
 فً القرٌة الهندسٌة جازاتنظام اإل

 تمهيد

تلتزم القرٌة الهندسٌة بقانون .سٌةفً القرٌة الهند جازاتاإل وقوانٌن لتنظٌمٌة بتوصٌف أنواعتختص هذه الالئحة ا

العمل العمانً وفً حالة حدوث أي تعدٌل أومخالفة أي بند من البنود المذكورة فً هذه الالئحة لقانون العمل، ٌتم 

 اإللتزام بالقوانٌن المنصوص علٌها فً قانون العمل العمانً.

 القسم المختص

 :هو القسم المسؤول عن قسم الموارد البشريةٌعتبر 

 تصة.تنفٌذ ومراجعة هذه الالئحة التنظٌمٌة ومتابعة تنفٌذها مع األقسام األخرى المخ  -1

 اجة.المذكورة أدناه ومراجعتها وتجدٌدها كلما تطلبت الح إعداد نماذج اإلستمارات -2

 .تحدٌد أٌام اإلجازات الرسمٌة حسب ما تقتضٌه الحاجة وتحدٌد أٌام اإلجازات المستحقة لكل مشرف -3

 .متابعة وتنسٌق عملٌة الموافقة على اإلجازات السنوٌة -4

 .معلومات المخصصمن ملفه وضمن نطاق إستعادة الض فة اإلجازات المأخوذة لكل مشرفأرش -5

 إقتراح طرق لتحسٌن وتطوٌر هذه العملٌة بشكل مستمر والعمل على تحسٌن هذه الالئحة. -6

 تعريفات

هً اإلجازات المعلن عنها من قبل حكومة سلطنة عمان للقطاع الخاص. وٌستحقها جمٌع مشرفً : اإلجازة الرسمية

الحضور للعمل فً هذه األٌام فً حالة إقتضت الحاجة وٌحق القرٌة بدون إستثناء. ٌمكن لإلدارة الطلب من المشرف 

 للمشرف الموافقة أو الرفض أو طلب التعوٌض المالً المناسب.

أشهر على األقل من  6وٌشترط ألخذها إنقضاء ٌستحقها المشرفون العاملون بنظام الدوام الرسمً الثابت. : اإلجازة السنىية

  إحتسابها بحسب قانون العمل العمانً بما معدله ٌومان ونصف عن كل شهر عمل.وٌتم  تارٌخ اإلنضمام للعمل بالقرٌة.

ٌحق للمشرف التغٌب عن العمل فً حالة المرض بشرط إبراز ما ٌثبت إستحقاقه لإلجازة : اإلجازة المرضية

 المرضٌة مختومة وموقعة من الجهات الطبٌة المختصة.

 أٌام فً السنة.  6مل لألسباب الطارئة بما مجموعه ٌحق للمشرف التغٌب عن الع :اإلجازة اإلضطرارية

 :شرٌطة إبراز ما ٌؤكد اإلستحقاق اآلتً النحو خاصةعلى إجازةالمشرف  ٌستحق: اإلجازات الخاصة

 .خدمته مدة طوال مرة أكثرمن له والتعطى زواجه، حالة فً أٌام خمسة -1

 .أواألخت خأواأل أوالجدة أوالجد وجةزأوال أواألب أواألم أواالبنة االبن وفاة حالة فً أٌامسبعة  -2

 .أوالخالة أوالخال أوالعمة العم وفاة حالة فً ٌومان -3

 مدة أمضى قد المشرف ٌكون أن شرٌطة خدمته مدة طوال واحدة مرة جالح فرٌضة ألداء ٌوما   عشر خمسة -4

 للقرٌة. من تارٌخ اإلنضمام متصلة سنة

 تقٌٌم المشرف المسؤول. إجازة المذاكرة لإلختبارات بالنسبة للطلبة، بحسب -5



 التأخير عن العمل

 من واجب المشرف أن ٌلتزم بالحضور فً ساعات الدوام الرسمً المحددة له فً عقد العمل. -1

فً حالة إضطرار المشرف للتأخر عن الحضور، ٌلتزم بإبالغ ومناقشة مشرفه المسؤول حول سبب التأخر  -2

 راءات المناسبة لسد الفجوة.ساعة حتى ٌتمكن من إتخاذ اإلج 24بما ال ٌقل عن 

فً حالة تأخر المشرف عن الحضور للعمل ألسباب طارئة خارجة عن إرادته فإنه مطالب بالتواصل  -3

 مباشرة مع مشرفه المسؤول وإبالغه بإحتمالٌة وسبب التأخر حتى ٌتمكن من سد الفجوة.

 عدم وجود أي عمل طاريء لٌس عذرا لعدم إبالغ المشرف المسؤول. -4

 ولٌس بالرسائل النصٌة. مشرف المسؤول ٌجب أن ٌكون شفهٌاإبالغ ال -5

ٌحق للمشرف المسؤول رفض العذر ومطالبة المشرف بالحضور فً ساعات الدوام المحددة فً حال  -6

 إقتضت الحاجة لذلك.

 الغياب عن العملاإلجازات و

 العمل.من واجب المشرف أن ٌلتزم بالحضور فً أٌام الدوام الرسمً المحددة له فً عقد  -1

فً حالة إضطرار المشرف للغٌاب، ٌلتزم بإبالغ ومناقشة مشرفه المسؤول حول سبب الغٌاب بما ال ٌقل  -2

 ساعة حتى ٌتمكن من إتخاذ اإلجراءات المناسبة لسد الفجوة. 24عن 

طارئة خارجة عن إرادته فإنه مطالب  مفاجئة فً حالة عدم تمكن المشرف من الحضور للعمل ألسباب -3

 باشرة مع مشرفه المسؤول وإبالغه بإحتمالٌة وسبب الغٌاب حتى ٌتمكن من سد الفجوة.بالتواصل م

ٌحتسب هذا الغٌاب على أنه إجازة طارئة وبحسب قانون العمل ٌحق للمشرف التغٌب بهذه الطرٌقة بما ال  -4

 أٌام فً السنة. وفً ما عدا ذلك فإن المشرف ٌعرض نفسه للمساءلة. 6ٌزٌد عن 

 طاريء لٌس عذرا لعدم إبالغ المشرف المسؤول. عدم وجود أي عمل -5

 فً اإلجازات الطارئة: إبالغ المشرف المسؤول ٌجب أن ٌكون شفهٌا ولٌس بالرسائل النصٌة. -6

فً حالة اإلجازات الغٌر طارئة: ٌلتزم المشرف بتعبئة اإلستمارة المخصصة )إستمارة طلب إجازة(  -7

 شر ومسؤول األقسام.وٌشترط فٌها الحصول على موافقة المسؤول المبا

 المىافقة على اإلجازة

 .وتسلٌمها إلى مسؤوله المباشر ٌقوم المشرف بتعبئة )إستمارة طلب إجازة( -1

 ٌقوم المسؤول المباشر بمناقشة المشرف فً إمكانٌة أخذ اإلجازة أو عدمها. -2

 فً حالة الموافقة، ٌقوم المسؤول المباشر بالتوقٌع على الطلب ورفعه لمسؤول األقسام. -3

ٌقوم مسؤول األقسام بالتأكد من إستحقاق المشرف لإلجازة وال ٌوقع علٌها إال بعد التأكد من إستٌفاء جمٌع  -4

 الشروط وتوقٌع المسؤول المباشر للمشرف علٌها.

 ٌقوم المسؤول المباشر بإبالغ المشرف بأنه قد تمت الموافقة على طلب اإلجازة. -5

 ى الموافقة )ما عدا فً حالة اإلجازة اإلضطرارٌة(.ال ٌحق للمشرف أخذ اإلجازة قبل الحصول عل -6

 ٌقوم قسم الموارد البشرٌة باإلحتفاظ بإستمارات طلب اإلجازات ضمن ملف المشرف. -7

 الجساءات

بنود المذكورة أعاله فإنه ٌعرض نفسه فً حالة تغٌب المشرف عن العمل بغٌر عذر وخارج إطار ال -1

 .والمحاسبة للمساءلة

 عذر: خصم األجر الٌومً لكل ٌوم غٌاب.جزاء الغٌاب بدون  -2

 فً حالة حدوث أٌة خالفات حول الجزاءات ٌرجع لإلجراءات المعمول بها فً قانون العمل العمانً. -3


