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املو�ضـــوعم
رقم 

ال�ضفحة

1

2

3

4

- الفهــر�س

- حمتويـات النظام 

- امل�صطلحـــات الفنيـــة والأحكـــام العامــة فى نظــام ت�صنيـف 

وترتيب الوظائف

- جدول امل�صتويات النمطية للوظائف

- املجموعة النوعية للوظائف العليا :

1/1 - فئة وظائف الإدارة العليا .

2/1 - فئة وظائف امل�صت�صارين واخلرباء . 

ال�صمكيـة  والثـروة  الزراعـة  لوظائــف  النوعيـة  املجموعـة   -

واحليوانية واملراقبة ال�صحية :

1/2 - فئة وظائف الزراعة . 

2/2 - فئة وظائف الأ�سماك  . 

3/2 - فئة الوظائف البيطرية . 

4/2 - فئة وظائف املراقبة ال�سحية . 

-  املجموعة النوعية لوظائف الهند�صة :

1/3 - فئة وظائف الهند�سة امليكانيكية .  

2/3 - فئة وظائف الهند�سة الكهربائية .  

3/3 - فئة وظائف هند�سة الت�سالت . 

4/3 - فئة وظائف الهند�سة املدنية .   

5/3 - فئة وظائف الهند�سة املعمارية .  

6/3 - فئة وظائف هند�سة النفط والغاز واملعادن . 

7/3 - فئة وظائف الهند�سة الكيميائية . 

8/3 - فئة وظائف الهند�سة اللكرتونية . 

9/3 - فئة وظائف هند�سة امل�ساحة .

- املجموعة النوعية للوظائف اجليولوجية واجليوفيزيائية 

والكيميائية : 

1/4 - فئة الوظائف اجليولوجية واجليوفيزيائية . 

2/4 - فئة وظائف الكيمياء .  
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املـــادة ) 1 (  : فى

املـــادة )11(  : يتم

املـــادة )100(  : يتم

املـــادة )1000(  : يتم

املــادة ) 9 (  :  طرق واإجراءات

املــادة )10(  : حظر التعاقد

املــادة )101(  : القواعد ال�سا�سية

املــادة )1125(  : القواعد ال�سا�سية

الفهر�س
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-  املجموعة النوعية لوظائف البيئة و�صون الطبيعة :

1/5 - فئة وظائف البيئة .

2/5 - فئة وظائف �سون الطبيعة .

-  املجموعة النوعية لوظائف القت�صاد واملال : 

1/6 - فئة وظائف القت�ساد . 

2/6 - فئة وظائف املال . 

-  املجموعة النوعية لوظائف الإح�صاء ونظم املعلومات :  

1/7 - فئة وظائف الإح�ساء .

2/7 - فئة وظائف نظم املعلومات .

-  املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات الجتماعية والأن�صطة 

الريا�صية :

1/8 - فئة وظائف اخلدمات الجتماعية . 

2/8 - فئة وظائف الأن�سطة الريا�سية . 

-  املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات الدينية .

-  املجموعة النوعية لوظائف الإعالم والثقافة :

1/10 - فئة وظائف الإعـالم .  

2/10 - فئة وظائف الثـقـافة . 

-  املجموعة النوعية لوظائف الفنون وال�صياحة : 

1/11 - فئة وظائف الفنون .

2/11  - فئة وظائف ال�سياحة .

-  املجموعة النوعية لوظائف القانون .

-  املجموعة النوعية للوظائف املعاونة للق�صاء .

-  املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات التعليمية :

1/14 - فئة وظائف التدري�س . 

2/14 - فئة وظائف الو�سائل التعليمية .  

157

157

158

159

159

159

160

160

160

161

161

162

162

162

163

163

164

164

164

165

165

165

166

166

الفهر�س



- 138 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

املو�ضـــوعم
رقم 

ال�ضفحة

15

16

17

18

19

3/14 - فئة وظائف المتحانات و�سوؤون الطلبة .

4/14 - فئة وظائف املناهج التعليمية . 

5/14 - فئة  وظائف البحوث الرتبويـة . 

6/14 - فئة وظائف العالقات الـثـقافية .

-  املجموعـــة النوعيــة لوظائـــف النقــــل البحـــرى واجلـــوى 

والأر�صاد اجلوية :

1/15 - فئة وظائف النقل البحرى . 

2/15 - فئة وظائف النقل اجلوى والأر�ساد اجلوية . 

-  املجموعة النوعية للوظائف الإدارية .

-  املجموعة النوعية للوظائف امل�صاعدة : 

1/17 - فئــــة وظائـــــف الزراعـــــة والأ�سمـــــاك والبيطـــــرة واملراقبـــــة 

ال�سحية امل�ساعدة . 

2/17 - فئة وظائف الهند�سة امل�ساعدة .

3/17 - فئـة الوظائـف اجليولوجيـة واجليوفيزيائيــة والكيميائيــة 

امل�ساعدة .

4/17 - فئة وظائف البيئة و�سون الطبيعة امل�ساعدة .

5/17 - فئة وظائف القت�ساد واملال امل�ساعدة .

6/17 - فئة وظائف الإح�ساء ونظم املعلومات امل�ساعدة .

7/17 - فئـــة وظائــف اخلدمـات الجتماعيـة والأن�سطـة الريا�سيــة 

امل�ساعدة .

8/17 - فئة وظائف اخلدمات الدينية امل�ساعدة .  

9/17 - فئة وظائف الإعالم والثقافة امل�ساعدة .  

10/17- فئة وظائف الفنون وال�سياحة امل�ساعدة .

11/17- فئة وظائف القانون امل�ساعدة .

12/17- فئة وظائف اخلدمات التعليمية امل�ساعدة .

13/17- فئة وظائف النقــل البحــرى واجلــوى والأر�ســاد اجلويــة 

امل�ساعدة . 

14/17- فئة الوظائف الإدارية امل�ساعدة .

-  املجموعة النوعية للوظائف احلرفية .

-  املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات املعاونة .

-  تعريف الدرجات .

-  ت�صكني املوظفني على الوظائف املعتمدة .
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نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف

حمتويات النظام : 

اأ - امل�صطلحات الفنية والأحكام العامة :

ويق�ســد بذلــك امل�سطلحــات امل�ستخدمــة فى جمــال ت�سنيــف وترتيــب الوظائــف مثــل 

الوظيفــة/الدرجــة/املجموعـــة/التقييـم/ اإعــادة التقييــم ، وحتديــد مفهــوم كــل منهــا ، 

وكذلك الأحكام التى تتعلق ب�سغل الوظائف واإجراء اأيـة تعديــالت وظيفيــة ، وبدايــات 

ونهايات وظائف كل جمموعة نوعية .

ب - جدول امل�صتويات النمطية مل�صميات الوظائف :

يهــدف اإلــى تنميــط م�ستويــات الوظائــف بحيــث يعبــر م�سمــى الوظيفــة عن م�ستــوى 

واجباتها وم�سوؤولياتها وب�سكل موحد على جميع وحدات اخلدمة املدنية حتى تكون 

لدى الوحدات لغة اإدارية م�سرتكة فى جمال التعامل مع الوظيفة .

ج - حتديد وتعريف املجموعات النوعية للوظائف :

هى عملية حتديد املجموعات الوظيفية التى ت�سنف فيها الوظائف كل بح�سب نوع 

نوعية وظيفية  ع�سرة جمموعة  ت�سع  بلغت  وقد   .  . به وطبيعته   تقوم  الذى  العمل 

ينق�سم اأغلبها اإىل عدد من فئات الوظائف  . . وقد قام هذا التق�سيم على اأ�سا�س نوع 

، والأخذ  العلمية  املوؤهالت  التعليم من  ، وكذلك خمرجات  العمل وطبيعته وحجمه 

مببداأ التخ�س�س ل �سيما فى الوظائف التخ�س�سية ، اإذ ق�سمت وظائف الهند�سة مثال 

اإىل هند�سة مدنية ، هند�سة كيميائية ، هند�سة الكرتونية  . . وهكذا .

د - حتديد وتعريف الدرجات  :

باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  اخلدمة  بقانون  امللحق  والرواتب  الدرجات  جدول  ت�سمن 

ال�سلطانى رقم ) 2004/120 (  ت�سع ع�سرة درجة .
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التدريــج  طريقــة  تطبيـــق  حمــور  باعتبارهــا  الدرجــات  لهــذه  تعريــف  و�ســع  وقــد 

املتبعـــة فى تقييم الوظائف ، وت�سمن تعريف كل درجة ال�سمات واخل�سائ�س الرئي�سية 

للوظائف وعوامل التقييم الداخلة فى تكوينها بالإ�سافة اإىل احلد الأدنى من مطالب 

التاأهيـل الالزمـة ل�سغـل وظائـف كــل درجـة مـن حيـث م�ستــوى املوؤهــل العلمـى واملـــدد 

البينية والكلية والتدريب . 

امل�صطلحات الفنية والأحكام العامة فى نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف

اأول : امل�صطلحات الفنية :

ي�ستخدم فى نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف امل�سطلحات التالية :

1 - نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف :

الوحدة  تتبعها  التى  الفنية  والأ�سول  والأحكام  القواعد  يق�سد به جمموعة 

فى اإعدادها مل�سروع ت�سنيف وترتيب الوظائف .

2 - م�صروع ت�صنيف وترتيب الوظائف :

اأحـدهما  الوحدة مت�سمنة جانبني  تعدها  التى  البيانات  يق�سد به جمموعة 

تنظيمى يتمثل فى البناء التنظيمى والخت�سا�سات ، والآخر وظيفى ويتمثـل 

ال�سابقة من  البيانات  اعتماد  ، ويتم  الو�سف  الوظائف وبطاقات  فى جـداول 

رئي�س الوحدة بعد موافقة وزارة اخلدمة املدنية .

3 - الوظيفة  :

املخت�سة  ال�سلطة  حتددها  التى  وامل�سوؤوليات  الواجبات  جمموعة  بها  يق�سد 

وتتطلب فيمن يقوم بها موؤهالت وا�سرتاطات معينة .

4 - الوظائف الإ�صرافية :

ال�سيا�سات  وو�سع  الإ�سراف  مهام  �ساغلوها  ميار�س  التى  الوظائف  تلك  هى 

واخلطط العامــة للوحــدة وتوجيــه املوظفيــن اخلا�سعيــن لإ�سرافهــم والرقابــة 

علــــى التنفيــــــذ والـمتابعــــة والتقييـــــم والـمراجعــــة والتـوجـيـــــه فــــى الـمجـــــالت 

التخ�س�سيـة وامل�ساعـدة مثال )مدير عام - مدير دائرة - رئي�س ق�سم ( .
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5 - الوظائف التنفيذية :

والتحليل  والدرا�سة  البحث  مهام  �ساغلوها  ميار�س  التى  الوظائف  تلك  هى 

والأعمـــال امل�ساعـــدة الفنيـــة والكتابيـــة املرتبطــة بهــا مثــال )باحــث - حما�ســب 

- مهند�س - فنى - كاتب ( .

6 - و�صف الوظيفة : 

خالل  من  تقييمها  عوامل  ويظهر  الوظيفة  يعرف  الذى  البيان  به  يق�سد 

الواجبات وامل�سوؤوليات ، واحلد الأدنى من ال�سروط الالزمة ل�سغل الوظيفة ، 

ويطلق على هذا البيان ) بطاقة الو�سف ( ويت�سمن ب�سفة اأ�سا�سية :

اأ - م�صمى الوظيفة :

ويكــون خمت�ســرا ودال على طبيعــــة العمــــل وم�ستــــواه وتعتبـــر امل�سميـــات 

النمطية الواردة بالنظام هى امل�ستويات النمطية لوظائف كل درجة بالن�سبة 

للمجموعات النوعية املختلفة ومنها على �سبيل املثال :

- وظيفة باحث اأول/ اأخ�سائى اأول يقابلها على �سبيل املثال وظيفة مهند�س  

زراعى اأول  . .

- وظيفة كاتب اأول يقابلها على �سبيل املثال وظيفة كاتب �سوؤون مالية اأول  

. . . . . .

ب - الو�صف العام : وي�صمل :

 - موقع الوظيفة فى الهيكل التنظيمى .

 - الخت�سا�س العام للوظيفة .

ج - الواجبات وامل�صوؤوليات :

عوامل  �سوء  فى  املوظف  يوؤديها  التى  التف�سيلية  املهام  تو�سح  التى  هى 

تقييم الوظيفة مثل :

- املراجعة والإ�سراف الذى تخ�سع له الوظيفة .

- مدى �سالحيات �ساغل الوظيفة واخت�سا�سه فى اتخاذ القرارات .

- الت�سالت والغر�س منها واأهميتها .

- املجهود الذهنى والبدنى .

- الظروف التى تزاول فيها اأعمال الوظيفة .  
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د - �صروط �صغل الوظيفة :

يق�سد بها احلد الأدنى لل�سروط الالزمة ل�سغل الوظيفة من حيث املوؤهل 

العلمـــى ونوعــه واخلبــرة والتدريــب واأيــة �ســروط اأخــرى يقت�سيهـــا �سغــل 

الوظيفة .

وتكون املوؤهالت املطلوبة ل�سغل الوظائف على النحو التاىل :

1 - املوؤهل اجلامعى بالن�سبة للوظائف العليا والوظائف التخ�س�سية .

2 - �سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة .

3 - الإملام بالقراءة والكتابة بالن�سبة للوظائف احلرفية ووظائف اخلدمات 

املعاونة .

يجب اأن يكون التاأهيل العلمى املطلوب ل�سغل الوظيفة متوافقا مع نوع 

وم�ستوى واجباتها وم�سوؤولياتها .

وتكون اخلربة املطلوبة ل�سغل الوظائف على النحو التاىل :

املدة البينية :

هى املـدة التـى يجــب ق�ساوؤهــا كحد اأدنـى فـى وظيفـة مــن درجـة معينـة 

للرتقيـــة اإلـــى وظيفـــة مــن درجــة تعلوهــا مبا�ســرة فــى ذات املجموعــة 

النوعية .

املدة الكلية :

هى جمموع املدد البينية الواجب ق�ساوؤها فى وظائف الدرجات الأدنى 

بالن�سبة  وذلك  التعيني  بداية  من  بدءا  �سغلها  املطلوب  الوظيفة  من 

لكل جمموعة نوعية .

7 - املجموعة النوعية للوظائف : 

يق�ســـد بهـــا التق�سيـــم الـــذى ينتظــم كافــة الوظائــف املت�سابهــة فــى نــوع العمــل 

وطبيعته واإن اختلفت فى م�ستوى الواجبات وامل�سوؤوليات ، وميكن اأن  يتفرع عن 

املجموعة النوعية تق�سيمات اأخرى فرعية با�سم )فئات الوظائف( وت�سم كل 

منها الوظائف التى تتفق فى نوع العمل مثل فئة وظائف الهند�سة امليكانيكية 

وفئة وظائف الهند�سة املدنية .
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8 - جدول توزيع الوظائف على التق�صيمات التنظيمية : 

ويت�سمن كافة م�سميات الوظائف املوجودة بالوحدة وفقا لتقييمها بالدرجات 

املالية مـوزعة علـى التق�سيمات التنظيمية بالهيكل التنظيمى للوحدة ، وذلك 

بهدف ح�سـر وظائف الوحـدة فى �سـوء اأن�سطتها قبـل توزيعهـا علـى املجموعات 

النوعية .

9 - جدول الوظائف : 

املاليـة  بالدرجات  لتقييمها  بالوحدة وفقا  املوجودة  الوظائف  كافة  ويت�سمن 

وت�سنيفها باإحدى املجموعات النوعية وفئات الوظائف بهـذه املجموعات .

10- الدرجة :

يق�ســـــــد بهــــــا �سريحــــــة مـــن الأجـــــر وفقــــــا جلــــــدول الدرجــــــــات والـرواتـــــــب ، 

وتنتظم الدرجة جميع الوظائف التى تتفق فى م�ستوى الواجبات وامل�سوؤوليات 

واإن اختلفت فى نوع العمل وطبيعته .

11- تقييم الوظائف : 

يق�ســد بــه حتديــد الدرجــة املنا�سبــة التــى تلحــق بهــا الوظيفــة فــى �ســوء و�سـف 

با�ستخــدام  وذلــك  الدرجات  وتعريف  للوظائف  الرئي�سية  وال�سمات  الوظيفة 

طريقــة التدريــج .

12- اإعادة تقييم الوظائف : 

الوظائف  بها  تلحق  التى  املالية  الدرجة  حتديد  فى  النظر  اإعادة  به  يق�سد 

وذلك فى اأحوال منها :

- التعديل فى الهيكل التنظيمى .

- التغيري فى الواجبات وامل�سوؤوليات . 

13- ا�صتحداث وظائف جديدة :

يق�سد به اإعادة النظر فى جدول الوظائف با�ستحداث نوعيات وظائف جديدة 

وذلك فى اأحوال منها :

- التعديل فى الهيكل التنظيمى .

- اإ�سافة اأن�سطة فى جمالت عمل جديدة .
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ثانيا : الأحكام العامة :

1 - يجــوز اإن�ســاء جمموعــات نوعيــة جديــدة اأو دمــج بعــ�س املجموعــات مــن ذات 

امل�ستـــوى ب�ســـرط جتان�سهـــا فــى نــوع وطبيعــة العمــل وفـقـا ملـا تقت�سيـه ظــروف 

وطبيعـة العمل فى الوحدات املختلفة ، كما يجوز اإن�ساء فئات جديدة اأو دمج 

بع�س الفئات املتجان�سة داخل املجموعة النوعية الواحدة .

2 - ت�ستخدم املجموعات النوعية وفئاتها الوظيفية فى :

- حتديد نوع املوؤهل العلمى املطلوب ل�سغل الوظائف .

- حتديد جمالت اخلربة النوعية املختلفة . 

- اإحلاق الوظائف باملجموعات النوعية والفئات الوظيفية التى تنتمى اإليها .

- حتديــد بدايـــة ونهايـــة املجموعـــة النوعيــــة ، حيــث تبــداأ املجموعـــة وتنتهــى 

كما يلى :

  اأ - تبـداأ الوظائــف العليــا من اإحــدى وظائــف الدرجــة ) الأولــى ( وتنتهــى 

عنـــد اإحدى وظائف الدرجة ) اأ ( . 

 ب - تبداأ الوظائف التخ�س�سية من اإحدى وظائـف الدرجة ال�ساد�سة وتنتهـى 

عنـد اإحدى وظائف الدرجة ) الأوىل ( . 

 ج - تبــداأ الوظائــف امل�ساعــدة من اإحــدى وظائــف الدرجــة الثامنــة وتنتهــى 

عنــد اإحدى وظائف الدرجة ) الثانية ( .

د - تبـــداأ الـوظائــف احلرفيـــة من اإحـــدى وظائـــــف الدرجـــة الثالثـــة ع�ســـرة 

وتنتهى عند اإحدى وظائف الدرجة التا�سعة .

الرابعـة  الدرجـة  اإحـدى وظائـف  املعاونـة من  تبـــداأ وظائـف اخلدمـات   - هـ 

ع�سـرة وتنتهى عند اإحدى وظائف الدرجة التا�سعة .

تعتبـــر املجموعـــة النوعيــــة للوظائـــف العليـــا بفئتيهـــا امتــــدادا للمجموعــــات 

النوعيـة للوظائف التخ�س�سيـة بفئاتها املختلفة ، حيث يكون �سغـل الوظائف 

العليا بطريق الرتقية من بني وظائف الدرجات ) الثانية ، الأوىل ( .



- 145 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

اأن تت�سمن بطاقات  ، يجب  6 ( من قانون اخلدمة املدنية  3 - تطبيقا للمادة ) 

العلمى والتدريب واخلربة الالزمة ل�سغل  التاأهيل  الوظائف �سروط  و�سف 

كل منها ، على اأن تراعى الأحكام الآتية :

اأ - وجوب ق�ساء مدة بينية فى وظيفة من الدرجـة الأدنــى مبا�ســرة عنــد �سغــل 

اإحدى وظائف الدرجات " الثالثة ع�سرة ، ال�سابعة ، اخلام�سة ، الأوىل " 

وما يعلوها ، ب�سرط األ تقل هذه املدة عن ثالث �سنوات ، ووجوب توافر 

املدة الكلية املتمثلة فى جمموع املدد البينية الواجب ق�ساوؤها فى وظائف 

الدرجات الأدنى من الوظيفة التى ي�سغلها املوظف بدءا من بداية التعيني .

وتكون املدة الكلية بالن�سبة للموظفني املوجودين باخلدمة فى تاريخ العمل 

بنظـــام ت�سنيــف وترتيــب الوظائــف هــى املــدد التــى ق�سوهــا فعــال قبــل هــذا 

التاريخ فى الوظائف الأدنى من الوظائف التى ي�سكنون عليها اأو التى يظلون 

�ساغلني لها . 

املدة  ال�سابقة وتوافر  الفقرة  املن�سو�س عليها فى  الكلية  املدة  ويجب توافر 

البينية املن�سو�س عليها فى الفقرة الأوىل عند ترقية املوظفني الذين يظلون 

اأن يتفق م�سماها مع  اإىل الوظائف الأعلى والتى يجوز  �ساغلني لوظائفهم 

م�سمى الوظائف التى يتم الرتقية منها رغم اختالف درجاتها املالية .

البينية  املدد  جمموع  عن  تقل  ل  كلية  عملية  خربة  مدة  توافر  وجوب   - ب 

الالزم ق�ساوؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة املطلوب �سغلها 

 ، ال�سابق  البند  فى  اإليها  امل�سار  الدرجات  وظائف  اإحدى  فى  التعيني  عند 

عن  الوظيفة  ل�سغل  املر�سح  لدى  العملية  اخلربة  مدة  تقل  األ  ب�سرط 

اأعلى مدة تكون متوفرة لدى اأى من �ساغلى الوظيفة الأدنى مبا�سرة من 

الوظيفة املطلوب �سغلها اإذا كان التعيني من غري �ساغليها .
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4 - مع عدم الإخالل بوجوب ا�ستيفـاء كافة �سروط الرتقية الأخرى ، ي�سرتط 

فى  اإليهم  امل�سار   ، العلمى  التاأهيل  ل�سرط  امل�ستوفني  املوظفني غري  لرتقية 

املادة ) 157 ( من قانون اخلدمة املدنية ، املوجودين فى اخلدمة فى الأول من 

ينايـر 2005م تاريخ ن�سر هذا القانون ، األ تقل املدة البينية املن�سو�س عليها 

فى هذا النظام وفى بطاقات و�سف الوظائف عن اأربع �سنوات .

ويجب مـراعاة فارق املدة املذكورة بني هوؤلء املوظفني وغريهم لـدى اإجراء 

الرتقيــة حتــى ولــو توافــرت لــدى املوظفيــن غيــر امل�ستوفيــن ل�ســـرط التاأهيـــل 

العلمى مدة تزيد على احلد الأدنى امل�سار اإليه .

ويجب توافر هذا ال�سرط لدى الرتقية فيما ل يجاوز اأربع مرات متتاليـة اإذا 

كانت اإىل اإحدى وظائف املجموعات النوعية للوظائف التخ�س�سية اأو  وظائف 

املجموعة النوعية للوظائف العليا ، وفيما ل يجاوز ثالث مرات متتالية اإذا 

كانت الرتقية اإىل اإحدى وظائف املجموعة النوعية للوظائف امل�ساعدة .

واإذا ح�ســل املوظــف علــى موؤهــل علمــى مــن م�ستــوى التاأهيــل املطلوب ل�سغــل 

�ساأنه عند  اإحدى وظائفها طبق فى  ي�سغل  التى  النوعية  املجموعة  وظائف 

و�سف  بطاقة  فى  عليها  املن�سو�س  البينية  املدة  ا�ستيفاء  �سرط  الرتقية 

الوظيفة .

5 - وجوب اإ�سافة الوحدة عند �سغلها لإحدى الوظائف من غري العمانيني مدة 

امل�سرتطة  العملية  اخلربة  مدة  اإىل  �سنوات  ثالث  عن  تقل  ل  عملية  خربة 

ل�سغل ذات الوظيفة من العمانيني . 

وزارة  ت�سعه  الذى  بالدليل  ا�سرت�سادا  بها  الوظائف  تو�سيف  الوحدة  ت�سع   -  6

اخلدمة املدنية فى هذا ال�ساأن .
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7 - تلتزم الوحدة باأن يقت�سر حتديد الوظائف داخل كل جمموعة نوعية على ما 

يلزم لـممار�سة الخت�سا�سات الـمقررة لها قانونا مبقت�سى املر�سوم ال�سلطانى 

ال�سادر فى هذا ال�ساأن .

8 - يعد جدول وظائف الوحدة وفقا جلدول امل�ستويات النمطية للوظائف الوارد 

بالنظـــام ، وتكــــون الدرجــــة الثالثــة هــى نهايــة تـــدرج الوظائـــف التخ�س�سيـــة 

التنفيذية والدرجة الرابعة هى نهاية تدرج الوظائف امل�ساعدة التنفيذية .        

 ويجوز النظـر فى اإ�سافة وظائف من م�ستويات اأعلى بجدول وظائف الوحدة 

وزير  موافقة  وبعد  الوحدة  تبديها  التى  واملـربرات  فعلـى  احتياج  على  بناء 

اخلـدمــــة الـمدنيــــة ، علــى اأن يتـــــم ال�سرت�ســــاد بامل�سميـــات الوظيفيـــة الـــواردة 

بالدليل الذى ت�سعه وزارة اخلدمة املدنيـة فـى هذا ال�ساأن .

9 - يكون التمويل املاىل للوظائف الواردة بجدول وظائف الوحدة املعتمد وفقا 

لالحتياجات الفعلية للوحدة .

10 - ل يجــوز للوحــدة اإجـراء اأى تعديــالت على جــداول وبطاقـات و�ســف وظائفهــا 

اإل بعد موافقة وزارة اخلدمة املدنية .

11- فى حالة وجود تق�سيمات تنظيمية �ساغرة فى الهيكل التنظيمى للوحدة يــدرج 

امل�سمــى الوظيفـــى لهــذا التق�سيــم بجــدول وظائــف الوحـــدة متبوعــا بوظيفـــة 

تنفيذية بتدرج واحد فقط .
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1 - املجموعة النوعية للوظائف العليا :

ت�سمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالقيام مبهام اإدارة 

عليا مثل امل�ساركة فى و�سع ال�سيا�سات واخلطط العامة للوحدة ، وتوجيه املوظفني 

والتن�سيق والرقابة على التنفيذ ، كما ت�سمل الوظائف التى تقوم باأعمال الدرا�سات 

والبحوث وتقدمي الراأى وامل�سورة الفنية املتخ�س�سة فى جمال اأو اأكرث من جمالت 

العمل بالوحدات احلكومية . 

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة :

1/1 - فئة وظائف الإدارة العليا : 

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالقيام مبهام 

وبرامج   ، للوحدة  العامة  ال�سيا�سات واخلطط  و�سع  فى  امل�ساركة  مثل  عليا  اإدارة 

العمل وخططه وكذلك توجيه املـوظفني والتن�سيق والرقابة على التنفيذ ، واأية 

اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

2/1 - فئة وظائف امل�صت�صارين واخلرباء :

ت�سمـــل هــذه الفـئـــة جميـــع الوظائـــف التـــى تتعلـــق واجباتهـــا وم�سوؤولياتهـــا بالقيـــام 

بالدرا�سات والبحوث وتقدمي الراأى وامل�سورة الفنية فى جمال اأو اأكرث من جمالت 

العمل اأو اخلدمات التى تقوم بها الوحدات الإدارية مثل الزراعة والرثوة ال�سمكية 

والقت�ســاد   ، والكيميــاء  واجليوفيزيــاء  واجليولوجيــا   ، والهند�ســة   ، واحليوانيــة 

 ، والريا�سيــــــة  الجتماعيـــــة  واخلدمـــــــات   ، املعلومـــــات  ونظـــــم  والإح�ســــاء   ، واملــــال 

واخلدمــــات الدينيـــــة ، والإعــــالم والثقافــــــة ، والفنـــــون وال�سياحـــــة ، والقانــــــون ، 

واخلدمــات التعليميــة ، والنقــل البحــرى واجلــوى والأر�ســاد اجلويـــة ، واخلدمـــة 

املدنية ، والتنمية الإدارية ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة :

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .
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2 - املجموعــة النوعيـــة لوظائـــف الزراعـــة والثــروة ال�صمكيـــة واحليوانيـــة 

واملراقبة ال�صحية :  

على  بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  املجموعة  هذه  ت�سمل 

وال�سمكية  والرثوة احليوانية  الزراعة  اأكرث من جمالت  اأو  باأعمال جمال  القيام  اأو 

واملراقبة ال�سحية مثل الإنتاج الـزراعى ، ومكافحة الآفات واحل�سرات واأمرا�س النباتات 

والنخيــل ، وت�سنيـع التمـور ، وبحـوث املحا�سيـل احلقليـة ، وبحـوث الغابـات واملراعـى ، 

وبحوث الفاكهة واخل�ســـر ، واأمـــرا�س النباتــات ، وبحـــوث وقايـــة النباتـــات ، وتراخيـــ�س 

ال�سيــــد ، والإر�ســــاد ال�سمكــــى ، وال�ستــــزراع ال�سمكــــى ، وت�سنيــــع الأ�سمــــاك ، وفحـــ�س 

بيع  حمالت  على  والتفتي�س   ، الأمرا�س  من  خلوها  من  للتاأكد  واملوا�سى  احليوانات 

اللحوم والدواجن ، وفح�س احليوانات قبل وبعد الذبح ، ومراقبة توافر ال�سرتاطات 

ال�سحية ملزارع الدواجن .

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة :

1/2 - فئة وظائف الزراعة :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

على اأو القيام باأعمال تنظيم وتنفيذ متطلبات الإنتاج الزراعى ، ومكافحة الآفات 

املحا�سيل  وبحوث   ، التمور  وت�سنيع   ، والنخيل  النباتات  واأمرا�س  واحل�سرات 

برامج  وو�سع   ، واخل�سر  الفاكهة  وبحوث   ، واملراعى  الغابات  وبحوث  احلقلية ، 

الإر�ساد الزراعى ومتابعتها ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

2/2 - فئة وظائف الأ�صماك :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

على اأو القيام باأعمال اإعداد ومتابعة تنفيذ خطة تنمية الرثوة ال�سمكية ، وو�سع 

�سوابط ممار�سة مهنة ال�سيد وتراخي�س �سيد الأ�سماك ، واإعداد برامج الإر�ساد 

ال�سمكى ومتابعة تنفيذها ، وا�ستزراع الأ�سماك وت�سنيعها ، واأية اأعمال اأخرى ذات 

عالقة بطبيعة العمل .
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3/2 - فئة الوظائف البيطرية :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

الأمرا�س  ت�سرب  من  البالد  وحماية  احليوانات  حت�سني  باأعمال  القيام  اأو  على 

، وتطوير  اأ�ساليب تربية احليوانات واملحافظة عليها  ، ودرا�سة  واملعدية  الوبائية 

 ، ، وفح�س احليوانات للتاأكد من خلوها من الأمرا�س  وحت�سني تغذية احليوان 

والتفتي�س على اللحوم والدواجن ، وفح�س احليوانات قبل وبعد الذبح ، ومراقبة 

توافر ال�سرتاطات ال�سحية ملزارع الدواجن  واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة 

العمل .

4/2 - فئة وظائف املراقبة ال�صحية :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف على 

اأو القيام بو�سع ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باآبار املياه و�سيارات نقلها وال�سرف 

الفنية  املوا�سفات  ، وكذلك و�سع  الغذائية واملطاعم  املواد  بيع  ال�سحى وحمالت 

الرتاخي�س  ومنح  والأ�سماك  والدواجن  اللحوم  بيع  وحمالت  بامل�سالخ  اخلا�سة 

 ، املوا�سفات  ا�ستمرار توافر هذه  ملتابعة مدى  ، والتفتي�س على هذه املحالت  لها 

مدى  من  والتاأكد  لتحليلها  الأغذية  وم�سانع  الأغذية  معامل  من  عينات  واأخذ 

متابعة حالت  وكذلك   ، ال�ساأن  هذا  فى  املطبقة  واملعايري  للموا�سفات  مطابقتها 

الت�سمم الغذائى واكت�ساف م�سادره واتخاذ الإجراءات الالزمة لعدم تكراره ، واأية 

اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .
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3 - املجوعة النوعية لوظائف الهند�صة :

على  بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتهـا  تتعلق  التى  الوظائف  املجموعة  هذه  ت�سمل 

اأو القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت الهند�سة املختلفة مثل اأعمال تخطيط 

املدن والإ�سكان ، وتق�سيم الأرا�سى واملبانى ، وم�سروعات الإنارة ، والهند�سة الكيميائية ، 

وم�سروعات   ، والغاز  والبرتول  واملناجم  التعدين  وهند�سة   ، اللكرتونية  والهند�سة 

املرافق العامة والطرق ، والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ، واإ�سالح و�سيانة وفح�س 

ال�سفن ووحدات النقل البحرى .

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة : 

1/3 - فئة وظائف الهند�صة امليكانيكية :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

على اأو القيام باأعمال ت�سميم اخلرائط والر�سومات اخلا�سة بالأعمال امليكانيكية ، 

وو�سع املوا�سفات الفنية لالأعمال امليكانيكية ، ومتابعة و�سيانة واإ�سالح املعدات 

والأجهزة امليكانيكية ، وتركيب املعدات والآلت امليكانيكية وت�سغيلها ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

2/3 - فئة وظائف الهند�صة الكهربائية :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

، ودرا�سـة  اإعداد برامج ال�سيانة الدورية ومتابعة تنفيذها  باأعمال  اأو القيام  على 

، وفح�س النظام الكهـربائى بعد  اأ�سبابـها  الأعطال الكهربائية الفنية وت�سخي�س 

الإ�سالح وال�سيانة با�ستخدام اأدوات الفح�س والقيا�س ، والدرا�سات الفنية لختبار 

اأعمال  واأية   ، الكهرباء  وتوزيع  النقل  خطوط  ت�سغيل  ومتابعة   ، احلماية  اأنظمة 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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3/3 - فئة وظائف هند�صة الت�صالت :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

على اأو القيام باأعمال التنفيذ والرتكيب والختبار اخلا�سة بالتجهيزات ال�سلكية 

والال�سلكية ، وتوفري الأجهزة واملعدات وقطع الغيار ال�سلكية والال�سلكية ، وانتظام 

ال�سيانة  واأعمال   ، والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سال  اأجهزة  كافة  وت�سغيل  اأداء  ودقة 

الفنية لأجهزة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ، ومتابعة امل�ستجدات الدولية فى 

ال�ستفادة  واأ�ساليب  اآلت  وحتديد  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  اأجهزة  جمال 

منها ، ودرا�سة تطوير نظم وقواعد الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

4/3 - فئة وظائف الهند�صة املدنية :  

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

والتف�سيلية  التنفيذية  واخلرائط  الإن�سائية  الت�ساميم  باأعمال  القيام  اأو  على 

للطرق واجل�سور وال�سدود واملطارات واملوانئ ، وتخطيط وت�سميم ومراقبة تنفيذ 

م�ساريـــع �سبكــــات الـــرى ، واإعــــداد املخططــــات الإن�سائيــــة لالأبنيــــة والإ�ســـراف علــى 

تنفيذها ومتابعة �سيانتها ، وتفقد مواقع الإن�ساء ، واأخذ عينات الرتبة وحتليلها 

بطبيعة  عالقة  ذات  اأخرى  اأعمال  واأية   ، لها  الالزمة  واملعدات  الأجهزة  وحتديد 

العمل .

5/3 - فئة وظائف الهند�صة املعمارية :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

على اأو القيام باأعمال اإعداد الت�ساميم العمرانية لالأبنية واملن�ساآت وتخطيط املدن 

وتن�سيق املواقع ، وتطوير وترميم الأبنية القائمة وتعديلها ، وتخطيط وتطوير 

امل�ساحـــات املحيطـــة بامل�ساريــع العمرانـيـــة ، وتخطيــط وت�سميــم مواقــع اإن�ســـاءات 

التجمعات ال�سكانية اجلديدة ، وتخطيط وت�سميم التق�سيمات الداخلية لالأبنية ، 

واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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6/3 - فئة وظائف هند�صة النفط والغاز واملعادن :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

علــى اأو القيــام باأعمــال البحــث والتنقيــب عــن املــوارد البرتوليــة واملعــادن ، وتقييم 

نتائج احلفر وال�ستك�ساف والإنتاج ، وحتديد خ�سائ�س املوارد البرتولية ، وجمع 

العينات والإنتاج ، وحتديد خ�سائ�س املوارد البرتولية ، وجمع العينات ال�سخرية 

واخلامـــات املعدنيـــة ، ودرا�ستهـــا ، وحتليلـهـــا ، وتقييـــم النتائـــج واإعـــداد اخلرائــــط 

والتقارير النفطية عنها ، واأعمال التفتي�س الفنى على حمطات الوقود وم�ستودعات 

اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة  ، واأية  الغاز ومن�ساآت تخزين النفط وم�ستقاته 

العمل .

7/3 - فئة وظائف الهند�صة الكيميائية :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

التقطري  من  الكيميائى  الت�سنيع  عمليات  فى  البحث  باأعمال  القيام  اأو  على 

والتبخري والتكرير، وا�ستخدام اأدوات وو�سائل ال�سالمة والوقاية وتعليمات ال�سحة 

وال�سالمة املهنية ، ومراقبة ومتابعة و�سبط عمليات تكرير خامات النفط ، ودرا�سة 

اأخرى ذات  اأعمال  واأية   ، النفط  الت�سغيلية ملعدات تكرير  اخل�سائ�س واملوا�سفات 

عالقة بطبيعة العمل .

8/3 - فئة وظائف الهند�صة اللكرتونية :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

على اأو القيام باأعمال ت�سغيل و�سيانة الأجهزة اللكرتونية ، وت�سخي�س الأعطال 

الفنية با�ستخدام اأجهزة القيا�س والفح�س ، ومعاجلة الأعطال الفنية فى اأجهزة 

ال�سيطرة والتحكم اللكرتونية ، والبث والإر�سال الإذاعى والتلفزيونى ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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9/3 - فئة وظائف هند�صة امل�صاحة :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

الأ�سا�سيــة  امل�ساحيــة  اخلرائــط  واإعــداد   ، امليدانــى  امل�ســح  باأعمــال  القيــام  اأو  علــى 

والتف�سيليـــــة ، وخمططـــــات املــــدن وتق�سيـــــم الأرا�ســـى ، واملخططـــــات الإقليميـــــة 

والهيكلـيــة ولوائــح التخطيط للمدن ، واملراجعة الفنية لأعمال الر�سد وتكثيف 

الإحداثيات وحتويلها وت�سخي�س ال�سور اجلوية واحل�ساب امل�ساحى ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .

4 - املجموعة النوعية للوظائف اجليولوجية واجليوفيزيائية والكيميائية :

ت�سمــل هذه املجموعــة الوظائــف التــى تتعلــق واجباتهــا وم�سوؤولياتهــا بالإ�ســراف على 

اأو القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت ا�ستك�ساف واإنتاج النفط والغاز وتطوير 

وفح�س   ، اجليولوجية  امل�ساحة  وحتديد  املعادن  عن  والبحث   ، البرتولية  احلقول 

العينـــات واملناجـــم واملحاجــــر ، ودرا�ســــة وتطبيـــق املبـــادئ والنظريـــات اجليوفيزيائيـــة 

والعلوم التطبيقية ، وكذلك اإجراء التجارب والختبارات اجليوفيزيائية .  

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة : 

1/4 - فئة الوظائف اجليولوجية واجليوفيزيائية :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

 ، واجليوفيزيائى  اجليولوجى  والتقييم  والدرا�سة  امل�سح  باأعمال  القيام  اأو  على 

وال�ستك�ســاف عن النفــط والغــاز واملعــادن وامليــاه واإعــداد اخلرائــط اجليولوجيــة ، 

امليــاه  لآبـــار  ال�ســخ  اختبـارات  واإجراء   ، والأفالج  الأودية  فى  املياه  تدفق  وقيا�س 

والبحوث املتعلقة بال�سباب والينابيع البحرية وهيدرولوجية ال�سخور واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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2/4 - فئة وظائف الكيمياء :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

اإجراء  وكذلك   ، واجلوفية  ال�سطحية  املياه  عينات  حتليل  باأعمال  القيام  اأو  على 

حتاليل جودة املياه ، وترميم املخطوطات والآثار ومعاجلتها كيميائيا ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة :

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .

5 - املجموعة النوعية لوظائف البيئة و�صون الطبيعة :

ت�سمــل هــذه املجموعــة الوظائــف التى تتعلــق واجباتهــا وم�سوؤولياتها بالإ�ســراف على 

اأو القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت حماية البيئة ومكافحة التلوث ، ومتابعة 

تنفيذ اخلطة الوطنية حلماية البيئة ، وتقييم الآثار البيئية املرتتبة على اإقامة وتنفيذ 

امل�ساريع املختلفة ، وو�ســع معاييـــر وا�سرتاطـــات البيئــة املنا�سبــة والعمــل على حمايتها 

واللوائـح والقرارات  والنظــم  القوانيــن  تنفيــذ  ، وتت�سمــن كذلــك  واملحافظــة عليهــا 

املتعلقة بحماية البيئة و�سون الطبيعة ، ومكافحة التلوث الأر�سى والبحرى واجلوى 

فى جمال اأو اأكرث من هذه املجالت .

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة :

1/5 - فئة وظائف البيئة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

ودرا�ســـة  بالبيئــة  اخلا�ســة  واللوائـح  والنظــــم  القــرارات  بتنفيــذ  القيـام  اأو  على 

اأ�سبابها وو�سع احللول املنا�سبة لها ،  امل�سكالت املتعلقة ب�سوؤون البيئة وحتديد 
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واقرتاح التعاميم التى حتث وت�سجع على حفظ البيئة ومتابعة اأحدث الأ�ساليب 

والتطورات فى هذا املجال ، وكما ت�سمل الوظائف التى تعمل على امل�ساهمة فى 

اإجراء البحوث والدرا�سات وامل�سوحات املتعلقة بجميع اأنواع تلوث البيئة واقرتاح 

الأ�ساليب الكفيلة باإزالتها واحلد منها ، وكذا اقرتاح املعايري اخلا�سة مب�ستويات 

التلوث ومتابعة تنفيذ هذه املعايري واملوا�سفات بعد اعتمادها ، واأية اأعمال اأخرى 

ذات عالقة بطبيعة العمل .

2/5 - فئة وظائف �صون الطبيعة :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

اأو القيام بالإ�سراف على �سون الطبيعة واحلياة الفطرية وا�ستكمال التنوع  على 

امل�سكالت  ، ودرا�سة  التنموية  امل�ساريع  واإعداد وتنفيذ  املختلفة  باملناطق  الإحيائى 

وجمع   ، لها  املنا�سبة  احللول  وو�سع  اأ�سبابها  وحتديد  الطبيعة  ب�سون  اخلا�سة 

وحتليل البيانات الالزمة عن املحميات الطبيعية واملحافظة على احلياة الفطرية 

املتنوعة .

كما ت�سمل الوظائف التى تعمل على و�سع اخلطط والربامج اخلا�سة باحلفاظ 

على احلياة الربية والفطرية واملناطق املحمية وتلقى الإخطارات عن التعدى على 

احلياة الربية والفطرية والعمل على منعها واحلد منها ، واأية اأعمال اأخرى ذات 

عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .
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6 - املجموعة النوعية لوظائف القت�صاد واملال :

ت�سمــل هــذه املجموعــة الوظائــف التــى تتعلـــق واجباتهـــا وم�سوؤولياتهــا بالإ�ســراف على 

اأو القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت القت�ساد واملال مثل البحوث القت�سادية ، 

والتخطيـــط القت�ســادى ، وتنميــة وتطويــر العالقــات القت�ساديــة ، واأعـمــال املوازنــة 

والرتباطات ومتابعتها ، والرقابة املالية ، وح�سابات الدولة ، وحتليل املتغريات املالية 

والقت�سادية الدولية والإقليمية ، وتن�سيط وتنمية الإيرادات الذاتية احلكومية .

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة :

1/6 - فئة وظائف القت�صاد :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف على  

اأو القيام باأعمال درا�سة تنظيم الإنتاج وطرق الت�سويق واجتاهات التجارة و�سيا�سات 

الأ�سعـــار والئتمــان وال�ستهــالك ، وحتليــل البيانــات القت�ساديــة والإح�سائيــة ، 

والتنبوؤ بالطلب على ال�سلع واخلدمات وتقلبات الأ�سعار واأ�سعار الفائدة والتغريات 

فى �سوق العمل ، وتوزيع اعتمادات م�سروعات اخلطة على ال�سنوات وعلى البنود 

الإمنائية واجلارية  ، والتخطيط القت�سادى والبحوث القت�سادية ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

2/6 - فئة وظائف املال :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف على 

اأو القيام باأعمال املحا�سبة احلكومية والرقابة املالية وال�سرائب ، وحتليل برامج 

التمويل والإنفاق ، ودرا�سة �سبل واأ�ساليب تر�سيد الإنفاق و�سبل ال�ستثمار ، وتن�سيط 

وتنمية الإيرادات الذاتية احلكومية ، وتدقيق احل�سابات ، وفح�س ال�سيكات امللغاة 

واملدفوعات النقدية وامل�سرتيات ، ومراجعة قيود دفرت اليومية والأ�سعار ، وال�سطب 

واملراجعة والت�سوية وتوجيه القيود املالية بالدفاتر وال�سجالت ، وتطبيق اللوائح 

والنظم فى هذا املجال  وامليزانية والرتباطات ومتابعة تنفيذها ، وتطبيق اللوائح 

املالية  والأعمال   ، واملخازن  وامل�سرتيات  العقود  جمال  فى  والإجراءات  والنظم 

املتعلقة باأداء اخلدمات الـربيدية ) احلوالت - التوفري - الطوابع ( ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .



- 159 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .

7 - املجموعة النوعية لوظائف الإح�صاء ونظم املعلومات :

بالإ�ســـراف  التــى تتعلـــق واجباتهـــا وم�سوؤولياتهـــا  الوظائـــف  ت�سمـــل هــذه املجموعـــة 

على اأو القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت الإح�ساء املتخ�س�سة فى تخطيط 

جمعها  وو�سائل  املطلوبة  الإح�سائية  البيانات  حتديد  وكذا   ، الإح�سائية  العمليات 

املعلومات  نظم  باأعمال  القيام  ت�سمل  كما   ، اللكرتونية  واحلا�سبات   ، وم�سادرها 

وتقنيتها .

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة :

1/7 - فئة وظائف الإح�صاء :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف على 

اأو القيام باأعمال حتديد البيانات الإح�سائية املطلوبة وو�سائل جمعها وم�سادرها ، 

وت�سميــم البطاقــات والنمــاذج ، وتفريــغ البيانــات الإح�سائيــة وا�ستخــراج املعــدلت 

والأرقام منها وحتليلها ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

2/7 - فئة وظائف نظم املعلومات :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

على اأو القيام باأعمال ت�سجيل املعلومات وبرجمتها وحتليلها ، وت�سميم وحتديث 

نظام احلفظ للوثائق وامل�ستندات ، واإعداد نظم واإجراءات توفري بيانات متكاملة ، 

وجمع البيانات واملعلومات واإدخالها باحلا�سب الآىل وحتديثها اأول باأول ، واإعداد 

نظام  وخمرجات  ومدخالت  ملكونات  احلماية  ومتطلبات  ال�سيانة  برامج  وتنفيذ 

 ، الوحدة  خلدمة  والتقارير  املعلومات  وجمالت  باأنواع  دليل  واإعداد   ، املعلومات 

وت�سميم وتطوير مناذج عر�س املعلومات  ودرا�سة وحتليل النظم والربامج احلالية 

مبا يخدم احتياجات الوحدة ، واأية اأعمـال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .

 8 - املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات الجتماعية والأن�صطة الريا�صية :    

على  بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  املجموعة  هذه  ت�سمل 

اأو القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت درا�سة الظواهر النف�سية والجتماعية 

اأثناء تاأهيل املعوقني مهنيا واجتماعيا ، والدرا�سات والبحوث الجتماعية ، واإجراءات 

 ، الأهلية  واأعمال اجلمعيات   ، ال�سرورية والجتماعية  الإعا�سة فى احلالت  مـواد  �سـرف 

على  والتفتي�س  واملخاطر  الأمرا�س  من  العمال  حلماية  الالزمة  البحوث  واإجراء 

القطاع اخلا�س ، ودرا�سة �سوق العمل وحركة التوظيف فى القطاع اخلا�س ، وكـذا 

الجتماعية  والرعاية   ، الريا�سية  واخلدمات   ، والأمومة  الطفولة  رعاية  جمالت 

لالأحداث ، وال�سمان الجتماعى ، والتاأهيل الجتماعى واملهنى .

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة :

1/8 - فئة وظائف اخلدمات الجتماعية :

بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  الفئة جميع  ت�سمل هذه 

على اأو القيام باأعمال درا�سة الظواهر النف�سية والجتماعية اأثناء تاأهيل املعوقني 

مواد  �سرف  واإجراءات   ، الجتماعية  والبحوث  والدرا�سات   ، واجتماعيا  مهنيا 

العمال  حلماية  الالزمة  البحوث  واإجراء   ، الأهلية  اجلمعيات  واأعمال   ، الإعا�سة 

والرعاية   ، والأمومة  الطفولة  رعاية  جمالت  وكذا   ، واملخاطر  الأمرا�س  من 

الجتماعيــــة لالأحــــداث ، وال�سمــــان الجتماعــــى ، والأعمــــال املرتبطــــة بدرا�ســـــة 

احتياجات �سوق العمل وحركة التوظيف فى القطاع اخلا�س ، واخلطط والربامج 

التـى تدعـــم تنميـــة القـــوى العاملــة الوطنيـــة وا�ستخدامهـــا ال�ستخـــدام الأمثـــل ، 

واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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2/8 - فئة وظائف الأن�صطة الريا�صية :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف على 

اأو القيام باأعمال تنظيم امل�سابقات الريا�سية التى ت�سارك فيها الوحدات وال�سركات 

التى  ال�سنوية  للبطولت  برامج  واإعداد   ، ومتابعتها  احلكومة  فيها  ت�ساهم  التى 

تقام بالتن�سيق مع الحتادات املخت�سة ، واإعداد برامج تنفيذ امل�ساركات اخلارجية 

لالأنديــــة وتنفيــــذ ومتابـعــــة الن�ســــاط الك�سفــــى والإر�ســــادى ، واأن�سطــــة الريا�ســــات 

التقليدية وال�سعبيـة والرتاثية ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س . 

- خربة عملية فى جمال العمل .

9 - املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات الدينية :

على  بالإ�سراف  وم�سوؤولياتها  واجباتها  تتعلق  التى  الوظائف  املجموعة  هذه  ت�سمل 

اأو اأكرث من جمالت اخلدمات الدينية مثل اإمامة امل�سلني  اأو القيـام باأعمال جمال 

الأوقاف  و�سوؤون   ، والإفتاء   ، والدينية  الإ�سالمية  والبحوث  والوعظ   ، وتوعيتهـم 

باأنواعها ، و�سوؤون بيت املال ، و�سوؤون امل�ساجد ، و�سوؤون الزكاة ، ومراقبة املطبوعات 

الدينية ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .

10 - املجموعة النوعية لوظائف الإعالم والثقافة :

ت�سمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف على اأو 

القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت اخلدمات الإعالمية والثقافية والعالقات 

 ، الأخبار  ن�سرات  ، وتقدمي  والتلفزيون  الإذاعة  الن�سو�س فى  واأهمها قراءة   ، العامة 

 ، وت�سنيفها  الأخبار  ن�سرات  واإعداد   ، واخلارجية  املحلية  الأخبار  على  واحل�سول 

 ، ودرا�ستها  الآداب  فى  البحث  نواحى  فى  البيانات  وجمع   ، الإخراج  اأو  والتمثيل 
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واأعمال النقد والت�سحيح والرتجمة والن�سر ، والن�ساط امل�سرحى ومراقبة امل�سنفات 

الفنية ، وتنظيم املكتبات والوثائق ، والربامج واخلطط الثقافية واحلفالت الغنائية 

والفنون ال�سعبية واملعار�س الثقافية ، والأم�سيات والندوات الثقافية .

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة : 

1/10 - فئة وظائف الإعالم :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال قراءة الن�سو�س فى الإذاعة والتلفزيون وتقدمي الن�سرات 

فى  احلوار  واإجراء  الربامج  وفقرات  ال�سيا�سية  التعليقات  وخمتلف  الإخبارية 

 ، واخلارجية  املحلية  الأخبار  وجمع   ، اخلارجية  والإذاعة  الإخبارية  الربامج 

واإعداد ن�سرات الأخبار وت�سنيفها ، واإعداد كافة التعليقات ال�سيا�سية ، وجتميع 

املعلومات التى تهم الراأى العام وحتليلها ، واأعمال العالقات العامة وما ترتبط 

به من اإعالم اجلمهور بن�ساط الوحدة ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة 

العمل .

2/10 - فئة وظائف الثقافة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

وتنظيم   ، الفنية  امل�سنفات  ومراقبة  امل�سـرحى  الن�ساط  باأعمال  القيام  اأو  على 

الغنائية  واحلفالت  الثقافية  واخلطط  الربامج  وتنفيذ   ، والوثائق  املكتبات 

واأعمال   ، الثقافية  والندوات  والأم�سيات  الثقافية  واملعار�س  ال�سعبية  والفنون 

بطبيعة  عالقة  ذات  اأخرى  اأعمال  واأية   ، والن�سر  والرتجمة  والت�سحيح  النقد 

العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .
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11 - املجموعة النوعية لوظائف الفنون وال�صياحة :

ت�سمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتهـا وم�سوؤولياتها بالإ�سـراف على 

اأو القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت التلحني والعـزف واملـو�سيقى ، واإخراج 

وتنفيذ الر�سوم املتحركة ، والفنون الت�سكيلية ، واأعمال التمثيل والإخراج ، وت�سميم 

عر�س  وتنظيم   ، لالآثـار  العلمـى  والت�سجيـل  والتنقيب  والبحث   ، الديكور  وتنفيذ 

الآثار واملحافظة عليها ، واأعمال املتاحف والقالع واحل�سون ، والإر�ساد ال�سياحى ، 

والتن�سيط ال�سياحى ، وتنفيذ خطط وبرامـج ال�سيـاحة وتنميـة الوعـى ال�سياحى .

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة :

1/11 - فئة وظائف الفنون :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال التلحني والعزف املو�سيقى ، واإخراج وتنفيذ الر�سوم املتحركـــة ، 

، وتنظيــــــم  الآثــار  ، وترميم  الت�سكيليــة  ، والفنـــون  الديكــور  وت�سميـــم وتنفيـــذ 

 ، واحل�ســـــون  والقــــالع  املتاحــــف  واأعمــال   ، عليهــــا  واملحافظــــة  الآثــــار  عـــــــر�س 

والبحـث والتنقيـب والت�سجيل العلمــــــــى لالآثـــــــار ، واأعمــــــال التمثيــل والإخـــراج ، 

واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

2/11 - فئة وظائف ال�صياحة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

الوعى  وتنمية   ، ال�سياحية  واخلدمات  ال�سياحى  الإر�ساد  باأعمال  القيام  اأو  على 

ال�سياحى وتن�سيط ال�سياحة الداخلية واخلارجية ، واملتابعة الفعالة لكافة املن�ساآت 

ال�سياحية  والأن�سطة  اخلدمات  حتديد  ت�ستهدف  التى  والدرا�سات   ، ال�سياحية 

املالئمة ، واأعمال الرتاخي�س للمن�ساآت والأن�سطة ال�سياحية ، واأية اأعمال اأخرى 

ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .



- 164 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

12 - املجموعة النوعية لوظائف القانون :

ت�سمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف على 

اأو القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت التحقيقات القانونية ، واإبداء الراأى 

فى امل�سائـل القانونية ، واإعداد و�سياغة القرارات الوزارية و�سياغة العقود ، ودرا�سة 

التظلمات ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .

13 - املجموعة النوعية للوظائف املعاونة للق�صاء :

ت�سمـــل هـــذه املجموعـــة  الوظائــف التى تتعلــق واجباتهــا وم�سوؤولياتهــا بالإ�ســراف 

اأو اأكرث من جمالت العمل باملحاكم املتعلقة باإعالن  اأو القيام باأعمال جمال  على 

اخل�سوم ، اأو بقيد الدعاوى والطعون وتقدير قيمها ور�سومها ، وح�سور وتلخي�س 

واإثبات جمريات اجلل�سات واإجراءات الإثبات ، وت�سليم الأحكـام وتذييلها بال�سيغة 

التنفيذيـــة ، واإجـــراء احلجـــوز والبيـــوع الق�سائيـــة ، وح�ســـر وجـــرد اأمـــوال الق�ســر 

والرتكات ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .

14 - املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات التعليمية :  

ت�سمـل هـذه املجموعـة  الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتهــا بالإ�ســراف على 

اأو القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت التعليم مثل و�سع برامج تنفيذ ال�سيا�سة 

التعليمية والإ�سراف على تنفيذها ، وتقدمي اخلدمات التعليمية بنوعياتها املختلفة 

ومن بينها التدري�س والو�سائل التعليمية ، واملناهج التعليمية ، والمتحانات ، و�سوؤون 

الطلبة ، والبحوث الرتبوية ، والعالقات الثقافية .
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- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة :

1/14 - فئة وظائف التدري�س :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال تنفيذ الربامج التعليمية من حت�سري وتدري�س ومراجعة 

التعليمية  العملية  �سري  ومتابعة   ، التعليمية  باملناهج  املقررة  العلمية  للمواد 

والرتبوية والتاأكد من تطبيق النظم واللوائح والتعليمات ال�سادرة ب�ساأنها ، واأية 

اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

2/14-  فئة وظائف الو�صائل التعليمية :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائـف التى تتعلــق واجباتهــا وم�سوؤولياتهــا بالإ�سـراف 

املناهج  تخدم  التى  التعليمية  الو�سائل  واإنتاج  ت�سميم  باأعمال  القيام  اأو  على 

الدرا�سية ، وفح�س ودرا�سة الو�سائل التعليمية باأنواعها للتاأكد من مدى حتقيقها 

 ، التعليمية  الو�سائل  ا�ستخدام  بطريقة  املعلمني  وتوعية   ، التعليمية  لأهدافها 

وامل�ساركة فى املعار�س العلمية ومعار�س الو�سائل التعليمية ، والتجديد والتطوير 

فى جمال اإنتاج الو�سائل التعليمية ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

3/14 - فئة وظائف المتحانات و�صوؤون الطلبة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

بالمتحانات  والنظم اخلا�سة  التعليمات  وتنفيذ  اقرتاح  باأعمال  القيام  اأو  على 

واتخاذ   ، المتحانات  بنتائج  اخلا�سة  ال�سجالت  وحفظ   ، تنفيذها  ومتابعة 

الإجراءات والدرا�سات اخلا�سة مبعادلة ال�سهادات ووثائق المتحانات باملراحل 

وال�سفوف التعليمية والت�سديق عليها ، واإعداد جداول المتحانات ، والدرا�سات 

التحليلية لنتائج المتحانات ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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4/14 - فئة وظائف املناهج التعليمية :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال و�سع وت�سميم املناهج التعليمية فى اإطار املبادئ والأهداف 

الرتبوية ، وحتديد حمتوى املواد التعليمية واأهدافها ، واملراجعة الفنية ملحتوى 

املواد الدرا�سية والر�سوم وال�سور للتاأكد من �سحتها ، واملتابعة امل�ستمرة للمناهج 

لعالج ما يعرت�س تنفيذها من �سعوبات ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة 

العمل .

5/14 - فئة وظائف البحوث الرتبوية :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال البحوث والدرا�سات فى جمالت تقومي اأداء التالميذ وفق 

البيانات  واإعداد   ، التقومي والقيا�س  املتبعة والجتاهات احلديثة فى  الأ�ساليب 

اخلا�سة بامل�سروعات التعليمية ون�سب التنفيذ فى �سوء الربامج الزمنية املعدة ، 

والدرا�سات اخلا�سة بفتح مدار�س جديدة اأو فتح مراحل جديدة باملدار�س ، واأية 

اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

6/14 - فئة وظائف العالقات الثقافية :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام مبجالت توثيق العالقات العلمية والثقافية اخلارجية والداخلية 

اأو املنح والإجازات الدرا�سية ، والتفاقيات  فى جمال التعليم ، واأعمال البعثات 

الثقافية وتنفيذها ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل . 

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .
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15 - املجموعة النوعية لوظائف النقل البحرى واجلوى والأر�صاد اجلوية :

ت�سمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف على اأو 

القيام باأعمال جمال اأو اأكرث من جمالت خدمات املراقبة اجلوية واملطارات املدنية 

والطائرات ، والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية املت�سلة بتاأمني الطريان ، والأر�ساد 

واإعداد  ال�سفن  وت�سغيل   ، الطريان  �سالمة  تاأمني  وبرامج  خطط  وتنفيذ  اجلوية 

التقارير البحرية .

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة :

1/15 - فئة وظائف النقل البحرى :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال تنفيذ ومتابعة القواعد والنظم اخلا�سة با�ستخدام املجال 

البحرى واملوانئ ، ومتابعة ت�سغيل املوانئ ، واأعمال التجديد والتو�سع فى املوانئ 

املوانئ وحركة  ، والتطوير فى نظـم وقواعد عمل  اإمكانياتها  القائمة وحتديث 

ال�سفن ، ومتابعة تنفيذ القواعد والنظم املرتبطة باملوانئ وال�سفن ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

2/15 - فئة وظائف النقل اجلوى والأر�صاد اجلوية :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

املالحية  وامل�ساعدات  املدنية  املطارات  واإدارة  وت�سغيل  باأعمال  القيام  اأو  على 

 ، اجلوية  املالحة  �سالمة  وتاأمني   ، اجلوية  واحلركة  اجلوية  الأر�ساد  وخدمات 

وخدمات  والال�سلكية  ال�سلكية  لالأجهزة  الفنية  ال�سيانة  اأعمال  كافة  واإجراء 

امل�ساعدات املالحية حول املطار ، واإقامة وتطوير مرافق الأر�ساد اجلوية ، واإعداد 

وحت�سري التنبوؤات املناخية وعمليات الر�سد ، ودرا�سة وتقييم �سبكات املحطات 

املناخية ومتطلباتها من الأجهزة واملعدات اجلوية املطلوبة للر�سد اجلوى العام ، 

واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى متخ�س�س .

- خربة عملية فى جمال العمل .
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16 - املجموعة النوعية للوظائف الإدارية :

ت�سمل هذه املجموعة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

، ودرا�سة  اأ�ساليب عالجها  امل�ساكل الإدارية وت�سخي�سها واقرتاح  اأو القيام بدرا�سة 

الهياكل التنظيمية والوظيفية وتخطيط القوى العاملة ، والدرا�سة وامل�ساركة فى 

التعاميم  واإ�سدار  املدنية  باخلدمة  اخلا�سة  واللوائح  والقرارات  القوانني  اقرتاح 

، و�سوؤون  التوظيف  �سوؤون  القوانني والقرارات فى جمالت  ، وتطبيق  بها  املتعلقة 

املوظفني ، ومتابعة البحوث والتطورات فى جمالت التنمية الإدارية ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى منا�سب .

- خربة عملية فى جمال العمل .

17 - املجموعة النوعية للوظائف امل�صاعدة : 

ت�سمل هذه املجموعة جميع الوظائف امل�ساعدة التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها 

بالإ�سراف على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت الأعمال 

التخ�س�سية اأو اأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل . 

- الفئات الوظيفية التى ت�صملها هذه املجموعة :

1/17 - فئة وظائف الزراعة والأ�صماك والبيطرة واملراقبة ال�صحية امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت الإنتاج الزراعى  على 

ومكافحة اآفات واأمرا�س النباتات ، وت�سنيع التمور والإر�ساد الزراعى ، وحت�سني 

احليوانات وفح�سها وعالجها ، وا�ستزراع الأ�سماك وتراخي�س ال�سيد ، وفح�س 

الأغذية ومراقبة الأ�سواق وجمع العينات والتاأكد من �سالحيتها ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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2/17 - فئة وظائف الهند�صة امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت الأعمال الهند�سية 

والآلت  الأجهزة  و�سيانة  وت�سغيل   ، الفنية  املخازن  واإن�ساء   ، الهند�سى  والر�سم 

واملعدات ، والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ، والأجهزة اللكرتونية التى ت�ستخدم 

املـوارد  والتنقيب عن  والبحث   ، الكهربائية  وال�سيانة   ، والتلفزيون  الإذاعة  فى 

البرتوليـة  واملعادن ، واملختربات املعملية لبحوث الرتبة ، واأية اأعمال اأخرى ذات 

عالقة بطبيعة العمل .

3/17 - فئة الوظائف اجليولوجية واجليوفيزيائية والكيميائية امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت البحوث فى املوارد 

البرتوليـــة واجليولوجيـــة واجليوفيزيائيـــة والكيميائيـــة مثـــل اإعـــداد اخلرائـــط 

اجليولوجية واملعاونة فى حتليل عينات املياه ال�سطحية واجلوفية ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

4/17 - فئة وظائف البيئة و�صون الطبيعـة امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

البيئة  �سوؤون  جمالت  من  اأكرث  اأو  جمال  فى  م�ساعدة  باأعمال  القيام  اأو  على 

واحلياة  الربية  النباتات  على  واملحافظة   ، الطبيعة  و�سون  عليها  واملحافظة 

 ، التلوث واحلد منها  ، وح�سر م�سادر  والبحرية  الربية  الفطرية واحليوانات 

واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

5/17 - فئة وظائف القت�صاد واملال امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت  مراجعة م�ستندات 

اإجراءات  وتنفيذ   ، واخلزائن   ، املالية  الت�سويات  واإجراء   ، واملرتبات  ال�سرف 

 ، واملخازن  امل�سرتيات  �سجالت  فى  والقيد   ، واملمار�سات  واملزايدات  املناق�سات 

وخدمة التوفري واحلوالت الربيدية ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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17/ 6 - فئة وظائف الإح�صاء ونظم املعلومات امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

اأو اأكرث من جمالت الإح�ساء ونظم  اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال  على 

املعلومات ، والقيد فى ال�سجالت الإح�سائية ، واإدخال البيانات فى احلا�سب الآىل ، 

واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

7/17 - فئة وظائف اخلدمات الجتماعية والأن�صطة الريا�صية امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت اخلدمات الجتماعية 

والأن�سطة الريا�سية مثل اأعمال البحوث الجتماعية ، و�سرف الإعانات ، ورعاية 

الطفولة ، والأمومة ، ورعاية الأحداث ، وتاأهيل املعوقني ، واأن�سطة الريا�سات 

التقليدية وال�سعبية والرتاثية ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

8/17 - فئة وظائف اخلدمات الدينية امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت اخلدمات الدينية 

مثل حتفيظ القراآن الكرمي ، واإقامة ال�سعائر الدينية ، و�سوؤون امل�ساجد والأوقاف ، 

واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

9/17 - فئة وظائف الإعالم والثقافة امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت الإعالم والعالقات 

العامة والثقافة مثل التقاط الأخبار ور�سدها ، والنقد والن�سر ، واإعداد  ن�سرات 

الأخبار ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

10/17 - فئة وظائف الفنون وال�صياحة امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت الفنون وال�سياحة  

مثل املو�سيقى ، والت�سوير ، والتمثيل والإخراج ، والديكور ، واملاكياج ، واملونتاج ، 

وال�سياحة والآثار ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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11/17 - فئة وظائف القانون امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت ت�سجيل الدعاوى ، 

وتنفيذ الأحكام ، والأعمال الكتابية املتعلقة باملجالت القانونية ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل . 

12/17 - فئة وظائف اخلدمات التعليمية امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت اأعمال اخلدمات 

التعليمية مثل اأعمال املختربات وتن�سيق ال�سوؤون املدر�سية ، واأية اأعمال اأخرى 

ذات عالقة بطبيعة العمل .

13/17 - فئة وظائف النقل البحرى واجلوى والأر�صاد اجلوية امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

اأو اأكرث من جمالت النقل اجلوى  اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال  على 

 ، واملراقبة اجلوية   ، الطائرات  وقوف  اإر�ساد  والأر�ساد اجلوية مثل  والبحرى 

والإطفـــاء ، وت�سجيــل ال�سفــن ، والإر�ســاد البحــرى ، والغـــو�س والإبحــار ، واأيــة 

اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

17 /14 - فئة الوظائف الإدارية امل�صاعدة :

ت�سمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأو القيام باأعمال م�ساعدة فى جمال اأو اأكرث من جمالت كتابة وتدقيق 

ومتابعة   ، وال�سادر  الوارد  الربيد  وحتويل  وتوثيـق  وت�سجيل   ، املرا�سالت 

 ، التوظيف  واأعمال   ، والأوراق  الر�سائل  ، وطباعة  امللفات  ، وحفظ  املعامالت 

وت�سديق الوثائق ، وفرز الربيد ، والتلك�س ، واخلدمات الإدارية ، واأية اأعمال 

اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- تاأهيل علمى منا�سب .

- خربة عملية فى جمال العمل .

18 - املجموعة النوعية للوظائف احلرفية :   

ت�سمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف على 

اأو القيام باأعمال ذات طبيعة حرفية تتطلب ا�ستخدام عدد اأو اآلت اأو معدات وحتتاج 

اإىل معرفة باأ�سول احلرفة تكت�سب باملران العملى والتدريب وذلك فى اأحد جمالت 

الت�سغيل وال�سيانة امليكانيكية ، والإ�سالح بور�س ال�سباكة ، والربادة ، واخلراطة ، 

واحلدادة ، واللحام ، والكهرباء ، والنجارة ، وقيادة ال�سيارات وت�سغيل املعدات والآلت 

ذات عالقة بطبيعة  اأخرى  اأعمال  واأية   ، واأعمال احلرا�سة   ، واإ�سالحها  و�سيانتها 

العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة :

- الإملام بالقراءة والكتابة . 

- خربة عملية فى جمال العمل .

19 - املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات املعاونة :

ت�سمل هذه املجموعة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�سوؤولياتها بالإ�سراف 

على اأوالقيام باأعمال ل تتطلب عادة �سوى جمهود بدنى دون حاجة اإىل مهارات فنية 

اأو مهنية مثل خدمة املكاتب ، ونقل املكاتبات ، وتنظيف وترتيب الأثاث واملفرو�سات ، 

واأعمال النظافة ، واأية اأعمال اأخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه املجموعة : 

- الإملام بالقراءة والكتابة . 

- خربة عملية فى جمال العمل .
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تعريف الدرجات

الدرجــــة ) اأ ( :

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها باأعمال متنوعـة تتطلب خربة طويلة 

ومعرفة متخ�س�سة وعميقة بطرق واأ�ساليب تنفيذ الأعمال ومعاجلة امل�سكالت واملعوقات 

الراأى  اإبداء  فى  �ساغلوها  ي�ساهم  كما   ، املو�سوعة  العامة  القواعد  �سوء  فى  تطراأ  التى 

وامل�سورة الفنية ب�ساأن و�سع ال�سرتاتيجيات  وال�سيا�سات العامة للوحدة .

اأعمالهم  وتناق�س  الوحدة  لرئي�س  العام  للتوجيه  الدرجة  هذه  وظائف  �ساغلو  ويخ�سع 

ب�سكل اإجماىل فى �سوء ال�سيا�سات العامة والتوجيهات ال�سادرة من رئي�س الوحدة .

تخ�سع  التنفيذيني  املوظفني  من  جمموعة  الدرجة  هذه  وظائف  �ساغلى  يعاون  وقد 

اأعمالهم لالإ�سراف املبا�سر واملراجعة التف�سيلية . 

وقــد تتطلــب طبيعــة عمــل �ساغليهــا ات�ســالت داخليــة واأخــرى خارجيــة ، ويتطلــب عملهــم 

قدرا كبريا من حرية الت�سرف فى التعامل مع امل�سكالت واملواقف التى ت�ستوجب حلول 

مبا ل يتعار�س مع ال�سيا�سات العامة للوحدة ، كما يتطلب عمل هذه الوظائف جمهودا 

ذهنيا كبريا ملا ي�ستلزمه من عمق فى الفكر وقدرة على الرتكيز واإبداء الآراء .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلـب �سغــل وظائـف هـذه الدرجـــة �ســرورة توافــر اأحــد املوؤهــالت العلميــة بالإ�سافــة 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :

- دكتوراه .

- ماج�ستري . 

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س ( اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف  الدرجة 

الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجات 

الأدنى من الدرجة " ب " .
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الدرجـــة ) ب ( :

توجيه  الإدارى مبهام  التوجيه  �ساغلوها حتت  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  تنتظم هذه 

املوظفني وتنفيذ برامج العمل مبديرية عامة ، اأو ما فى حكمها .

ول�ساغلى وظائف هذه الدرجة معاجلة املو�سوعات فى �سوء اخلطط املو�سوعة واإ�سدار 

القرارات التنفيذية .

الأعمال  مبراجعة  ويقومون   ، واإداريا  فنيا  عاما  اإ�سرافا  الوظائف  هذه  �ساغلو  وميار�س 

مراجعة عامة بق�سد التاأكد من تنفيذ اخلطط والربامج املو�سوعة .  

ومعرفة  خربة  تتطلب  باأعمال  �ساغلوها  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  هذه  تنتظم  كما 

الراأى  �ساغلوها  ويبدى   . الوحدة  بعمل  تتعلق   التى  املجالت  متخ�س�سة فى جمال من 

 ، وبراجمه  العمل  خطط  و�سع  فى  وي�ساهمون   ، مو�سوعات  من  عليهم  يعر�س  فيما  الفنى 

العامة  الأهداف  حتقيق  فى  ت�ساهم  التى  والتقارير  والأبحاث  الدرا�سات  اإعداد  وكذلك 

للوحدة ، ويخ�سع �ساغلوها للتوجيه العام وتناق�س اأعمالهم اإجماليا .

اأعمالهم   تخ�سع  التنفيذيني  املوظفني  من  جمموعة  الوظائف  هذه  �ساغلى  يعاون  وقد 

لالإ�سراف املبا�سر واملراجعة التف�سيلية . 

، ويتطلب عملهم التمتع  اأو داخلية  وقد تتطلب طبيعة عمل �ساغليها ات�سالت خارجية 

تتطلب حلول مبا ل  التى  واملواقف  امل�سكالت  التعامل مع  الت�سرف فى  بقدر من حرية 

يتعار�س مع الأهداف ، كما يتطلب عمل هذه الوظائف جمهودا ذهنيا كبريا ملا ي�ستلزمه 

من عمق فى  الفكر وقدرة على الرتكيز واإبداء الآراء .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلــب �سغــل وظائــف هذه الدرجــة �سرورة توافـــر اأحــد املوؤهــالت العلميــة بالإ�سافــة 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :

- دكتوراه .

- ماج�ستري .

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س ( اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجات 

الأدنى من الدرجة " ج " .  
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الدرجـــة ) ج ( :

توجيه  الإدارى مبهام  التوجيه  �ساغلوها حتت  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  تنتظم هذه 

املوظفني وتنفيذ برامج العمل مبديرية عامة ، اأو ما فى حكمها .

 ول�ساغلى وظائف هذه الدرجة معاجلة املو�سوعات فى �سوء اخلطط املو�سوعة واإ�سدار 

القرارات التنفيذية .

الأعمال  مبراجعة  ويقومون   ، واإداريا  فنيا  عاما  اإ�سرافا  الوظائف  هذه  �ساغلو  وميار�س 

مراجعة عامة بق�سد التاأكد من تنفيذ اخلطط والربامج املو�سوعة . 

كما تنتظم هذه الدرجة وظائف من ذات امل�ستوى كوظائف امل�ست�سارين واخلرباء وما فى 

م�ستواها ممن تتوافر فيهم معرفة نظرية وعلمية متخ�س�سة وجمالت خربة عالية فى 

العامة  باخلطة  املعتمدة  الربامج  تنفيذ  جمالت  فى  الفنية  والبحوث  الدرا�سات  تقدمي 

للوحدة .

ويتطلب العمل فى وظائف هذه الدرجة بع�س الت�سالت اخلارجية بغر�س متثيل الوحدة 

والتحدث با�سمها وال�سرتاك فى جلان داخلية اأو خارجية ترتبط بتنفيذ اأعمال الوحدة .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلــب �سغــل وظائــف هـذه الدرجــة �سـرورة توافـر اأحــد املوؤهــالت العلميــة بالإ�سافــة 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :

- دكتوراه .

- ماج�ستري .

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س ( اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجات 

الأدنى من الدرجة " د " .   
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الدرجـــة ) د ( :

توجيه  الإدارى مبهام  التوجيه  �ساغلوها حتت  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  تنتظم هذه 

املوظفني وتنفيذ برامج العمل مبديرية عامة ، اأو ما فى حكمها .

ول�ساغلى وظائف هذه الدرجة معاجلة املو�سوعات فى �سوء اخلطط املو�سوعة واإ�سدار 

القرارات التنفيذية .

الأعمال  مبراجعة  ويقومون   ، واإداريا  فنيا  عاما  اإ�سرافا  الوظائف  هذه  �ساغلو  وميار�س 

مراجعة عامة بق�سد التاأكد من تنفيذ اخلطط والربامج املو�سوعة .

كما تنتظم هذه الدرجة وظائف من ذات امل�ستوى كوظائف امل�ست�سارين واخلرباء وما فى 

م�ستواها ممن تتوافر فيهم معرفة نظرية وعلمية متخ�س�سة وجمالت خربة عالية فى 

العامة  باخلطة  املعتمدة  الربامج  تنفيذ  جمالت  فى  الفنية  والبحوث  الدرا�سات  تقدمي 

للوحدة .

املجالت  والدرا�سات فى  البحوث  باإعداد  تقوم  تنفيذية  الدرجة وظائف  تنتظم هذه  كما 

التخ�س�سية ، وتخ�سع اأعمالها ملراجعة عامة بق�سد التاأكد من حتقيق النتائج املطلوبة .

ويتطلب العمل فى وظائف هذه الدرجة بع�س الت�سالت اخلارجية بغر�س متثيل الوحدة 

والتحدث با�سمها وال�سرتاك فى جلان داخلية اأو خارجية ترتبط بتنفيذ اأعمال الوحدة .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلــب �سغـــل وظائــف هـذه الدرجــة �سـرورة توافــر اأحد املوؤهــالت العلميــة بالإ�سافــة 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :

- دكتوراه .

- ماج�ستري .

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س ( اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة . 

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجات 

الأدنى من الدرجة " هـ" .
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الدرجـــة )هـ ( : 

توجيه  الإدارى مبهام  التوجيه  �ساغلوها حتت  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  تنتظم هذه 

املوظفني وتنفيذ برامج العمل مبديرية عامة ، اأو ما فى حكمها .

ول�ساغلى وظائف هذه الدرجة معاجلة املو�سوعات فى �سوء اخلطط املو�سوعة واإ�سدار 

القرارات التنفيذية .

الأعمال  مبراجعة  ويقومون   ، واإداريا  فنيا  عاما  اإ�سرافا  الوظائف  هذه  �ساغلو  وميار�س 

مراجعة عامة بق�سد التاأكد من تنفيذ اخلطط والربامج املو�سوعة .

كما تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف العام باأعمال امل�ساعدة 

فى تنفيذ برامج العمل وخططه فى مديرية عامة اأو ما فى حكمها . 

وميار�س �ساغلو وظائف هذه الدرجة الإ�سراف العام على بع�س اأن�سطة مديرية عامة اأو ما 

فى حكمها ، ومراجعة اأعمالها مراجعة عامة .

كذلك تنتظم هذه الدرجة وظائف من ذات امل�ستوى كوظائف امل�ست�سارين واخلرباء وما فى 

م�ستواها ممن تتوافر فيهم معرفة نظرية وعلمية متخ�س�سة وجمالت خربة فى تقدمي 

الدرا�سات والبحوث الفنية فى جمالت تنفيذ الربامج املعتمدة باخلطة العامة للوحدة .

املجالت  والدرا�سات فى  البحوث  باإعداد  تقوم  تنفيذية  الدرجة وظائف  تنتظم هذه  كما 

التخ�س�سية ، وتخ�سع اأعمالها ملراجعة عامة بق�سد التاأكد من حتقيق النتائج املطلوبة .

ويتطلب العمل فى وظائف هذه الدرجة اإجراء بع�س الت�سالت اخلارجية بغر�س متثيل 

اأعمال  بتنفيذ  ترتبط  داخلية وخارجية  وال�سرتاك فى جلان  با�سمها  والتحدث  الوحدة 

الوحدة .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلــب �سغــل وظائــف هذه الدرجــة �سـرورة توافــر اأحد املوؤهــالت العلمية بالإ�سافـة 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى : 

- دكتوراه .

- ماج�ستري .

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س ( اأو ما يعادلها .
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- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجات 

الأدنى  من الدرجة " الأوىل " .

الدرجــة الأولــى :

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف العام باأعمال امل�ساعدة 

فى تنفيذ برامج العمل وخططه فى مديرية عامة اأو ما فى حكمها . 

وميار�س �ساغلو وظائف هذه الدرجة الإ�سراف العام على بع�س اأن�سطة مديرية عامة اأو ما 

فى حكمها ، ومراجعة اأعمالها مراجعة عامة .

كما تنتظم هذه الدرجة وظائف من ذات امل�ستوى كوظائف امل�ست�سارين واخلرباء وما فى 

م�ستواها ممن تتوافر فيهم معرفة نظرية وعلمية متخ�س�سة وجمالت خربة فى تقدمي 

الدرا�سات والبحوث الفنية فى جمالت تنفيذ الربامج املعتمدة باخلطة العامة للوحدة .

كذلك تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف العام بالإ�سراف 

على اأعمال تخ�س�سية بدائرة اأو ما فى م�ستواها ، وميار�سون بالن�سبة لها اإ�سرافا مبا�سرا ، 

ويقومون مبراجعة اأعمالها مراجعة تف�سيلية .

املجالت  والدرا�سات فى  البحوث  باإعداد  تقوم  تنفيذية  الدرجة وظائف  تنتظم هذه  كما 

التخ�س�سية ، وتخ�سع اأعمالها ملراجعة عامة بق�سد التاأكد من حتقيق النتائج املطلوبة .

ويتميز عمل �ساغلى وظائف هذه الدرجة باللتزام بخطط حمددة �سلفا ، كما يتطلب قدرا 

من حرية الت�سرف من حيث املباداأة اأو التعديل فى اأ�سلوب العمل وخطواته .

ول�ساغلــــى وظائـــف هـــذه الدرجـــة اإجـــراء بعـــ�س الت�ســـالت اخلارجيـــة بغـــر�س تو�سيـــح 

اأو احل�سول على معلومات تتطلبها حاجة العمل .
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- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلب �سغــل وظائــف هذه الدرجــة �ســرورة توافـر اأحد املوؤهالت العلمية بالإ�سافة 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :

اأ - بالن�سبة للوظائف التخ�س�سية :

- دكتوراه .                            

- ماج�ستري .

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س( اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة  بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف 

الدرجة الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف 

الدرجـات الأدنـى من الدرجـــة الثانيـة بالن�سبـة للمعينيــن بال�سهــادة اجلامعيـة 

اأو ما يعادلها اأو املاج�ستري ، وق�ساء مدة فى جمال العمل ل تقل عن املدة البينية 

فى وظيفة من الدرجة الثالثة بالن�سبة للمعينني بالدكتوراه .

- اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى اإحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�سرة .

الدرجــة الثانيــة :

على  بالإ�سراف  العام  الإ�سراف  حتت  �ساغلوها  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  هذه  تنتظم 

اأعمال تخ�س�سية اأو م�ساعدة بدائرة اأو ما فى م�ستواها ، وميار�سون بالن�سبة لها اإ�سرافا 

مبا�سرا ، ويقومون مبراجعة اأعمالها مراجعة تف�سيلية .

ول�ساغلـى وظائـف هـذه الدرجــة قــدر مــن حريــة الت�سـرف فــى تطويـر خطـوات العمــل مبــا 

ل يخل بربامج التنفيذ والقواعد ال�سارية .

فى  والدرا�سات  البحوث  باإجراء  تقوم  تنفيذية  وظائف  الدرجة  هذه  وظائف  ت�سمل  كما 

جمال من املجالت التخ�س�سية ، وكذلك الوظائف التى يقوم �ساغلوها مبمار�سة اأعمال 

فنية اأو كتابية .

ويتميز عمل �ساغلى وظائف هذه الدرجة باللتزام بخطط حمددة �سلفا ، كما يتطلب قدرا 

من حرية الت�سرف من حيث املباداأة اأو التعديل فى اأ�سلوب العمل وخطواته .

ول�ساغلى وظائف هذه الدرجة الت�سال باجلهات اخلارجية بغر�س احل�سول على معلومات 

تفيد فى جمال العمل .
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- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

اأحـــد املوؤهــالت العلمية بالإ�سافة  - يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجة �سـرورة توافــر 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :

اأ - بالن�سبة للوظائف التخ�س�سية :

- دكتوراه .

- ماج�ستري .

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س ( اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف 

الدرجة الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف 

الدرجات الأدنـــى من الدرجـــة الثالثــة بالن�سبــة للمعينـيـــن بال�سهــادة اجلامعيـــة 

اأو ما يعادلهـــا اأو املاج�ستري .

- اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى اإحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�سرة .

      ب - بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة :

- دبلوم بعد �سهادة التعليم العام ل تقل مدته عن �سنتني . 

- �سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف 

الدرجة الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف 

الدرجات الأدنى من الدرجة الثالثة .

- اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى اإحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�سرة .
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الدرجــة الثالثــة :

على  بالإ�سراف  العام  الإ�سراف  حتت  �ساغلوها  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  هذه  تنتظم 

اأعمال تخ�س�سية اأو م�ساعدة بدائرة اأو ما فى م�ستواها ، وميار�سون بالن�سبة لها اإ�سرافا 

مبا�سرا ، ويقومون مبراجعة اأعمالها مراجعة تف�سيلية .

باأعمال  املبا�سر  الإ�سراف  حتت  �ساغلوها  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  هذه  تنتظم  كما 

م�ساعدة فى تنفيذ اأن�سطة تخ�س�سية بدائرة اأو ما فى م�ستواها .

وميار�س �ساغلو هذه الوظائف الإ�سراف على بع�س الأعمال بالدائرة اأو ما فى م�ستواها 

وتتم مراجعة اأعمالهم تف�سيليا .

ول�ساغلى هذه الوظائف قدر من حرية الت�سرف فى تطوير خطوات واإجراءات العمل مبا 

ل يخل بربامج التنفيذ والقواعد ال�سارية .

جمال  فى  والدرا�سات  بالبحوث  تقوم  تنفيذية  وظائف  الدرجة  هذه  وظائف  ت�سمل  كما 

من املجالت التخ�س�سية ، وكذلك وظائف تقوم باأعمال تنفيذية فى جمال من جمالت 

الأعمال امل�ساعدة . 

ول�ساغلى وظائف هذه الدرجة الت�سال باجلهات اخلارجية بغر�س احل�سول على معلومات 

فى جمال العمل .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجة �سرورة توافـر اأحــد املوؤهــالت العلميــة بالإ�سافــة 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى : 

اأ - بالن�سبة للوظائف التخ�س�سية :

- دكتوراه .

- ماج�ستري .

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س ( اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف 

الدرجة الأدنى مبا�سرة بالن�سبـة للمعينيـــن بال�سهــادة اجلامعيــة اأو ما يعادلهــا 

اأو املاج�ستري .
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- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجات 

 ، يعادلها  ما  اأو  اجلامعية  بال�سهادة  للمعينني  بالن�سبة  الرابعة  الدرجة  من  الأدنى 

وق�ساء مدة فى جمال العمل ل تقل عن املدة البينية فى وظيفة من وظائف الدرجة 

اخلام�سة بالن�سبة للمعينني باملاج�ستري .

- اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى اإحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�سرة .

ب - بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة :

- دبلوم بعد �سهادة التعليم العام ل تقل مدته عن �سنتني . 

- �سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجات 

الأدنى من الدرجة الرابعة .

- اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى اإحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�سرة .

الدرجــة الرابعــة :

على  بالإ�سراف  العام  الإ�سراف  حتت  �ساغلوها  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  هذه  تنتظم 

اأعمال م�ساعدة بدائرة اأو ما فى م�ستواها ، وميار�سون بالن�سبة لها اإ�سرافا عاما ، ويقومون 

مبراجعة اأعمالها مراجعة تف�سيلية .

باأعمال  املبا�سر  الإ�سراف  حتت  �ساغلوها  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  هذه  تنتظم  كما 

تخ�س�سية اأو م�ساعدة فى تنفيذ الأن�سطة بدائرة اأو ما فى م�ستواها ، وميار�سون بالن�سبة 

لها اإ�سرافا عاما ، ويقومون مبراجعة اأعمالها مراجعة تف�سيلية .

باأعمال  املبا�سر  الإ�سراف  حتت  �ساغلوها  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  هذه  تنتظم  كما 

الإ�سراف على ق�سـم اأو ما فى م�ستواه ميار�س اأعمال متنوعة فى املجالت التخ�س�سية .

وميار�س �ساغلو هذه الوظائف الإ�سراف املبا�سر على املوظفني بالق�سم اأو ما فى م�ستواه 

وتتم مراجعة اأعمالهم تف�سيليا .

ول�ساغلى هذه الوظائف قدر من حرية الت�سرف فى تطوير خطوات واإجراءات العمل مبا 

ل يخل بربامج التنفيذ والقواعد ال�سارية . 



- 183 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

كما ت�سمل هذه الدرجة وظائف تنفيذية تقوم باإجراء البحوث والدرا�سات فى جمال من 

املجـــالت التخ�س�سيـــة ، وكذلـــك الوظائــف التى يقــوم �ساغلـوهــا مبمار�ســة اأعمـــال فنيـــة 

اأو كتابية تت�سم بال�سهولة والتكرار .  

ويقوم �ساغلو وظائف هذه الدرجة باإجراء بع�س الت�سالت بغر�س احل�سول على بيانات 

اأو معلومات . 

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجـة �ســرورة توافــر اأحــد املوؤهــالت العلمية بالإ�سافة 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :

اأ - بالن�سبة للوظائف التخ�س�سية :

- ماج�ستري .

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س ( اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف 

الدرجة الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة  فى جمال العمل ل تقل عن املدة البينية فى وظيفة من وظائف 

الدرجة ال�ساد�سة بالن�سبة للمعينني بال�سهادة اجلامعية اأو ما يعادلها  .

- اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى اإحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�سرة .

      ب - بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة :

- دبلوم بعد �سهادة التعليم العام ل تقل مدته عن �سنتني . 

- �سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف 

الدرجة الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف 

الدرجات الأدنى من الدرجة اخلام�سة .

- اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى اإحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�سرة .
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الدرجــة اخلام�صـة :

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف املبا�سر باأعمال م�ساعدة 

 ، عاما  اإ�سرافا  لها  بالن�سبة  وميار�سون   ، م�ستواها  فى  ما  اأو  بدائرة  الأن�سطة  تنفيذ  فى 

ويقومون مبراجعة اأعمالها مراجعة تف�سيلية .

باأعمال  املبا�سر  الإ�سراف  حتت  �ساغلوها  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  هذه  تنتظم  كما 

الإ�ســراف على ق�ســـم اأو مــا فى م�ستــواه ميــار�س اأعمـــال متنوعـــة فى املجـــالت التخ�س�سيـــة 

اأو امل�ساعدة .

وميار�س �ساغلو هذه الوظائف الإ�سراف املبا�سر على املوظفني بالق�سم اأو ما فى م�ستواه 

وتتم مراجعة اأعمالهم تف�سيليا .

ول�ساغلى هذه الوظائف قدر من حرية الت�سرف فى تطوير خطوات واإجراءات العمل مبا 

ل يخل بربامج التنفيذ والقواعد ال�سارية .

كما تنتظم هذه الدرجة الوظائف التخ�س�سية التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف املبا�سر 

واإجراءات  الدرا�سات والبحوث وفق قوانني ولوائح  باإجناز عمليات تنفيذية فى جمالت 

حمددة .

وتخ�سع اأعمال �ساغليها للمراجعة الدقيقة ، وقد يتطلب العمل اإجراء ات�سالت مع وحدات 

اأخرى بغر�س جمع معلومات اأو اإعداد بيانات .

املبا�سر  الإ�سراف  حتت  �ساغلوها  يقوم  التى  امل�ساعدة  الوظائف  الدرجة  هذه  ت�سمل  كما 

باأعمال منطية م�ساعدة .

، ويخ�سع العمل للمراجعة  اأعمال هذه الدرجة بال�سهولة والتكرار وعدم التنوع  وتتميز 

الدقيقة للتاأكد من �سالمة الإجراءات . 

ول�ساغلى وظائف هذه الدرجة اإجراء الت�سالت باجلهات اخلارجية بغر�س احل�سول على 

معلومات تفيد فى جمال العمل .
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- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة  :

- يتطلــب �سغــل وظائــف هذه الدرجــة �سرورة توافـر اأحد املوؤهالت العلمية بالإ�سافة 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :

اأ - بالن�سبة للوظائف التخ�س�سية :

- ماج�ستري .

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س ( اأو ما يعادلها .

- ق�سـاء مدة بينيـة فى جمــال العمل ل تقـل عن ثالث �سنـوات فى اإحـدى وظائف   

الدرجة الأدنى مبا�سرة  بالن�سبة للمعينني بال�سهادة اجلامعية اأو ما يعادلها . 

- اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى اإحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�سرة 

بالن�سبة للمعينني بال�سهادة اجلامعية اأو ما يعادلها .

      ب - بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة :

- دبلوم بعد �سهادة التعليم العام ل تقل مدته عن �سنتني . 

- �سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف 

الدرجة الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف 

الدرجات الأدنى من الدرجة ال�ساد�سة بالن�سبة للمعينني ب�سهادة التعليم العام 

اأو ما يعادلها ، وق�ساء مدة فى جمال العمل ل تقل عن املدة البينية فى وظيفة 

من وظائف الدرجة ال�ساد�سة بالن�سبة للمعينني بالدبلوم .

- اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى اإحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�سرة .
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الدرجــة ال�صاد�صــة :

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف املبا�سر باأعمال الإ�سراف 

على ق�سـم اأو ما فى م�ستواه ميار�س اأعمال متنوعة فى املجالت امل�ساعدة .

وميار�س �ساغلو هذه الوظائف الإ�سراف املبا�سر على املوظفني بالق�سم اأو ما فى م�ستواه 

وتتم مراجعة اأعمالهم تف�سيليا .

  ول�ساغلى هذه الوظائف قدر من حرية الت�سرف فى تطوير خطوات واإجراءات العمل مبا 

ل يخل بربامج التنفيذ والقواعد ال�سارية .  

خطوات  وفق  التخ�س�سية  املجالت  اأحد  فى  تنفيذية  وظائف  الدرجة  هذه  تنتظم  كما 

واإجراءات حمددة ، وكذلك وظائف تقوم باأعمال تنفيذية فى جمال من جمالت الأعمال 

الفنية اأو الكتابية النمطية املحددة الوا�سحة اخلطوات . 

، ويخ�سع العمل للمراجعة  اأعمال هذه الدرجة بال�سهولة والتكرار وعدم التنوع  وتتميز 

الدقيقة الكاملة . 

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلــب �سغــل وظائــف هــذه الدرجـــة �سرورة توافــر اأحــد املوؤهــالت العلميـــة اإ�سافــة 

اإىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :

اأ - بالن�سبة للوظائف التخ�س�سية :

- �سهادة جامعية ) اللي�سان�س - البكالوريو�س ( اأو ما يعادلها .

ب - بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة :

- دبلوم بعد �سهادة التعليم العام ل تقل مدته عن �سنتني .

- �سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف 

الدرجة الأدنى مبا�سرة .

البينية فى وظيفة من وظائف  املدة  تقل عن  العمل ل  - ق�ساء مدة فى جمال 

الدرجة  الثامنة بالن�سبة للمعينني ب�سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها .

- اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى اإحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�سرة . 
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الدرجــة ال�صابعــة :

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف املبا�سر باأعمال منطية 

اأعمال وظائف هذه الدرجة  م�ساعدة فى جمالت تت�سل بالأعمال التخ�س�سية ، وتتميز 

بال�سهولة والتكرار وعدم التنوع .

وتــوؤدى اأعمــال هـذه الدرجــة وفــق التعليمــات والإجــراءات والنظــم والقواعــد التـى تو�ســح 

خطوات تنفيذها .

اإىل روؤ�سائهم املبا�سرين لتلقى التعليمات فى جميع  ويرجع �ساغلو وظائف هذه الدرجة 

اخلطوات .

ويخ�سع العمل للمراجعة الدقيقة للتاأكد من �سالمة الإجراءات .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجة �سرورة توافر ما يلى :

- دبلوم بعد �سهادة التعليم العام ل تقل مدته عن �سنتني .

- �سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة بالن�سبة للمعينني ب�سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها .

مبا�سـرة  الأدنــى  الدرجــة  وظائـف  اإحـدى  فى  الوحـدة  تتيحـه  الذى  التدريب  اجتياز   -

بالن�سبة للمعينني ب�سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها .

الدرجــة الثامنــة :

متنوعة فى جمالت  باأعمال منطية  �ساغلوها  يقوم  التى  الوظائف  الدرجة  هذه  تنتظم 

الأعمال امل�ساعدة  حتت الإ�سراف املبا�سر ، وتخ�سع اأعمال هذه الوظائف للمراجعة الدقيقة .

يقـوم �ساغلــو وظائــف هــذه الدرجــة باأعمالهــم فــى �ســـوء نظـــم واإجـــراءات حمــددة ووا�سحــة 

ل تتطلب منهم اجتهادا اأو تف�سريا .

وقــد يكـــون �ساغلوهــا م�سوؤوليــن عــن اآلت ومعــدات وقــد يتعر�ســون فى عملهــم لظـــروف 

اأو خماطر وظيفية .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجة �سرورة توافر ما يلى :

- �سهادة التعليم العام اأو ما يعادلها .
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الدرجــة التا�صعــة :

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها  مبمار�سة  الإ�سراف على عدد من �ساغلى 

وظائف اخلدمات املعاونة اأو احلرفية وتتابع اأعمالهم متابعة دقيقة .

اأو خماطر  اأدوات ومهمات ويتعر�سون لبع�س ظروف  وقد يكون �ساغلوها م�سوؤولني عن 

وظيفية .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجة �سرورة توافر ما يلى :

- الإملام بالقراءة والكتابة .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن اأربع �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجات 

الأدنى من الدرجة العا�سرة .

الدرجــة العا�صـرة :

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف املبا�سر باأداء اأعمال من 

طبيعة حرفية وخدمية مبهارة مب�ستوى متو�سط .

 ويحتاج �ساغلو وظائف هذه الدرجة اإىل ا�ستخدام بع�س الأدوات .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة : 

- يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجة �سرورة توافر ما يلى :

- الإملام بالقراءة والكتابة .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجات 

الأدنى من الدرجة احلادية ع�سرة .
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الدرجة احلادية ع�صرة :

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف املبا�سر باأداء اأعمال من 

طبيعة حرفية وخدمية مبهارة ملحوظة .

 ويحتاج �ساغلو وظائف هذه الدرجة اإىل ا�ستخدام بع�س الأدوات .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجة �سرورة توافر ما يلى :

- الإملام بالقراءة والكتابة .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة .

- ق�ساء مدة كلية فى جمال العمل ل تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجات 

الأدنى من الدرجة الثانية ع�سرة بالن�سبة للمعينني فى وظائف اخلدمات املعاونة ، 

وق�ساء مدة فى جمال العمل ل تقل عن املدة البينية فى وظيفة من وظائف الدرجة 

الثالثة ع�سرة بالن�سبة للمعينني فى الوظائف احلرفية . 

الدرجة الثانية ع�صرة :   

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف املبا�سر باأداء اأعمال من 

طبيعة حرفية وخدمية مبهارة ب�سيطة . 

 ويحتاج �ساغلو وظائف هذه الدرجة اإىل ا�ستخدام بع�س الأدوات .  

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

-  يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجة �سرورة توافر ما يلى :

- الإملام بالقراءة والكتابة .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة .



- 190 -

اجلريدة الر�سمية العدد )922(

- ق�ساء مدة فى جمال العمل ل تقل عن املدة البينية فى وظيفة من وظائف الدرجة 

الرابعة ع�سرة  بالن�سبة للمعينني فى وظائف اخلدمات املعاونة .

الدرجة الثالثة ع�صرة : 

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف املبا�سر باأداء اأعمال من 

طبيعة حرفية وخدمية تتطلب قدرا من املجهود البدنى فوق العادى . 

 ويحتاج �ساغلو وظائف هذه الدرجة اإىل ا�ستخدام بع�س الأدوات . 

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه الدرجة :

- يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجة �سرورة توافر ما يلى :

-  الإملام بالقراءة والكتابة .

- ق�ساء مدة بينية فى جمال العمل ل تقل عن ثالث �سنوات فى اإحدى وظائف الدرجة 

الأدنى مبا�سرة بالن�سبة للمعينني فى وظائف اخلدمات املعاونة .

- اجتياز الختبار املقرر الذى يك�سف عن خربة فى جمال العمل بالن�سبة ل�سغل الوظائف 

احلرفية .

الدرجة الرابعة ع�صرة :

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �ساغلوها حتت الإ�سراف املبا�سر باأداء اأعمال من 

طبيعة خدمية تتطلب قدرا من املجهود البدنى العادى .

 ويحتاج �ساغلو وظائف هذه الدرجة اإىل ا�ستخدام بع�س الأدوات .

- احلد الأدنى من مطالب التاأهيل الالزمة ل�صغل وظائف هذه  الدرجة :

- يتطلب �سغل وظائف هذه الدرجة الإملام بالقراءة والكتابة .
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ت�صكني املوظفني على الوظائف املعتمدة

الوحدة  املعتمدة بعد �سدور قرار رئي�س  الوظائف  الوحدة على  يتم ت�سكني موظفى   -1

مـع   املدنيــة  اخلدمـة  وزارة  موافقـة  بعـد  الوظائـف  وترتيب  ت�سنيف  نظام  باعتمــاد 

مراعاة ما يلى :

اإجـــــراء  تاريــــخ  فـى  ي�سغلونهـــــا  التـــى  والدرجـــات  الوظائـــف  فى  املوظفـــون  ي�سكـــن   - اأ 

الت�سكــني وا�ستثناء من ذلك ي�ســـكن �ساغلـــو الـــوظائف الإ�سرافيــة ووظائف اخلبــراء 

الوظيفـــى  التدرج  لبداية  املحددة  الدرجات  على  ونوابهم  والولة  وامل�ست�ســارين 

لوظائفهــم اإذا كانت درجاتهـم اأقـل من درجـات الوظائــف الـــواردة بجـدول وظائف 

الوحـدة املعد وفقا جلدول امل�ستويات النمطية للوظائف الوارد بالنظام ، وذلك بقرار 

من رئي�س الوحـدة بعـد موافقة وزارة اخلدمة املدنية . 

ي�سغلهـا  التـى  الوظيفــة  �سواء فى م�ستوى  تغيري  الت�سكني  - ل يرتتب على عملية  ب 

املوظف اأو املجموعة النوعية )الفئات( امللحق بها هذه الوظائف .  

ج - ي�سكن املوظفون الذين نقلوا طبقا للمادة )152( من قانــون اخلدمــة املدنيــة وامللحق 

رقم )2( املرافق له اإىل الدرجـات ) العا�سرة واحلادية ع�سرة والثانية ع�سـرة والثالثـــة 

ع�ســرة ( وكانـوا ي�سغلـون الدرجـات الثامنــة اأو ال�سابعــة اأو ال�ساد�سة اأو اخلام�سـة مـن 

احللقة الثانية باإحدى الوظائف التى عودلت بوظائف املجموعــة النوعيــة للوظائـف 

الدرجات  واإن اختلفت درجات تقييمها من  املجموعــة  امل�ساعــدة علـى وظائـف هذه 

التى نقلوا اإليها .
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2- جلان الت�صكني :

ب�سرط  الأقل  على  اأع�ساء  ثالثة  من  وحدة  بكل  املوظفني  ت�سكني  جلنة  ت�سكيل  يتم 

للجنة من بني  القرار مقررا  ويحدد   ، عام  اللجنة عن مدير  رئي�س  تقل وظيفة  األ 

القانونية  الدوائر  اللجنة ممثلون من  اأع�ساء  يكون من بني  اأن  وي�سرتط  اأع�سائها 

ومن �سوؤون املوظفني . 

3- التظلمات :

يكون التظلم من القرار ال�سادر بالت�سكني خالل �ستيـن يوما من تاريخ علم املوظف 

به مبوجب اإخطار ر�سمى مكتوب وتخت�س بالبت فى التظلمات جلنة ت�سكل بكل وحدة 

من عدد فردى ل يقل عن ثالثة اأع�ساء ب�سرط األ تقل وظيفة رئي�س اللجنة عن وكيل 

وزارة ويحدد القرار مقررا للجنة من بني اأع�سائها وي�سرتط اأن يكون من بني اأع�ساء 

اللجنة ممثلون من الدوائر القانونية ومن �سوؤون املوظفني . 

وفى جميع الأحوال ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جلنتى الت�سكني والتظلمات .


