منشـور مالـــي رقـــم (  ) 19لعــام 2016م
بشأن تطبيق قرار جملس اخلدمة املدنية
أصــــحــــ ـاب الـ ـسمــــــو /املــ ـعالــــ ـي /الــ ـسعـــــــادة
رؤســـــ ــاء الــ ـوحـــــــدات املــ ـدنيــــــة املــــــــستـــقلـ ـــة
رؤساء جمالس اإلدارة للهيئات واملؤسسات العامة

...املوقرين/احملرتمني

إشــارة اق قــرار جملــس الــوقراء املــوقر بشــأن املوااقــة لــؤ توصــيات جملــس الشــؤون املاليــة
ومــوارد الطاقــة ومنهــا ات ــراءات اتحرتاقيــة الوا ــل ا اجمــا لتقلــية ح ــم

ـ املواقنــة

العامـــــة للدولـــــة وإق قـــــرار جملــــس اخلدمـــــة املدنيـــــة رقـــــم ( )2016/4الصـــــادر بتـــــاري
2016/5/15م بشأن تعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية وإحلاقا
إق املنشـــورات املاليـــة الصـــادرة مـــن وقارة املاليـــة حـــور ترشـــيد اتنفـــا ا ـــار

تلــ

جماتته.
تود وقارة املالية تو يه مجيع الوحدات واهليئـات واملؤسسـات العامـة وغريمـا مـن اخشـ ا
ات تبارية اليت تطبق لؤ موظفيها املدنيني أنظمة وظيفية خاصة للقيام بإ راء التعـديالت
الالقمة لؤ نصو

املواد الواردة بأنظمتها ولوائحها مبا يتوااق مع التعديالت الـواردة بقـرار

جملس اخلدمة املدنية املشار إليه والعمل لؤ تطبيقها وجلك لؤ النحو اتتي :
 .1إلغــاء اتحكــام اخلاصــة بصــرر بــدر ســفر املهمــات الرنيــة داخــل الســلطنة
حاله دم املبيت.
 .2اشرتاط أن ت تقل املسااة بني مقر العمل ومكان اداء املهمة الرنيـة او التـدريل
ن ( )250مائتني ومخسني كيلو مرتاً ملنح بدر السفر داخل السلطنة.
 .3مــنح بــدر الســفر بنســبة ( )%75مــن البــدر املقــرر نــد اتيفــاد

مهمــة رنيــة او

التدريل خارج السلطنة إجا تكفلـت هـة غـري نمانيـة بالسـكن وبنسـبة ()%50
اجا كان اتيفاد

مهمة رنية او للتدريل داخل السلطنة.

()2
 .4يقتصــر اســتحقا املوظـ مقابــل تــذاكر الســفر نقــدا
رنية او للتدريل اجا است دم وسيلة خاصة

مهمــة

حالــة اتيفــاد

السفر داخل السلطنة اقط.

 .5حتديد در ة سفر املوظفني وات ضاء املوادين للمهمات الرنيـة

حالـه الواـود

الرنية بالدر ة املستحقة للموظ واقا ملا يأتي:
أ.

در ـــة ر ـــار ات مـــار  :لشـــاغلي وظيفـــة وكيـــل الـــوقارة ومـــا

حكمهـــا

وشاغلي وظائ مستشار او خبري او طبيل استشـار او طبيـل اختصاصـي
او ميد كلية او وارِ او مدير ام او مـن يشـغل وظيفـة إشـرااية

حكـم

وظيفة مدير ام.
ب .الدر ة السياحية  :لشاغلي الوظائ اتخرى.
نر و من ا ميع اتلت ام مبـا ورد أ ـالحت حتقيقـ ًا للصـاع العـام ويعتـا ـدم اتلتـ ام مبـا
الفة للنظم واللوائح املعمور بها

ورد

مذا املنشور

صدر

1437 / 10/ 20 :مـ

املوااـق 2016 / 7 / 25 :م

مذا الشأن.

درويش بن إنا يل بن لي البلوشي
الوقير املسؤور ن الشؤون املالية

