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قـــرار وزاري
رقــم 2021/40
ب�إ�صدار الئحة تنظيم التدريب اخلا�ص
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/98بتعديل م�سمى وزارة التعليم العايل �إىل وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمــي،
و�إىل الالئحة التنظيميــة للمـ�ؤ�س�سات التدريبيـة اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2010/490
وبناء عـلى مـا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيم التدريب اخلا�ص ،املرفقة.
املــادة الثانيـــة
على امل�ؤ�س�سات التدريبية اخلا�صة القائمة توفـيق �أو�ضاعها ،وفقا لأحكام الالئحة املرفقة
خالل �سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
املــادة الثالثـــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2010/490امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 29 :من �شعبـــان 1442هـ
املـوافــــق 12 :من �أبريــــل 2021م
د  .رحمـة بنت �إبراهيـم بن �سعيد املحروقية
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الـــوزارة:
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.
الوزيــر:
وزير التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.
الوكيــل:
وكيل الوزارة للتدريب املهني.
املديريــة:
املديرية العامة للم�ؤ�س�سات التدريبية اخلا�صة فـي الوزارة.
املديــر العــام:
مدير عام املديرية.
التدريب اخلا�ص:
الأن�شطة التدريبية املرخ�صة من املديرية.
الدليــل:
دليل تعليمات الئحة تنظيم التدريب اخلا�ص ،ال�صادر وفقا لأحكام هذه الالئحة.
امل�ؤ�س�ســة:
من�ش�أة خا�صة تزاول ن�شاط التدريب اخلا�ص.
الرتخيــ�ص:
املوافقة ال�صادرة من املديرية ملزاولة ن�شاط التدريب اخلا�ص.
املرخ�ص له:
احلا�صل على الرتخي�ص ،وي�شمل الفرد وامل�ؤ�س�سة.
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املقــر:
املكان املرخ�ص للم�ؤ�س�سة ملزاولة ن�شاط التدريب.
مقر تنفـيذ التدريب:
املكان املخ�ص�ص واملجهز لتنفـيذ الربنامج التدريبي للمرخ�ص له.
املدرب:
ال�شخ�ص املرخ�ص له بتنفـيذ الربنامج التدريبي.
املتدرب:
كل �شخ�ص طبيعي يتم تدريبه بهدف �إك�سابه املعارف واملهارات الالزمة.
الربنامج التدريبي:
املادة العلمية (النظرية والعملية) التي تهدف �إىل �إك�ساب املتدرب املعارف واملهارات الالزمة،
ويرتتب عليها ح�صول املتدرب على �شهادة م�صدقة من املديرية.
ال�شهــادة:
وثيقة م�صدقة من املديرية متنح للمتدرب بعد ح�ضور �أو اجتياز الربنامج التدريبي.
الوثيقة الفنية:
وثيقة تت�ضمن ر�ؤية مقدم طلب الرتخي�ص ور�سالته و�أهداف وتفا�صيل الن�شاط التدريبي،
والهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،وخطة املوارد الب�شرية واملالية ،والتجهيزات الفنية والإدارية.
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع �أن�شطة التدريب اخلا�ص.
املــادة ( ) 3
ي�صدر الوكيل قرارا باعتماد الدليل والتعليمات الالزمة فـي نطاق تنفـيذ �أحكام هذه الالئحة.
املــادة ( ) 4
ت�شكل جلنة لبحث املو�ضوعات املتعلقة بتنظيم التدريب اخلا�ص ،وي�صدر بت�شكيل اللجنة
وحتديد اخت�صا�صاتها ،ونظام عملها قرار من الوكيل.
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املــادة ( ) 5
يحق ملوظفـي املديرية ممن مت منحهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي �سبيل التحقق من
مدى االلتزام بتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة ،والقرارات املنفذة لها ،اتخاذ كافة الإجراءات
الالزمة لذلك ،وعلى الأخ�ص الآتي:
أ�  -الدخول �إىل مقر امل�ؤ�س�سة ومقر تنفـيذ التدريب و�أي �أماكن �أو مقار ذات عالقة.
ب  -االطالع على ال�سجالت ،وامل�ستندات اخلا�صة باملرخ�ص له ،واحل�صول على ن�سخ
منها.
ج  -اتخاذ الإجراءات الالزمة جلمع املعلومات ،والتحقيق مع �أي �شخ�ص فـي �ش�أن
�شبهة ارتكابه �أي خمالفة لأحكام هذه الالئحة ،والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها.
د  -اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضبط املخالفات ،واحلفاظ على الأدلة.
ويلتزم املوظفون امل�شار �إليهم باملحافظة على �سرية املعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها،
وال يجوز لهم �إطالع الغري عليها ،وال ت�سليمها �إىل جهات �أخرى� ،إال وفقا لأحكام القوانني
النافذة.
املــادة ( ) 6
يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم من القرارات ال�صادرة بحقه ،وفقا لأحكام هذه الالئحة
�أمام الوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار ،ويجب البت فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه مكتمال ،ويعترب م�ضي املدة دون رد رف�ضا للتظلم.
الف�صــل الثانــي
الرتخيـــ�ص
املــادة ( ) 7
يحظر مزاولة ن�شاط التدريب اخلا�ص قبل احل�صول على الرتخي�ص ،وفقا لأحكام هذه
الالئحة.
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املــادة ( ) 8
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص ،الآتي:
� - 1أن تكون امل�ؤ�س�سة طالبة الرتخي�ص م�سجلة فـي �أمانة ال�سجل التجاري بن�شاط
التدريب.
� - 2أن يتوفر فـي الفرد طالب الرتخي�ص ،الآتي:
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية.
ب � -أن يك ــون حا�ص ــال على م�ؤهل �أكادميي �أو تقني �أو مهني فـي جمال ن�شاط
التدريب معرتف به فـي ال�سلطنة.
ج � -أن تكون لديه خربة فـي جمال ن�شاط التدريب ال تقل عن ( )20ع�شرين
�سنة بعد احل�صول على امل�ؤهل.
د � -أال يكون مالكا �أو �شريكا فـي �أي م�ؤ�س�سة تدريبية خا�صة �أخرى.
وفـي جميع الأحوال ،يحظر اجلمع بني ترخي�ص امل�ؤ�س�سة والفرد.
املــادة ( ) 9
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،وذلك بعد �سداد
الر�سوم املقررة ،ويجب �أن يرفق بالطلب البيانات وامل�ستندات املحددة فـي النموذج امل�شار
�إليه ،وعلى وجه اخل�صو�ص البيانات وامل�ستندات الآتية:
�أوال :بالن�سبة للم�ؤ�س�سة:
 - 1ن�سخة من ال�سجل التجاري.
 - 2الوثيقة الفنية.
 - 3ن�سخة من �شهادة عدم املحكومية ملالك ال�سجل التجاري (التاجر الفرد).
ثانيا :بالن�سبة للفرد:
 - 1الوثيقة الفنية للرتخي�ص.
� - 2صورة طبق الأ�صل من امل�ؤهالت العلمية ،م�صادقة ومعادلة من اجلهات املخت�صة.
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� - 3صورة طبق الأ�صل من �شهادات اخلربة العملية معتمدة من اجلهة ال�صادرة عنها.
 - 4ن�سخ من ال�شهادات الت�أهيلية فـي جمال التدريب� ،إن وجدت.
 - 5ن�سخة من �شهادة عدم حمكومية.
املــادة ( ) 10
تتوىل املديرية البت فـي طلب الرتخي�ص خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
ا�ستيفاء الطلب جميع ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،و�إال اعترب
الطلب مقبوال ،وفـي حالة رف�ض الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا.
املــادة ( ) 11
تخطر املديرية طالب الرتخي�ص فـي حالة عدم ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص �أو جتديده
ب�أوجه النق�ص فـي طلبه ،ومنحه مهلة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره
ال�ستكمال �أوجه النق�ص ،و�إال اعترب الطلب ملغى.
املــادة ( ) 12
تكون مدة الرتخي�ص ( )3ثالث �سنوات ،ويجوز جتديده ملدة مماثلة.
ويلتزم �صاحب ال�ش�أن بتقدمي طلب جتديد الرتخي�ص �إىل املديرية خالل مدة ال تقل
عن ( )30ثالثني يوما قبل انق�ضاء مدة الرتخي�ص ،ويراعى فـي طلب التجديد ذات املدد
واال�شرتاطات واملتطلبات الالزمة ملنح الرتخي�ص ابتداء.
املــادة ( ) 13
ال يجوز ملن �ألغي ترخي�صه طبقا حلكم املادة ( )21من هذه الالئحة التقدم بطلب احل�صول
على الرتخي�ص �إال بعد انق�ضاء (� )2سنتني من تاريخ �إلغاء الرتخي�ص.
الف�صــل الثالــث
التزامات املرخ�ص له
املــادة ( ) 14
يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي :
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� - 1أن يكون له مقر م�ستقل م�ستوف ال�شروط الواردة فـي الدليل� ،إذا كان م�ؤ�س�سة.
 - 2االلتزام بقواعد ممار�سة الن�شاط ال�صادرة من املديرية.
 - 3حتقيق م�ستوى اجلودة فـي اخلدمات املقدمة منه ،وفقا للدليل.
 - 4عدم بدء تنفـيذ الربنامج التدريبي �إال بعد احل�صول على موافقة املديرية عليه،
وعلى منفذ الربنامج ،ومقر تنفـيذ التدريب ،وفقا للدليل.
 - 5منح املتدرب �شهادة بعد اجتيازه متطلبات الربنامج التدريبي �أو احل�ضور  -بح�سب
الأحوال  -وفقا لل�ضوابط واال�شرتاطات الواردة فـي الدليل.
 - 6توفـي ــر هي ــئة �إداري ــة وتدريب ــية ،وفقــا لل�شروط وال�ضوابط الواردة فـي الدليل،
�إذا كان م�ؤ�س�سة.
 - 7توفـري البيانات والإح�صائيات اخلا�صة باملتدربني والعاملني وكافة امل�ستندات
الإدارية  -بح�سب الأحوال  -واالحتفاظ بها ملدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات.
� - 8إخطار املديرية كتابة عند تغيري اال�سم التجاري� ،أو �إجراء �أي تنازل بني ال�شركاء،
�أو تغيري ملكية امل�ؤ�س�سة �أو ال�شكل القانوين� ،أو �إجراء �أي ت�صرف قانوين �آخر.
املــادة ( ) 15
فـي حالة وفاة �صاحب امل�ؤ�س�سة املرخ�صة ،يجب على الورثة ت�صحيح و�ضع امل�ؤ�س�سة وفق
�أحكام هذه الالئحة ،والدليل والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها خالل مدة ال تزيد على ()6
�ستة �أ�شهر من تاريخ الوفاة.
الف�صــل الرابــع
التقييــم والت�صنيــف
املــادة ( ) 16
تقوم املديرية ب�إجراء تقييم �أداء للمرخ�ص له ،كما تقوم بت�صنيف امل�ؤ�س�سة �إىل ثالث فئات
(الأوىل ،الثانية ،الثالثة) وفقا للمعايري وال�ضوابط الواردة فـي الدليل ،ويجوز للمديرية
اال�ستعانة بجهات �أخرى فـي عملية التقييم �أو الت�صنيف ،على �أن يخطر املرخ�ص له
بالنتيجة خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إجراء التقييم �أو الت�صنيف.
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املــادة ( ) 17
يجوز للم�ؤ�س�سة من الفئتني الأوىل والثانية تقدمي طلب للح�صول على �أكرث من ترخي�ص،
وفقا لل�ضوابط الواردة فـي الدليل.
املــادة ( ) 18
تكون �صالحية الت�صنيف ملدة (� )4أربع �سنوات من تاريخ اعتماده ،ما مل يتم �إلغاء ترخي�ص
امل�ؤ�س�سة �أو �إخاللها ب�أحد معايري و�ضوابط الت�صنيف الواردة فـي الدليل و�أحكام هذه
الالئحة.
املــادة ( ) 19
يجوز للم�ؤ�س�سة التي مل حت�صل على �إحدى الت�صنيفات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()16
مــن ه ــذه الالئح ــة التقــدم بطلب لإعادة الت�صنيف بعد م�ضي (� )6ستة �أ�شهر على الأقل
من تاريخ �آخر عملية ت�صنيف.
الف�صــل اخلامــ�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 20
يجوز للوزارة عند خمالفة �أحكام هذه الالئحة والدليل ،توقيع اجلزاءات الآتية:
� - 1إنذار املرخ�ص له ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل مدة ال تزيد على (� )7سبعة �أيام.
 - 2غرام ــة �إداري ــة ال تــقل عــن ( )250مائتني وخم�سني رياال عمانيا ،وال تزيد على
(� )1000ألف ريال عماين.
 - 3وقف الرتخي�ص ملدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما قابل للتمديد ملدة مماثلة.
املــادة ( ) 21
يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية:
 - 1عدم مبا�شرة ن�شاط التدريب ملدة (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ احل�صول على الرتخي�ص
دون تقدمي عذر تقبله املديرية.
� - 2إذا كرر املرخ�ص له ذات املخالفة لأحكام هذه الالئحة والدليل .
 - 3ثبوت احل�صول على الرتخي�ص عن طريق الغ�ش �أو التدلي�س �أو التزوير �أو تقدمي
م�ستندات �أو معلومات غري �صحيحة.

