
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34school_hours1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مدراء الدوائر والمكتبین     المحترمین/ االفاضل 

 مدراء ومدیرات  المدارس     المحترمین/ االفاضل  

 وبعد ،،،...السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 
لتسفیر الھیئة التدریسیة والوظائف   استعدادات الوزارة: الموضوع 

/ م 2019   للعام الدراسي  المرتبطة بھا وأسرھم لقضاء اإلجازة االعتیادیة 

 .م 2020

باإلشارة إلى الموضوع أعاله، وبناء اعلى ما جاءنا من                  

بتاریخ المدیریة العامة للشؤون االداریة  بشأن ھذا الموضوع 

، فأننا نرسل لكم  حسب ) 2819344921( برقم المراسلة  19/11/2019

 :ما جاءنا في التعمیم وھو كالتالي 

من الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم ) 101(استنادا إلى المادة  

الصادر بتاریخ ) 92/2019(م ، و إلى القرار الوزاري رقم 9/2010

م  بشأن مواعید الدراسة 02/04/2019ھـ الموافق 26/07/1440



 

م  والذي حدد اإلجازة 2019/2020واالمتحانات واإلجازات للعام الدراسي 

 .م 13/8/2020م وحتى 28/6/2020االعتیادیة اعتبارا من 

من الالئحة التنفیذیة المشار إلیھا أعاله والتي جاء ) 76(واستناداً للمادة   

  - :فیھا ما نصھ  

یر العماني عند قیامھ باإلجازة االعتیادیة تعویضا نقدیا یستحق الموظف غ"   

لمرة واحدة خالل  - : من قیمة تذاكر السفر وفقا لآلتي % ) 75(   یقدر بنسبة

لھ  وحتى الثامنة ) أ    (السنة التعاقدیة للمعین بإحدى وظائف الدرجة من 

م عملیة من الوزارة في تنظی   ، ورغبة "إلخ ....ولزوجھ ولثالثة من أوالده   

السفر وما یتعلق بھ من إجراءات ، وحرصا على االلتزام باالتفاقیات المبرمة 

م ، فإننا نأمل 2019/2020مع شركات الطیران الناقلة للعام الدراسي 

 - :القیام باآلتي   كافة العاملین لدیكم   تعاونكم وإبالغ

 تذاكر السفر والتعویض النقدي إلكترونیا عن طریق  تقدیم طلبات-أ

النظام الظاھر عبر البوابة التعلیمیة والمعتمد بدائرة رعایة الموظفین 

 .ولن یتم استقبال أي طلب ورقیا 



 

ضرورة قیام الموظف بإدخال بیانات أسرتھ المرافقة بنفسھ في - ب 

 . الشاشة المخصصة إلدخال بیانات األسرة 

في حالة أن الزوجین معلمین  وفي محافظتین مختلفتین فعلى  –ج 

لزوج اضافة زوجتھ معھ في          تحدید الرغبة في السفر أو ا

 .     التعویض النقدي

مراجعة   یجب على المختصین في المحافظات التعلیمیة ضرورة  - د 

 والمصادقة  أُسر المعلمین لتذاكر السفر أو التعویض النقدي   استحقاق

جز أو ولن یتم الحعلیھا إلكترونیا في برنامج الحجوزات والسفر، 

التعویض النقدي لألشخاص الذین لم یتم إدخال االستحقاق لھم وتكون 

 .مسؤولیة عدم سفرھم أو تعویضھم على المدیریة التعلیمیة

المختصین بإدخال خانة االستحقاق لكل من  الزاموفي ھذا الشأن فإننا نأمل 

على أعضاء الھیئة  والتعمیمیستحق تذكرة سفر أو تعویضا نقدیا عنھا 

التدریسیة والوظائف الفنیة المرتبطة بھا لتحدید رغباتھم في السفر على 



 

لبدل تذاكر    الرحالت التي تنظمھا الوزارة أو التقدم بطلب التعویض النقدي

 -:   السفر وفقا للشروط اآلتیة

 

 :التي تنظمھا الوزارة   الراغبین السفر في الرحالت : أوالً 

 

إدخال بیانات أعضاء الھیئة التدریسیة والوظائف المرتبطة بھا - 1

في البرنامج المعد لذلك عبر البوابة التعلیمیة   وأسرھم المرافقة لھم 

م حیث سیتم غلق 15/1/2020     وآخر موعد إلدخال البیانات تاریخ  

 النظام وفق التاریخ المشار الیھ 

السفر الى التعویض   من تذاكر –في طلبات التعدیل  لن ینظر - 2

بعد إغالق النظام بتاریخ  - النقدي لبدل تذاكر السفر والعكس

 .م16/1/2018

الموظفون الذین لم یقوموا بإدخال رغباتھم خالل الفترة المحددة  - 2

في - من قبل المدیریة التعلیمیة - سوف یتم إدخال رغباتھم 



 

عودة من التعویض النقدي لبدل تذاكر السفر وسیتم تعویضھم بعد ال

 .االجازة 

للمعلمین ، إال في  لن یسمح بالتعدیل في تاریخ المغادرة أو العودة - 3

الحاالت الطارئة فقط على أن یحضر ما یثبت ذلك لجھة عملھ  مع 

، علماً بأن  تحملھم الغرامات المترتبة على التعدیل لشركات الطیران

دم استخدامھا في حالة ع  الوزارة ال تضمن تعویضھم عن قیمة التذكرة

 .وفقا لالتفاقیات المبرمة مع شركات الطیران 

تصرف تذاكر السفر لألسر المرافقة التي لدیھا موافقة رسمیة من  - 4

الوزارة على جلب االسرة شریطة أن تكون االسرة موجودة في 

 م2019/2020السلطنة خالل العام الدراسي 

 

 

 

 : التعویض النقدي : ثانیاً 



 

 :التالیة   فئاتتعبأ البیانات لل

في السلطنة لقضاء  بطریقتھم الخاصة أو البقاءالراغبون في السفر  - 1

 .اإلجازة االعتیادیة 

في تقدیم سفر أُسرھم عن المواعید المبرمجة مع الراغبون  - 2

 .  تأخیرھا في موطنھم   شركات الطیران أو

االلتزام بالتاریخ  عند حجز تذكرة السفر  یجب على المعلمین  - 3

المشار إلیھ أعاله بالنسبة للذھاب والعودة   بالقرار الوزاريالمحدد 

 .وعلى المختصین في المدیریات التعلیمیة التأكد من ذلك

من قیمة التذاكر % ) 75(یتم صرف التعویض النقدي بما یعادل  - 4

، وذلك بعد المحافظات التعلیمیةالمخفضة للھیئة التدریسیة  من 

بالنسبة للمستمرین في الخدمة ، وأما  العودة من اإلجازة االعتیادیة

 .بالنسبة للمنتھیة خدماتھم فیتم الصرف لھم قبل السفر



 

احضار نسخة جواز السفر التي بھا ختم الخروج أو نسخة من  - 5

في غیر وقت سفر أعضاء (تذكرة السفر لألسر التي سافرت مبكرا

 .وذلك عند طلب صرف التعویض النقدي ) الھیئة التدریسیة

رف التعویض النقدي لألسر المرافقة التي لدیھا موافقة رسمیة یص - 6

من الوزارة على جلب االسرة شریطة أن تكون االسرة موجودة 

 .م 2019/2020في السلطنة خالل العام الدراسي 

 :التعویض النقدي للعمانیین : ثالثا

لقانون الخدمة  التنفیذیة الالئحةمن )  72(استنادا إلى المادة                  

یستحق الموظف من غیر أبناء " والتي تنص على   )  9/2010(المدنیة رقم 

محافظة ظفار ومحافظة مسندم الذین یعملون في ھاتین المحافظتین أو 

بالعكس تذاكر سفر تصرف للموظف وزوجھ أو زوجاتھ وأوالده الذین ال 

  -:لتالیة وذلك في األحوال ا" سنة   إحدى وعشرین  تتجاوز أعمارھم 

 .استالم العمل عند التعیین - 1



 

القیام باإلجازة االعتیادیة ذھابا وعودة لمرة واحدة خالل السنة  - 2

. 

 .انتھاء الخدمة  - 3

 

  : ملحوظة

یعتد بالعنوان الدائم من خالل البطاقة الشخصیة فقط عند  -  1

 .الصرف

إذا كان أحد الزوجین یعمل في مؤسسة حكومیة أخري –2 

ي صرف تذكرة السفر أو التعویض النقدي عنھا من ویرغب ف

الوزارة فیجب علیھ إحضار ما یفید عدم حصولھ علیھا من جھة 

 . عملھ

وعلیھ یرجى إبالغ المذكورین لدیكم بإدخال بیاناتھم في النظام عبر 

 .التعلیمیة   البوابة 

 :الغاء إقامات المنتھیة خدماتھم: رابعا



 

یر العمانیین  وأسرھم الذین تنتھي یتم الغاء إقامات الموظفین غ  

خدمتھم من الوزارة  في المنافذ الحدودیة للسلطنة بواسطة جھة عملھم وفقا 

 . لالختصاصات الممنوحة لھم

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 

 

 حامد بن محاد علي قطن 

 مدیر دائرة الشؤون االداریة 

 

 


