من ربيس الوحدت

 زي لياالي بعض الوظابف إذا اقتضت طبيعت،ا ذلك.
 

مىن  بىدالت تقتضىي،ا طبيعىة أو ظىروف أو  الوحدت ياوز بقرار من ربيس(: 41مادت)
 .الالبحة التي تقررهامخاطر الوظيفة أو ممان،ا وذلك وفقا للقواعد 

 
( :  يسىتحق الموظىف أاىرا عىن األعمىال اإلضىافية التىي يملىف بتؤديت،ىا بعىد  40مادت)

 ساعات العمل الرسمية وفقا للقواعد واألحمام التي تقررها الالبحة.
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سترد الموظف النفقات التي يتمبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته طبقا ي (:42مادت)

 لما تبينه الالبحة.
 

 ( : تنظم الالبحة اإلسمان الحمومي والتؤثيث.43مادت)
 

ن يرق  بداية الراتب المقىرر لدراىة الوظيفىة المرقى  إلي،ىا أو ( :  يستحق م44مادت)
ات الدراىىة الاديىىدت الراتىب الىىذي وصىل إليىىه مضىىافا إليىه عىىالوت مىىن عىالو

 أي،ما أمبر وال يخل ذلك باستحقاق العالوت الدورية في موعدهـا. 
 

( : يمىىون تعىىديل اىىدول الىىدراات والرواتىىب الملحىىق ب،ىىذا القىىانون بمرسىىوم 45مىىادت)
سلطاني بعد موافقة مالس الوزراء بناء عل  اقتىراح مىن المالىس وأخىذ 

 رأي وزارت المالية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثامنالفصل الثامن

  النقل والندب واإلعارتالنقل والندب واإلعارت
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ــــــــــــــــــــــــ
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( : ياوز نقل الموظف من وحدت إل  أخرى بالا،از اإلداري للدولة، ومذلك 46مادت)

مىىن ا،ىىة إلىى  أخىىرى داخىىل الوحىىدت ، ومىىن وظيفىىة إلىى  أخىىرى مىىن ذات 
التىىي تحىىددها الالبحىىة إذا مىىان  طبقىىا لألوضىىا ع واليىىروط طبيعىىة وظيفتىىه

 الترقية أو مان بناء عل  طلبه.النقل ال يفوت عليه دور  في 
 

،  إلىى  وحىدت أخىىرى براتبىه إذا مىىان أمبىىرويحىتفظ للموظىىف المنقىول                    
وذلىىك دون اإلخىىالل باسىىتحقاقه العىىالوت الدوريىىة المقىىررت لدراىىة الوظيفىىة 

 . في موعدها المنقول إلي،ا
   

 لموظف المنقول .( : تنظم الالبحة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية ا41مادت)
 

:  ياوز ندب الموظف للقيىام مإقتىا بعمىل وظيفىة أخىرى مىن نفىس دراىة ( 48مادت)
وظيفته أو وظيفة تعلوها مبايىرت فىي ذات الوحىدت التىي يعمىل ب،ىا أو فىي 

 .وحدت أخرى إذا مانت حااة العمل في الوظيفة األصلية تسم  بذلك
 

مىا لىم تة أيى،ر لمىدت ال تزيىـد على  سى إل  وحىدت أخىرىويمون الندب 
 يمن في اير أوقات العمل الرسمية.

 

ويستمر صرف راتب الموظف المنتدب واميع مستحقاته المالية من        

أن يخل ذلك باستحقاقه ما قد يمون مقررا فىي دون ،  المنتدب من،ا وحدتال

مىا يتقاضىا  مىن ا،ىة من ميىزات ماليىة تغىاير اىنس الوحدت المنتدب إلي،ا 

، وفي هذ  الحالىة تتحمىل الوحىدت  و تزيد في مقدارها عليهعمله األصلية أ

المنتىىدب إلي،ىىا صىىرف هىىذ  الميىىزات أو مقىىدار الزيىىادت في،ىىا ، ممىىا تتحمىىل 

 .إذا مان الندب في اير أوقات العمل الرسميةممافؤت الموظف 
 

فإذا اقتضت مصلحة العمل بالوحىدت المنتىدب إلي،ىا اسىتمرار الموظىف 

واب اتخىاذ إاىراءات  لميار إلي،ا في الفقرت الثانيةبعد انقضاء المدت اب،ا 

النقضىاء هىذ  إعارته إلي،ا عل  أن يمون تىارين اإلعىارت مىن اليىوم التىالي 

 .المدت
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ة إلى  بىوظف المعين بغير طريق التعاقد بعىد موافقتىه متاوز إعارت الم( : يا46مادت)
ل ال تقىة بنسىبة مى،ىا الحموي تسىاهم فياليرمات الت ة أودات الحموميالوح
ذلك إل  الحمومات وال،يبىات والمنظمىات م، و %( من رأسمال،ا25عن )

 العربية واألانبية ، وتمون اإلعارت لمدت ال تااوز أربع سنوات. 
 

وياىىىوز للمالىىىس فىىىي الحىىىاالت التىىىي يقىىىدرها االسىىىتثناء مىىىن نسىىىبة                    
 رى.المساهمة ، ومن مدت اإلعارت بما ال يااوز أربع سنوات أخ

                                                               
العىىالوت ( :  تحسىىب مىىدت اإلعىىارت ضىىمن مىىدت الخدمىىة الفعليىىة ، واسىىتحقاق 51مىىادت)

 الدورية والترقية.
 

 عار إلي،ا.(: يمون راتب الموظف المعار ومافة مستحقاته عل  الا،ة الم50مادت)
                  

االتفاق بين  الوحدات الحموميةوياوز في حالة اإلعارت إل  إحدى                    
الوحدتين عل  أن تتحمل الوحدت المعار من،ا الموظف راتبه ومافة 

هذ  ياوز من  المعار إل  اير مستحقاته التي مان يتقاضاها من،ا ، مما 
 راتبا من الحمومة في الحاالت التي يقدرها المالس. الوحدات

 
ويستحق الموظف المعار في مىل األحىوال  مىا قىد يمىون مقىررا فىي         

مىىا يتقاضىىا  مىىن ا،ىىة الا،ىىة المعىىار إلي،ىىا مىىن ميىىزات ماليىىة تغىىاير اىىنس 
عمله األصلية أو تزيد في مقدارها عليه ، وفي هذ  الحالة تتحمل الوحىدت 
ق المعار إلي،ا صرف هذ  الميزات أو مقىدار الزيىادت في،ىا ، وياىوز االتفىا

بىىين الوحىىدتين علىى  خىىالف ذلىىك إذا مانىىت اإلعىىارت إلىى  إحىىدى الوحىىدات 
 الحمومية .

 
ن أو الندب بيىرط ت يغل وظيفة المعار بطريق التعيي( : ياوز عند الضرور52مادت)

الفقىرت أال تقل مدت اإلعارت عن سنة وأالّ تمىون معاملىة المعىار ماليىا وفىق 
الموظىف عنىد عودتىه وظيفتىه ، على  أن ييىغل  الثانية من المادت السابقة

 األصلية إذا مانت خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة ل،ا إذا لم تمن خالية.
 

 ( : يصدر قرار النقل أو الندب أو اإلعارت من ربيس الوحدت.53مادت )



 21 

  لفصــــــل التاســـــعلفصــــــل التاســـــعاا

  التدريب والبعثات والمن  الدراسيةالتدريب والبعثات والمن  الدراسية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العمل عل   ااب عل  اميع الموظفين ، ويتعين عل  الوحدات( : التدريب و54مادت)

تىىىىدريب المىىىىوظفين المعينىىىىين بغيىىىىر طريىىىىق التعاقىىىىد باميىىىىع دراىىىىات،م 
ومستويات،م اإلدارية والفنية والمتابية والم،نية والحرفية وفقا لمتطلبات 

في ضوء خطـط التنمية العامة وفىي حىدود العمل وخطط وبرامج التدريب 
 احة.اإلممانيات المت

 
( :  تعتبر الفترت التي يقضي،ا الموظف في التىدريب فتىرت عمىل يتمتىع في،ىا 55مادت)

باميع مزايا وظيفته ، مما يلتزم بما تفرضىه هىذ  الوظيفىة مىن واابىات ، 
ويعتبر التخلف عن التدريب دون عىذر تقبلىه ا،ىة عملىه إخىالال بواابىات 

تىي أنفقىت عليىه فىي الوظيفة يلتزم الموظىف بسىببه بىدفع اميىع المبىالغ ال
 الدورت، ويطبق في يؤن راتبه وبدالته في هذ  الحالة أحمام هذا القانون.

 
 وتنظم الالبحة قواعد ويروط إيفاد الموظف للتدريب.

 
( : تضىىع وزارت الخدمىىة المدنيىىة األسىىس والمعىىايير الخاصىىة بإعىىداد خطىىط 56مىىادت)

وذلىىك بعىىد  لوحىىدات بمىىا يتفىىق وطبيعىىة عمىىل مىىل وحىىدتلالتىىدريب السىىنوية 
التنسيق مع،ا ، ويتعين عل  هذ  الوحدات إعداد خطط،ا السنوية للتدريب 

 وفقا لتلك األسس والمعايير.
 

( : مل من يوفد في بعثة أو منحة دراسىية يتفىرل ل،ىا اعتبىارا مىن التىارين 51مادت )
الىىذي تحىىدد  وزارت التعلىىيم العىىالي وللمىىدت التىىي تقررهىىا فىىي ضىىوء نظىىام 

 الدراسة.
 

( : يحصل الموظىف الموفىد فىي بعثىة أو منحىة دراسىية على  راتبىه المامىل 58) مادت
 أثناء مدت اإليفاد.
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" يجننوز بقننرار مننن رئننيج الوحنندة إلحنناق المننوظغين المعينننين ( مكننرر : 15): * مننادة            
دش ـة بإحننـلطنة فنني الغتننرة المسائيننـة داخننل السننـبغيننر طريننق التعاقنند للدراسنن

لمعا نند المعتننرف بهننا مننن الجهننات المختصننة وذلنن  ا أو أو الكليننات عاتـلجامننا
حننند التخصصنننات العلمينننة والمهنينننة التننني تقتضنننيها المصنننلحة ألتننن  يلهم فننني 

المباشرة للعمل ذ  لى أن تتحمل الوحندة الرسنوم الدراسنية  نن المندة المحنددة 
نة دراسنية واحندة سنزيد  لى رسوم ي بما  وة أو المدة التي تمدد إليها ـللدراس
 .في حالة تمديد الدراسةيساويها بنظام السا ات المعتمدة  أو ما

       
ول  ليهنا ـلحق بالدراسة للحصأوإذا لم يحصل الموظف  لى الشهادة التي              

ا  مننن  ننذا ـيج الوحنندة اإل غننـتحملتنن  الوحنندة مننن رسننوم ذ ولرئنن التننزم بننرد مننا
 لمالية " .ا لتزام بعد موافقة وزارة ا

 
( : ياوز عند الضرورت يغل وظيفة الموظىف فىي حالىة إيفىاد  فىي بعثىة أو 56مادت)

منحىىة دراسىىية أو للتىىدريب بطريىىق النىىدب بيىىرط أال تقىىل مىىدت اإليفىىاد عىىن 
 سنة.
وتحسب مىدت اإليفىاد ضىمن مىدت الخدمىة الفعليىة ، واسىتحقاق العىالوت                  

 الدورية والترقية.
 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2002/ 111* مضافة بالمرسوم السلطاني رقم )
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  ررــــــــالفصــل العـايالفصــل العـاي

  مواعيـد العمـل واإلاازاتمواعيـد العمـل واإلاازات

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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وفقا ( : يحدد مالس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية في األسبو ع 61مادت)
 لمقتضيات المصلحة العامة .

 
ويصدر قرار من ربيس مالس الخدمىة المدنيىة بمواعيىد بىدء وانت،ىاء 
الىىدوام فىىي ضىىوء عىىدد سىىاعات العمىىل الرسىىمية التىىي يحىىددها مالىىس 

 الوزراء. 
 

( : لىىربيس الوحىىدت بعىىد الراىىو ع إلىى  مالىىس الىىوزراء تحديىىد سىىاعات العمىىل 60مىىادت)
 ل ذات الطبيعة الخاصة في وحدته. الرسمية التي تتناسب مع األعما

 
: ال ياىىوز للموظىىف أن ينقطىىع عىىن عملىىه إالّ إلاىىازت يسىىتحق،ا فىىي حىىدود  (62مىىادت)

اإلاازات المقررت بمقتض  هذا القانون ، وطبقا لإلاراءات التي تحىددها 
 الالبحة.

 
 (: يستحق الموظف سنويا إاازت اعتيادية براتب مامل عل  النحو ا تي:ـ63مادت)

 ) أ ( حت  الخامسة.من ( يوما لياالي وظابف الدراات 48)
 ( يوما لياالي وظابف الدراات من السادسة حت  الثامنة.38)
 ( يوما لياالي باقي الوظابف.28)

 
( : يتمتىىـع الموظىىـف باإلاىىـازت المستحقىىـة لىىـه حسىىب مقتضىىيات مصىىلحة 64مىىادت )

ء ستة أيى،ر على  القيام بإاازت اعتيادية قبل انقضا ياوز لهالعمل وال 
 األقل من التحاقه بالخدمة.

 
وفىىىي اميىىىع األحىىىوال ياىىىب أن يتمتىىىع الموظىىىف سىىىنويا بإاىىىازت 

%( مىىن االسىىتحقاق السىىنوي علىى  أن 15اعتياديىىـة ال تقىىل مىىدت،ا عىىن )
تمون المدت متصلة ما لم تقتض مصىلحة العمىل ايىر ذلىك ألسىباب يقىدرها 

مىن المىدد المتبقيىة  ربيس الوحدت ، وال ياىوز أن ياىاوز رصىيد الموظىف
من هذ  اإلاازت استحقاق سنتين إال في حالة تؤايل أو تقصير اإلاىازت أو 
قطع،ا لضرورت أو ألسباب قوية تقتضي،ا مصلحة العمل ، على  أن يتمتىع 
الموظف باإلاازت أو ما تبق  من،ا حسب األحوال في وقت الحق من نفس 

 العام أو العام الذي يليه.
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أن يحصل عل  إاازت من رصيد إاازاته االعتيادية  باإلضافة  (: للموظف65مادت )

إل  ما يستحقه من،ا عن السنة الاارية حت  تارين قيامه باإلاازت بما ال 
 يااوز خمسة وسبعين يوما في السنة.

 
( إذا انقطع الموظف عن عمله لغير 045(: مع عدم اإلخالل بحمم المادت )66مادت)

الغيـاب من إاازته االعتيادية إذا مان له مـدت  إاازت يستحق،ا حسبـت
رصيد من،ا وإال حرم من راتبه المامل عن مدت ايابه ، وذلك دون إخالل 

 .لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذرام اير مقبولبالمساءلة اإلدارية إذا 
 

(: للموظف الحق في إاازت براتب مامل عن أيام العطلة األسبوعية ومذلك 61مادت)
ألعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديد مواعيدها عن عطالت ا

 قرار من ربيس المالس. 
 

ة األسىىبوعية أو ف بالعطلىىدم تمتىىع الموظىى(: إذا اقتضىىت مصلحىىـة العمىىل عىى68مىىادت)
عطالت األعياد أو المناسبات الرسىمية واىب تعويضىه عن،ىا بؤيىام راحىة 

من راتبه المامىل بديلة في وقت الحق أو ببدل نقدي مقدار  راتب يومين 
عىن مىىل يىىوم يىريطة أن يمىىون قيامىىه بالعمىىل خالل،ىا بتمليىىف مىىن ربىىيس 

 الوحدت أو من يفوضه.
 

 ( : ال يستحق الموظف إاازت اعتيادية عن المدد ا تية:ـ66مادت)
 

أ ( المدت التي يمون في،ا متفراا لبعثىة أو منحىة دراسىية أو دورت تدريبيىة   
 ر.إذا زادت المدت عل  تسعة أي،ـ

 
 ( المدت التي يقضي،ا في إاازت دراسية أو إاازت خاصة بدون راتب. ب          
 

  .مدت اإلعارت إل  اير وحدات الا،از اإلداري للدولة  (           
 

 .مدت الوقف عن العمل التي تزيد عل  ثالثة أي،ر إذا قضي بإدانته(  د          
                     

 .تنفيذ عقوبة السانمدت هـ(          
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( : يصرف للموظف الذي تنت،ىي خدمتىه ألي سىبب مىن األسىباب بىدل نقىدي 11مادت)
عن رصىيد إاازاتىه االعتياديىة المسىتحقة لىه حتى  تىارين  انت،ىاء خدمتىه 
بحىىىد أقصىىى  اسىىىتحقاق سىىىنتين ، فىىىإذا مىىىان عىىىدم حصىىىوله علي،ىىىا رااعىىىا 

 لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن مامل رصيد .
 
ويصىىرف البىىدل النقىىدي علىى  أسىىاس الراتىىب الىىذي يتقاضىىا  الموظىىف   

 عند ترمه الخدمة.
 

( : تمىىون مواعيىىد اإلاىىازت االعتياديىىة ألعضىىاء هيبىىات التىىدريس والتىىدريب 10مىىادت)
 والوظابف المرتبطة ب،ا طبقا لما تقرر  الالبحة.

 
،ىة الطبيىة إاازت تمىن  بقىرار مىن الا يستحق الموظف في حالة المرض( : 12مادت)

 :ـالمختصة عل  النحو ا تي
 

 أ ( إاازت براتب مامل لمدت ال تزيد عل  سبعة أيام في المرت الواحدت.
لمىدت تزيىد على  التي تستواب مىن  الموظىف إاىازت ب( في حالة المرض 

 سبعة أيام ، تمون اإلاازت في الحدود التالية:ـ
 ـ ستة أي،ر براتب مامل.
 لراتب ومامل البدالت.ـ ستة أي،ر بثالثة أربا ع ا

 
ويستحق ذلك النو ع من اإلاازت المرضىية مىل خمىس سىنوات تحسىـب      

وإذا مانىت اإلاىازت ، من تارين أول إاازت مرضية تزيىـد على  سبعىـة أيىام 
المرضىىية ناتاىىة عىىن إصىىابة عمىىل فتمىىن  براتىىب مامىىل ودون التقيىىد بمىىدت 

 السنوات الخمس.
 

صىوص علي،ىا فىي البنىد )ب( دون وإذا انت،ت اإلاازت المرضىية المن
أن ييف  الموظف عرض أمر  عل  الا،ة الطبية المختصة لتقرر إممانية 

 أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته، أو عدم لياقته صحيا.
 

(: استثناء من حمم الفقرت األخيرت من المادت السابقة ، يمن  الموظف 13مادت )
عصية التي يصدر بتحديدها قرار المريض بؤحد األمراض المزمنة والمست
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من المالس باالتفاق مع وزارت الصحة إاازت مرضية بنصف الراتب 
ومامل البدالت إل  أن ييف  أو تستقر حالته استقرارا يممنه من القيام 
بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الا،ة الطبية المختصة ، 

يام بؤي من ذلك بقرار من هذ  أو تثبت عدم لياقته صحيام بعاز  عن الق
 الا،ة.

  
ازت ــ  اإلاـراءات المتعلقة بحصـول الموظف عل(: تبين الالبحة اإلا14مادت)

 المرضية ونظام العال  سواء داخل السلطنة أو خارا،ا.
 

(: للموظف في حالة المرض الحق في االستفادت من اإلاازت االعتيادية إذا 15مادت)
ء مان ذلك خالل مدت اإلاازت المرضية أو عند مان له رصيد من،ا ، سوا

 انت،اب،ا.
 

ال يعتد باإلاازت المرضية للموظف إذا وقعت مل،ا أثناء أية إاازت أخرى  :(16مادت)
مصرح له ب،ا ، وإذا وقع ازء من اإلاازت المرضية في ن،اية اإلاازت 

 المصرح ب،ا اعتبرت المدت التي تزيد عل  تلك اإلاازت إاازت مرضية.
 

إاازت مرضية قبل قيامىه باإلاىازت االعتياديىة استحق الموظف أما إذا 
مىا لىم يطلىب القيىام اإلاازت إل  وقت آخىر  ب،ذ  ، أال قيامه المصرح ب،ا

 ب،ا.
 

يستحق الموظف لسبب طارئ يقدر  ربيس الوحدت أو من يفوضه إاىازت  (:11مادت)
 براتب مامل لمدت خمسة أيام في السنة.

وياوز من  الموظف ما ال يااوز خمسة أيام أخرى لعذر خار  عن                    
 إرادته يقدر  ربيس الوحدت.

 
إل  بيت  (: يستحق الموظف إاازت خاصة براتب مامل ألداء فريضة الحج18مادت)

تمن  هذ  اإلاازت مرت ولمدت ال تزيد عل  عيرين يوما ،  هللا الحرام
 واحدت طوال مدت خدمته في الحمومة.
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وفىىي حالىىة تاىىاوز الموظىىف تلىىك المىىدت تحسىىب المىىدت الزابىىدت إاىىازت        
 اعتيادية إن مان له رصيد من،ا ، وإال اعتبرت إاازت بدون راتب. 

 
 ( : تسىىىتحق الموظفىىىة التىىىي يتىىىوف  عن،ىىىا زوا،ىىىا إاىىىازت خاصىىىة للعىىىدت16مىىىادت)

لمىدت أربعىة  المنصوص علي،ىا فىي قىانون األحىوال اليخصىية براتىب مامىل
 وعيرت أيام من تارين الوفات.أي،ر 

 
 وذلىك ( : تمن  الموظفـة إاازت خاصـة لتغطيـة فتىـرت مىا قبىـل وبعىد الىوالدت81مادت)

طىوال مىدت  مىرات وبما ال يزيد على  خمىس ن يوما براتب مامليخمس تمدل
 .الخدمة في الحمومة

 
عايىة بدون راتب لمدت ال تزيىد على  سىنة لر خاصة إاازت تمن  الموظفة( : 80مادت)

، وييترط لمن  هذ  اإلاازت أن تتقىدم بطلىب الحصىول علي،ىا خىالل  طفل،ا
 وأال تمون معينة بطريق التعاقد.انت،اء إاازت الوالدت سنة من تارين 

 
بىدون راتىب خاصىة  ( : يسىتحق الموظىف الىذي ااتىاز فتىرت االختبىار إاىازت82مادت)

دورت تدريبيىة أو لمرافقة زواه إذا أوفـد في بعثىة أو منحىـة دراسيىـة أو 
، وييترط لمىن   إاازت دراسية أو انتدب أو أعيـر أو نقل خار  السلطنة

هذ  اإلاازت أال يمون الموظف معينام بطريق التعاقد ، وأال تقل مدت،ا عن 
ستة أي،ر وأن يتقدم بطلب الحصول علي،ا قبىل يى،ر مىن التىارين الىذي 

 يحدد  للقيام ب،ا.
 

على  هىذ  اإلاىازت لمىدت أو مىدد أخىرى إالّ وال ياوز طلىب الحصىول       
بعد انقضاء مدت في العمل مساوية لمدت آخر إاازت حصل علي،ا الموظف 

 وفق هذ  المادت.
 

( :  يمن  الموظف الذي يختار للميارمة في األنيطة الرياضىية أو الثقافيىة 83مادت)
 أو في االحتفىاالت الرسىمية إاىازت خاصىة براتىب السلطنة داخل أو خار 

 التي تحددها الالبحة.لألوضا ع واليروط مامل طبقا 
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إاازت خاصـة براتب مامل لمدت خمسة عيىر يومىا  ( :  ياوز من  الموظـف84مادت)
لمرافقىىـة مىىريض للعىىال   خىىـار  السىىلطنة ، ممىىا ياىىوز منح،ىىا لمرافقىىة 
مريض للعال  داخل السلطنة إذا قررت الا،ىة الطبيىة المختصىة ضىرورت 

ز العال  المدت  المذمورت مىان لىربيس الوحىدت مىد اإلاىازت ذلك ، فإذا ااو
 . لمدت ال تزيد عل  ثالثين يوما أخرى

 
المـدت عل  ذلك ، حسبت المدت الزابدت إاازت اعتياديىـة  وإذا زادت   

 إن مان للموظـف رصيد من،ا وإال اعتبـرت إاازت بدون راتـب.
 

وظىف معينىام بطريىق وييترط لمن  اإلاازت المذمورت أال يمىون الم   
 التعاقد ، عل  أن تنظم الالبحة ضوابط من  هذ  اإلاازت.

 
( : ياـوز ألسباب يقدرها ربيس الوحدت مىن  الموظىف إاىازت خاصىة بىدون 85مادت)

راتب لمدت ال تزيد عل  سنة قابلة للتاديد بحد أقص  أربع سنوات طىوال 
ظف معينا بطريىق مدت خدمته ، وييترط لمن  هذ  اإلاازت أالّ يمون المو

 التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منحه اإلاازت المذمورت . 
 

( : ياىىوز عنىىد الضىىرورت يىىغل وظيفىىة الموظىىف الىىذي مىىن  إاىىازت  خاصىىة 86مىىادت)
بىىدون راتىىب بطريىىق التعييىىـن أو النىىدب بيىىرط أال تقىىل مىىدت اإلاىىازت عىىن 

ت ييىىغل الموظىىف عنىىد عودتىىه وظيفتىىه األصىىلية إذا مانىىعلىى  أن سىىنة، 
 خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة ل،ا إذا لم تمن خالية.

 
وتحسىىب مىىدت اإلاىىازت ضىىمن مىىدت الخدمىىة الفعليىىة واسىىتحقاق العىىالوت                  

 الدورية والترقية.
 
( : ياىىوز بقىىرار مىىن ربىىيس الوحىىدت مىىن  الموظىىـف المعىىين بغيىىر طريىىق 81مىىادت)* 

ه الخاصىىـة إاىىازت دراسىىية التعاقىىد الىىذي  يراىىب فىىي الدراسىىة علىى  نفقتىى
 براتب مامل للحصول عل  المإهالت العلمية التالية أو ما يعادل،ا:ـ

 ـ  دراة المااستير أو الدمتورا .
 ـ  دراة البمالوريـــــوس.

 ـ  دبلوم لمدت ال تقل عن سنة بعد دراة البمالوريوس.
 ـ  دبلوم لمدت ال تقل عن سنة بعد إتمام الي،ادت العامة.
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حوال األ  لى أن  يج  في جميع , " وتحدد الالئحة شروط منن  ذه اإلجازة         
تقتضيها  ة التيـة المهنيـد التخصصات العلميـة في أحـون الدراسـأن تك

 المصلحة المباشرة للعمل "
 

( :  يستحق الموظف إاازت براتب مامل ألداء االمتحان بما ال يااوز المدت 88مادت)
 الالزمة لذلك . 

 دد الالبحة يروط من  هذ  اإلاازت .وتح
( : تمىىن  اإلاىىازات بؤنواع،ىىا ، عىىدا اإلاىىازت المرضىىية ، بموافقىىة ربىىيس 86مىىادت)

الوحىىدت بنىىاء علىى  طلىىب الموظىىف ، وتبىىين الالبحىىة اإلاىىراءات الالزمىىة 
 لمن  اإلاازات.

 
( 81،  85،  84وفيما عدا اإلاازات المنصوص علي،ا في المواد )                   

 ياوز لربيس الوحدت التفويض في االختصاص بمنح،ا.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ومان النص قبل التعديل (2002/ 111* معدلة بالمرسوم السلطاني رقم )

 ".وتحدد الالئحة شروط منن  ذه اإلجازة"
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  الفصل الحادي عيـرالفصل الحادي عيـر

  للــــات العمـات العمـــــابـابـــــإصإص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( : في تطبيق أحمام إصابات العمل يقصد بـ :ـ61مادت)
 

 ( إصابة العمل :ـ0
اإلصىىىىابة بؤحىىىىد األمىىىىراض الم،نيىىىىة أو بؤحىىىىد األمىىىىراض المزمنىىىىة 
والمستعصىىية متىى  مانىىت بسىىبب العمىىل ، أو اإلصىىابة نتياىىة حىىادث يقىىع 

 للموظف أثناء تؤديته لعمله أو بسببه.
 

ي،ىا قىرار مىن المالىس باالتفىاق ويصدر بتحديد األمراض الميار إل
 مع وزارت الصحة .

 
وتعتبىىىر الوفىىىات أثنىىىاء العمىىىل أو اإلصىىىابة الناتاىىىة عىىىن اإلا،ىىىاد أو 
اإلرهاق من العمل إصابة عمل مت  توافرت في،ا اليروط التي يصدر ب،ا 
قرار مىن المالىس باالتفىاق مىع وزارت الصىحة ، ويعتبىر فىي حمىم إصىابة 

 العمل :ـ
أ ( مىىل حىىادث يقىىع للموظىىف خىىالل فتىىرت ذهابىىه لمبايىىرت عملىىه أو 

 عودته منـه.
 

ب( اإلصابىـة التىىـي تقىـع بسبىىـب قيىام الموظىىف بىدرء أو إسىىعاف أو 
حماية أيخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول دون وقو ع 

 ضرر لممتلمات الدولة.
 

  ( مل حالة انتماس أو مضاعفة تنيؤ عن،ا .
 

 ( المصـــاب :2
 ل موظف أصيب بإصابة عمل.م

 
 ( العاز المامل المستديم :3

مل عاز من يؤنه أن يحول وبصفة مسىتديمة بىين الموظىف وبىين 
مزاولتىىىه ألعمىىىال وظيفتىىىه ، محىىىاالت فقىىىد البصىىىر فقىىىدا مليىىىا أو فقىىىد 
الىىذراعين أو السىىاقين أو فقىىد ذرا ع واحىىدت أو سىىاق واحىىدت ، وحىىاالت 

المزمنىىة والمستعصىىية التىىي األمىىراض العقليىىة ، وحىىاالت األمىىراض 
 يصدر بتحديدها قرار من المالس باالتفاق مع وزارت الصحة.
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 ( العاز الازبي المستديم :4
مىىل عاىىز مىىن يىىؤنه أن يىىنقص أو يقلىىل بصىىفة مسىىتديمة مىىن قىىدرت 

 الموظف عل  مزاولته ألعمال وظيفته.
 

 ( العاز المإقت :5
ياب عن عمله أو العاز المامل أو الازبي الذي يضطر الموظف للغ

 يقلل من مقدرته عل  مزاولته ألعمال وظيفته بصفة مإقتة.
 

( : يسىتحق الموظىف المصىاب العىال  الىالزم وفقىا لمىا تقىرر  الا،ىة الطبيىة 60مادت)
 المختصة في هذا اليؤن.

 
( : ال يستحق الموظف تعويض إصابة العمل المنصوص عليه في المادت 62مادت)

 :ـ( في الحاالت ا تية 64)
 

 أ( إذا مانت الوفات أو العاز ناتاا عن إصابة النفس عمدا.
 

ب( إذا حىىىدثت اإلصىىىابة بسىىىبب سىىىلوك فىىىاحب ومقصىىىود مىىىن اانىىىىب 
 الموظف، ويعتبر في حمم السلوك الفاحب والمقصود:ـ

 
 ( مل فعل يؤتيه تحت تؤثير الخمر أو المخدرات.0)
 
 ( مل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية.2)

 
مىىن  الموظىىف المصىىاب إاىىازت مرضىىية خاصىىة براتىىب مامىىل ال تحسىىب ( : ي63مىىادت)

ضمن إاازاته المرضية إذا نيؤ عن اإلصابة عاز مإقت ، وتبىدأ اإلاىازت 
من تارين اإلصابة ولمدت أقصاها ثمانية عيىر يى،را مىا لىم تسىتقر حالتىه 

 قبل ذلك بيفابه أو بثبوت عاز  عازا دابما مليا أو ازبيا.
 

ت اإلاىىازت المرضىىية الميىىار إلي،ىىا فىىي المىىادت السىىابقة يعىىرض (: إذا انت،ىى64مىىادت)
ام الموظىف قيىممانيىة ة لتقريىر مىدى إ  الا،ىة الطبيىة المختصىاألمر عل

بعمله أو إن،اء خدمته مع تعويضه عن إصابة العمل عل  أسىاس العاىز 
 المستديم الملي أو الازبي.
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ناتج عن اإلصابة عاز (: إذا قررت الا،ة الطبية المختصة أن العاـز ال65مادت)
مستديم ملي أو ازبي فعلي،ا تقدير دراة العاز، ويستحق الموظف في 

 هذ  الحالة التعويض المقرر.
 

(: يسىىىتحق الموظىىىف المصىىىاب تعويضىىىا عىىىن التيىىىويه البىىىدني المسىىىتديم  66مىىىادت)
النايا عىن اإلصىابة على  أسىاس النسىبة المبويىة التىي تقررهىا الا،ىة 

دون اإلخالل باستحقاق تعىويض إصىابة العمىل وذلك الطبية المختصة ، 
 (.64المنصوص عليه في المادت )

 
مىن  التعويض الميار إليىه فىي المىواد السىابقة(: يستحق الموظف المعار 61مادت )

الا،ىىة المعىىار إلي،ىىا متىى  حىىدثت اإلصىىابة خىىالل فتىىرت إعارتىىه ، فىىإذا مىىان 
مما تمنحه الا،ة  نظام هذ  الا،ة ال يقرر تعويضام أو  يقرر تعويضام أقل

 المعار من،ا ، من  التعويض أو الفرق ـ حسب األحوال ـ من هذ  الا،ة. 
 

(: إذا ظ،رت عل  الموظف أعراض مرض م،ني بعد انت،اء خدمته تلتزم 68مادت)
الوحـدت التـي مـان يعمـل ب،ـا بالحقوق التي يمفل،ا لـه هـذا القانون مت  

ض يعود إل  فترت خدمته قررت الا،ة الطبية المختصة أن المر
بالحمومة ، حت  ولو زاول بعدها عمال آخر يريطة أال يمون هذا 

 المرض نايبا عن هذا العمل .
 

(: إذا نيىىؤ عىىن اإلصىىابة وفىىات الموظىىف يىىوز ع التعىىويض المسىىتحق علىى  66مىىادت)
 .قانون األحوال اليخصيةالورثة وفقا ألحمام 

 
سىتحق عىن اإلصىابة أو تحويلىه ألي (:ال ياوز الحاز عل  التعىويض الم011مادت)

 يخص آخر.
 

: ال تخىىل األحمىىام الخاصىىة بحقىىوق الموظىىف التىىي تنيىىؤ عىىن اإلصىىابة  (010مىىادت)
بحقوقىه األخىرى التىي تنيىؤ لىه بمقتضى  قواعىد وأحمىام قىانون معايىىات 

 ما بعد الخدمة.ت آوممـاف
 

فية تقىدير قيمىة : تبين الالبحة اإلاراءات الالزمة إلثبات اإلصابة ، ومي (012مادت)
 التعويض المستحق صرفه للموظف المصاب أو ورثته.
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  الفصـــل الثانــي عيـــرالفصـــل الثانــي عيـــر

  ننــــوظفيــــوظفيــــــواابــات المواابــات الم

  ورت علي،ـمورت علي،ـمــواألعمـال المحظـواألعمـال المحظـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الوظابف العامة تمليف للقىابمين ب،ىا هىدف،ا خدمىة المىواطنين تحقيقىا  : (013مادت)
ة العامىىة ، وياىىب علىى  الموظىىف مراعىىات أحمىىام هىىذا القىىانون للمصىىلح

 ، وياب عليه بصفة خاصة :ـ واير  من القوانين واللواب 
 

 أ ( أن يقوم بنفسه بالعمل المختص به ، وأن يإديه بدقة وأمانة.
 

ب( أن يحافظ عل  مرامىة الوظيفىة ، وأن يسىلك فىي تصىرفاته المسىلك 
 الالبق ب،ا.

 
نتظىىام فىىي العمىىل ، وااللتىىزام بمواعيىىد  الرسىىمية  ( أن يحىافظ علىى  اال

وأن يخصص وقت العمل الرسمي ألداء وااباته الوظيفيىة على  أن 
 يضع ربيس الوحدت القواعد التي تمفل ذلك .

 
د ( أن ينفذ مل ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ، وذلك فىي حىدود 

 القوانين واللواب  والنظم المعمول ب،ا.
 

بىىيس مسىىإولية األوامىىر التىىي تصىىدر منىىه ممىىا ويتحمىىل مىىل ر
 يمون مسإوال عن سير العمل في حدود اختصاصه.

 
هىىـ( أن يتقيىىد فىىي إنفىىاق أمىىوال الدولىىة بمىىا تفرضىىه األمانىىة ومىىا يوابىىه 

 الحرص علي،ا .
 

 و ( أن يحافظ عل  أموال وممتلمات الوحدت التي يعمل ب،ا.
 

 ( : يحظر عل  الموظف ا تي:ـ014مادت )
 

الامـع بيـن وظيفته وأية وظيفة أخرى بالا،از اإلداري للدولة إالّ إذا أ ( 
اقتضىىت المصىىلحة العامىىة تمليفىىه بؤعبىىاء وظيفىىة أخىىرى بصىىفة مإقتىىة 

 بمقابل ، وذلك وفقا للقواعد واليروط التي تحددها الالبحة.
 

ب( إفيـاء األمور التي يطلع علي،ا بحمم وظيفته إذا مانت سرية بطبيعت،ىا 
ض  تعليمات تصدر بذلك ، ويستمر هذا الحظر قابما بعد انت،اء أو بمقت

 العالقة الوظيفية.
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 ( القيام أو االيتراك في ترويج األقاويل الماذبة واإليىاعات التىي تمىس 
 أا،زت الدولة وأداءها لواابات،ا.

 
د ( اإلفضاء بىؤي تصىري  أو معلومىات أو بيانىات تتصىل بؤعمىال وظيفتىه 

ايرها من طرق النير إال إذا مان مصىرحا لىه عن طريق الصحف أو 
 بذلك من السلطة المختصة.

 
هىىـ( النيىىر أو اإلدالء بتصىىري  فىىي الصىىحف أو ايرهىىا بمىىا يترتىىب عليىىه  

 اإلضرار بالمصلحة العامة للدولة ، وعل  األخص ما يؤتي:ـ
 

 ـ  عرقلة تنفيذ أية خطة حمومية. 0
 ة دولة أخرى.ـ  إساءت العالقات بين الحمومة وحمومة أي 2
 ـ  إساءت العالقات بين المواطنين. 3

 
و ( اإلهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضيا ع حق من الحقوق الماليىة 

 للدولة.
 

 ز ( القيام بؤي نياط سياسي محظور.
 
ح( تنظيم أو االيىتراك فىي تنظىيم ااتماعىات داخىل ممىان العمىل دون إذن  

 من السلطة المختصة.
 

 فته لتحقيق أاراض يخصية.ط ( استغالل وظي
 

ي ( تقديم أية يموى ميدية ضد أحد من زمالبىه أو رإسىابه أو ضىد أحىد 
 المسإولين سواء في الوحدت التي يعمل ب،ا أو في وحدت أخرى.

 
ك( قبول هدية أو ممافىؤت أو عمولىة مىن أي نىو ع ، يمىون ل،ىا تىؤثير على  

 قيامه بواابات وظيفته.
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بنىاء على  طلىب مىن الا،ىة المخولىة قانونىا ـ أن يقىدم ( : على  الموظىف ـ 015مىادت )

إقرارا يتضمن بيانات باميع األموال المنقولة والعقاريىة التىي يمتلم،ىا أو 

التي تمىون فىي حيازتىه سىواء باسىمه أو باسىم أي فىرد مىن أفىراد أسىرته 

والتي تيمل الزواة واألوالد القصر، وأن يميف عن الطىرق التىي تملىك 

 ل الميار إلي،ا أو مصادر ملميته أو حيازته.أو حاز ب،ا األموا
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  ـرـرــــالث عيالث عيــالفصــل الثالفصــل الث

  ةةــــــة اإلدارية اإلداريــــــــالمساءلالمساءل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( : مىىىل موظىىىف يخىىىل بالواابىىىات والمسىىىإوليات أو يرتمىىىب المحظىىىورات 016مىىىادت)
المنصىىوص علي،ىىا فىىي هىىذا القىىانون والبحتىىه أو يخىىر  علىى  مقتضىى  

لوااب في أعمىال وظيفتىه أو يظ،ىر بمظ،ىر مىن يىؤنه اإلخىالل بمرامىة ا
 (.006الوظيفة ، يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص علي،ا في المادت )

ويعف  الموظف من العقوبة إذا ثبت أن ارتمابه المخالفة مان تنفيذا 
ألمىىىر ممتىىىوب صىىىدر إليىىىه مىىىن ربيسىىىه بىىىالرام مىىىن تنبي،ىىىه متابىىىة إلىىى  

   الحالة تمون المسإولية عل  مصدر األمر وحد .المخالفة، وفي هذ
 

 وال يسؤل الموظف مدنيا إالّ عن خطبه اليخصي.
 

( : ال ياىىوز توقيىىع عقوبىىة علىى  الموظىىف إالّ بعىىد التحقيىىق معىىه متابىىة 011مىىادت)
وسما ع أقواله ، وتحقيق دفاعه ، وياب أن يمون القرار الصادر بتوقيع 

 العقوبة مسببا.
 

مخالفات البسيطة أن يمون التحقيىق يىفاهة على  وياوز بالنسبة لل
أن يثبـت مضمونـه فـي القـرار الصـادر بتوقيع العقوبة وفي هذ  الحالة 

دت ثالثىة ن الراتىب لمىمىصـم لخذار أو انة عل  اإلال ياوز أن تزيد العقوب
 أيام .

 
 بعىد انقضىاء( : ال تاوز مسىاءلة الموظىف المواىود بالخدمىة عىن مخالفىة 018مادت)

الث سىىنوات مىىن تىىارين وقوع،ىىا ، ومىىع ذلىىك إذا مانىىت المخالفىىة تيىىمل ثىى
اريمة انابية فال يسقط الحق في المساءلة اإلدارية إالّ بسقوط  الىدعوى 

 العمومية.
 

( : تنقطىىع المىىدت المنصىىوص علي،ىىا فىىي المىىادت السىىابقة بىىؤي إاىىراء مىىن 016مىىادت)
دت من اديد ابتداء إاراءات التحقيق أو االت،ام أو المحاممة ، وتسري الم

 من آخر إاراء.
وإذا تعدد المت،مون فإن انقطا ع المدت بالنسبة ألحدهم يترتىب عليىه 
انقطاع،ا بالنسبة للباقين  ولو لم تمن قىد اتخىذت ضىدهم إاىراءات قاطعىة 
للمىىىدت ، وتسىىىري المىىىدت مىىىن اديىىىد مىىىن تىىىارين آخىىىر إاىىىراء اتخىىىذ بيىىىؤن 

 المخالفة.
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يفوضه أن يوقف الموظىف المحىال للتحقيىق عىن (: لربيس الوحدت أو من 001مادت)

العمىىل إذا اقتضىىت مصىىىلحة التحقيىىق ذلىىىك مىىع اسىىىتمرار صىىرف راتبىىىه 

المامل، وال ياوز أن تمتد فتـرت الوقـف ألمثر من ثالثىة أيى،ر إالّ بقىرار 

للمالس أن يقرر من مالس المساءلة المختص، وفي هذ  الحالة ياوز 

أو  فرئ الموظىىبىىق أو يىىقحفىىظ التحإذا فىىه ، وقىىف صىىرف نصىىف راتبىى

عوقب باإلنذار أو الخصىم مىن الراتىب بمىا ال ياىاوز خمسىة أيىام صىرف 

 إليه ما يمون قد أوقف من راتبه.
 

مل موظف يحىبس احتياطيىا على  ذمىة قضىية يعتبىر موقوفىا عىن عملىه  (:000مادت)
مىىدت حبسىىه ، ويوقىىف صىىرف نصىىف راتبىىه ، فىىإذا حفىىظ التحقيىىق أو لىىم 

 ا أوقف من راتبه.يقض بإدانته صرف له م
  

مل موظف يسان تنفيذا لحمم ازابي يعتبر موقوفا عن عمله مدت  (:002مادت)
سانه ، ويحرم من راتبه المامل عن هذ  المدت ، وذلك دون اإلخالل 

 (.046 و ،/ 041بحمم المادتين )
 

وإذا ثبت أن الموظف يعول أحدا ممن تلزمىه نفقىت،م وأن راتبىه هىو                    
مصىىىدر معييىىىت،م الوحيىىىد وذلىىىك بمواىىىب يىىى،ادت مىىىن وزارت التنميىىىة 
االاتماعية ، صرفت الوحدت ل،م بالطريقىة التىي تحىددها الالبحىة نصىف 

، وذلىك  فىي حىال تعىددهمراتبه المامل ، عل  أن يقسىم بيىن،م بالتسىاوي 
إلىىىى  أن يصىىىىدر قىىىىرار بإن،ىىىىاء خدمتىىىىه أو عودتىىىىه إلىىىى  عملىىىىه وفقىىىىا 

 / و(.041للمادت)
 

(: مل موظف يصدر ضد  حمىم ازابىي ايىر ن،ىابي فىي انايىة أو اريمىة 003مادت )
مخلىىة باليىىرف أو األمانىىة ، يعتبىىر موقوفىىام عىىن عملىىه ويوقىىف صىىرف 
نصف راتبه حت  يصىير الحمىم ن،ابيىام ، فىإذا ألغيىت العقوبىة أولىم يقىض 

 بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه.
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  ياوز مساءلته إداريا فيما يتعلقانابي ، فال ات،ام(: إذا واه للموظف 004مادت)

المحممة المختصة، وال يمنع من  ن،ابي إالّ بعد صدور حمم ب،ذا االت،ام

 الحمم بالبراءت من المساءلة اإلدارية إذا توافرت أرمان،ا.
 

ويمىىون للحمىىم الازابىىي حايتىىه القاطعىىة ، فىىال ياىىوز عنىىد المسىىاءلة 
 ة بينة ضد .اإلدارية مناقية الحمم أو أسبابه أو قبول أي

 

( تمون المساءلة اإلدارية وتوقيع الاىزاء 001(: مع مراعات حمم المادت )005مادت)

من اختصاص المالس المرمزي للمساءلة اإلدارية أو مالس المسىاءلة 

اإلداريىىة بالوحىىدت التىىي وقعىىت في،ىىا المخالفىىة حتىى  ولىىو مىىان الموظىىف 

 ى.المخالف تابعا وقت المساءلة أو الماازات لوحدت أخر
 

 العقوبات الاابز توقيع،ا عل  الموظفين هي:ـ (:006مادت)
 

 أ( اإلنذار. 

 ب( الخصم من الراتب لمدت ال تزيد عل  ثالثة أي،ر في السنة.

  ( الحرمان من العالوت الدورية.

 د ( خفض الراتب في حدود عالوت.

هـ( الخفض إل  الوظيفة والدراة األدن  مبايرت مع استحقاقه الراتب 

وصل إليه في الدراة التي خفض من،ا وعالوات وبدالت الدراة  الذي

 التي خفض إلي،ا.

و( الخفض إل  الوظيفة والدراة األدن  مبايرت مع استحقاقه الراتب 

الذي مان يتقاضا  قبل الترقية إل  الدراة التي خفض من،ا وعالوات 

 وبدالت الدراة التي خفض إلي،ا.

 ز( اإلحالة إل  التقاعــد.

 لفصل من الخدمــة.ح( ا
 

لربيس الوحدت حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة اإلنذار أو الخصم من  (:001مادت)
الراتب لمدت ال تزيد عل  ثالثين يوما في السنة وبما ال يااوز عيرت أيام 
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في المرت الواحدت وذلك إذا لم تمن هناك يب،ة انابية فيما هو منسوب 
 ة المختصة بالتحقيق معه انابيا.إل  الموظف تستواب إحالته إل  الا،

 
 المبايىراألعلى  أو الىربيس وياوز لربيس الوحدت تفويض الىربيس 

أو وذلىىك بحفىىظ التحقيىىق  فيمىىا يتعلىىق بالتصىىرف فىىي المخالفىىات البسىىيطة
توقيـع عقوبـة اإلنـذار أو الخصم من الراتب  لمدت ال تزيد عل  ثالثىة أيىام 

 عير يوما في السنة. في المرت الواحدت وبما ال يااوز خمسة
 

ويمون التظلم من العقوبات الميار إلي،ىا إلى  ربىيس الوحىدت خىالل 
ثالثين يوما من تارين إخطار الموظف بقرار العقوبة عل  أن يتم البت في 
التظلم خالل ثالثىين يومىام مىن تىارين تقديمىه ، ويعتبىر انقضىاء هىذ  المىدت 

حىوال يعتبىر القىرار فىي دون بت في التظلم بمثابة رفضه ، وفىي اميىع األ
 يؤن التظلم ن،ابيام .

 
(: ييمل مالس المساءلة اإلدارية  من ثالثة أعضاء من بين،م الربيس، 008مادت)

وييترط أن ال تقل وظيفـة ربيس المالس عن مدير عام وأن ال تقل 

 دراة عضو المالس عن دراة الموظف المحال إل  المساءلة اإلدارية. 
 

وياوز تيميل أمثر من مالس في الوحدت ، ويصدر بتيميل المالس                    

قرار من ربيس الوحدت عل  أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أي من،م 

محل من يتعذر حضور  من األعضاء األصليين ، ويحدد هىذا القىرار نظىام 

 العمل بالمالس وأمين سر  .
 

 (: يختص مالس المساءلة اإلدارية با تي:ـ006مادت)
 

النظر في إيقاف الموظف أو مد مدت اإليقاف عن العمل طبقا لحمم  أ ( 
 ( بالنسبة إل  ياالي وظابف الدراة الثالثة فما دون.001المادت )

بالنسبة  (006توقيع أي من العقوبات المنصوص علي،ا في المادت ) ب(
إل  ياالي الوظابف المذمورت في البند السابق ، عدا العقوبات التي 

 . بتوقيع،ا ربيس الوحدت  يختص
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توقيىىع أي مىىن العقوبىىات التىىي يخىىتص  مىىةءالمالىىس مال وإذا رأى  
بتوقيع،ا ربيس الوحدت أحال األوراق إليه بقرار مسبب ليتخذ مىا يىرا  

 ( .001مناسبام وفقام للمادت )
 

(: يمون التظلم من قرار مالس المساءلة اإلدارية إل  المالس المرمزي 021مادت)
 ة اإلدارية خالل ثالثين يوما من تارين إخطار الموظف بالقرار.للمساءل

 
(: ييمل المالس المرمزي للمساءلة اإلدارية من ثالثة أعضاء من 020مادت)

ياالي وظابف الدراة الخاصة من بين،م الربيس ، ويصدر بتيميله 
قرار من ربيس مالس الخدمة المدنية عل  أن يتضمن أعضاء 

ن،م محل من يتعذر حضور  من األعضاء احتياطيين ليحل أي م
 األصليين .

 
 ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمالس وأمين سر  .

 
 (: يختص المالس المرمزي للمساءلة اإلدارية با تي:ـ022مادت)

 
أ ( النظر في التظلمات المقدمة من قرارات ماالس المساءلة اإلدارية 

 بية.وتمون قراراته في يؤن هذ  التظلمات  ن،ا
 

النظر في إيقاف الموظف أو مد مدت اإليقاف عن العمل طبقا لحمم   ( ب
 ( بالنسبة إل  ياالي وظابف الدراة )أ( حت  الثانية. 001المادت )

 
( عل  006  ( توقيع أي من العقوبات المنصوص علي،ا في المادت )

 ياالي الوظابف المذمورت في البند السابق.
 

ت الصادرت في التظلمات من قرارات ماالس المساءلة (: فيما عدا القرارا023مادت)
اإلدارية، يمون التظلم من قرارات المالىس المرمىزي للمسىاءلة اإلداريىة 
إل  ربيس مالس الخدمة المدنيىة خىالل ثالثىين  يومىا مىن تىارين إخطىار 
الموظىىىف بىىىالقرار ، ولىىىربيس المالىىىس رفىىىض الىىىتظلم أو إلغىىىاء القىىىرار 

تعديلىىه خىىالل ثالثىىين يومىىام مىىن تىىارين تقىىديم  الصىىادر بتوقيىىع العقوبىىة أو
الىىتظلم ، ويعتبىىر انقضىىاء هىىذ  المىىدت دون بىىت فىىي الىىتظلم بمثابىىة رفضىىه، 

 وفي اميع األحوال يعتبر القرار في يؤن التظلم ن،ابيام .
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( : يصدر قرار إحالة الموظف إل  مالس المساءلة المختص من ربيس 024مادت )
قرار  يتضمنالضرورت ، عل  أن أو من يفوضه في حاالت الوحدت 
 . إل  الموظفبيانا محددا باألفعال المنسوبة اإلحالة 

 
ويعتبىىر الموظىىف محىىاال إلىى  المسىىاءلة اإلداريىىة مىىن تىىارين صىىدور هىىذا 

 القرار.
 

ويتعىىىين إخطىىىار الموظىىىف بقىىىرار اإلحالىىىة وتىىىارين الالسىىىة المحىىىددت 
 لمساءلته قبل سبعة أيام عل  األقـل.

 
إحالة الموظفين الذين يتبعون وحدات مختلفة المت،مين بارتماب  (: تمون025مادت)

مخالفة أو مخالفات مرتبطة إل  مالس المساءلة المختص بقرار من 
ربيس الوحدت التي وقعت ب،ا المخالفة بالتنسيق مع رإساء الوحدات 

 األخرى.
 

رتبطة (: تمون مساءلة الموظفين المت،مين بارتماب مخالفة أو مخالفات م026مادت)
متىى  مىىان بيىىن،م أحىىد يىىاالي وظىىابف الدراىىة ) أ ( وحتىى  الثانيىىة أمىىام 

 المالس المرمزي للمساءلة اإلدارية .
 

(: ال تمون السات مالس المساءلة صحيحة إالّ بحضور اميع أعضابه 021مادت)
 وتصدر القرارات بؤالبية األصوات.

 
لتحقيقىىات وسىىما ع (: لمالىىس المسىىاءلة أن ياىىري مىىا يىىرا  الزمىىا مىىن ا028مىىادت)

 الي،ود الذين يرى وا،ا لسما ع أقوال،م.
 

(: عل  عضو مالس المساءلة التنحي إذا قام به سبب يواب ذلك، 026مادت)
وللموظف المحال إل  المساءلة اإلدارية أو المتظلم من قرارات مالس 
المساءلة اإلدارية حق االعتراض عل  أي عضو من أعضاء المالس 

واب ذلك ، وعل  ربيس الوحدت أو ربيس مالس إذا مان هناك سبب ي
، فإذا قبل  الخدمة المدنية حسب األحوال أن يفصل في هذا االعتراض

االعتراض أو تـنح  العضو ، حل عضو من األعضاء االحتياطيين 
 محله.
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إذا رأى مالس المساءلة أن األفعال المنسوبة إل  الموظف تيمل  (:031مادت)
ربيس الوحدت بذلك إلحالة الموظف إل  الا،ة  اريمة انابية واب إبالل

 المختصة.  
 

(: توقف إاراءات المساءلة اإلدارية في األحوال التي يتقرر في،ا إحالة 030مادت)
الموظف إل  المحاممة الازابية، وذلك إل  أن يصدر حمم ن،ابي من 
المحممة المختصة ، وتعاد األوراق بعد ذلك إل  مالس المساءلة 

 التخاذ ما يلزم نحو مساءلة الموظف .اإلدارية 
 

 (: تنقضي المساءلة اإلدارية بوفات الموظف المحال إل  المساءلة.032مادت)
 

(: ال يمنع انت،اء خدمة الموظف ألي سبب من األسباب ـ عدا الوفات ـ من 033مادت)
االستمرار في مساءلته إداريا إذا مان قد بدئ في التحقيق معه قبل 

 دمته .انت،اء مدت  خ
 

وياوز في المخالفىات الماليىة التىي يترتىب علي،ىا ضىيا ع حىق مىن 
حقوق الخزانىة العامىة إحالتىه إلى  مالىس المسىاءلة المخىتص ولىو لىم 
يمن قد بىدئ فىي التحقيىق معىه قبىل انت،ىاء خدمتىه ، وذلىك خىالل ثىالث 

 سنوات من تارين انت،اء الخدمة .
 

خدمته في الحاالت المنصوص ( : تمون مساءلة الموظف الذي انت،ت 034مادت)
علي،ا في المادت السابقة أمام مالس المساءلة الذي مان يختص 
بمساءلته وقت وقو ع المخالفة ، ومع عدم اإلخالل باسترداد األموال 
التي قد تسبب في ضياع،ا عل  الدولة ، توقع عليه عقوبة مالية ال 

 ه المخالفة.تااوز الراتب الذي مان يتقاضا  في الي،ر الذي وقعت في
ويمون التظلم من قرار العقوبة وفق األحمام المنصوص علي،ا في      

 ( حسب األحوال.023،  021المادتين )
 

(: عند توقيع إحدى العقوبتين المنصوص علي،ما في البندين "هـ ، و" 035مادت)
" يستحق الموظف عالوات وبدالت دراة الوظيفة 006من المادت "

عات يروط استحقاق،ا ، وتحدد أقدميته في هذ  التي خفض إلي،ا بمرا
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، عل  أن في الوظيفة التي خفض من،ا الوظيفة عل  أساس أقدميته 
يمون ترتيب أقدميته بين ياالي الوظيفة التي خفض إلي،ا وفقا 

 للقواعد التي تقررها الالبحة.
 

 ـ( : تمح  العقوبات التي توقع عل  الموظف بانقضاء المدد ا تية:036مادت)
 

دت ال تزيىىد لمىىن الراتىىب م مىىذار أو الخصىىنىىر:  فىىي حىىالتي اإلسىىتة أيىى،أ ( 
 عل   خمسة أيام.

 ام.ة أيد عل  خمسي حالة الخصم من الراتب لمدت تزيب( سنة : ف
  ( سنة ونصف : بالنسبة إل  العقوبات األخـرى.

 
دون ( يتم محو العقوبات الموقعة عل  ياالي وظابف الدراة الثالثىة فمىا 031مادت)

إذا تبىين ل،ىا  بنىاء على  طلىب الموظىفبقرار من لانة يبون الموظفين 
أن سلومه وعمله منذ توقيىع الاىزاء مرضىيان، وذلىك مىن واقىع تقىارير 
 تقويم األداء الوظيفي السنوية وملف  خدمته وما يبديه الرإساء عنه.

 
ظىىابف الدراىىة )أ( ويىىتم محىىو العقوبىىات الموقعىىة علىى  يىىاالي و

 ق ما تضمنته الفقرت السابقة.فبقرار من ربيس الوحدت وووحت  الثانية 
 

(: يترتب عل  محو العقوبة اعتبارها مؤن لم تمن بالنسبة للمستقبل، 038مادت)
 وترفع أوراق العقوبة ومل ما يتعلق ب،ا من ملف خدمة الموظف.

 
 

 ( : تحدد الالبحة إاراءات المساءلة اإلدارية والتظلمات.036مادت)
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  لفصل الرابع عيـرلفصل الرابع عيـراا

  ـاء الخدمـةـاء الخدمـةــانت،انت،

  ــــــــــــــــــــ
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 : تنت،ي خدمة الموظف ألحد األسباب ا تية:ـ (041مادت)
 بلول سن الستين. أ   ( 

عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الا،ة الطبية المختصىة ، على   (  ب 
أن يصىىدر هىىذا القىىرار بعىىد اسىىتنفاد اإلاىىازت المرضىىية مىىا لىىم يطلىىب 

 اء خدمته قبل انت،اء هذ  اإلاازت.الموظف إن،
    (  االستقالة.

 د   (  فقد الانسية العمانية.
( اإلحالة إل  التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار من مالىس المسىاءلة   ـه

 المختص.
بعقوبة في اريمة مخلة باليىرف أو الحمـم ن،ابيـام بعقوبـة اناية أو    ( و

 األمانـة.
 

مىان م ألول مرت أو مع وقف تنفيذ العقوبة ومع ذلك إذا مان الحم
ت إبقىىىاء الموظىىىف فىىىي الخدمىىىة إذا رأى مىىىن ظىىىروف لىىىربيس الوحىىىد

الواقعىىة وأسىىباب الحمىىم أن ذلىىك ال يتعىىارض مىىع مقتضىىيات الوظيفىىة 
 وطبيعت،ا بعد العرض عل  لانة يإون الموظفين.

 
، وذلىىك بنىىاء علىى   الحصىىول علىى  تقريىىرين متتىىاليين بمرتبىىة ضىىعيف  ( ز

 راح لانة يإون الموظفين.اقت
 (.041إلغاء الوظيفة ، وذلك دون اإلخالل بحمم المادت )  ( ح
 الوفـــــات. (  ط
 

( : ياوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين ، بقرار من المالس 040مادت )
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بحد أقص  خمس سنوات، وييترط أن 

س الوحدت ، ويتعين اتخاذ إاراءات المد يمون المد بناء عل  طلب ربي
 قبل بلول السن بثالثة أي،ر عل  األقـل.

  
وياوز لمالس الوزراء االستثناء من أحمام هذ  المادت في الحىاالت 

 التي يقدرها.
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ويستمر تطبيق أحمام هذا القانون والبحته عل  الموظف خالل فتىرت 

 مد الخدمة.
 

سىىتقالته مىىن وظيفتىىه متابىىة دون أن تمىىون مقيىىدت ( : للموظىىف أن يقىىدم ا042مىىادت)
 بيرط، وال تمون االستقالة مقبولة إالّ بموافقة ربيس الوحدت. 

 
وياب البت في طلب االستقالة بالقبول أو الرفض خالل ثالثين يومىا 

 من تارين تقديم،ا وإالّ اعتبرت مقبولة بحمم القانون.
 

لموعىد آخىر ألسىباب  وياوز خالل هذ  المدت إراىاء قبىول االسىتقالة
 تتعلق بمصلحة العمل.

 
( : إذا قدم الموظف استقالته ومان محاال إل  المساءلة اإلدارية فال تقبل 043مادت)

إال بعد انت،اء المساءلة بغير عقوبة اإلحالة إل  التقاعد أو الفصل من 
 الخدمة.

 
ار قبول ( : ياب عل  الموظف أن يستمر في عمله إل  أن يبلغ إليه قر044مادت)

 (.042االستقالة أو إل  أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادت)
 

 ( : يعتبر الموظف مقدما استقالته في الحالتين ا تيتين :ـ045مادت)
 

ايىىر خمسىىين يومىىام  أ ( إذا تغيىىب عىىن عملىىه مىىدت ثالثىىين يومىىا متصىىلة أو
ين  تغيبىه متصلـة فـي السنـة ، وتعتبـر خدمتـه منت،يىـة اعتبىارا مىن تىار

إذا مانىت التغيىب  إذا مانت المدت متصلة ، ومن اليوم التىالي المتمىال مىدت
ما لم يعد إل  عمله خالل أسبو ع مىن امتمىال إحىدى المىدتين  اير متصلة

ويقدم عذرا مقبوالم ، ويستثن  من يرط العودت خالل هذا األال مىن مىان 
 ايابه نتياة عذر ق،ري.

 



 53 

ت مقبـوال حسبـت مـدت الغيـاب إااز إذا عاد الموظف وقـدم عـذراف
األقص  حسبما يسم  بـه رصيـد  من،ا ، وذلك بمراعات الحد اعتيادية 

حرم من راتبه المامل ، وإالّ  (65)لمدت اإلاازت المنصوص عليه بالمادت 
 أو ازء منه حسب األحوال.

أما إذا عاد خالل األال المذمور ولم يقدم عذرا أو قدم عىذرا ايىر       
قبول حرم من راتبه المامل عن مدت تغيبىه مىع عىدم اإلخىالل بالمسىاءلة م

 اإلدارية.
  

ب( إذا التحىىق بخدمىىة حمومىىة أو ا،ىىة أانبيىىة سىىواء داخىىل السىىلطنة أو 
، تعتبىىر خدمتىىه  خارا،ىىا بىىدون تىىرخيص مىىن الوحىىدت التىىي يعمىىل ب،ىىا

  بالخدمة لدى هذ  الحمومة أو الا،ة.منت،ية من تارين التحاقه 
 

اىىوز اعتبىىار الموظىىف مسىىتقيال فىىي الحىىالتين إذا مانىىت قىىد وال ي
 اتخذت ضد  إاراءات المساءلة اإلدارية.

 
(: إذا عوقب الموظف باإلحالة إل  التقاعد أو الفصل من الخدمة انت،ت 046مادت)

 خدمته من تارين القرار الصادر بالعقوبة.
 

ويتعين أن يخل  طرف الموظف في هذ  الحالة خالل أسبو ع عل  
 األمثر من تارين صدور القرار.

ويسىىتحق الموظىىف راتبىىه المامىىل حتىى  تىىارين إخىىالء طرفىىه إذا لىىم 
يمىىن موقوفىىا عىىن العمىىل ، فىىإذا مىىان موقوفىىا عىىن العمىىل اسىىتحق مىىا 

 يتقاضا  من راتب أثناء وقفه حت  هذا التارين .
 

ذات  معادلة من أخرى وظيفـة نقل ياال،ا إل  أية وظيفةال(: إذا ألغيت 041مادت )
لألوضا ع طبقا  دراة وظيفته في ذات الوحدت أو في وحدت أخرى ، وذلك

الّ أن،يت خدمته من تارين ، وإ )46الميار إلي،ا في المادت )واليروط 
تعويض يعادل راتبه المامل حت  ، علـ  أن يصـرف لـه إلغاء الوظيفة 

 تارين إخالء طرفـه.
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  من ييىغل الوظيفىة بطريىق التعاقىد مىا لىم وال يسري هذا الحمم عل                    
تقتض المصلحة نقله إل  وظيفة أخرى بيرط أن يقبل ذلىك ، وإال أن،يىت 

 خدمته وفقام لنصوص العقد.
 

ويستحق من أن،يىت خدمتىه وفقىام للفقىرت األولى  معايىام طبقىام ألحمىام      
قىىانون معايىىات وممافىىآت مىىا بعىىد الخدمىىة ، إذا قىىام بسىىداد فىىروق نسىىبة 

يترامه في صندوق المعايات والممافآت بما يممل عير سنوات ، على  ا
/  ( من القانون الميىار 22أن تضم المدت المنصوص علي،ا في المادت )

 إليه إل  هذ  المدت.
 

(: إذا فقد الموظف انسيته العمانية ألي سبب من األسباب اعتبرت خدمته 048مادت)
يعادل راتبه المامل حت   منت،ية من تارين فقدها ، ويستحق تعويضام 

 تارين إخالء طرفه.
 

( 041(: مع عدم اإلخالل بحمم الفقرت الثانيىة مىن البنىد ) و( مىن  المىادت )046مادت)
إذا صىىدر علىى  موظىىف حمىىم ن،ىىابي بعقوبىىة انايىىة أو بعقوبىىة فىىي اريمىىة 
مخلة باليرف أو األمانة اعتبرت خدمته منت،ية من تارين صىدور الحمىم 

 بالعقوبة. عليه ابتدابيام 
 

،  ( : إذا تىىوف  الموظىىف اعتبىىرت خدمتىىه منت،يىىة مىىن اليىىوم التىىالي للوفىىات051مىىادت)
وتحدد الالبحة ما تتحمله الوحدت التي مىان يتبع،ىا مىن نفقىات حىال وفاتىه 

 . داخل أو خار  السلطنة
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  الفصــل الخامــس عيرالفصــل الخامــس عير

  ة الخدمةة الخدمةــــــــة ن،اية ن،ايــــــمنحمنح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عند انت،اء خدمته منحة  ن بغير طريق التعاقدعيميستحق الموظف ال (:050مادت)

بواقع راتب ي،ر عن مل سنة من سنوات خدمته بحد أقص  عيرت أي،ر 

بالنسبة لياالي وظابف الدراات من " أ  حت  السادسة "  واثن  عير 

 ي،رام بالنسبة لياالي وظابف الدراات من السابعة حت  الرابعة عيرت .

وتحسب هذ  المنحة عل  أساس آخر راتب مان يتقاضا  الموظف ، وبحيث 

 .ال تااوز قيمت،ا اثن  عير ألف لاير
 

 : وال يستحق الموظف المنحة الميار إلي،ا في الحاالت ا تية                 
 

أ( إذا قلت مدت خدمته عىن خمىس سىنوات مىا لىم يمىن انت،ىاء الخدمىة            

 و العاز عن العمل .بسبب الوفات أ
 

 ب( إذا عوقب باإلحالة إل  التقاعد أو الفصل من الخدمة.                
 

إذا أن،يت خدمتىه للحمىم عليىه بعقوبىة انايىة أو بعقوبىة فىي اريمىة  (                 

 مخلة باليرف أو األمانة.

 راتب مان يتقاضا .ـ معايا تقاعديا يعادل آخر  ـ استثناء إذا من د(                  
 

وإذا مان الموظف معينا بطريىق التعاقىد اسىتحق عنىد انت،ىاء خدمتىه                     

                      المنحة المنصوص علي،ا في العقد المبرم معه وفقام ألحمامه.
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  الفصل السـادس عيـرالفصل السـادس عيـر

  ةةــــــام االنتقاليام االنتقاليــــــاألحماألحم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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العمل ب،ذا القانون في تارين ينقل الموظفون المواودون في الخدمة  (:052ت)ماد

إل  الدراات المالية الاديدت المعادلة لدراات،م و فبات،م الحالية ، وذلك 
 (.2عل  النحو الموض  بادول معادلة الدراات المرفق )ملحق رقم

 
ا أو ويمىىىن  الموظفىىىون الراتىىىب المقىىىرر للىىىدراات المنقىىىولين إلي،ىىى      

الىذي وصىل إليىه مىل مىن،م إذا مىان امبىر مضىافام إليىه عىالوت مىن  الراتب

عالوات،ا ، عل  أن تستحق العالوت الدوريىة فىي موعىدها، ويحىتفظ ل،ىم 

بالبدالت المقررت قبل تارين نير هذا القانون إذا مانت أمبر عدا المرتبط 

من من،ىىا بطبيعىىة الوظيفىىة وذلىىك عنىىد اخىىتالف طبيعىىة الوظيفىىة التىىي يسىى

 علي،ا الموظف.

 
دون اإلخالل بحمم الفقرت الثانيىة مىن المىادت السىابقة ، إذا مانىت دراىة (: 053مادت )

الموظىىىف فىىىي تىىىارين نيىىىر هىىىذا القىىىانون تاىىىاوز دراىىىة ن،ايىىىة التىىىدر  
الىوظيفي لماموعىات الوظىىابف المسىاعدت أو الحرفيىىة أو المعاونىة التىىي 

علي،ىىا وفقىىا لنظىىـام  تنتمىىي إلىى  إحىىداها وظيفتىىه المعادلىىة التىىي يسىىمن
ة المعادلىىة اىى  الدرلىىإابف ، نقىىل بصىىفة يخصىىية رتيىىب الوظىىتصىىنيف وت

وفق ادول معادلة الدراات واستحق العالوت الدورية بفبة هذ  الدراة، 
مما استحق اإلاازت االعتيادية المقررت لياالي وظابف،ىا على  أن تعتبىر 

ل إلي،ىىا وأن الدراىىة اليخصىىية ن،ايىىة التىىدر  الىىوظيفي بالنسىىبة للمنقىىو
 تلغ  عند خلوها من ياال،ا. 

  
(: يمىىىون ترتيىىىب األقدميىىىة بىىىين المنقىىىولين إلىىى  دراىىىة واحىىىدت بحسىىىب 054مىىىادت )

 أوضاع،م السابقة.
 

(: تطبىىق فىىي يىىؤن ترقيىىة المىىوظفين الىىذين يىىتم تسىىمين،م علىى  وظىىابف 055مىىادت )
(  إلىى  052"ماموعىىة الوظىىابف المسىىاعدت " بعىىد نقل،ىىم طبقىىام للمىىادت )

راات "  العايرت والحادية عيرت والثانية عيرت والثالثة عيىرت "، الد
 القواعـد ا تية :
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ـ تمون الترقيىة ـ ميىؤن سىابر يىاالي وظىابف الماموعىة المىذمورت ـ إلى  
الوظيفة األعل  مبايرت من الوظيفة التي تم تسمين الموظف علي،ا مت  

 توافرت ايتراطات الترقية إلي،ا .
 

ألعلىى  بالدراىىة األعلىى  مبايىىرت مىىن الدراىىة التىىي نقىىل ـىى تعىىادل الوظيفىىة ا
 " الميار إلي،ا.052الموظف إلي،ا طبقا للمادت "

 
ـ تعادل الوظابف األعل  التي تمون محال للترقية بعد ذلك ، بالدراات التي 

 تعلو دراات الوظابف التي تسبق،ا مبايرت .
 

راىىة وتطبىىق القواعىىد السىىابقة ولىىو ترتىىب علىى  تطبيق،ىىا تاىىاوز الد
 التاسعة. 

 
يستحق الموظفون الذين ينطبق في يؤن،م حمم المادت السىابقة اإلاىازت  (:056مادت )

( لياالي وظابف الدراىة الثامنىة فمىا 63االعتيادية المقررت في المادت )
يعلوها ، عل  أن تحدد اإلاازت المستحقة لمل من،م عل  أساس الوظيفىة 

"ماموعىىىة الوظىىىابف ـىىى ميىىىؤن سىىىابر يىىىاالي وظىىىابف  التىىىي ييىىىغل،ا
المسىىاعدت" ـ وإن عودلىىت هىىذ  الوظيفىىة وفقىىام للمىىادت السىىابقة بدراىىة 

 أخرى.
 

( ال يحىىىىول دون ترقيىىىىة المىىىىوظفين 21مىىىىع مراعىىىىات حمىىىىم المىىىىادت ): (051مىىىىادت )
المواودين في الخدمة في تارين نير هذا القانون ، عدم استيفاء يىرط 

يحىىدد نظىىام تصىىنيف واألعلىى  ليىىغل الوظيفىىة التؤهيىىل العلمىىي المطلىىوب 
 .وترتيب الوظابف يروط هذ  الترقية
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 الفصل السابع عير
 

 األحمام الوظيفية الخاصة بومالء 
 الوزارات ومن في حمم،م
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( : تىىىدر   وظيفىىىة " وميىىىل وزارت " باىىىدول الوظىىىابف الدابمىىىة بوحىىىدات 058مىىىادت )

ا دراىىة ماليىىة تسىىم  "الدراىىة الا،ىىاز اإلداري للدولىىة ، وتخصىىص ل،ىى
 الخاصة".

 
ويحدد الراتب األساسي والمخصصات األخرى التي تمن  لياالي هذ  

 الوظيفة بؤمر سلطاني.
 

" بمرسىوم سىلطاني ، ويمىون ت ( : يمون التعيىين فىي وظيفىة "وميىل وزار056مادت )
خدمة من ييغل هذ  الوظيفة بؤمر سلطاني من التارين الذي يحدد   ءإن،ا
األمىىر ، ويعتبىر مىىل مىن تىىنص مراسىيم تعييىىن،م على  مىىنح،م الدراىىة  هىذا

 الخاصة في حمم وميل الوزارت وتسرى في يؤن،م أحمام هذا الفصل.
 

( : يستحق من يعين في وظيفة "وميل وزارت " الربط والمخصصات التىي 061) مادت
 (.058تحدد باألمر السلطاني الميار إليه في المادت )

 
في هذ  الوظيفة بالراتب األساسي الىذي مىان ويحتفظ لمن يعين 

حق مىن يعىين فىي هىذ  تيتقاضىا  ـ دون ايىر  ـ إذا مىان أمبىر ، ممىا يسى
الوظيفة الراتب والمخصصىات األخىرى المقىررت طبقىام لقىانون التوظيىف 

 التي عين ب،ا إذا مانت أمبر. تالمطبق في الوحد
 

  وميىل وفي اميع األحوال ال ياوز أن يزيد مامىو ع مىا يتقاضىا
وفقا للفقرت السابقة عل  مامىو ع الوزارت سنويا من راتب ومخصصات 

حدد  األمر السلطاني الميار إليه ، ويستثن  من ذلىك مىا قىد تصىرفه  ام
الوحدت طبقا لقانون التوظيف المطبق في،ا مىن مخصصىات تغىاير اىنس 

 المخصصات التي يتضمن،ا هذا األمر.
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 االختصاصات ا تية :( : يتول  وميل الوزارت 060مادت )
 
معاونىىة الىىوزير فىىي أداء م،امىىه واختصاصىىاته تحىىت إيىىراف الىىوزير وتواي،اتىىه  ـ 0

 ووفقا للسياسة العامة للدولة .
ـ القيىىام بم،ىىام الىىوزير واختصاصىىاته عنىىد ايابىىه فىىي ضىىوء قىىرار التفىىويض الىىذي  2

 يصدر .
ابىىة سىىير العمىىل ـ اإليىىراف المبايىىر علىى  قطىىا ع أو أمثىىر مىىن قطاعىىات الىىوزارت ورق 3

 في،ا.
ـ التنسيق بين أعمال القطىا ع أو القطاعىات التىي ييىرف علي،ىا والقطاعىات األخىرى  4

فىىي الىىوزارت بمىىا يمفىىل تنفيىىذ م،ام،ىىا وواابات،ىىا ورفىىع مسىىتوى األداء وتيسىىير 
 اإلاراءات اإلدارية في،ا.

ت التي ـ اعتماد القرارات التنفيذية الالزمة لسير العمل في القطا ع أو القطاعا 5
 ييرف علي،ا وذلك في حدود اختصاصاته.

لسىير العمىل فىي القطىا ع أو الالزمىة ـ اقتراح وإعداد ميروعات القىرارات الوزاريىة  6
 القطاعات التي ييرف علي،ا ورفع،ا إل  الوزير لالعتماد.

ـ تقييم العمل في القطا ع أو القطاعات التي ييرف علي،ا بالتنسيق مع المديرين  1
 قديم المقترحات الالزمة لتطوير  إل  الوزير.العامين وت

أو القطاعات الميار إلي،ا ـ اإليراف أو الميارمة وفق طبيعة وظيفة وم،ام القطا ع  8
 السنوية للوزارت .في إعداد ميرو ع الميزانية 

ـ متابعة تنفيذ الميزانية السنوية للوزارت في القطا ع أو القطاعات التي ييرف علي،ا  6
 ين واألنظمة المعمول ب،ا.وفقا للقوان

ـ إبداء الرأي فيما يرد من الوزارات والوحدات الحمومية من ميروعات القىوانين  01
والنظم واللواب  والقرارات وايرها ممىا لىه عالقىة مبايىرت باختصاصىات القطىا ع 

 أو القطاعات التي ييرف علي،ا ، ورفعه إل  الوزير.
مومية المعنية في يؤن ميروعات القىوانين ـ التنسيق مع الوزارات والوحدات الح 00

والىىنظم واللىىواب  والقىىرارات المتعلقىىة باختصاصىىات القطىىا ع أو القطاعىىات التىىي 
 ييرف علي،ا وذلك بعد موافقة الوزير.
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ـ إبىىداء الىىرأي قبىىل إصىىدار القىىرارات الخاصىىة بىىالتعيين والترقيىىة والنقىىل والنىىدب  02
فيىىة لمىىوظفي القطىىا ع أو القطاعىىات واإلعىىارت وايرهىىا ممىىا يتعلىىق باليىىإون الوظي

 التي ييرف علي،ا ، ومتابعة تنفيذها.
ـ إعداد خطط التدريب السنوية وفقا لألسس والمعايير التي تضىع،ا وزارت الخدمىة  03

 المدنية ، وذلك بالنسبة لموظفي القطا ع أو القطاعات التي ييرف علي،ا.
 . ـ رباسة لانتي المناقصات الداخلية والممارسة 04
 وفي حال واود أمثر من وميل يختار الوزير أحدهم.       
 

ـ أية اختصاصات تسند إليه بمقتض  القوانين واللىواب  والقىرارات أو يفىوض فىي  05
 ممارست،ا بمقتض  قرار من الوزير.

 
ويباير من هم في حمم وميل الوزارت االختصاصات المحددت ببطاقة وصف 

 ل ب،ا في الوحدت.الوظيفة والقوانين واللواب  المعمو
 

( : تمون اإلاازت االعتيادية لياالي وظيفة "وميل وزارت " خمسين يومام 062مادت )
 سنويام.

 
( : يمىىون نقىىل وإعىىارت يىىاالي وظيفىىة "وميىىل وزارت " إعىىارت خارايىىة 063مىىادت )

بمرسوم سىلطاني، ويمىون انتىداب،م وإعىارت،م إعىارت داخليىة بقىرار مىن 
الصىادر القىرار ت التىي يحىددها المرسىوم أو مالس الوزراء ، وذلك للمد

 (.48باإلعارت أو الندب دون التقيد بحمم الفقرت الثانية من المادت )
 

ويحىىىتفظ للمنقىىىول أو المعىىىار إعىىىارت داخليىىىة بالمخصصىىىات 
ن المعاملىة الماليىة بالا،ىة المنقىول لىم تمى المالية التي مان يتقاضاها مىا

بحمم الفقرت الثالثىة مىن المىادت    لأو المعار إلي،ا أفضل وذلك دون اإلخال
 بصرف مستحقاته. عل  أن تقوم هذ  الا،ة في مل األحول (061)

 
ويستمر صرف المخصصات المالية للمنتدب من ا،ىة عملىه 

مىىا لىىم يىىتم االتفىىاق بىىين الا،تىىين علىى  ايىىر ذلىىك ، وفىىي اميىىع  األصىىلية



 64 

صصىات المنتدب مىا يمىون مقىررام مىن هىذ  المخالوميل األحوال يستحق 
بقدر أمبر طبقام لقانون التوظيف المطبق في الا،ة المنتىدب إلي،ىا وذلىك 

( ممىىا يسىىتحق مىىا 061دون اإلخىىالل بحمىىم الفقىىرت الثالثىىة مىىن المىىادت )
يمون مقررام في هذ  الا،ة من مخصصات مغىايرت لاىنس المخصصىات 

 الميار إلي،ا.
 

ي،ا الحمومة بنسبة ال تقل ( : ياوز من  المعار إل  اليرمات التي تساهم ف064مادت )
%( مىىن رأسىىمال،ا ومىىذلك إلىى  الحمومىىات وال،يبىىات والمنظمىىات 25مىىع )

اإلقليميىىىة والدوليىىىة ، مخصصىىىات ماليىىىة مىىىن الحمومىىىة بيىىىرط أن يىىىنص 
 المرسوم أو القرار الذي يصدر وفقا للمادت السابقة عل  ذلك.

 
قف،ىم عىن العمىل ( : يمون التحقيق مع يىاالي وظيفىة "وميىل وزارت " وو065مادت )

مالس ييمل بقرار من مالىس الىوزراء مىن  تومساءلت،م من اختصاصا
من الوزراء بيرط أال يمون من بين،م ربيس الوحدت التي يعمل ب،ىا  ةثالث

الوميىىل المحىىال للتحقيىىق أو المسىىاءلة وياىىب أن يتضىىمن القىىرار أعضىىاء 
احتيىىىاطيين ليحىىىل أي مىىىن،م محىىىل مىىىن يتعىىىذر حضىىىور  مىىىن األعضىىىاء 

 يين.األصل
 

وإذا تعد الموظفون المساءلون عىن مخالفىة أو مخالفىات مرتبطىة 
"وميىىل وزارت" مىىان االختصىىاص وظيفىىة  ومىىان مىىن بيىىن،م أحىىد يىىاالي

 بوقف،م ومساءلت،م ل،ذا المالس.
 

ونمون اإلحالة إل  المالس ـ في اميع األحوال ـ بقرار من 
ويض في مالس الوزراء بناء عل  طلب ربيس الوحدت ، وال ياوز التف

 ذلك.
 

 ( : لمالس المساءلة توقيع إحدى العقوبات ا تية :066مادت )
 ـ اللوم.

 ـ اإلاالة إل  التقاعد.
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 ـ الفصل من الخدمة.
 

  ،وفيما عدا عقوبة اللوم يتعين عرض العقوبة عل  االلة السىلطان
 وال تنت،ي خدمة الوميل إال باألمر السلطاني الذي يصدر بذلك.

 
عقوبتي اإلحالة إل  التقاعد والفصل من الخدمة  وياوز التظلم من

إل  االلة السلطان عن طريق وزير ديوان البالط السلطاني ، والتظلم 
من عقوبة اللوم إل  مالس الوزراء وذلك خالل ثالثين يوما من تارين 

 اإلخطار بالعقوبة.
 

ذا ( :  يطبىىق فيمىىا لىىم يىىرد بيىىؤنه نىىص خىىاص فىىي هىىذا الفصىىل ، أحمىىام هىى061مىىادت )
القانون أو اير  من األنظمة التي تطبق في يؤن موظفي الوحدات التي 

 يعمل ب،ا وميل الوزارت.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/2116بالمرسوم السلطاني رقم ) 068حت   058أضيفت المواد من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0ملحق رقم )
  ادول الدراات والرواتب

  5/2118بالمرسوم رقم المعدل 
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بدايــة  الدراـــة
 الربط

العالوت 
 الدورية

 مالحظـــــــات

  51 2115 أ

  41 0541 ب

  0061 41  

  41 611 د

  21 145 هـ

  21 621 األول  

  02 551 الثانية 

  02 481 الثالثة 

  01 425 الرابعة 

  01 381 الخامسة 

  8 345 السادسة 

  8 315 السابعة 

  1 215 الثامنة 

ن،ايىىىىة دراىىىىات مامىىىىوعتي  1 211 التاسعة 
الوظابف الحرفية والخىدمات 

 المعاونة

  6 241 العايرت

  6 201 الحادية عيرت 

  6 061 الثانية عيرت

  6 011 الثالثة عيرت

  5 051 الرابعة عيرت
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 (2ملحق رقم )
 ادول معادلة الدراات

فبات الادول الخاص ودراات الادول  
 العام 

 ت الادول الملحق بالقانوندراا

 أ أ

 ب ب

    

 د د

0/0 

 هـ هـ

2/0 

 األولــ   3/0

 الثانيــة  4/0

5/0 

 الثالثــة 6/0

 الرابعــة  0/2

 الخامســة  ـــ

 السادســة  2/2

 السابعــة  3/2

 الثامنــة  4/2

 التاسعــة 0/3

2/3 

 العايــرت  5/2

3/3 

  الحادية عيرت 6/2

 الثانية عيرت  1/2

4/3 

8/2  
 5/3 الثالثة عيرت

6/3 

 الرابعة عيرت  1/3

8/3 
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 ف،ـــــــرس 
 (021/2114قانون الخدمة المدنية رقم )

 

  م

 الفصـــــــل

 

 البيـــــــــــــــــان

 الصفحـــة المـواد 

 إل  من إل  من

 0 0 ــ ــ (021/2114المرسوم السلطاني رقم ) مرســـوم اإلصدار 0

 4 2 3 0 األحمام العامة الفصل األول 2

 6 5 6 4 الوظابف الفصل الثاني 3

 6 1 01 1 لاان يإون الموظفين  الفصل الثالث 4

 03 01 06 00 التعيين الفصل الرابع 5

 06 04 26 21 تقارير األداء الوظيفي الفصل الخامس 6

 06 01 34 21 الترقية الفصل السادس 1

 23 21 45 35 الرواتب والعالوات والبدالت والممافآت والتعويضات الفصل السابــع 8

 26 24 53 46 النقل والندب واإلعارت الفصل الثامــن 6

 28 21 56 54 التدريب والبعثات والمن  الدراسية الفصل التاسـع 01

 36 26 86 61 مواعيد العمل واإلاازات الفصل العايـر 00

 40 31 012 61 إصابات العمل الحادي عيرالفصل  02

 45 42 015 013 واابات الموظفين واألعمال المحظورت علي،م الفصل الثانـي عير 03

 54 46 036 016 المساءلة اإلدارية الفصل الثالـث عير 04

 56 55 051 041 انت،اء الخدمة الفصل الرابـع عير 05

 60 61 050 050 منحة ن،اية الخدمة الفصل الخامس عير 06

 64 62 051 052 األحمام االنتقالية الفصل السادس عير 01

 11 66 068 058 األحمام الوظيفية للومالء ومن في حمم،م الفصل السابـع عير 08

 10 10   (0ملحق رقم ) المالحق 06

 12 12   (2ملحق رقم ) المالحق 21
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