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وزارة ال�صحــــــة
قــرار وزاري
رقم 2018/76
ب�ش�أن ر�سوم ت�أجري القاعات املتعددة اال�ستخدام
والتدريـــب بامل�ؤ�س�ســـات التابعـــة لــــوزارة ال�صحــة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولـــى
يك ــون ت�أجي ــر القاعـ ــات املتع ــددة اال�ستخ ــدام امللحق ــة بامل�ؤ�س�س ــات التابع ــة لــوزارة ال�صحــة
كل �ساعتني نظري الر�سوم الآتية :
 )300( - 1ثالثـمائة ريال عماين خالل �أيام العمل الر�سميــة  ،وي�ضــاف �إليهــا ()100
مائة ريال عماين عن كل �ساعة �إ�ضافية .
 )500( - 2خم�سمائة ريال عماين خالل �أيام الإجازات الأ�سبوعية والر�سمية  ،وي�ضاف
�إليها ( )120مائة وع�شرون رياال عمانيا عن كل �ساعة �إ�ضافية .
املــادة الثانيــة
حتدد ر�سوم التدريب بامل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة على النحو الآتي :
اجلهـــة امل�ستفيـــدة

قيمة الر�سم �أ�سبوعيا
بالريال العماين بالن�سبة لكل متدرب

املتدربون من امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة

( )90ت�سعون رياال عمانيا

املتدربون من امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة

( )15خم�سة ع�شر رياال عمانيا
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املــادة الثالثــة
ال يجوز ا�سرتداد الر�سوم املح�صلة طبقا لهذا القرار فـي حالة عدم ا�ستغالل القاعة امل�ؤجرة
خالل املدة املتفق عليها لأ�سباب راجعة للم�ست�أجر �أو االعتذار عن التدريب .
املــادة الرابعــة
يلتزم امل�ست�أجر  -من غري وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -بتقدمي �ضم ــان بقي ــمة تعــادل
ن�صــف ر�سوم �إيجار القاعة على الأقل � ،أو خطاب �ضمان م�صــرفـي �سار حل ــني انتهاء مدة
الإيجار بذات القيمة  ،ويرد للم�ست�أجر بعد ت�سليم القاعة بحالة جيدة .
املــادة اخلام�ســة
يلتزم امل�ست�أجر با�ستغالل القاعة امل�ؤجرة فـي الغر�ض املخ�ص�ص لها  ،وباملحافظة عليها ،
ويكــون م�سـ ـ�ؤوال عم ــا يلحــق بها من تلف � ،أو هالك نا�شئ عن �سوء اال�ستخدام فـي �أثناء
انتفاعه بها .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439/ 8 /17 :هـ
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