اجلريدة الر�سمية العدد ()945

هيئـة الوثائـق واملحفـوظـات الوطنيـة
قــرار وزارى
رقم 2011/2
بتعديل بع�ض �أحكام الئحـة
�شـ�ؤون مـوظفى هيئـة الوثائـق واملحفـوظـات الوطنيـة
ا�ستنادا �إىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2007/60
و�إىل املر�سوم ال�سلطانى رقم  2008/70باعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة الوثائق واملحفوظات
الوطنية ،
و�إىل الئحة �ش�ؤون موظفى هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية ال�صادرة بالقرار الوزارى
رقم ، 2009/1
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة �ش�ؤون موظفى هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  29 :من �شــــــوال 1432هـ
الموافــق  28 :من �سبتمبر 2011م
هيثم بن طارق �آل �سعيد
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ـ ــراث والثقاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الوزير امل�شرف على هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية
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تعديالت على بع�ض �أحكام
الئحة �ش�ؤون موظفى هيئـة الوثائـق واملحفـوظـات الوطنيـة
�أوال  :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد (  ، 10 ، 8 ، 6البند ( �أ ) من الفقرة الثالثة من املادة ، 12
الفقرة الثانية من املادة  ، 33 ، 22 ،13الفقرة الثانية من املادة  ، 116 ، 99 ، 83البند
( �أ ) من املـ ــادة  )212 ، 196من الئحة �شـ ـ�ؤون موظفــى هيئــة الوثائــق واملحفوظات
الوطنية امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص الآتية :
املـــادة ( ) 6
تنق�سم الوظائف الدائمة بالهيئة �إىل جمموعتني نوعيتني طبقا لنظام ت�صنيف وترتيب
الوظائف بالهيئة على النحو الآتى :
 - 1الوظائف التخ�ص�صية .
 - 2الوظائف النمطية .
وحتدد فئات الوظائف التخ�ص�صية والنمطية والدرجات املالية املخ�ص�صة لها وفقا للملحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املـــادة ( ) 8
لرئيــ�س الهيئــة تعيـيــن موظــف بوظيفــة �إ�شرافيــة (تخ�ص�صيــة �أو منطيــة) وبــذات درجتهــا
املالية �إذا كان ي�شغل درجة �أقل منها وذلك وفقا لل�ضوابط الآتية :
 - 1بالن�سبة ل�شغل وظيفة " مدير عام " بالدرجة املالية "هـ " ي�شرتط �أن يكون قد
ق�ضى فى درجته التى ي�شغلها على الأقل املدد الآتية :
�أ � -سنة �إذا كان بالدرجة املالية " الأوىل " .
ب � 3 -سنوات �إذا كان بالدرجة املالية " الثانية " .
 - 2بالن�سبـة ل�شغــل وظيفــة " مدير دائـرة " بالدرجــة املاليــة " الثالثــة " ي�شرتط �أن
يكون قد ق�ضى فى درجته التى ي�شغلها على الأقل املدد الآتية :
�أ � -سنة �إذا كان بالدرجة املالية " الرابعة " .
ب � 3 -سنوات �إذا كان بالدرجة املالية " اخلام�سة " .
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 - 3بالن�سبة ل�شغل وظيفة " رئي�س ق�سم " بالدرجة املالية " اخلام�سة " ي�شرتط �أن
يكون قد ق�ضى فى الدرجة املالية " ال�ساد�سة " التى ي�شغلها �سنتني على الأقل .
ومع عدم الإخالل باملعايري الواردة باملادة ( )7من هذه الالئحة يلتزم رئي�س الهيئة عند
التعيني طبقا للبنود ( )3 ،2 ،1من هذه املادة بعدم االنتقال �إىل الدرجة الأقل �إال فى حالة
عدم وجود من تتوافر فيه املدة املطلوبة فى الدرجة الأعلى .
املـــادة ( ) 10
�أ  -يكــون الإ�شــراف علــى املديريــة العامــة مــن قبـل مديــر عام � ،أو مديــر عــام �أول ،
وي�ساعده " مدير عام م�ساعد " وفى حالة عدم وجود مدير عام �أو مدير عام �أول
يتوىل الإ�شراف على املديرية مدير عام م�ساعد .
ب  -يكون الإ�شراف على الدائرة من قبل مدير دائرة �أو مدير �أول دائرة  ،وي�ساعده
" مدير م�ساعد "  ،وفى حالة عدم وجود مدير دائرة �أو مدير �أول دائرة يتوىل
الإ�شراف على الدائرة مدير م�ساعد .
ج  -يكون الإ�شراف على الق�سم من قبل رئي�س ق�سم �أو رئي�س ق�سم �أول .
البند ( �أ ) من الفقرة الثالثة من املادة ()12
�أ -تعيني املوظفني وترقيتهم ومنح العالوات الت�شجيعية �أو اال�ستغناء عنهم  ،فيما
عدا �شاغلى وظيفة " مدير عام " وما فى حكمها وما يعلوها من وظائف .
الفقرة الثانية من املادة ()13
وتكون مداوالت اللجنة �سرية وال يجوز ا�ستخراج �صورة من حما�ضرها �إال بناء على �أمر
�صادر من جهة ق�ضائية �أو من جمل�س امل�ساءلة املخت�ص .
املـــادة ( ) 22
فيما عدا املعينني فى الوظائف املحدد لها الدرجة الثانية وما يعلوها يو�ضع املعينون ابتداء
حتت االختبار ملدة �أربعة �أ�شهر من تاريخ ت�سليمهم العمل  ،ويتقرر خالل هذه املدة مدى
كفاءتهم لال�ستمرار فى العمل  ،و�إذا تعذر بدء فرتة االختبار بعد التعيني �أو �إكمال املوظف
لها  ،ب�سبب التدريب �أو لأى �سبب طارئ � ،أجل االختبار �إىل ما بعد ذلك .
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ويعـد الرئيـ�س املبا�شر تقريــرا م�سببــا عــن املوظــف املو�ضــوع حتــت االختبــار الــذى لـم تثبـت
كفاءته  ،وللجنة �ش�ؤون املوظفني التو�صية مبا ي�أتى :
�أ  -نقل املوظف �إىل وظيفة �أخرى  ،وفى هذه احلالة يو�ضع حتت االختبار ملدة ثالثة
�أ�شهر من تاريخ النقل .
ب � -إنهاء خدمته خالل مدة ال تزيد على خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انتهاء فرتة
االختبار  ،وي�صدر بذلك قرار من رئي�س الهيئة .
املـــادة ( ) 33
يعر�ض �أمر املوظف الذى يقدم عنه تقريران �سنويان متتاليان مبرتبة " �ضعيف " على
جلنة �ش�ؤون املوظفني  ،ف�إذا تبني لها �أنه كفء ل�شغل وظيفة �أخرى فى ذات درجة وظيفته
�أو�صت بنقله �إليها � ،أما �إذا تبني عدم كفاءته �أو�صت ب�إنهاء خدمته  ،وفى جميع الأحوال
يرفع الأمر �إىل رئي�س الهيئة التخاذ القرار خالل مدة ال جتاوز �سبعة �أيام من تاريخ
�صدور تو�صية اللجنة .
الفقرة الثانية من املادة ()83
ويج ــوز لرئي�س الهيئة فى احلاالت التى يقدرها اال�ستثناء من ن�سبة امل�ساهمة امل�شار �إليها
ومن احلد الأق�صى ملدة الإعارة مبا ال يجاوز �أربع �سنوات �أخرى .
املـــادة ( ) 99
يجوز بقرار من رئي�س الهيئة حتمل الر�سوم الدرا�سية �أو جزء منها عن املوظف الدار�س
على نفقته اخلا�صة ب�شرط �أن ال يقل تقدير تقومي �أدائه الوظيفى عن " جيد جدا "  ،و�أن
تكون الدرا�سة فى جماالت اخت�صا�ص الهيئة .
املـــادة ( ) 116
ا�ستثناء من حكم الفقرة الأخرية من املادة ال�سابقة  ،مينح املوظف املري�ض ب�أحد الأمرا�ض
املزمنة وامل�ستع�صية التى تقررها اجلهة الطبية املخت�صة ح�سب كل حالة على حدة � ،إجازة
مر�ضية بن�صف الـراتب وكامـل البدالت �إىل �أن ي�شـفى �أو ت�سـتقر حالته ا�سـتقـرارا ميكنه من
القيام بعمله �أو بعمل ينا�سب حالته وفقا ملا تو�صى به اجلهة الطبية املخت�صة � ،أو تثبت عدم
لياقته �صحيا بعجزه عن القيام ب�أى من ذلك بقرار من هذه اجلهة .
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البند ( �أ ) من املادة ()196
�أ  -بلوغ �سن ال�ستني  ،ويعتد عند ح�ساب هذه ال�سن بتاريخ امليالد الوارد بامل�ستند املقدم
كم�سوغ للتعيني  ،وال يعتد ب�أى م�ستند �آخر يقدم بعد ذلك .
املـــادة ( ) 212
يتم ت�سكني موظفى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار فى الوظائف التى ي�شغلونها
وبالدرجات املالية املحددة لها وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
ثانيا  :ي�ستبدل باملالحق �أرق ــام ( �/13 ، 1أ  ) 16 ،املرفقة بالئح ــة �ش�ؤون موظفى هيئة
الوثائق واملحفوظات الوطنية امل�شار �إليها  ،املالحق املرفقة بهذا القرار .
ثالثا  :ت�ضاف مادتان جديدتان �إىل الئحـ ــة �ش�ؤون موظفـ ــى هيئة الوثائق واملحفوظات
الوطنية امل�شار �إليها برقم (  57مكررا ) و ( 70مكررا )  ،ن�صهما الآتى :
املادة (  57مكررا )
تكون قيمة ت�أثيث امل�سكن الذى يتم توفريه لإقامة املوظف وقيمته الإيجارية فى حدود
الفئات املن�صو�ص عليها فى امللحقني رقمى ( )21 ، 20املرفقني بهذه الالئحة .
ويجوز بقرار من رئي�س الهيئة وبعد موافقة وزارة املالية زيادة القيمة الإيجارية على
احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه فى امللحق رقم ( )20املرفق بهذه الالئحة �إذا زادت قيمة
الإيجارات ب�صفة عامة عن القيمة املحددة فى هذا امللحق  ،مع عدم الإخالل بالأحكام
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطانى رقم ( )89/6فى �ش�أن تنظيم العالقة بني مالك وم�ست�أجرى
امل�ساكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�صة بها .
املادة (  70مكررا )
تق�سم املهمات الر�سمية خارج ال�سلطنة �إىل الأق�سام الآتية :
الق�سم الأول :
ح�ضور االجتماعات اخلا�صة بال�شركات وامل�ؤ�س�سات واملنظمات والهيئات وما مياثلها من
اجلهات التى ت�شارك ال�سلطنة فى ع�ضويتها .
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الق�سم الثانى :
الزيارات الر�سمية �أو ح�ضور اجتماعات �أو م�ؤمترات �أو ندوات �أو حلقات علمية �أو ما مياثل
ذلك  -وفق ما يحدده رئي�س الهيئة � -سواء على امل�ستوى اخلليجى �أو العربى �أو الدوىل فيما
عدا املهمات امل�شار �إليها فى البند ( )2من الق�سم الثالث .
الق�سم الثالث :
� - 1أعمال التعاقدات اخلارجية و�أية مهام �أخ ــرى غري املهـ ــام املذكورة فى الق�سمني
ال�سابقني .
 - 2املهمـ ــات املتعلق ـ ــة بالأغـ ــرا�ض الريا�ضي ــة �أو الثقافية �أو الفنيــة �أو الدينية �أو ما
مياثل ذلك .
رابعا  :ت�ضاف فقرة جديدة �إىل املادة ( )130من الئحة �ش�ؤون موظفى هيئة الوثائق
واملحفوظات الوطنية امل�شار �إليها  ،ن�صها الآتى :
" ويجوز لرئي�س الهيئة بعد موافقة جمل�س الوزراء اال�ستثناء من احلد الأق�صى
ملدة الإجازة " .
خام�سا  :ت�ض ـ ــاف �إىل امل ــادة ( )144من الئحـ ــة �شـ ـ�ؤون موظف ــى هيئة الوثائ ــق واملحفوظـ ــات
الوطنية امل�شار �إليها  ،البنود الآتية :
م  -التطاول على ر�ؤ�سائه فى العمل با�ستعمال �ألفاظ ال تتفق واالحرتام الواجب
لهم .
ن  -امل�شاجرة فى مكان العمل �أو التعدى بالفعل �أو القول على ر�ؤ�سائه �أو زمالئه
فى العمل .
�س  -حيازة �أو تعاطى املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية � ،أو �شرب امل�سكرات �أو احل�ضور
�إىل مقر عمله حتت ت�أثريها .
ع  -االطالع على م�ستندات �أو معلومات �أو بيانات ال يحق له االطالع عليها .
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املـلـحـق رقـم ()1
فئات الوظائف التخ�ص�صية والنمطية والدرجات املالية املخ�ص�صة لها
العليا تخ�ص�صية �أو منطية
فئة الوظائف
امل�ست�شارون
الدرجة املالية واخلرباء الإدارة العليا

أ�
ب
ج
د
هـ
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة
ال�سابعة
الثامنة
التا�سعة
العا�شرة
احلادية ع�شرة
الثانية ع�شرة
الثالثة ع�شرة
الرابعة ع�شرة

الإ�شرافية
تخ�ص�صية
�أو منطية

م�ست�شار �أول
م�ست�شار مدير عام �أول
م�ست�شارأول /مدير عام
خبري �
مدير عام
خبري
مدير عام
خبري مدير عام م�ساعد
مدير عام م�ساعد مدير �أول دائرة
مدير دائرة
مدير دائرة
مدير م�ساعد دائرة/
رئي�س ق�سم �أول
رئي�س ق�سم
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�أخ�صائى �أول �أخ�صائى ثان �أخ�صائى ثالث فنى
م�ساعد
(تخ�ص�صى (تخ�ص�صى (تخ�ص�صى (تخ�ص�صى (تخ�ص�صى
�أو منطى)
�أو منطى)
�أو منطى) �أو منطى) �أو منطى)

�أخ�صائى �أول
�أخ�صائى �أول
�أخ�صائى �أول �أخ�صائى ثان
�أخ�صائى �أول �أخ�صائى ثان �أخ�صائى ثالث
�أخ�صائى ثان �أخ�صائى ثالث
�أخ�صائى ثان �أخ�صائى ثالث
�أخ�صائى ثالث
�أخ�صائى ثالث
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فنى
فنى
فنى
فنى
فنى

م�ساعد
م�ساعد
م�ساعد
م�ساعد
م�ساعد

حرفى
�أو عامل خدمة
(تخ�ص�صى
�أو منطى)

حرفى /عامل خدمة
حرفى /عامل خدمة
حرفى /عامل خدمة
حرفى /عامل خدمة
حرفى /عامل خدمة
حرفى /عامل خدمة
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امللحق رقم (� /13أ)
بدل ال�ســـكن للموظفني العمانيني
الـدرجـــــــــة

قيمــة الـبـدل

(�أ) و (ب)

550

من (ج) حتى (هـ)

490

الأوىل

430

الثانية

420

الثالثة

365

الرابعة

320

اخلام�سة

280

ال�ساد�سة

205

ال�سابعة

190

من الثامنة حتى العا�شرة

90

من احلادية ع�شرة حتى الرابعة ع�شرة

80
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امللحق رقم ( )16
بدل طبيعة العمل للوظائف التخ�ص�صية
الـدرجـــــــــة

قيمــة الـبـدل

من (�أ) حتى (هـ)

125

الأوىل

122

الثانية

120

الثالثة والرابعة

88

اخلام�سة وال�ساد�سة

75

ال�سابعة

63

الثامنة

50

من التا�سعة حتى الرابعة ع�شرة

40
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