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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

هيئـة الوثائـق واملحفـوظـات الوطنيـة

قرار وزارى 

رقم 2009/1

با�شدار الئحة �شوؤون موظفى هيئـة الوثائـق واملحفـوظـات الوطنيـة

ا�ستنادا اإىل قانون الوثائق واملحفوظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2007/60 ،

الوثائـــق  لهيئـــة  التنظيمـــى  الهيكـــل  باعتمــــاد   2008/70 رقــم  ال�سلطانـــى  املر�ســـوم  واإىل 

واملحفوظات الوطنية ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى :  يعمــــل باأحكــــام الئحــــة �ســـــوؤون موظفــى هيئـــة الوثائـــق واملحفـوظـــات 

الوطنية املرافقة .

املــادة الثـانيــة :  يلغى كل ما يخالف الالئحة املرافقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة : ين�ســر هذا القــرار فى اجلريـدة الر�سميـة ، ويعمــل به من اليـوم التاىل 

لتاريخ ن�سره .

�شـدر فى : 25 ذو احلجة 1430هـ

املـوافـــق : 12 دي�شمبـــــر  2009م

                                                                                                      هيثــم بن طــارق اآل �شعيــد

                                                                                                 وزيــــــــــر التـــــــــــراث والثقافـــــــــــة    

                                                                                                 الوزيــــــر امل�ســــــرف علـى هيئــــــة

                                                                                                 الوثائق واملحفوظات الوطنية
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الئحة �شوؤون موظفى هيئـة الوثائـق واملحفـوظـات الوطنيـة

الف�شل االأول 

 تعاريف واأحكام عامة

املـــادة ) 1 ( : فى تطبيــق اأحكــام هذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبارات الواردة بها ذات 

املعنى املن�سو�ض عليه فى قانون الوثائق واملحفوظات امل�سار اإليه ، ويكون 

للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق 

الن�ض خالف ذلك :

القانــــــــــــــــــــــــون : قانـــون الوثائـــق واملحفوظــــات ال�ســـادر باملر�ســــوم 

ال�سلطانى رقم 2007/60 . 

 املوظـــــــــــــــــــــــف : كل من ي�سغل وظيفة دائمة اأو موؤقتة بالهيئة .

الوظيفة الدائمـة : الوظيفـــــة املقــررة وفقــا للمجموعــــات الوظيفيـــــة 

الواردة بهذه الالئحة والتى يتم �سغلها عن طريق 

التعيني اأو التعاقد .

الوظيفــة املوؤقتــة: الوظيفــة اخلا�ســة باالأعمــال املحـدد اإجنازهــا فى 

فرتة زمنية معينة اأو مو�سم معني وتنتهى بانتهاء 

تلك الفرتة اأو املو�سم اأو انتهاء العمل ذاته .

الوظائف التخ�ش�شية : كل وظيفة تتعلق مبمار�سة االخت�سا�سات الواردة 

فى �ساأن الوثائق واملحفوظات .

الوظائف النمطية : كــل وظيفــة تختــ�ض مبمار�ســة االخت�سا�ســات التـى 

ال تتعلق مبا�سرة بالوثائق واملحفوظات .

الراتــــــــــــــــــــــــب : الراتــــب االأ�سا�ســــى املقـــرر للدرجــــة م�سافــــا اإليــه 

العالوات الدورية والت�سجيعية .

الراتـــــــــــب الكامـــــــل : الراتب االأ�سا�سى املقرر للدرجة م�سافا اإليه جميع 

البدالت .

اجلهة الطبية املخت�شة : وزارة ال�سحة واملوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية .
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املـــادة ) 2 ( : ت�ســـرى اأحكـــام هـــذه الالئحـــة علـــى املوظفيـــن الدائميـــن بالهيئــة ، وعلى 

املوظفني الذين ي�سغلون وظيفة دائمة اأو موؤقتة بعقود فيما مل يرد ب�ساأنه 

ن�ض خا�ض فى هذه العقود .

وتـ�ســرى فـى جـمـيــع االأحــوال اأحـكــام قـانــون اخلـدمــة املدنـيــة والئـحتــــه 

التنفيذية فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض فى هذه الالئحة ، كما ت�سرى 

اأية تعديالت فى هذه االأحكام اإذا ت�سمنت مزايا اأف�سل مما ورد فى هذه 

الالئحة .

املـــادة ) 3 ( : يكون ح�ساب املدد املن�سو�ض عليها بهذه الالئحة بالتقومي امليالدى . 

الف�شل الثانى

الوظائف

املـــادة ) 4 ( : يكــون �سغــل الوظائف الدائمــة عـن طريـــــق التعييــن اأو الرتقيــــة اأو النقل 

اأو الندب بقرار من رئي�ض الهيئة مع مراعاة توافر ال�سروط الواردة فى 

بطاقات و�سف الوظائف . 

وفى جميع احلاالت يجب اأن يكون التعيني على اأ�سا�ض اجلدارة بعد اإجراء 

امتحان حتريرى اأو �سفوى اأو عملى اأو بعد درا�سة ملفات طالبى التعيني 

اإذا كانت الوظيفة ال تتطلب اإجراء امتحان على اأن يحدد رئي�ض الهيئة 

هذه الوظائف .

املـــادة ) 5 (  : حتدد الوظائف الدائمة وفقا للمالحق اأرقام ) 2/اأ ، 2/ب ، 3/اأ ، 3/ب ، 4 ، 

5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9، 10 ، 11 ( املرفقة بهذه الالئحة ، ولرئي�ض الهيئة ا�ستحداث 

�سريطة  ذلك  اإىل  احلاجة  دعت  اإذا  الالئحة  بهذه  مدرجة  غري  وظائف 

توافر االعتماد املاىل �سمن املوازنة . 

ملقت�سيات  الهيئة طبقا  رئي�ض  بقرار من  وتلغى  املوؤقتة  الوظائف  وتن�ساأ 

دون  وذلك  الغر�ض  لهذا  املخ�س�سة  املبالغ  حدود  وفى  وظروفه  العمل 

التقيد بالقواعد واالإجراءات التى تتبع فى �ساأن الوظائف الدائمة . 
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املـــادة ) 6 ( : تنق�ســـم الوظائـــف الدائمـــة بالهيئــــة اإىل جمموعتيـــــن نوعيتيـــن وتعتبـــر 

كل جمموعة وحدة متميزة فى جمال التعيني والرتقية والنقل والندب 

وهى على النحو االآتى : 

1- الوظائف التخ�س�سية .

2 - الوظائـــــــف النمطيـــــة .

املاليــــة  والدرجــــات  والنمطيــــة  التخ�س�سيــــة  الوظائــــف  فئــــات  وحتــــدد 

املخ�س�سة لها وفقا للملحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

املـــادة ) 7 ( : يتم تعيني املوظفني فى الوظائــف االإ�سرافيـة )التخ�س�سية اأو النمطية( 

 ) 3/ب   ، 3/اأ   ( رقمى  بامللحقني  الواردة  الوظيفة  �سغل  ل�سروط  وفقا 

املرفقني بهذه الالئحة وتبعا للمعايري االآتية :

1 - الكفاءة املهنية .

2 - القدرة على االإ�سراف والقيادة والتن�سيق واملتابعة .

3 - القدرة على تطوير اأ�ساليب العمل . 

ولرئي�ض الهيئة بعد موافقة الوزير فى حالة نقل املوظف من اأية وحدة 

من وحدات اجلهاز االإدارى للدولة اإىل الهيئة اال�ستثناء من بع�ض �سروط 

�سغل الوظائف الدائمة اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك .

املـــادة ) 8 ( : لرئيــ�ض الهيئــة تعييــن موظـف بوظيفـة اإ�سرافيـة )تخ�س�سية اأو منطية( 

وبذات درجتها املالية اإذا كان ي�سغل درجة اأقل منها وذلك وفقا لل�سوابط 

االآتية :

1- بالن�سبـــة ل�سغـل وظيفـة "مديـر عـام"بالدرجـة املاليــة "االأولـى" ي�سرتط 

اأن يكون قد ق�سى فى درجته التى ي�سغلها على االأقل املدد االآتية :

اأ - �سنة اإذا كان بالدرجة املالية "الثانية".

ب - 3 �سنوات اإذا كان بالدرجة املالية "الثالثة".

"الثالثة"     املاليـة  بالدرجـة  دائرة"  "مدير  وظيفـة  ل�سغــل  بالن�سبــة   -2

ي�سرتط اأن يكون قد ق�سى فى درجته التى ي�سغلها على االأقل املدد االآتية:

اأ - �سنة اإذا كان بالدرجة املالية "الرابعة". 

ب - 3 �سنوات اإذا كان بالدرجة املالية "اخلام�سة".
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ومع عدم االإخالل باملعايري الواردة باملادة ) 7 ( من هذه الالئحة يلتزم 

1 ، 2 ( من هذه املادة بعدم  رئي�ض الهيئة عند التعيني طبقا للبندين ) 

االنتقال اإىل الدرجة االأقل اإال فى حالة عدم وجود من تتوافر فيه املدة 

املطلوبة فى الدرجة االأعلى .

املـــادة ) 9 ( : لرئيـــــ�ض الهيئــــة تكليـــف املوظــــف موؤقتــــا بوظيفــــة اإ�سرافيــــة ) تخ�س�سية 

اأو منطية ( اإذا مل تتوافر لديه عدد �سنوات اخلربة املطلوبة ل�سغل الوظيفة 

�سريطة اأن ال تقل مدة خدمته عن �سنتني . 

املـــادة )10( : اأ - يـكـــــــــون االإ�ســــــــراف عـلـــى املـديـريــــــة العامــــــة مـن قـبــــل مــديـــر عـــــام ، 

اأو مديــر عام اأول . 

ب - يكون االإ�سراف على الدائرة من قبل مدير دائرة اأو مدير دائرة اأول .

ج - يكون االإ�سراف على الق�سم من قبل رئي�ض ق�سم اأو رئي�ض ق�سم اأول . 

املـــادة )11( :  يتم تو�سيف الوظائف التخ�س�سية وحتديد �سروط �سغلها وفقا للمالحق 

اأرقام  )2/اأ ، 3/اأ ،  4 ، 5 ،  6 ، 7 ( املرفقة بهذه الالئحة . 

ويتم تو�سيف الوظائف النمطية وحتديد �سروط �سغلها وفقا للمالحق 

اأرقام ) 2/ب ، 3/ب ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ( املرفقة بهذه الالئحة .

الف�شل الثالث

جلنة �شوؤون املوظفني

املـــادة )12( : ت�سكــل بقــرار من رئيــ�ض الهيئة جلنــة ل�سوؤون املوظفني ، تتكون من رئي�ض 

بوظيفة مدير عام وع�سوية ثالثة موظفني ال تقل وظيفة  اأى منهم عن 

مدير دائرة ، ويحدد القرار ال�سادر بت�سكيل اللجنة اأمني �سرها من بني 

املخت�سني ب�سوؤون املوظفني ، وال يكون له حق الت�سويت .

وتعد وحدة �سوؤون املوظفني بيانا بامل�سائل املطلوب عر�سها على اللجنة 

مرفقا به مذكرة تف�سيلية لكل م�ساألة ، على اأن تقوم بتوزيع ن�سخة منها 

على كل من رئي�ض واأع�ساء اللجنة قبل االجتماع بثالثة اأيام على االأقل 

ما مل يكن اجتماعها للنظر فى اأمر عاجل بناء على طلب رئي�ض الهيئة .  
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وتخت�ض جلنة �سوؤون املوظفني بتقدمي تو�سياتها فى امل�سائل االآتية : 

اال�ستغناء  اأو  الت�سجيعية  العالوات  وترقيتهم ومنح  املوظفني  تعيني   - اأ 

عنهم .

 ب - خطط تدريب املوظفني وتر�سيحهم للبعثات الدرا�سية .

 ج -  اقتــــــراح احللــول للـم�سكــالت الـتى تنـ�ســـــاأ عن تطبيـــــق هــذه الالئحـــة 

اأو ب�سبب عدم وجود ن�ض ب�ساأنها .

د - درا�سة تقارير تقومي االأداء الوظيفى للموظفني واإبداء الراأى ب�ساأنها 

مبا فى ذلك تعديل هذه التقارير .

هـ  - امل�سائل االأخرى التى حتال اإليها من خمتلف تق�سيمات الهيئة وتتعلق 

باخت�سا�ساتها .

و - اأية م�سائل اأخرى يرى رئي�ض الهيئة عر�سها على اللجنة . 

املـــادة )13( : يكون انعقاد اللجنة �سحيحا بح�سور اأغلبية االأع�ساء على اأن يكون من 

 ، ال�سر  اأمني  بوا�سطة  اجتماعاتها  وتدون حما�سر   ، اللجنة  رئي�ض  بينهم 

والذين  احلا�سرين  االأع�ساء  اأ�سماء  املحا�سر  هذه  تت�سمن  اأن  ويجب 

ب�ساأنها من  دار  اللجنة وما  التى عر�ست على  املو�سوعات  وبيان  تخلفوا 

قبل  من  املحا�سر  توقيع  ويتم   ، تو�سيات  من  فيها  اتخذ  وما  مداوالت 

رئي�ض اللجنة واأع�سائها واأمني ال�سر .

وتكون مداوالت اللجنة �سرية وال يجوز ا�ستخراج �سورة من حما�سرها 

اإال بناء على اأمر �سادر من جهة ق�سائية اأو من جمل�ض التاأديب .

، فاإذا ت�ساوت االأ�سوات  اآراء االأع�ساء  باأغلبية  وت�سدر اللجنة تو�سياتها 

هــذه  على  االإطــالع  ويجــوز   ، اللجنــة  رئيــ�ض  منــه  الــذى  اجلانــب  رجــح 

التو�سيات من كل ذى م�سلحة مبا�سرة بعد االإذن بذلك من رئي�ض اللجنة .

جلنة  حما�سر  وت�سجيل  ترقيم  بالهيئة  املوظفني  �سوؤون  وحدة  وتتوىل 

�سوؤون املوظفني وحفظها املدة املحددة لذلك .
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املـــادة )14( : ت�سدر اللجنــة تو�سياتهــا فى مدة ال جتــاوز اأربعــة ع�ســر يومــا مـن تاريـخ 

اأيام  اأن ترفعها فى مدة ال جتاوز  �سبعة  ، على  عر�ض املو�سوعات عليها 

من تاريخ اإ�سدارها اإىل رئي�ض الهيئة لالعتماد ، فاإذا اعتمدها تعني عليه 

اإ�سدار القرارات الالزمة لتنفيذ هذه التو�سيات ، اأما اإذا مل يعتمدها ومل 

اأعترب  اإليه  تاريخ و�سولها  يوما من  اعرتا�سا عليها خالل ثالثني  يبد 

ذلك مبثابة رف�ض لها .

  اأمــا   اإذا    اعتـــر�ض   على   اأيــــة    تو�سيـــة   ،   تعـيـــن    اأن    يـبـيـــن     اأ�سـبــاب     ذلـــــك   عـلــــى 

اأن يـعــر�ض ذلك على اللجنة للنظر فيه خالل مدة يحددها رئي�ض الهيئة ، 

فاإذا انق�ست هذه املدة دون اأن تبدى اللجنة راأيها اعترب راأيه نافذا ، اأما 

اإذا مت�سكت براأيها خالل املدة املحددة كان عليها اأن تر�سل ذلك اإىل رئي�ض 

الهيئة التخاذ القرار ، ويعترب قراره فى هذه احلالة نهائيا . 

الف�شل الرابــع

 التعييــــــــن 

املـــادة )15( : يكون التعيني ابتداء فى اأدنى وظائف املجموعة النوعية ، ويجوز التعيني 

اإذا  اأو من خارجها  الهيئة  داخل  �سواء من  الوظائف  اأدنى هذه  فى غري 

الو�سع  على  تعديل  اإجراء  حالة  فى  اأو  الرتقية  بطريقة  �سغلها  يتم  مل 

الوظيفى للموظف . 

هذه  من   )17( املادة  فى  عليه  املن�سو�ض  االإعالن  �سرط  من  وي�ستثنى 

الالئحة التعيني من داخل الهيئة .

ويكون التعيني فى جميع االأحوال مبراعاة ال�سوابط االآتية :

1- اأن يتوافر لدى املر�سح للتعيني فى الوظيفة املطلوب �سغلها ال�سروط 

املقررة طبقا الأحكام هذه الالئحة .

امل�سار  االختيار  لقواعد  ووفقا  اجلدارة  اأ�سا�ض  على  التعيني  يكون  اأن   -2

اإليها فى املادة )18( من هذه الالئحة .
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املـــادة )16( : ي�سرتط فيمن يعني فى اإحدى الوظائف الدائمة ما ياأتى :

اأن يكون عمانى اجلن�سية با�ستثناء من تقت�سى احلاجة تعيينهم من  اأ - 

غري العمانيني .

 ب - اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .

 ج - اأال يكون قد �سدر �سده حكم نهائى بال�سجن فى جنايـــة اأو بعقوبة فى      

جرميــة خملـــة بال�ســرف اأو االأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره ، 

ومع ذلك اإذا كان احلكم عليه الأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز 

واأ�سباب  الواقعة  ظروف  من  املوظفني  �سوؤون  جلنة  راأت  اإذا  التعيني 

احلكم اأن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها .

د - اأال يكون قد �سدر �سده قرار مبعاقبته باالإحالة اإىل التقاعد اأو الف�سل 

من اخلدمة ما مل يكن قد م�سى على هذا القرار ثالث �سنوات .

هـ - اأن يكـــــون م�ستوفيـــا �ســـروط �سغـــل الوظيفـــة املحــددة ببطاقــة و�سفهــا ،  

 - ال�سرورة  دعت  اإذا   - الوزير  موافقة  بعد  الهيئة  لرئي�ض  ويجوز 

اال�ستثناء من �سرط احلد االأدنى ملدة اخلربة العملية متى كانت هناك 

ندرة فى هذه اخلربة ، كما يجوز  لرئي�ض الهيئة بعد موافقة الوزير 

الوظيفة  ل�سغل  املر�سح  لدى  توافرت  اإذا  ال�سرط  هذا  من  اال�ستثناء 

خربة علمية نادرة .

و - اأال تقــل �سنــه عن ثـــمـانـيــــة عـ�ســـر عـامــا طبـقــا لـتاريــخ امليــالد الثابــــت 

بالبطاقة ال�سخ�سية ، ويجوز التعيني بعد بلوغ �سن ال�ستني �سريطة 

موافقة الوزير بناء على طلب رئي�ض الهيئة .

ز - اأن يجتاز االمتحان املقرر ل�سغل الوظيفة .

ح - اأن يكون الئقا طبيا للخدمة .

املـــادة )17( : تعلن الهيئة عن الوظائف ال�ساغرة املعتمدة فى موازنتها واملطلوب �سغلها 

اأن يت�سمن االإعالن م�سمى  ، على  االأقل  وذلك فى �سحيفة يومية على 

الوظيفة و�سروط �سغلها واملدة املحددة لتقدمي الطلبات ومكان تقدميها 

مع  تر�سحهم  بقبول  املر�سحون  ويخطر   ، لذلك  ال�سرورية  وامل�ستندات 
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وامل�ستندات  الوظيفة  �سغل  �سروط  به  تتوفر  تعيني ال  ا�ستبعاد كل طلب 

ال�سرورية .

ويجوز لرئي�ض الهيئة اال�ستثناء من االإعالن عن الوظائف التى تتطلب 

كانت  اأو  عاجلة  ب�سفة  �سغلها  املطلوب  اأو  نادرة  عملية  اأو  علمية  خربة 

ال�سرورة تقت�سى �سغلها بطريق التعاقد اأو كان �سغلها مبوظفى الهيئة 

لهم  ي�سبق  ومل  للوظيفة  املنا�سبة  العلمية  املوؤهالت  على  احلا�سلني 

التعيني على اأ�سا�سها .

املـــادة )18( : يكون اختيار املر�سحني ل�سغل الوظائف على النحو االآتى :

1 - بالن�سبة اإىل الوظائف التى يتم �سغلها بامتحان : 

يكون االختيار ح�سب اأ�سبقية الرتتيب النهائى لنتائج االمتحان ، وعند 

فاالأعلى  تخرجا  فاالأقدم  موؤهال  االأعلى  للتعيني  ير�سح  الت�ساوى 

تقديرا فاالأكرب �سنا فاالأقدم قيدا فى �سجل القوى العاملة الوطنية . 

2 - بالن�سبة اإىل الوظائف التى ت�سغل بدون امتحان :

اأ - اإذا كان التعيني على اأ�سا�ض املوؤهل العلمى ، ير�سح للتعيني االأعلى 

املطلوب  االأ�سلى  املوؤهل  اإىل  بالن�سبة  تخرجا  فاالأقدم  موؤهال 

ل�سغل الوظيفة فاالأ�سبق ح�سوال على املوؤهل االأعلى فاالأكرب �سنا 

فاالأ�سبق قيدا فى �سجل القوى العاملة الوطنية . 

ب - اإذا كان التعيني على اأ�سا�ض  اخلربة العملية ، يعني االأكرث خربة .

ج - اإذا كان التعيني على اأ�سا�ض املوؤهل العلمى واخلربة ، طبقت اأحكام 

االأولوية املن�سو�ض عليها فى البند) 2/اأ ( من هذه املادة ب�سرط 

توافر احلد االأدنى ملدة اخلربة املطلوبة ، على اأن يقدم ذوو املوؤهل 

مدة  على  تزيد  خربتهم  مدة  كانت  اإذا  الوظيفة  ل�سغل  املطلوب 

احلد  عن  يقل  ال  مبا  االأعلى  املوؤهل  ذوى  لدى  املتوفرة  اخلربة 

االأدنى ملدة اخلربة املطلوبة باالإ�سافة اإىل هذه املدة .

د - اإذا كان الرت�سيح للتعيني فى اإحدى الوظائف احلرفية اأو اخلدمات 

املعاونة ، يعني االأكرب �سنا فاالأ�سبق قيدا فى �سجل القوى العاملة 

الوطنية . 
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العمل  لطبيعة  منا�سبة  اخلربة  تكون  اأن  ي�سرتط  احلاالت  جميع  وفى 

للوظيفة املطلوب �سغلها .   

املر�سحيــن  اختيــار  بنتائــج عمليــة  ك�سفــا  املوظفيــن  �ســوؤون  وحــدة  وتعــد 

للوظائف ال�ساغرة ، ويتم عر�سها على جلنة �سوؤون املوظفني للنظر فى 

تعيني امل�ستوفني لل�سروط ح�سب عدد الوظائف ال�ساغرة ، وت�سدر اللجنة 

تو�سياتها فى هذا ال�ساأن .

ويتم التعيني بقرار من رئي�ض الهيئة اأو من يفو�سه فى هذا ال�ساأن . 

املـــادة )19( : تقــوم الهيئــة باإخطـار املتقـــدم ل�سغــل الوظيفــة الذى مت اختيــاره للتعييــن 

كتابة اأو باأية و�سيلة تفيد العلم اليقينى وذلك لتقدمي نف�سه اإىل وحدة �سوؤون 

املوظفيــــن فـى مـوعــــد ال يـتجــــاوز  ثـالثيــــن يـومــــا مـن تـاريــــخ اإخـطــــاره ، 

وتر�سح  تر�سيحه  تلغى  اأن  فللهيئة  نف�سه  يقدم  ومل  املوعد  انق�سى  واإذا 

للتعيني من يليه فى ك�سف املر�سحني . 

املـــادة )20( : يلتزم املتقدم ل�سغل الوظيفة الذى مت اإخطاره للتعيني بتقدمي امل�ستندات 

التالية اإىل وحدة �سوؤون املوظفني :

1 - �سورة من البطاقة ال�سخ�سية .

اجلهة  من  ت�سدر  ال�سن  تقدير  �سهادة  اأو  امليالد  �سهادة  من  �سورة   -2

املخت�سة .

3 - ما يفيد القيد فى �سجل القوى العاملة الوطنية .

اأن يكون معرتفا به من اجلهة  املطلوب على  العلمى  باملوؤهل  �سهادة   - 4

املخت�سة بال�سلطنة ، واأن يكون م�سدقا عليه اإذا كان قد مت احل�سول 

عليه من خارج ال�سلطنة .

اإذا كانت �سادرة من  5 - �سهادة باخلربة العملية املطلوبة م�سدقا عليها 

خارج ال�سلطنة .
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6 - �سحيفة احلالة اجلنائية اأو ما يفيد رد االعتبار ملن �سبق احلكم عليه 

فى جناية اأو بعقوبة فى جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة .

7 - نتيجة الك�سف الطبى من اجلهة املخت�سة على النموذج املعد لذلك .

8 - عددا من ال�سور ال�سخ�سية وفق ما يحدد فى االإعالن .

9 - اإقرار باأنه ال ي�سغل وظيفة باإحدى وحدات اجلهاز االإدارى للدولة .

10- اإقـــرار بـعــــدم �سـابـقـــة �ســــــدور قــرار مبعـاقبتـــه باالإحـالــة اإىل التـقاعـــد 

اأو الف�ســل من اخلدمــة اإذا كــان قــد �سبــق لـه العــمــل باإحــدى وحــدات 

اجلهـــــاز االإدارى للدولـــــة اأو غريهـــــا ، اأو �ســـــورة من القـــــرار ال�ســـــادر 

باالإحالة اإىل التقاعد اأو قرار الف�سل من اخلدمة اإن كانت خدمته قد 

انتهت ب�سدور قرار بذلك . 

املـــادة )21( : يكون تاريخ التعيني فى الوظيفة بالن�سبة اإىل العمانيني اعتبارا من تاريخ 

�سدور قرار التعيني ، اأما بالن�سبة اإىل غري العمانيني فيكون من التاريخ 

املحدد بالعقود املربمة معهم ، ويوقع املوظف اإقرارا با�ستالم العمل .

املـــادة )22( : فيـمـــا عــدا املعيـنني فى الوظائف املحدد لها الدرجة الثالثة وما يعلوها ، 

يو�سع املعينون ابتداء حتت االختبار ملدة اأربعة اأ�سهر من تاريخ ت�سلمهم 

العمل ، وتتقرر �سالحيتهم خالل هذه املدة  ، واإذا تعذر بدء فرتة االختبار 

بعد التعيني اأو اإكمال املوظف لها ، ب�سبب التدريب اأو الأى �سبب طارئ ، 

اأجل االختبار اإىل ما بعد ذلك .

ويعد الرئي�ض املبا�سر تقريرا م�سببا عن املوظف املو�سوع حتت االختبار 

الذى مل تثبت �سالحيته ، وللجنة �سوؤون املوظفني التو�سية مبا ياأتى :

اأ - نقل املوظف اإىل وظيفة اأخرى ، وفى هذه احلالة يو�سع حتت االختبار 

ملدة ثالثة اأ�سهر من تاريخ النقل .

اإنهاء خدمته خالل مدة ال تزيد على خم�سة ع�سر يوما من تاريخ  ب - 

انتهاء فرتة االختبار ، وي�سدر بذلك قرار من رئي�ض الهيئة . 
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املـــادة )23( : تعتبــر االأقدميــة فى الوظيفــة من تاريــخ التعييــن فيهــا ، فــاإذا ا�ستمـــل قرار 

التعيني على اأكرث من موظف اعتربت االأقدمية كما ياأتى :

1 - اإذا كـــان التعييـــن الأول مـــرة اعتبـــرت االأقدميـــة بيـــن املعينيـــن بح�ســـب 

االأ�سبقية فى اأولوية التعيني الواردة باملادة ) 18 ( من هذه الالئحة .

2 - اإذا كان التعيني مت�سمنا ترقية اعتربت االأقدمية على اأ�سا�ض االأقدمية 

فى الوظيفة ال�سابقة . 

3 - اإذا كان تعيني املوظف فى وظيفة من جمموعة اأخرى فى نف�ض درجته 

اأو فى درجة اأخرى حت�سب اأقدميته فى هذه احلالة من تاريخ تعيينه . 

املـــادة )24( : يحدد تاريخ اأقدمية املوظف الذى توقع عليه اإحدى العقوبتني املن�سو�ض 

الالئحة فى  ( من هذه   156  ( املادة  ( من  و   ، هـ   ( البندين  عليهما فى 

الوظيفة التى خف�ض اإليها بذات تاريخ �سغله للوظيفة التى خف�ض منها . 

ويكون ترتيب اأقدمية املوظف بني �ساغلى الوظيفة التى خف�ض اإليها باأن 

يو�سع فى مركز �سابق على من يتحد معه فى تاريخ �سغل هذه الوظيفة ، 

وفى مركز تال ملن هو اأ�سبق منه فى تاريخ �سغلها . 

املـــادة )25( : للهيئـة التعاقــد مـع موظفــني غيـر عمانييــن للقيـام بوظائـف دائمـة وفقا 

لنموذج العقد الوارد بامللحق رقم ) 22 ( املرفق بهذه الالئحة ، وت�سرف 

لكل موظف غري عمانى  يتم التعاقد معه القيمة املحددة للتاأثيث وفقا 

للملحق رقم ) 21 ( املرفق بهذه الالئحة وملرة واحدة طوال مدة خدمته ، 

ويقوم بتاأثيث امل�سكن مبعرفته .

القيمة  زيادة  املالية  وزارة  موافقة  وبعد  الهيئة  رئي�ض  من  بقرار  ويجوز 

االإيجارية على احلد االأق�سى املن�سو�ض عليه فى امللحق رقم ) 20 ( املرفق 

بهذه الالئحة اإذا زادت قيمة االإيجارات عن القيمة املحددة فى هذا امللحق . 

كما ي�سرف بدل ال�سكن للموظــف غيــر العمانــى وفقــا للفئــات املن�ســو�ض 

عليهــا فـى امللحـــق رقـم ) 13/ب ( املرفق بهذه الالئحة بدال من االلتزام 

بالقيمة االإيجارية املحددة فى امللحق رقم ) 20  ( املرفق بهذه الالئحة اإذا 

قدم املوظف طلبا كتابيا ووافقت الهيئة على ذلك .
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على  �سنوات  اأربع  انق�ساء  دون  العمانى  غري  املوظف  خدمة  انتهت  واإذا 

تاريخ تعاقده مع الهيئة ، وجب عليه اأن يرد من قيمة التاأثيث ما يعادل 

ن�سبــة املــدة املكملــة لل�سنــوات االأربــع خم�سومــا منهــا ن�سبــة اال�ستهــالك 

املحددة فى الفقرة التالية وذلك ما مل يكن اإنهاء خدمته من قبل الهيئة 

اأو ل�سبب خارج عن اإرادته يقدره رئي�ض الهيئة اأو للوفاة .

ويكــون مقــدار ن�سبــة اال�ستهــالك امل�ســار اإليهــا فـى الفقــرة ال�سابقــة علــى 

خدمة  مدة  اإىل  من�سوبة  �سنوات  اأربع  على  التاأثيث  قيمة  تق�سيم  اأ�سا�ض 

املوظف من تاريخ بداية التعاقد ، فاإذا انتهت خدمة املوظف قبل انق�ساء 

�سنة على تاريخ التعاقد فاإن قيمة اال�ستهالك ال�سنوى ت�سرب فى مدة 

خدمته مق�سومة على عدد اأ�سهر اأو اأيام ال�سنة .

وللهيئة التعاقد مع اأ�سخا�ض عمانيني اأو غري عمانيني للقيام بوظائف 

موؤقتة لفرتة زمنية حمددة تقت�سيها �سرورة العمل ، وذلك وفقا لنموذج 

اجلهة  وتعد   ، الالئحة  بهذه  املرفق   )  23  ( رقم  بامللحق  الوارد  العقد 

منها  لكل  املحدد  واالأجر  االأعمال  هذه  الأنواع  �سجال  بالهيئة  املخت�سة 

واالعتماد املاىل الذى ينفق منه على هذه االأعمال .

الف�شل اخلام�س

تقارير تقومي االأداء الوظيفى

املـــادة )26( : يخ�ســـع لنظــــام تقارير تقويــم االأداء الوظيفـــى جميــع موظفــى الهيئــة 

عدا �ساغلـى وظائــف امل�ست�ساريــن واخلرباء اأو من يتـم تعيينهــم بطريق 

واإ�سهامه  واإجنازاته  �سنة  خالل  املوظف  اأداء  التقرير  وي�سمل   ، التعاقد 

و�سلوكه وت�سرفاته ومواظبته وتعامله مع املراجعني ، وفقا لنموذج تقرير 

تقومي االأداء الوظيفى الذى ت�سعه الهيئة . 
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املـــادة )27( : يكــــون تقديــــر تقويــــم االأداء الوظيفى مبرتبــة )ممتــاز ( اأو )جيد جــدا ( 

اأو )جيد( اأو )متو�سط( اأو )�سعيف( ، وتكون درجات مراتب التقومي على 

النحو االآتى :

اأ - مرتبة ممتاز : من 90 درجة اإىل 100 درجة .

ب - مرتبة جيد جدا : من 80 درجة اإىل اأقل من 90 درجة .

 ج -  مرتبة جيد : من 70 درجة اإىل اأقل من 80 درجة .

د - مرتبة متو�سط : من 50 درجة اإىل اأقل من 70 درجة .

هـ - مرتبة �سعيف : اأقل من 50 درجة .

املـــادة )28( : يكون و�سع تقارير تقومي االأداء الوظيفى خالل الن�سف االأول من �سهر 

اأن تقوم  ، على  اعتمادها خالل �سهر دي�سمرب من كل عام  نوفمرب ويتم 

وحدة �سوؤون املوظفني م�سبقا بتوزيع مناذج تقارير تقومي االأداء الوظيفى 

على كافة تق�سيمات الهيئة . 

املـــادة )29( : ي�ســـع الرئيـــ�ض املـبا�ســر تقـاريــر تـقويــم االأداء الوظـيفــى عـن املوظـفـيـــن 

اخلا�سعني الإ�سرافه ثم يرفعها اإىل الرئي�ض االأعلى لالعتماد بعد العر�ض 

فور  املوظفني  �سوؤون  وحدة  على  ويجب   ، املوظفني  �سوؤون  جلنة  على 

اعتماد التقارير اإخطار املوظــف الذى يو�ســع عنـــه تقرير مبرتبة �سعيف 

رئي�سه  املوظف عن طريق  ويخطر   ، كتابة  عنه  املعد  التقرير  مب�سمون 

املبا�سر كتابة اأوال باأول خالل العام مبا يوؤخذ عليه من اإهمال اأو تق�سري 

اأو اأوجه �سعف ليعمل على اإزالة اأ�سباب ذلك .
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املـــادة )30( : للموظــف التظلــم من تقرير تقويــم اأدائه الوظيفــى اإىل جلنــة التظلمات 

املن�سو�ض عليها فى املادة )35( من هذه الالئحة ، وذلك خالل ثالثني 

خالل  التظلم  فى  البت  اللجنة  وعلى   ، بالتقرير  العلم  تاريخ  من  يوما 

ثالثني يوما من تاريخ تقدميه اإليها ، ويعترب قرارها نهائيا .

املـــادة )31( : يو�سع تقرير تقومي اأداء وظيفى عن املوظف الذى اجتاز فرتة االختبار 

ويكون قد م�سى عليه فى اخلدمة حتى نهاية اأكتوبر من العام الذى عني 

فيه �ستة اأ�سهر على االأقل .

املـــادة )32( : فى حالــة نــدب اأو اإعــارة املوظــف داخل ال�سلطنـة ، تختــ�ض بو�سـع تقريــر 

تقومي االأداء الوظيفى عنه اجلهة التى ق�سى فيها املدة االأكرب من ال�سنة 

التى يو�سع عنها التقرير .  

اأو منحه  اإعارته خارج ال�سلطنة  وال يو�سع تقرير عن املوظف فى حالة 

اإجازة مر�سية اأو درا�ســية اأو خا�ســة اأو اإيفاده فى بعثة درا�سية اأو للتدريب ، 

العام  اأكتوبر من  اأ�سهر حتى نهاية  �ستة  اأى من ذلك على  اإذا زادت مدة 

الذى يو�سع عنه التقرير . 

احلاالت  فى  املوظف  اأداء  عن  و�سعه  ال�سابق  االأخري  بالتقرير  ويعتد 

املن�سو�ض عليها فى املادة )34( من هذه الالئحة ، وذلك ما مل يكن قد 

قام بعمله مدة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر حتى نهاية اأكتوبر من العام الذى 

يو�سع عنه التقرير .

املـــادة )33( : يعر�ض اأمر املوظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان مبرتبة "�سعيف" 

على جلنة �سوؤون املوظفني ، فاإذا تبني لها اأنه ي�سلح ل�سغل وظيفة اأخرى 

اإذا تبني عدم �سالحيته  اأما   ، اإليها  اأو�ست بنقله  فى ذات درجة وظيفته 

اأو�ست باإنهاء خدمته ، وفى جميع االأحوال يرفع االأمر اإىل رئي�ض الهيئة 

تو�سية  �سدور  تاريخ  من  اأيام  �سبعة  الجتاوز  مدة  خالل  القرار  التخاذ 

اللجنة . 
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املـــادة )34( : يعتد بالتقرير االأخري ال�سابق و�سعه عن اأداء املوظف عند اإجراء اأى من 

ال�سوؤون الوظيفية التى تعتمد على مرتبة التقومي اأو عندما تكون هذه 

ال�سوؤون وذلك  اإجراء هذه  التى يعتمد عليها عند  العنا�سر  اأحد  املرتبــة 

فى احلاالت االآتية :

اأ - االإعارة خارج ال�سلطنة اأو االإيفاد فى بعثة اأو منحة درا�سية اأو للتدريب 

اإذا زادت مدة االإعارة اأو االإيفاد على �ستة اأ�سهر حتى نهاية اأكتوبر من 

العام الذى يجرى فيه اأى من ال�سوؤون الوظيفية امل�سار اإليها .

اإذا زادت مدتها  اأو اخلا�سة بدون راتب  اأو الدرا�سية  ب - االإجازة املر�سية   

البند  اإليه فى  امل�سار  العام  اأكتوبر من  ال�ستة حتى نهاية  على االأ�سهر 

ال�سابق .

 ج - الوقف عن العمل - ولو كان بحكم القانون -  اإذا زادت مدة الوقف اأو 

اإليه فى  امل�سار  العام  اأكتوبر من  ال�ستة حتى نهاية  مدده على االأ�سهر 

البند ) اأ ( من هذه املادة .

اأكرث من حالة من  اإذا توفرت فى �ساأن املوظف  املادة  وي�سرى حكم هذه 

احلاالت ال�سابقة وزادت مددها على االأ�سهر ال�ستة املذكورة .

املـــادة )35( : ت�سكــل بقــرار من رئيــ�ض الهيئــة جلنــة تظلمــات من ثالثــة موظفيــن من 

بينهم رئي�ض اللجنة بوظيفة مدير عام ، على اأن ال يكون من بينهم من 

قام بو�سع التقرير حمل التظلم اأو اعتمده ، وتخت�ض بالبت فى التظلمات 

التى تقدم اإليها من هذه التقارير . 

املـــادة )36( : يكــون للجنــة التظلمــات اأميــن �سـر مـن بيــن املخت�سيــن ب�سوؤون املوظفني 

يتلقى التظلمات وي�سجلها فى �سجل خا�ض ، ويعد بيانا بها . 

اأيام  ثالثة  خالل  اللجنة  رئي�ض  على  البيان  هذا  ال�سر  اأمني  ويعر�ض 

عمل على االأكرث من تاريخ تلقى التظلمات ليحدد تاريخ اجتماع اللجنة 

لنظرها خالل خم�سة اأيام عمل على االأكرث من تاريخ عر�ض البيان عليه .
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املـــادة )37( : تكــون مــداوالت جلنــة التظلمــات �سريــة ولها ا�ستيفــاء مـا تـراه الزمــا من 

بيانات من املوظف اأو من وحدة �سوؤون املوظفني . 

حق  ال�سر  الأمني  يكون  وال   ، االأ�سوات  باأغلبية  اللجنة  قرارات  وت�سدر 

الت�سويت اأو التوقيع على ما ي�سدر من قرارات .

املـــادة )38( : يجب اأن يتم البت فى التظلم خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميه ، وذلك بتعديل تقرير تقومي االأداء الوظيفى اأو برف�ض تظلمه ، 

واأن يوقع من   ، االأحوال م�سببا  اللجنة فى جميع  اأن يكون قرار  ويجب 

بقرار  املتظلم  يخطر  اأن  ال�سر  اأمني  وعلى   ، واأع�سائها  اللجنة  رئي�ض 

اللجنة فــور �ســدوره ، واأن ي�سجــل هــذا القـرار فى ال�سجــل املن�سو�ض عليه 

فى املادة )36( من هذه الالئحة ، واإذا كان قرار اللجنة بتعديل التقرير ، 

وجب اأن تودع ن�سخة منه مبلف خدمة املوظف .

الف�شل ال�شاد�س

الرتقيـــــــة

املـــادة )39( : تكـون ترقيــة املوظـف من الدرجـة املالية التى ي�سغلها اإىل الدرجة االأعلى 

مبا�سرة داخل نف�ض الفئة الوظيفية التى ينتمى اإليها بعد انق�ساء ثالث 

�سنوات كحد اأدنى للبقاء فى الدرجة املالية التى ي�سغلها وذلك من تاريخ 

التعيني اأو الرتقية ال�سابقة متى كانت درجتها املالية �ساغرة . 

وتكون الرتقية على اأ�سا�ض اجلدارة امل�ستمدة من مرتبة التقومي بالن�سبة 

اإىل املوظفني اخلا�سعني لنظام تقارير تقومي االأداء الوظيفى ، وامل�ستمدة 

من التميز فى االأداء بالن�سبة اإىل املوظفني غري اخلا�سعني لهذا النظام . 

املـــادة )40( : يكـــون ترتيـــب اأ�سبقيـــة املر�سحـيــن للرتقيـــة ممـن يخ�سعــون لنظــام تقاريــر 

ال�سابق  االأخري  التقرير  فى  منهم  كل  درجة  ح�سب  الوظيفى  االأداء  تقومي 

و�سعه عن اأداء املوظف ، ويكون ترتيب االأ�سبقية لغريهم ح�سب التميز فى 

االأداء على اأن تعتمد هذه االأ�سبقية من رئي�ض الهيئة ، واإذا ت�ساوى املر�سحون 

اأو بع�سهم فى اجلدارة قدم - فى جميع االأحوال - االأ�سبق منهم فى ترتيب 

االأقدمية فى درجة الوظيفة التى مت الرتقية منها ، فاالأكرب �سنا .
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املـــادة )41( : تعـــد وحـــدة �ســـوؤون املوظفيـــن مـن واقــع �سجــل موازنـــة الوظائـــف بيانــــا 

اإليها ، كما تعد بيانا باأ�سماء املوظفني  بدرجات الوظائف املراد الرتقية 

املر�سحني للرتقية مرتبة ح�سب االأ�سبقية وفقا الأحكام املادة ال�سابقة من 

هذه الالئحة ، وتقوم  الوحدة بعر�ض البيانني املذكورين على جلنة �سوؤون 

عدد  �سوء  فى  الرتقية  ل�سروط  امل�ستوفني  ترقية  فى  للنظر  املوظفني 

الوظائف املراد الرتقية اإليها ، وتتقيد اللجنة برتتيب اأ�سبقية املر�سحني 

للرتقية متى كان هذا الرتتيب متفقا مع حكم املادة ال�سابقة . 

املـــادة )42( : ي�ستــرط فى حــاالت ترقيــة املوظــف اإىل وظائــف الدرجــات من ال�سابعــة 

وحتى الثانية داخل نف�ض فئة الوظيفة التى ينتمى اإليها اأن يجتاز بنجاح 

دورة تدريبية واحدة على االأقل فى درجة الوظيفة التى ي�سغلها . 

وا�ستثناء من ذلك ، يجوز ترقية املوظف دون توافر �سرط التدريب امل�سار 

املوظــف  اإحلاق  اأو مل يتح لها  التدريــب  اإجــراء  يتــح للهيئــة  لـم  اإذا  اإليــه 

اإيفاده فى بعثة  اأو  اإعارته  اأو  اأجرى التدريب خالل فرتة ندبه  اإذا  اأو  به 

اأو منحة درا�سية اأو قيامه باإجازة اأيا كان نوعها ، وذلك ما مل يتح للهيئة 

تدريب املوظف فى وقت اآخر قبل اإجراء الرتقية . 

املـــادة )43( : اليجــــوز ترقيــــة املوظــــف خــــالل مـــدة ال�سجــــن املحـكــوم بهــا عليــه ، كمــا 

ال يجوز ترقية املوظف املوقوف عن العمل اأو املحال اإىل امل�ساءلة االإدارية 

اأو االإحالة ، على اأن حتجز له الوظيفة ،  اأو املحاكمة خالل مدة الوقف 

فــــاإذا لـم يقـــ�ض باإدانتــه اأو عوقــب باالإنــذار اأو اخل�ســم من الراتــب مــدة 

ال تزيد على خم�سة اأيام وجب رد ترقيته اإىل التاريخ الذى كانت تتم فيه 

لو مل يحل اإىل امل�ساءلة االإدارية اأو املحاكمة .

املـــادة )44( : اليجوز ترقية املوظف اإذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات املبينة فيما يلى 

اإال بعد انق�ساء املدة املو�سحة قرين كل منها :

اإىل  اأيام  اأكرث من خم�سة  الراتب  اأ�سهر : فى حالة اخل�سم من  �ستة  اأ - 

خم�سة ع�سر يوما .

 ب - ت�سعة اأ�سهر :  فى حالة اخل�سم من الراتب اأكرث من خم�سة ع�سر يوما    

اأو احلرمــان من العــالوة الدورية اأو خف�ض الراتب فى حدود عالوة دورية .

 ج - �سنة :  فى حالة توقيع عقوبة اأ�سد من ذلك .
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املـــادة )45( : ال يجــــوز ترقيــــة املوظــــف اإذا كـان اآخــر تقريـر تقويــم اأداء وظيفــى مقدم عنه 

مبرتبة �سعيف .

املـــادة )46( : يجــوز ترقيــة املوظــف من فئـة الوظيفـة التى ينتمـى اإليها اإىل فئة اأخرى 

اأعلى عند ح�سوله على ال�سهادة العلمية التى تخوله االنت�ساب اإىل هذه 

وفقا  الهيئة  ت�سعها  التى  التوظيف  خطط  اإطار  فى  ذلك  ويتم   ، الفئة 

الأحكام املادة )46( من القانون ، وفى جميع االأحوال يتعني توفر درجات 

مالية �ساغرة . 

املـــادة )47( : يجــوز ترقيــة املوظف من فئة الوظيفــة التى ينتمـى اإليها اإىل فئة اأخرى 

اأعلى بعد ق�سائه اثنتا ع�سرة �سنة فى فئة وظيفته واجتيازه بنجاح لثالث 

دورات تدريبية وذلك �سريطة توفر درجة مالية �ساغرة . 

املـــادة )48( : يجوز ترقية املوظف من فئة الوظيفة التى ينتمى اإليها اإىل فئة اأخرى 

اأعلى عند اجتيازه بنجاح المتحان مهنى تتوىل الهيئة اإجرائه ، ويتم ذلك 

بالن�سبة اإىل الوظائف التخ�س�سية فقط فى اإطار خطط التوظيف التى 

احلاالت  كل  وفى   ، القانون  من   )46( املادة  الأحكام  وفقا  الهيئة  ت�سعها 

ي�ستوجب االأمر توفر درجات مالية �ساغرة . 

املـــادة )49( : يتم تنظيم كل امتحان مهنى للرتقى بقرار من رئي�ض الهيئة يحدد فيه 

اإجراء  ، وطريقة  التى تطرح فى االمتحان  وامل�سائل  واملوا�سيع  الربامج 

االختبارات وموعد االمتحان واملكان املقرر لذلك وعدد املوظفني املطلوب 

ترقيتهم . 

التى تطرح فى االمتحان من  وامل�سائل  واملوا�سيع  الربامج  اعتماد  ويتم 

قبل جهة اأكادميية متخ�س�سة فى جمال الوثائق واملحفوظات ، وي�سرتط 

اأن تكون فى م�ستوى املناهج اخلا�سة باملوؤهل العلمى الذى يخول التعيني 

فى الوظيفة املراد الرتقية اإليها .
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املـــادة )50( : ي�سرتط فى املوظف الذى يريد امل�ساركة فى االمتحان امل�سار اإليه فى املادة 

ال�سابقة اأن يكون قد اأم�سى مدة خدمة قدرها خم�ض �سنوات على االأقل 

فى فئة الوظائف التى ينتمى اإليها .  

املـــادة )51( : ي�ســـدر قـــرار الرتقيـــة من رئيــ�ض الهيئـــة ، وتعتبـــر الرتقيـــة نافـــذة مــن 

تاريخ �سدور القرار بناء على تو�سية جلنة �سوؤون املوظفني بالن�سبة اإىل 

املوظفني الدائمني . 

املـــادة )52( : يـ�سـتحــــق املـــوظــف بدايــة الـراتــب املــقــرر لـدرجــة الوظيـفـة املرقـى اإلـيهــــا 

الدرجة  عالوات  من  عالوة  اإليه  م�سافا  اإليه  و�سل  الذى  الراتب  اأو 

ذلك  يخل  وال   ، الرتقية  تاريخ  من  اعتبارا  وذلك  اأكرب  اأيهما  اجلديدة 

با�ستحقاق العالوة الدورية فى موعدها .

املـــادة )53( : يتم تعديل الو�سع الوظيفى للموظف فى حالة ترقيته من فئة وظيفية اإىل 

فئة وظيفية اأعلى على النحو االآتى : 

اإليها وت�سكينه فى نف�ض الدرجة  اأ - تعيينه فى فئة الوظائف التى رقى 

اإذا جتاوزت درجته املالية الدرجة االأدنى فى  املالية التى كان ي�سغلها 

فئة الوظائف التى رقى اإليها اأو ت�ساوت معها مع احتفاظه باالأقدمية 

احلا�سل عليها فى الدرجة املالية التى كان ي�سغلها فى فئة الوظائف 

ال�سابقة . 

اأو ت�ساوى الدرجة املالية للموظف مع الدرجة  ب - فى حالة عدم جتاوز 

املالية االأدنى فى فئة الوظائف التى رقى اإليها ، يتم ت�سكينه فى هذه 

الدرجة املالية وذلك دون االحتفاظ باأقدميته فى الدرجة املالية التى 

كان ينتمى اإليها .
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الف�شل ال�شابع

الرواتب والعالوات والبدالت واملكافاآت والتعوي�شات

املـــادة )54( : ي�ستحق املوظف املعني بداية الراتب املقرر لدرجة وظيفته طبقا جلدول 

الدرجات والرواتب والعالوات الدورية الوارد بامللحق رقم ) 12 ( املرفق 

بهذه الالئحة .

املـــادة )55( : مينح املوظف الذى تزيد مدة خربته العملية على املدة املطلوب توافرها 

عليها  املعني  الوظيفة  هذه  لدرجة  املقرر  الراتب  بداية  الوظيفة  ل�سغل 

م�سافا اإليه عالوة من عالواتها عن كل �سنة من �سنوات اخلربة الزائدة ، 

ب�سرط اأن تكون هذه اخلربة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة املعني عليها 

وبحد اأق�سى ثالث عالوات دورية .

واإذا عني املوظف فى وظيفة من جمموعة اأخرى فى نف�ض درجته اأو فى 

درجة اأخرى احتفظ له بالراتب الذى كان يتقا�ساه فى وظيفته ال�سابقة 

اإذا كان يزيد على بداية الراتب املقرر للوظيفة املعني عليها .

املـــادة )56( : ي�ستحـــق املوظـــف راتبــه اعتبـــارا من تاريـــخ ا�ستالمـــه العمــل بعـد �ســدور قرار 

تعيينه ، ويحدد فى قرار التعيني الراتب الذى ي�ستحقه ، كما ي�ستحق املوظف 

عالوة دورية فى اأول يناير من كل عام بالفئة املقررة لدرجــة وظيفتـــه التى 

الدورية  والعالوات  والرواتب  الدرجات  بجدول  مبني  هو  ملا  طبقا  ي�سـغلها 

الوارد بامللحق رقم )12( املرفق بهذه الالئحة ، وب�سرط اأن تكون قد م�ست 

�ستة اأ�سهر على االأقل على تعيينه باخلدمة .  

لتقومي  متتاليان  تقريران  عنه  قدم  من  الدورية  العالوة  من  ويحرم 

االأداء الوظيفى مبرتبة �سعيف اإذا مل يتم اإنهاء خدمته وفقا للمادة )33( 

من هذه الالئحة .
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املـــادة )57( : ي�ستحــق املوظــف بدالت ال�سكن والكهــرباء واملاء والهاتــف طبقا للمالحق 

اأرقام ) 13 ، 14 ، 15 ( املرفقة بهذه الالئحة . 

ويجوز �سرف بدل الهاتف للموظفني الذين ي�سغلون وظائف من درجات 

بواقع   ، الالئحة  بهذه  املرفق   )15( رقم  بامللحق  املحددة  تلك  من  اأقل 

خم�سة ع�سر رياال �سهريا وذلك بقرار من رئي�ض الهيئة ، متى كانت طبيعة 

عملهم تقت�سى وجود هاتف لديهم .

كما ي�ستحق املوظف بدل انتقال �سهريا على النحو االآتى :

 اأ - ) 15٪( من الراتب االأ�سا�سى ل�ساغلى وظائف الدرجات من )اأ( حتى 

)اخلام�سة( وبحد اأق�سى )75( رياال بالن�سبة لغري العمانيني .

  ب - ثالثون رياال ل�ساغلى وظائف باقى الدرجات .

 وال يجوز منح بدل االنتقال للموظفني الذين تخ�س�ض لهم اأو لنقلهم 

�سيارات حكومية .

املـــادة )58( : يجوز بقرار من رئي�ض الهيئة منح املوظف عالوة ت�سجيعية اأو اأكرث بفئة 

العالوة الدورية املقررة لدرجة وظيفته وذلك وفقا لل�سروط االآتية :

 اأ - اأن ال متنح الأكرث من اأربع عالوات فى الدرجة الواحدة .

 ب - اأن يتوافر لدى الهيئة اعتماد ماىل ي�سمح بذلك .

ج - اأن يكون تقرير تقومي اأدائه الوظيفى االأخري مبرتبة جيد جدا على 

االأقــل واأن يكــون قد بــذل جهــدا خا�سا اأو حقق اقت�ســادا فى النفقات 

اأو رفعا مل�ستوى االأداء .

وال مينع منح هذه العالوة من ا�ستحقاق العالوة الدورية فى موعدها .
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املـــادة )59( : يجوز منح املوظف احلا�سل على موؤهل علمى اأعلى من املوؤهل الذى عني 

على اأ�سا�سه عالوات بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجة الوظيفة التى 

ي�سغلها ، اإذا كانت درجته تعادل بداية التعيني فى املوؤهل العلمى احلا�سل 

عليه اأو اأعلى منها ، وذلك وفقا ملا ياأتى :

اأ - عالوتيــن للحا�سليــن على دبلوم اأعلى من �سهـادة دبلـوم التعليــم العام 

ال تقل مدته عن �سنتني .

 ب - اأربع عالوات للحا�سلني على املوؤهل اجلامعى اأو املاج�ستري اأو الدكتوراه . 

ومينح املوظف العالوات امل�سار اإليها فى هذه املادة كلما توافر مناط 

له على  اأن منحت  �سبق  ولو  اأعلى  موؤهل  باحل�سول على  ا�ستحقاقها 

اأ�سا�ض موؤهل اآخر متى توافر فى �ساأنه حكم اأيا من البندين ) اأ ، ب ( 

من هذه املادة ، �سواء كان املنـح فـى ذات درجــة وظيفتــه التـى ي�سغلهــا 

اأو فى درجة اأخرى .

املـــادة )60( : يجـــــوز لرئيـــــ�ض الهيئـــــــة منــــــح مكافـــــــاآت ت�سجيعيــــــــة بقيمــــــــة مقـطـوعــــــة 

للـمـوظـــف الذى يبذل جهدا غري عادى اأو يقدم خدمات ممتازة اأو اأعماال 

اأو بحوثا اأو اقرتاحات ت�ساعد على حت�سني طرق العمل اأو رفع كفاءة االأداء 

اأو توفري النفقات ب�سرط توافر االعتماد املاىل .

و يكون منح املكافاأة الت�سجيعية طبقا لل�سوابط االآتية :

اأ - اأال ت�سرف للموظف اأكرث من اأربع مرات خالل ال�سنة املالية الواحدة .

اأال يزيد مقدار املكافاأة على ) 100٪ ( من الراتب االأ�سا�سى فى املرة  ب - 

الواحدة .

وفى حالة �سرف املكافاأة للجان اأو فرق العمل ي�سرتط اأن يكون ت�سكيلها 

بقرار من رئي�ض الهيئة .

وفى جميع االأحــوال يجــوز لرئيــ�ض الهيئــة زيــادة مقــدار املكافــاأة مبــا 

ال يزيد على ) 50٪ ( من قيمة املكافاأة التى متنح للموظف .

كما يجوز لرئي�ض الهيئة ح�سبما يقدره منح مكافاآت ملن ت�ستعني بهم 

بال�سوابط  التقيد  دون  وذلك  االأخرى  اجلهات  موظفى  من  الهيئة 

امل�سار اإليها .
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املـــادة )61( : ي�ستحق املوظف اأجرا عن االأعمال االإ�سافية التى يكلف بتاأديتها كتابيا فى 

غري اأوقات العمل الر�سمية ، وفقا لل�سروط االآتية :  

 اأ - اأن يتم اإثبات قيام املوظف بالعمل االإ�سافى الذى كلف به .

 ب - اأال تقل مدة العمل عن �ساعة كاملة فى اليوم الواحد .

ج - اأال يتجاوز ما مينح للموظف �سهريا كاأجر اإ�سافى ) 50٪( من راتبه 

االأ�سا�سى .

ويتبع فى منح االأجر االإ�سافى ما ياأتى :

1 - مينح املوظف اأجر �ساعة وربع ال�ساعة من راتبه االأ�سا�سى عن كل �ساعة 

من �ساعات العمل االإ�سافى الذى يوؤديه فى اأيام العمل الر�سمية .

2 - مينح املوظف اأجر �ساعة ون�سف من راتبه االأ�سا�سى عن كل �ساعة من 

االأ�سبوعية  العطالت  اأيام  فى  يوؤديه  الذى  االإ�سافى  العمل  �ساعات 

والر�سمية .

وا�ستثناء من حكم هذه املادة ي�سرف لل�سائقني اأجر اإ�سافى ثابت مقداره 

ثـمانية رياالت �سهريا ، فاإذا زادت �ساعات العمل االإ�سافى عما يعادل هذا 

االأجر االإ�سافى عن �ساعات العمل الفعلية �سرف له الفرق الزائد على 

االأجر االإ�سافى الثابت .

وال يحول ا�ستحقاق ال�سائقني لالأجر االإ�سافى وفقا للفقرة ال�سابقة دون 

ا�ستحقاقهم بدل طبيعة العمل . 

املـــادة )62(   :  اإذا اقت�ســـت مـ�سـلحـــة العـمـــل عـــدم تـمـتـــع الــمــوظـــف بالـعـطـــلــــة االأ�سـبــــوعــيــــة 

اأو ببدل  باأيام راحة بديلة فى وقت الحق  الر�سمية وجب تعوي�سه عنها  اأو 

نقدى مقداره راتب يومني من راتبه الكامل عن كل يوم �سريطة اأن يكون 

قيامه بالعمل خاللها بتكليف من رئي�ض الهيئة اأو من يفو�سه . 

املـــادة )63( : ي�سرتد املوظف النفقات التى يتكبدها فى �سبيل اأداء اأعمال وظيفته اإذا تعر�ض 

لظروف اأجربته على ذلك ، وال يجوز �سرف هذه النفقات اإال اإذا قدم املوظف 

ما يثبت ذلك . 
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املـــادة )64( : يـ�سـتـحـــق مـن يـرقـــى بـدايـــة الـراتـــب املقـــرر لدرجـــة الوظيفـــة املرقـــى اإليهـــا

الدرجة  عالوات  من  عــالوة  اإليه  م�سافا  اإليه  و�سل  الذى  الراتب  اأو 

اجلديـــدة اأيهمـــا اأكبـــر وال يخـــل ذلـــك با�ستحقـــاق العـــالوة الدوريـــة فى 

موعدها .

املـــادة )65( : ت�سرف ملوظفى الهيئة الذين ي�سغلون وظائف تخ�س�سية بدل طبيعة عمل 

وفقا للملحق رقم ) 16 ( املرفق بهذه الالئحة . 

البدل املحدد  النمطية )50٪( من قيمة  الوظائف  كما ي�سرف ل�ساغلى 

للوظائف التخ�س�سية واملحدد ح�سب كل درجة .

ويوقف �سرف هذا البدل للموظف فى احلاالت االآتية :

 1 - تفرغ املوظف لالبتعاث من اأجل الدرا�سة .   

 2 - اأيام الغياب بدون راتب .  

 3 - الندب اأو النقل اإىل وظيفة اأخرى ال ي�ستحق �ساغلها بدل طبيعة عمل .

املـــادة )66( : ي�ستحـــق املوظـــف املوفـــد فى مهمـــة ر�سميـــة اأو للتدريـــب داخــل ال�سلطنــة

اأو خارجها بدال عن كل يوم يق�سيه خارج مقر عمله وفقا للجداول الواردة 

باملالحق اأرقام )17( و )18( و )19( املرفقة بهذه الالئحة . 

وال يجوز اأن يقل بدل رئي�ض الوفد عن اأكرب بدل م�ستحق الأى ع�سو .

املـــادة )67( : ال يجــوز اأن يقــوم املوظــف مبهمــة ر�سميــة اأو بالتدريــب داخــل ال�سلطنــة 

اأو خارجها اإال بناء على تكليف من رئي�ض الهيئة ، ويحدد القرار ال�سادر 

باملهمة الر�سمية اأع�ساء الوفد . 

املـــادة )68( : ي�سرتط ملنح البدل اإذا كانت املهمة الر�سمية اأو التدريب داخل ال�سلطنة 

اأن ال تقل امل�سافة بني مقر العمل ومكان اأداء املهمة الر�سمية اأو التدريب 

عن )150( كيلومرتا .
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املـــادة )69( : يح�سب البدل من تاريخ �سفر املوظف حتى تاريخ عودته على اأال يتجاوز 

هذا التاريــخ اليــوم الثالــث بعـد انتهــاء املــدة املحـــددة للمهمـــة الر�سميـــة 

اأو للتدريب اإذا كان ال�سفر خارج ال�سلطنة ، واليوم التاىل النتهاء كل منها 

اإذا كان داخل ال�سلطنة ، ويحدد قرار االإيفاد تاريخ ال�سفر والعودة .

املـــادة )70( :  اإذا تكفلت الهيئة اأو اأية جهة اأخرى ب�سكن املوظف املوفد فى مهمة ر�سمية 

اأو للتدريب مينح بدل ال�سفر بن�سبة )75٪( من البدل املقرر عند االإيفاد 

كان  اإذا   )٪50( وبن�سبة   ، ال�سلطنة  خارج  للتدريب  اأو  ر�سمية  مهمة  فى 

االإيفاد فى مهمة ر�سمية اأو للتدريب داخل ال�سلطنة . 

املـــادة )71( : تتحمــل الهيئــة تذاكــر �سفــر املوظــف فى حالــة اإيفــاده فى مهمــة ر�سمية   

اأو للتدريب خارج ال�سلطنة .

املـــادة )72( : تتحمـــل الهيئـــة تذاكـــر �سفــر املوظــف وحــده اأو تذاكــر �سفــره هو واأفــراد 

اأ�سرته داخل ال�سلطنة فى حالة اإيفاده فى مهمة ر�سمية اأو للتدريب اأو فى 

حالة نقله اأو ندبه على النحو االآتى :

 اأ - للموظف وحده فى حالة اإيفاده فى مهمة ر�سمية اأو للتدريب .

ب - للموظف وزوجه اأو زوجاته واأوالده الذين مل يتجاوز اأعمارهم اإحدى 

وع�سرين �سنة فى حالة النقل اأو الندب ملدة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر . 

ثالثني  على  يزيد  ال  اإ�سافيا  وزنا  النقل  حالة  فى  املوظف  وي�ستحق 

كيلوجراما فى حالة ال�سفر جوا .

للدولة  االإدارى  اجلهاز  وحدات  اإحدى  اإىل  النقل  اأو  الندب  كان  واإذا 

اأو اأية جهة اأخرى ، حتملت الوحدة اأو اجلهة املنتدب اأو املنقول اإليها 

تذاكر ال�سفر والوزن االإ�سافى .

املـــادة )73( : ي�ستحــق املوظــف مقابل تذاكــر ال�سفر نقدا اإذا ا�ستخــدم و�سيلة خا�سة فى 

ال�سفر داخل ال�سلطنة اأو خارجها .
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املـــادة )74( : تكون درجة �سفر املوظفني وفقا ملا ياأتى :

 اأ - الدرجة االأوىل لرئي�ض الهيئة .  

ب - درجــــة رجــــال االأعمــــال ل�ساغـلـى وظائـــف امل�ست�ساريـــن ، اأو اخلبـــراء ، 

اأو الوظائف االإ�سرافية التى ال يقل م�ستواها عن مدير دائرة .       

 ج - الدرجة ال�سياحية ل�ساغلى الوظائف االأخرى .

وحتدد درجة �سفر املوظف املعني بطريق التعاقد وفقا الأحكام العقد 

املربم معه .

كما حتدد درجة �سفر االأع�ساء املوفدين للمهمات الر�سمية بالدرجة 

من  كان  ولو  اأع�سائه  اأحد  اأو  الوفد  رئي�ض  ي�ستحقها  التى  االأعلى 

موظفى وحدة اأو جهة اأخرى ممن ي�سغل اإحدى الوظائف املحددة فى 

البندين ) اأ ، ب ( من هذه املادة اأو ما يعادلها اأو ممن يعاملون بقوانني 

اأو لوائح خا�سة �سريطة اأن يكون �سفرهم جميعا فى رحلة واحدة .

الف�شل الثامن

النقل والندب واالإعارة والتكليف باأعباء وظيفة اأخرى

املـــادة )75( : يـجـــــوز نـقـــل املـوظـف مـن وظـيــفـــــة اإىل اأخـــرى مـن ذات درجــــة وظيفتــــه 

داخل الهيئة ، كما يجوز نقله اإىل وحدة اأخرى باجلهاز االإدارى للدولة ، 

ويحتفظ املوظف فى هذه احلالة براتبه االأ�سا�سى اإذا كان اأكرب من راتب 

اإليها وذلك دون االإخالل با�ستحقاق العالوة  الدرجة املعادلة التى ينقل 

الدورية املقررة لدرجة الوظيفة التى ينقل اإليها فى موعدها ، وال يجوز 

نقل املوظف فى جميع االأحوال اإذا ترتب عن نقله تفويت دوره فى الرتقية 

اإال اإذا كان النقل بناء على طلبه . 
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املـــادة )76( : ي�سرتط لنقل املوظف داخل الهيئة اأو من اإحدى وحدات اجلهاز االإدارى 

للدولة اإىل الهيئة ما ياأتى :

 اأ - اأن توجد وظيفة بدرجة �ساغرة واأن يتعذر �سغلها بطريق الرتقية اإن  

كانت فى غري اأدنى درجات الوظائف .

الوظيفة  لدرجة  اإليها معادلة  النقل  املراد  الوظيفة  درجة  تكون  اأن   -  ب 

التى ي�سغلها املوظف .

اأن تتوافر لدى املوظف �سروط �سغل الوظيفة بالدرجة املراد النقل  ج - 

اإليها .

د - اأال يرتتب على النقل ترقية املوظف اإىل درجة اأعلى من درجة الوظيفة 

التى ي�سغلها اأو خف�ض لهذه الدرجة . 

املـــادة )77( : حتــدد درجــة الوظيفــة املعادلــة عنـد نقـل اأحـد موظـفــى اجلهــاز االإدارى 

للدولة اإىل الهيئة وفقا ملا ياأتى :

اأ - اإذا كان النقل من وحدة يتوافق فيها نظام الدرجات والرواتب مع نظام 

الدرجات والرواتب اخلا�ض بالهيئة ، حددت درجة الوظيفة التى يتم 

النقل اإليها بذات درجة الوظيفة التى يتم النقل منها .

النقل من وحدة يختلف فيها نظام الدرجات والرواتب عن  اإذا كان   - ب 

الوظيفة  درجة  حددت   ، بالهيئة  اخلا�ض  والرواتب  الدرجات  نظام 

التى يتم النقل اإليها على النحو االآتى :

 1 - درجة الوظيفة التى يتوافر التاأهيل العلمى املطلوب ل�سغلها لدى 

املوظف املراد  نقله والذى �سغل مبقت�ساه الوظيفة التى يتم النقل 

منها اإذا كانت هذه الوظيفة اأدنى درجات الوظائف .
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لدى  ل�سغلها  املطلوب  العلمى  التاأهيل  يتوافر  التى  الوظيفة  درجة   -2  

املوظف املراد نقله والذى �سغل مبقت�ساه الوظيفة التى يتم النقل منها ، 

واخلربة العملية املطلوبة ل�سغل الوظيفة املنقول اإليها وفقا للمالحق 

اأرقام ) 2/اأ ، 2/ب ، 3/اأ ، 3/ب ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ( املرفقة 

بهذه الالئحة ، متى كان التاأهيل واخلربة يتفقان مع نوع وطبيعة 

العمل بالهيئة وما يرتبط به من واجبات وم�سوؤوليات ، وذلك فى 

اأدنى  غري  فى  اإليها  النقل  يتم  التى  الوظيفة  كانت  اإذا  ما  حالة 

درجات الوظائف . 

ويق�سد باخلربة العملية جمموع مدد اخلربة الواجب ق�ساوؤها فى 

درجات الوظائف االأدنى .   

املـــادة )78( :  اإذا كان نقل املوظف داخل الهيئة ، تعد وحدة �سوؤون املوظفني قرار النقل 

 ، اإليه املوظف بالقرار فور �سدوره  التق�سيم الذى نقل  امل�سوؤول عن  ويخطر 

تاريخ  من  االأكرث  على  التاىل  اليوم  فى  عمله  املوظف  يت�سلم  اأن  ويجب 

اإخطاره بالقرار . 

واإذا نقل املوظف من اإحدى وحدات اجلهاز االإدارى للدولة ، تعد وحدة 

اإخطار الهيئة بقرار الوحدة  �سوؤون املوظفني قرارا تنفيذيا بالنقل فور 

التى يتم النقل منها ، ويجب اأن يت�سلم املوظف عمله بالهيئة فى اليوم 

التاىل على االأكرث من تاريخ اإخالء طرفه من الوحدة التى نقل منها ، 

وتلتزم الهيئة براتبه وبدالته من تاريخ ا�ستالمه العمل لديها . 

واإذا نقل اأحد موظفى الهيئة اإىل اإحدى وحدات اجلهاز االإدارى للدولة ، 

تتوىل وحدة �سوؤون املوظفني اإخالء طرفه فى اليوم التاىل على االأكرث 

، وير�سل  النقل  اإليها على  املنقول  اإخطارها مبوافقة الوحدة  من تاريخ 

ملف خدمة املوظف اإىل هذه الوحدة خالل خم�سة ع�سر يوما على االأكرث 

من تاريخ النقل . 
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املـــادة )79( : يكون حتديد اأقدمية املوظف املنقول من اإحدى وحدات اجلهاز االإدارى 

اأقدميته فى درجة الوظيفة التى نقل  اإىل الهيئة هو ذات تاريخ  للدولة 

منها ، وترتب اأقدميته بني موظفى الهيئة على النحو االآتى :

اأ - اإذا كان النقل دون طلب املوظف ، و�سع فى ترتيب مماثل لرتتيبه بني 

اأال يكون تاليا ملن هو  موظفى درجة الوظيفة التى نقل منها ، على 

اأحدث منه فى تاريخ �سغل الوظيفة التى نقل اإليها .

اأو كان ب�سبب عدم ا�ستيفائه متطلبات  اإذا كان النقل بناء على طلبه   - ب 

تال الآخر  ، و�سع فى ترتيب  التى نقل منها  الوظيفة  اال�ستمرار فى 

هو  ملن  تاليا  يكون  اأال  على  اإليها  نقل  التى  الوظيفة  درجة  موظفى 

اأحدث منه فى تاريخ �سغل الوظيفة . 

املـــادة )80( : يجوز ندب املوظف للقيام موؤقتا بعمل وظيفة اأخرى من نف�ض درجة وظيفته 

اأو وظيفة تعلوها مبا�سرة وذلك فى الهيئة اأو فى وحدة اأخرى من وحدات 

اإذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة االأ�سلية ت�سمح  اجلهاز االإدارى للدولة 

اأوقات  غري  فى  الوحدات  هذه  اإحدى  اإىل  الندب  يكون  اأن  ويجوز   ، بذلك 

العمل الر�سمية .

ويكون الندب اإىل وحدة اأخرى ملدة ال تزيد على �ستة اأ�سهر ، ما مل يكن فى 

غري اأوقات العمل الر�سمية .

وي�ستمر �سـرف راتب املوظف املنتدب فى اأوقات العمل الر�سمية وجميع 

م�ستحقاته املالية من الهيئة ، دون اأن يخل ذلك با�ستحقاقه ما قد يكون 

مقررا فى الوحــدة املنتدب اإليهــا من ميزات مالية تغاير جن�ض ما يتقا�ساه 

من الهيئة اأو تزيد فى مقدارهــا عليه ، وفى هذه احلالة تتحمل الوحدة 

املنتــدب اإليهــا �ســرف هــذه امليــزات اأو مقـدار الزيــادة فيهـا ، كمــا تتحمــل 

مكافاأة املوظف اإذا كان الندب فى غري اأوقات العمل الر�سمية .

واإذا اقت�ست م�سلحة العمل بالوحدة املنتدب اإليها ا�ستمرار املوظف بها 

، وجب  املادة  هذه  الثانية من  الفقرة  فى  اإليها  امل�سار  املدة  انق�ساء  بعد 

اتخاذ اإجراءات اإعارته اإليها على اأن يكون تاريخ االإعارة من اليوم التاىل 

النق�ساء هذه املدة .
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املـــادة )81( : اإذا نــدب املوظــف داخل الهيئــة للقيــام بعمل وظيفته اأو للقيام بعمل وظيفة 

اإىل  باالإ�سافة  يت�سمن  بالندب  قرارا  املوظفني  �سوؤون  وحدة  تعد   ، اأخرى 

بيانات املوظف مدة الندب والوظيفة التى يتم ندبه للقيام باأعبائها ، على اأن 

يتم اإخطار امل�سوؤول عن التق�سيم الذى ندب اإليه بالقرار فور �سدوره .

املـــادة )82( : اإذا ندب املـوظف للقيــام بعمـل وظيفتــه اأو للقيام بعمـل وظيفــة اأخـرى لـدى 

قرارا  املوظفني  �سوؤون  وحدة  تعد   ، للدولة  االإدارى  اجلهاز  وحدات  اإحدى 

التى  والوظيفة  الندب  مدة  املوظف  بيانات  اإىل  باالإ�سافة  يت�سمن  بالندب 

يتم ندبه للقيام باأعبائها ، وتخطر الوحدة التى انتدب املوظف اإليها بالقرار 

عقب �سدوره ، ويجب اإخالء طرف املوظف اإذا كان الندب فى اأوقات العمل 

الر�سمية فى اليوم التاىل على االأكرث من تاريخ اإخطار الوحدة بالقرار . 

املـــادة )83( : يجوز اإعارة املوظف املعني بغري طريق التعاقد بعد موافقته كتابة اإىل اإحدى 

وحدات اجلهاز االإدارى للدولة اأو ال�سركات التى ت�ساهم فيها احلكومة بن�سـبة 

ال تقـل عـن )25٪( من راأ�سمالها ، وكذلك اإىل احلكومات والهيئات واملنظمات 

العربيــة واالأجنبيــة ، وتكــون االإعارة ملــدة ال جتاوز اأربع �سنوات .

ن�سبة  من  اال�ستثناء  يقدرها  التى  احلاالت  فى  الهيئة  لرئي�ض  ويجوز 

امل�ساهمة امل�سار اإليها ومن مدة االإعارة مبا ال يجاوز اأربع �سنوات اأخرى.

وال يجوز اإعارة املوظف مرة اأخرى اإال بعد انق�ساء مدة ال تقل عن اأربع 

�سنوات على تاريخ انتهاء اإعارته اأو مدة ت�ساوى مدة اإعارته اإذا كانت اأقل 

من اأربع �سنوات .

املـــادة )84( : اإذا وافق املوظف كتابة على اإعارته اإىل اإحدى اجلهات املن�سو�ض عليها باملادة 

ال�سابقة ، تعد وحدة �سوؤون املوظفني قرارا باالإعارة يت�سمن بيانات املوظف 

ومدة االإعارة واجلهة التى تتم االإعارة اإليها ، على اأن يتم اإخطار هذه اجلهة 

بالقرار فور �سدوره .     



- 32 -

اجلريدة الر�سمية العدد )901(

املـــادة )85( : يكــــون راتــــب املوظــــف املعـــار وكافــــة م�ستحقاتـــــه علــى اجلهـــة املعــــار اإليهـــا . 

ويجوز فى حالة االإعارة اإىل اإحدى وحدات اجلهاز االإدارى للدولة االتفاق 

بني الوحدة املعار اإليها والهيئة على اأن تتحمل الهيئة راتب املوظف املعار 

وكافة م�ستحقاته التى كان يتقا�ساها منها ، كما يجوز منح املعار اإىل غري 

هذه الوحدات راتبا من الهيئة فى احلاالت التى يقدرها رئي�ض الهيئة . 

وي�ستحق املوظف املعار فى كل االأحوال ما قد يكون مقررا فى اجلهة املعار 

اإليها من ميزات مالية تغاير جن�ض ما يتقا�ساه من جهة عمله االأ�سلية 

اأو تزيد فى مقدارها عليه ،  وفى هذه احلالة تتحمل اجلهة املعار اإليها 

�سرف هذه امليزات اأو مقدار الزيادة فيها ، ويجوز االتفاق بني اجلهتني 

االإدارى  اجلهاز  وحدات  اإحدى  اإىل  االإعارة  كانت  اإذا  ذلك  خالف  على 

للدولة . 

املـــادة )86( : يجــوز عند ال�ســرورة �سغل وظيفة املعار بطريــق التعييــن اأو النــدب ب�سـرط 

املوظف عند عودته وظيفته  ي�سغل  اأن  ، على  �سنة  االإعارة عن  اأال تقل مدة 

االأ�سليـة اإذا كانت خالية اأو اأية وظيفة اأخرى معادلة لها اإذا مل تكن خالية .

املـــادة )87( : حت�سب مدة االإعارة �سمن مدة اخلدمة الفعلية وا�ستحقاق العالوة الدورية 

والرتقية ومنحة نهاية اخلدمة وغريها من ال�سوؤون الوظيفية .

املـــادة )88( : ي�سدر قرار النقل اأو الندب اأو االإعارة من رئي�ض الهيئة .

املـــادة )89( : يكـــون تكليــف املوظـــف باأعبـــاء وظيفـــة اأخـــرى داخــل الهيئــة اأو لدى اإحدى 

وحدات اجلهاز االإدارى للدولة مبوجب قرار من رئي�ض الهيئة ، على اأن يكون 

التكليف باأعباء وظيفة اأخرى لدى وحدة اأخرى من وحدات اجلهاز االإدارى 

للدولة بناء على طلب رئي�ض هذه الوحدة .

ويكون التكليف داخل الهيئة اأو خارجها فى احلاالت االآتية :

االأ�سلية  الوظيفة  اأعباء  اإىل  باالإ�سافة  اأخرى  وظيفة  باأعباء  القيام   - اأ 

بالهيئة فى اأوقات العمل الر�سمية .
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ب - القيام باأعباء وظيفة اأخرى  فى الهيئة فى غري اأوقات العمل الر�سمية 

باالإ�سافة اإىل اأعباء الوظيفة االأ�سلية .

االإدارى  اجلهاز  وحدات  اإحدى  لدى  اأخرى  وظيفة  باأعباء  القيام   - ج 

اإىل  باالإ�سافة  الر�سمية  غري  اأو  الر�سمية  العمل  اأوقات  فى  للدولة 

اأعباء الوظيفة االأ�سلية .

املـــادة )90( : ال يجوز التكليف باأعباء وظيفة اأخرى اإال اإذا توافرت ال�سروط االآتية :

اأ  - اأن تقت�سى م�سلحة العمل بالهيئة قيام املوظف باأعباء الوظيفتني .

ب - اأن يكون التكليف ب�سفة موؤقتة وللفرتة التى يتطلبها حتقيق م�سلحة 

العمل بالهيئة .

    ج  - اأال يرتتب على التكليف اإخالل بواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة االأ�سلية . 

 د  -  اأن مينح املوظف مكافاأة �سهرية ال تزيد على ).5٪( من راتبه االأ�سا�سى ،    

على اأن تتحمل الوحدة املكلف لديها هذه املكافاأة .   

الف�شل التا�شع

التدريب والبعثات واملنح الدرا�شية

املـــادة )91( :  الـتـدريــــــب واجـــــــب عـلــى جـمـيــــــع املوظـفـيـــــــن بـهــــــدف رفــــــع كـفـاءاتـهــــــم

الهيئة  على  ويتعني   ، عملهم  فى  واالإجناز  االأداء  مب�ستوى  واالرتقـــاء 

اإجراء التدريب داخل ال�سلطنة اأو خارجها للموظفني املعينني لديها بغري 

طريق التعاقد بجميع درجاتهم وم�ستوياتهم االإدارية والفنية والكتابية 

فى  التدريب  وبرامج  وخطط  العمل  ملتطلبات  وفقا  واحلرفية  واملهنية 

اإطار التنمية العامة وفى حدود االإمكانيات املتاحة .

املـــادة )92(  :  ت�ســع الهيئــة خطة �سنوية لتدريب موظفيهــا على اأ�س�ض ومعاييــر مدرو�سة 

، وتتوىل �سائر  وفقا ملا تقت�سيه برامج عملها اجلارية منها وامل�ستقبلية 

تق�سيمات الهيئة اإعداد م�سروعات التدريب اخلا�سة بها وفقا الحتياجاتها 

عند اإعداد م�سروعات املوازنة ال�سنوية للهيئة ، ويتم اعتماد خطة التدريب 

من قبل رئي�ض الهيئة ، وحتدد لها املخ�س�سات املالية الالزمة ، مع العمل 

على توفري خم�س�سات للتدريب عن طريق التعاون الدوىل مع اجلهات 

ذات العالقة . 
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املـــادة )93( : يتـــم اإيفاد املوظفيـــن للتدريــب وفقــا خلطــة التدريــب ال�سنويــة وي�سرتط 

فيمن ير�سح للتدريب ما ياأتى :

 اأ -  اأن يكون م�ستوفيا �سروط االلتحاق بالربنامج التدريبى .

 ب - اأن يجيد اللغة التى يتطلبها الربنامج التدريبى .

وتقوم وحدة �سوؤون املوظفني باإعداد قرار اإيفاد املوظف للتدريب يت�سمن 

مدته ومكانه وامل�ستحقات املالية املحددة للمتدرب . 

املـــادة )94( : تعتبــر الفتـــرة التــى يق�سـيـهـــا املوظـــف فــى التدريـــب فتـــرة عمـل يتمتـــع 

من  الوظيفة  هذه  تفر�سه  مبا  يلتزم  كما   ، وظيفته  مزايا  بجميع  فيها 

اإخالال  الهيئة  تقبله  عذر  دون  التدريب  عن  التخلف  ويعترب   ، واجبات 

بواجبات الوظيفة يلتزم املوظف ب�سببه بدفع جميع املبالغ التى مت اإنفاقها .

املـــادة )95( :  كـل مـوظــــف يــوفــد فـى بـعـثــة اأو مـنــحــــة درا�سـيــة فى مـجــــاالت اخت�ســـــا�ض 

الهيئة ، يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذى حتدده الهيئة وللمدة التى 

قانون  اأحكام  ال�ساأن  هذا  فى  وت�سرى   ، الدرا�سة  نظام  �سوء  فى  تقررها 

البعثات واملنح واالإعانات الدرا�سية .

املـــادة )96( : يـ�ســـدر رئيـــ�ض الهـيـئــة قــــرارا بـتــفـــرغ املوظـــف الـــــذى يــوفــــــد فـى بـعــثــــــة

ومدتها  املنحة  اأو  بالبعثة  الدرا�سة  م�ستوى  يت�سمن  درا�سية  منحة  اأو 

ومكانها واجلهة التى يوفد اإليها .

املـــادة )97( : يح�سل املوظف املوفد فى بعثة اأو منحة درا�سية على راتبه الكامل اأثناء 

مدة االإيفاد ، وحت�سب مدة االإيفاد �سمن مدة اخلدمة الفعلية وا�ستحقاق 

ال�سوؤون  من  وغريها  اخلدمة  نهاية  ومنحة  والرتقية  الدورية  العالوة 

الوظيفية .

ولرئي�ض الهيئة املوافقة على تفرغ املوظف للدرا�سة على نفقته اخلا�سة 

اإذا اقت�ست ذلك م�سلحة العمل ، وفى هذه احلالة يتمتع بذات االمتيازات 

ر�سوم  الهيئة  تتحمل  اأن  دون  املادة  هذه  من  االأوىل  بالفقرة  املذكورة 

الدرا�سة .
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املـــادة )98( : يجوز بقرار من رئي�ض الهيئة اإحلاق املوظفني املعينني بغري طريق التعاقد 

للدرا�سة داخل ال�سلطنة فى الفرتة امل�سائية باإحدى اجلامعات اأو الكليات 

اأو املعاهد املعرتف بها من قبل اجلهات املخت�سة وذلك لتاأهيلهم فى اأحد 

اأن  على   ، العمل  م�سلحة  تقت�سيها  التى  واملهنية  العلمية  التخ�س�سات 

اأو املدة التى  تتحمل الهيئة الر�سوم الدرا�سية عن املدة املحددة للدرا�سة 

ي�ساويها  ما  اأو  واحدة  درا�سية  �سنة  ر�سوم  على  يزيد  ال  اإليها ومبا  متدد 

بنظام ال�ساعات املعتمدة فى حالة متديد الدرا�سة . 

واإذا مل يح�سل املوظف على ال�سهادة التى اأحلق بالدرا�سة للح�سول عليها  ،  

التزم برد ما حتملته الهيئة من ر�سوم ، ولرئي�ض الهيئة االإعفاء من هذا 

االلتزام بعد موافقة وزارة املالية .

املـــادة )99( : يجــــوز بقـــرار مـن رئيـــ�ض الهـيـئــة حتمــل الر�ســوم الدرا�سيــة اأو جزء منها 

عن املوظف الدار�ض على نفقته اخلا�سة ب�سرط توافر ال�سوابط االآتية :

1 - اأن ال يقل تقدير تقومي اأدائه الوظيفى عن مرتبة ) جيد جدا ( فى 

ال�سنة االأخرية .

2 - اأن ال يقل معدله الدرا�سى عن مرتبة ) جيد ( .

3 - اأن تكون الدرا�سة فى جماالت اخت�سا�ض الهيئة . 

املــادة )100( : يــجــوز عنــــد ال�ســــرورة �ســغـــــل وظـيـفــــة املوظف فى حالة اإيفاده فى بعثـة

اأو منحـة درا�سية اأو للتدريب بطريق الندب ب�سرط اأال تقل مدة االإيفاد عن �سنة . 

الف�شل العا�شر

مواعيد العمل واالإجازات

املــادة )101( : ي�ســدر رئيـــ�ض الهيئـــة قـــرارا مبواعيـــد بــدء وانتهـــاء الـدوام فى �سـوء عدد 

ملقت�سيات  وفقا   ، الوزراء  جمل�ض  يحددها  التى  الر�سمية  العمل  �ساعات 

العمل لدى بع�ض تق�سيمات الهيئة .  

املــادة )102( : اليجــوز للموظــف اأن ينقـطــع عن عـملــه اإال الإجــازة يـ�سـتـحـقـهــا فى حــدود 

االإجازات املقررة مبقت�سى هذه الالئحة .
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املــادة )103( : ي�ستحق املوظف �سنويا اإجازة اعتيادية براتب كامل على النحو االآتى :

اأ - ) 48 ( يوما ل�ساغلى وظائف الدرجات من  ) اأ ( حتى ) اخلام�سة ( .

ب - ) 38 ( يومـــــا ل�ساغلــــى وظائـــــف الدرجــــــات مــن ) ال�ساد�ســـــة ( حتى 

) الثامنة ( .

ج - )30( يوما ل�ساغلى باقى الوظائف .

املــادة )104( : يتمتـع املوظــف باالإجازة امل�ستحقة له ح�سب مقت�سيات م�سلحة العمل ، 

وال يجوز له القيام باإجازة اعتيادية قبل انق�ساء �ستة اأ�سهر على االأقل 

من تاريخ التحاقه بالعمل ، ويجوز له القيام باإجازة اعتيادية على اأ�سا�ض 

ال�سنوية  االإجازة  اأيام  لعدد  وفقا  �سهر  كل  فى  بها  له  امل�سموح  االأيام  عدد 

املقررة .

اعتياديــة  باإجـازة  �سنويا  املوظــف  اأن يتمتــع  االأحــوال يجــب  وفى جميــع 

املدة  تكون  اأن  على  ال�سنوى  اال�ستحقاق  من   )٪75( عن  مدتها  تقل  ال 

مت�سلة ما مل تقت�ض م�سلحة العمــل غــري ذلك الأ�سباب يقدرها رئي�ض 

املتبقية من هــذه  املدد  اأن يجاوز ر�سيد املوظف من  ، وال يجوز  الهيئة 

االإجازة ا�ستحقاق ثالث �سنوات اإال فى حـــالة تاأجيـــل اأو تق�سري االإجازة 

اأو قطعها ل�سرورة اأو الأ�سباب تقت�سيها م�سلحــة العمــل ، على اأن يتمتع 

من  الحق  وقت  فى  االأحوال  ح�سب  منها  تبقى  ما  اأو  باالإجازة  املوظف 

نف�ض العام اأو العام الذى يليه .

ويجوز لرئي�ض الهيئة اأو من يفو�سه بناء على تو�سية  الرئي�ض املبا�سر 

للموظف عدم منحه اإجازته االعتيادية اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، 

على اأن يعو�ض عنها نقدا على اأ�سا�ض الراتب الذى يتقا�ساه .

ويجوز مبوافقة رئي�ض الهيئة اأو من يفو�سه ومل�سلحة العمل قطع اإجازة 

املوظف على اأن يتمتع فيما تبقى منها فى وقت الحق اأو يعو�ض نقدا عن 

هذه املدة اأو ت�ساف اإىل ر�سيد اإجازته .
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املــادة )105( : للموظف اأن يح�سل على اإجازة من ر�سيد اإجازاته االعتيادية باالإ�سافة 

اإىل ما ي�ستحقه منها عن ال�سنة اجلارية حتى تاريخ قيامه باالإجازة مبا 

ال يجاوز خم�سة و�سبعني يوما فى ال�سنة ومبا ال يوؤثر على �سري العمل 

فى الهيئة .

املــادة )106(  : تـحـ�ســــب اأر�ســـــدة املوظـفـيـــــن مـن اإجـازاتـهــــم االعـتياديــــة عـن كـل �سنــــة ،

وتعد وحدة �سوؤون املوظفني برناجما زمنيا للقيام باالإجازات االعتيادية 

بعد الرجوع اإىل تق�سيمات الهيئة .

املــادة )107(  : على املوظف اأن يقدم طلبا باالإجازة االعتيادية قبل التاريخ الذى يحدده 

للقيام بها بوقت كاف ، وعلى الرئي�ض املبا�سر اأن يحيل هذا الطلب اإىل 

وحدة �سوؤون املوظفني لالإفادة عن مدى ا�ستحقاق املوظف ملدة االإجازة 

وموافقة  امل�ستحقة  االإجازة  مدة  حتديد  بعد  الطلب  ويرفع   ، املطلوبة 

من  اأو  الهيئة  رئي�ض  قبل  من  لالعتماد  منحها  على  املبا�سر  الرئي�ض 

يفو�سه . 

وي�سرف للموظف راتبه وبدالته عن مدة االإجازة . 

املــادة )108(  : على املوظــف الذى �سرح له باإجــازة اعتياديــة اأن يحرر قبل قيامه بها ما 

يفيد تاريخ بدء االإجازة وانتهائها وعنوانه خالل هذه الفرتة وذلك على 

النموذج املعد لذلك .

ويجب على املوظف عند عودته من االإجازة اإخطار وحدة �سوؤون املوظفني 

مبا يفيد ذلك .

املــادة )109( : اإذا طلب املوظف متديد اإجازته االعتيادية ، وجب عليه اأن يخطر رئي�سه 

املبا�سر كتابة خالل االأ�سبوع االأخري من االإجازة بحد اأق�سى ، فاإذا متت 

املوافقة على طلبه ح�سبت املدة اجلديدة من اأول يوم عمل تال لالإجازة 

التى متتع بها ، واإذا مت اإبالغه بعدم املوافقة وجب عليه العودة اإىل عمله 

فى اليوم املحدد لرجوعه من االإجازة . 
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املــادة )110(  : اإذا انقطـع املوظف عن عمله لغري اإجازة ي�ستحقها ، ح�سبت مدة الغياب 

من اإجازته االعتيادية اإذا كان له ر�سيد منها واإال حرم من راتبه الكامل 

عن مدة غيابه ، وذلك دون اإخالل بامل�ساءلة االإدارية اإذا مل يقدم املوظف 

عذرا اأو قدم عذرا غري مقبول .

املــادة )111(  : للموظف احلق فى اإجازة براتب كامل عن اأيام االإجازة االأ�سبوعية واإجازات 

االأعياد واملنا�سبات الر�سمية .

املــادة )112( : اإذا اقت�ســت م�سلحــة العمـــل عــدم متتـــع املوظـــف باالإجـــازة االأ�سبوعيـــة 

اأو اإجازات االأعياد اأو املنا�سبات الر�سمية وجب تعوي�سه عنها باأيام راحة 

راتبه  من  يومني  راتب  مقداره  نقدى  ببدل  اأو  الحـق  وقت  فى  بديلة 

الكامل عن كل يوم �سريطة اأن يكون قيامه بالعمل خاللها بتكليف من 

رئي�ض الهيئة اأو من يفو�سه .        

املــادة )113( : ال ي�ستحق املوظف اإجازة اعتيادية عن املدد االآتية :

اأ - املدة التى يكون فيها متفرغا لبعثة اأو منحة درا�سية اأو دورة تدريبية 

اإذا زادت املدة على  ت�سعة اأ�سهر .

ب - املدة التى يق�سيها فى اإجازة درا�سية اأو اإجازة خا�سة بدون راتب .

ج - مدة االإعارة اإىل غري وحدات اجلهاز االإدارى للدولة .

د - مدة الوقف عن العمل التى تزيد على ثالثة اأ�سهر اإذا ق�سى باإدانته .

هـ - مدة تنفيذ عقوبة ال�سجن .

املــادة )114( : ي�سرف للموظف الذى تنتهى خدمته الأى �سبب من االأ�سباب بدل نقدى 

خدمته  انتهاء  تاريخ  حتى  له  امل�ستحقة  االعتيادية  اإجازاته  ر�سيـد  عن 

بحد اأق�سى ا�ستحقاق �سنتني ، فاإذا كان عدم ح�سوله عليها راجعا مل�سلحة 

العمل ي�سرف له البدل النقدى عن كامل ر�سيده على اأ�سا�ض ما يتقا�ساه 

من راتب كامل عند تركه اخلدمة .
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املــادة )115( : ي�ستحــق املوظــف فى حالــة املر�ض اإجــازة متنــح بقــرار من اجلهة الطبية 

املخت�سة على النحو االآتى :

اأ - اإجازة براتب كامل ملدة ال تزيد على �سبعة اأيام فى املرة الواحدة .

على    تزيد  ملدة  اإجازة  املوظف  منح  ت�ستوجب  التى  املر�ض  حالة  فى   - ب   

�سبعة اأيام ، تكون االإجازة فى احلدود االآتية :

 1- �ستة اأ�سهر براتب كامل .

 2- �ستة اأ�سهر بثالثة اأرباع الراتب وكامل البدالت .  

�سنوات حت�سب من  املر�سية كل خم�ض  االإجازة  النوع من  وي�ستحق ذلك 

تاريخ اأول اإجازة مر�سية تزيد على �سبعة اأيام ، واإذا كانت االإجازة املر�سية 

ال�سنوات  التقيد مبدة  اإ�سابة عمل فتمنح براتب كامل ودون  ناجتة عن 

اخلم�ض .

واإذا انتهت االإجازة املر�سية املن�سو�ض عليها فى البند )ب( من هذه املادة 

دون اأن ي�سفى املوظف ، عر�ض اأمره على اجلهة الطبية املخت�سة لتقرر 

اإمكانية اأن ي�سند اإليه من العمل ما ينا�سب حالته ، فاإذا قررت عدم اإمكان 

ذلك منح اإجازة بن�سف الراتب ون�سف البدالت للمدة التى حتددها ما مل 

تقرر عدم لياقته ال�سحية .

املــادة )116( : ا�ستثنـــاء مــن حكـــم الفقـــرة االأخيـــرة من املـــادة ال�سابقــة ، مينــح املوظف 

املري�ض باأحد االأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�سية التى ي�سدر بتحديدها قرار 

من جمل�ض اخلدمة املدنية اإجازة مر�سية بن�سف الراتب وكامل البدالت 

اإىل اأن ي�سفى اأو ت�ستقر حالته ا�ستقرارا ميكنه من القيام بعمله اأو بعمل 

اأو تثبت عدم   ، ينا�سب حالته وفقا ملا تو�سى به اجلهة الطبية املخت�سة 

لياقته �سحيا بعجزه عن القيام باأى من ذلك بقرار من هذه اجلهة .
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املــادة )117( : للموظف فى حالة املر�ض احلق فى اال�ستفادة من االإجازة االعتيادية اإذا 

كان له ر�سيد منها ، �سواء كان ذلك خالل مدة االإجازة املر�سية اأو عند 

انتهائها . 

وال يعتد باالإجازة املر�سية للموظف اإذا وقعت كلها اأثناء اأية اإجازة اأخرى 

االإجازة  نهاية  فى  املر�سية  االإجازة  من  جزء  وقع  واإذا   ، بها  له  م�سرح 

امل�سرح بها اعتربت املدة التى تزيد على تلك االإجازة اإجازة مر�سية .

االعتيادية  باالإجازة  قيامه  قبل  مر�سية  اإجازة  املوظف  ا�ستحق  اإذا  اأما 

امل�سرح بها ، اأجل قيامه بهذه االإجازة اإىل وقت اآخر ما مل يطلب القيام بها .

املــادة )118( :  يكـــون عـــالج املوظـــف ومـنـحـــه اإجـــازة مـر�سيـــة عـن طريـــــق امل�ست�سفيــــات  

واملجمعات واملراكز ال�سحية احلكومية ، وعلى املوظف اأن يتبع ما ياأتى : 

اأ - اأن يخطر الهيئة مبر�سه قبل اأن يتوجه اإىل العالج اإن كان ذلك فى 

اأوقات العمل الر�سمية .

ب - اأن يقدم فى حالة منحه اإجازة مر�سية ما يفيد ذلك .

اأو  اإذا منحت من اإحدى امل�ست�سفيات  ويعتد بكامل مدة االإجازة املر�سية 

اخلا�سة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اأو  احلكومية  ال�سحية  املراكز  اأو  املجمعات 

التى ي�سدر بتحديدها قرار من وزير ال�سحة ، فاإذا منحت من موؤ�س�سة 

غري مدرجة �سمن املوؤ�س�سات التى يحددها هذا القرار اأعتد مبا ال يزيد 

على ثالثة اأيام .

اجلهة  من  معتمدة   - االأحوال  جميع  فى   - االإجازة   تكون  اأن  ويتعني 

الطبية املخت�سة .

املــادة )119( : يعتـــد باالإجـــازة املر�سيـــة التـى متنـــح للموظــف فـى حالــة مر�ســه خـــارج 

له  منحت  التى  االإجازة  ومبدة  مبر�سه  الهيئة  يبلغ  اأن  على  ال�سلطنة 

وال�سهادة الطبية التى تفيد ذلك عند عودته . 

اأن تكون معتمدة من اجلهة الطبية  ال�سهادة  وي�سرتط لالعتداد بهذه 

�سفارة  من  عليها  وم�سدقا  املوظف  فيه  عولج  الذى  بالبلد  الر�سمية 

ال�سحة  وزارة  ، ومعتمدة من  البلد  بهذا  �سفارة  لها  كان  اإذا   ، ال�سلطنة 

بال�سلطنة . 
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املــادة )120( : يكـــــون عــــالج املوظـــــف خـــــارج ال�سلطنــــة اأو تقـويـــــم اأو تركيـــــب االأ�سنــان 

اأو منح مقابل للنظارات الطبية وما فى حكمها  اأو االأطراف ال�سناعية 

وفقا الأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .

املــادة )121( : يجــــوز منــــح املوظــــف اإجــــازة خا�ســــة براتــــب كامــــل ملــــدة خم�ســــة ع�ســـر 

يومــا ملرافقة مري�ض للعالج خارج ال�سلطنة ، كما يجوز منحها ملرافقة 

مري�ض للعالج داخل ال�سلطنة اإذا قررت اجلهة الطبية املخت�سة �سرورة 

ذلك ، فاإذا جاوز العالج املدة املذكورة كان لرئي�ض الهيئة مد االإجازة ملدة 

ال تزيد على ثالثني يوما اأخرى .

كان  اإن  اعتيادية  اإجازة  الزائدة  املدة  ، ح�سبت  ذلك  على  املدة  زادت  واإذا 

للموظف ر�سيدا منها واإال اعتربت اإجازة بدون راتب .

املــادة )122( : يكــون منح املوظف اإجازة خا�سة ملرافقة مري�ض للعالج وفقا لل�سروط 

االآتية :

اأ -  اأن يثبت مر�ض ال�سخ�ض املراد مرافقته .

اإذا  امل�ست�سفى  ترقيده فى  املراد مرافقته  تقت�سى ظروف مر�ض  اأن   - ب 

الطبية  اجلهة  تقرره  ما  على  بناء  ال�سلطنة  داخل  املرافقة  كانت 

املخت�سة .

اأو  اأو قريبا له من الدرجة االأوىل  اأن يكون املوظف زوجا للمري�ض  ج - 

، وي�ستثنى من  اأن يثبت ذلك مب�ستند ر�سمى  ، على  الثانية  الدرجة 

ذلك حالة املرافقة للعالج من اإ�سابة عمل .

د -ال ي�سرتط فى حالة مرافقة املري�ض للعالج خارج ال�سلطنة اأن يكون 

املوظف زوجا للمري�ض اأو قريبا له اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك وفقا 

ملا تقدره الهيئة .

هـ - اأال يزيد عدد املرافقة على ثالث مرات فى ال�سنة .

وفى جميع االأحوال يجب على املوظف اأن يقدم عقب عودته اإىل الهيئة 

�سهادة من اجلهة التى تولت عالج املري�ض تثبت مرافقته ، على اأن تكون 

باخلارج وم�سدقا  العالج  كان  اإذا  الر�سمية  الطبية  معتمدة من اجلهة 

عليها من �سفارة ال�سلطنة ، اإذا كان لها �سفارة فى البلد الذى مت العالج به . 
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املــادة )123( : ي�ستحق املوظــف ل�سبــب طارئ يقــدره رئيــ�ض الهيئــة اأو من يفو�سـه اإجازة 

براتب كامل ملدة خم�سة اأيام فى ال�سنة .

ويجوز منح املوظف ما ال يجاوز خم�سة اأيام اأخرى لعذر خارج عن اإرادته 

يقدره رئي�ض الهيئة . 

وعلى املوظف اإذا تغيب عن عمله ل�سبب طارئ اأن يقدم فور عودته طلبا 

اإىل رئي�سه املبا�سر ، اإن مل ي�ستطع االإبالغ فور تغيبه ، يبني فيه ال�سبب 

الذى ا�سطره اإىل الغياب عن العمل .

وعلى الرئي�ض املبا�سر عر�ض ذلك على رئي�ض الهيئة اأو من يفو�سه ، فاإن 

رف�ض طلبه ح�سبت مدة الغياب من االإجازة االعتيادية للموظف اإذا كان 

له ر�سيد منها واإال اعتربت اإجازة بدون راتب .

املــادة )124( : ي�ستحــق املوظــف اإجازة خا�ســة براتب كامـل الأداء فري�سـة احلـج اإلـى بيـت 

االإجازة مرة  ، ومتنح هذه  يوما  تزيد على ع�سرين  ملدة ال  اللـه احلرام 

واحدة طوال مدة خدمته فى احلكومة .

وفى حالة جتاوز املوظف تلك املدة حت�سب املدة الزائدة اإجازة اعتيادية اإن 

كان له ر�سيد منها ، واإال اعتربت اإجازة بدون راتب .

املــادة )125( : ت�ستحـــق املوظفــة التى يتوفى عنهــا زوجها اإجازة خا�سة للـعدة املن�سـو�ض 

عليها فى قانون االأحوال ال�سخ�سية براتب كامل على النحو االآتى :

اأ - اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأيام من تاريخ الوفاة للموظفة غري احلامل .

ب - من تاريخ الوفاة اإىل تاريخ الو�سع للموظفة احلامل .

واإذا وقعت اإجازة العدة خالل اإجازة اعتيادية احتفظت املوظفة بر�سيدها 

من هذه االإجازة بالفرتة التى تتخللها اإجازة العدة .

املــادة )126( : متنــح املوظـفة اإجــازة خا�سة لتغطية فرتة ما قبل الوالدة وبعدها وذلك 

ملدة خم�سني يوما براتب كامـل ومبا ال يزيد على خم�ض مرات طوال مدة 

اخلدمة فى احلكومة .
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املــادة )127( : متنـــح املوظفـــة اإجـــازة خا�ســة بــدون راتــب ملدة ال تزيد على �سنة لرعاية 

طفلها ، وي�سرتط ملنح هذه االإجازة اأن تتقدم بطلب احل�سول عليها خالل 

�سنة من تاريخ انتهاء اإجازة الوالدة واأال تكون معينة بعقد موؤقت .

املــادة )128(  : يـ�سـتـحــق املوظــف الـذى اجتــاز فتــرة االخـتـبــار اإجـازة خا�ســة بـدون راتـب 

اأو  تدريبيــة  دورة  اأو  درا�سـية  منحة  اأو  بعثة  فى  اأوفد  اإذا  زوجه  ملرافقة 

اإجازة درا�ســية اأو انتــدب اأو اأعري اأو نقل خارج ال�سلطنة ، وي�سرتط ملنح 

هذه االإجازة اأال يكون املوظف معينا بطريق التعاقد ، واأال تقل مدتها عن 

�ستة اأ�سهر واأن يتقدم بطلب احل�سول عليها قبل �سهر من التاريخ الذى 

يحدده للقيام بها .

بعد  اإال  اأخرى  اأو مدد  ملدة  االإجازة  وال يجوز طلب احل�سول على هذه 

انق�ساء مدة فى العمل م�ساوية ملدة اآخر اإجازة ح�سل عليها املوظف وفق 

هذه املادة .

املــادة )129( : مينـح املوظـف الذى يختار للم�ساركة فى االأن�سطة الريا�سية اأو الثقافية 

داخل اأو خارج ال�سلطنة اأو فى االحتفاالت الر�سمية اإجازة خا�سة براتب 

كامل طبقا الأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية .

املــادة )130( : يجوز الأ�سباب يقدرها رئي�ض الهيئة منح املوظف اإجازة خا�سة بدون راتب 

طوال  �سنوات  اأربع  اأق�سى  بحد  للتجديد  قابلة  �سنة  على  تزيد  ال  ملدة 

مدة خدمته ، وي�سرتط ملنح هذه االإجازة اأال يكون املوظف معينا بطريق 

التعاقد ما مل تقت�ض م�سلحة العمل منحه االإجازة املذكورة .

املــادة )131( : يجوز عند ال�سرورة �سغل وظيفة املوظف الذى منح اإجازة خا�سة بدون 

 ، اأال تقل مدة االإجازة عن �سنة  الندب ب�سرط  اأو  التعيني  راتب بطريق 

على اأن ي�سغل املوظف عند عودته وظيفته االأ�سلية اإذا كانت خالية ، فاإذا 

مل تكن خالية �سغل اأية وظيفة اأخرى معادلة لها ، وحت�سب مدة االإجازة 

�سمن مدة اخلدمة الفعلية وا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية .
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املــادة )132( : يجــوز بقــرار مـن رئيــ�ض الهيئــة مـنـح املوظـف املعني بغري طريق التعاقد 

الذى يرغب فى الدرا�سة على نفقته اخلا�سة اإجازة درا�سية براتب كامل 

للح�سول على املوؤهالت العلمية التالية اأو ما يعادلها :

1 - درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه .

2 - درجة البكالوريو�ض .

3 - دبلوم ملدة ال تقل عن �سنة بعد درجة البكالوريو�ض .

4 - دبلوم ملدة ال تقل عن �سنتني بعد اإمتام �سهادة دبلوم التعليم العام .

املــادة )133( : ي�ستــرط ملنــح املوظــف اإجــازة للدرا�ســة على نفقتــه اخلا�سة وفقا للمادة 

ال�سابقة ما ياأتى :

1 - اأال يكون معينا بعقد موؤقت .

2 - اأن يكون مقيدا فى اإحدى اجلامعات اأو الكليات اأو املعاهد املعرتف بها 

من اجلهات املخت�سة بال�سلطنة .

3 - اأن يقدم رفق طلب االإجازة اإفادة بقيده وباملدة املقررة للح�سول على 

املوؤهل العلمى ، على اأن يكون هذا املوؤهل من بني املوؤهالت املحددة فى 

املادة ال�سابقة اأو ما يعادلها .

4 - اأن يكون قد اأم�سى فى اخلدمة مدة ال تقل عن �سنة .

5 - اأن يكون تقرير تقومي اأداءه الوظيفى احلا�سل عليه قبل طلب االإجازة 

مبرتبة جيد على االأقل .

6 - اأن تكون الدرا�سة فى اإحدى التخ�س�سات التى حتتاج اإليها الهيئة .

7  - اأال تتجاوز مدة االإجازة املدة الكلية املحددة لالنتهاء من الدرا�سة .

8  - اأال متنح االإجازة للح�سول على ذات املوؤهل اإال مرة واحدة طوال مدة 

خدمة املوظف .

9  - اأال تكون االإجازة قد �سبق منحها من اأى من وحدات اجلهاز االإدارى 

للدولة اإبان عمل املوظف لديها ثم األغى القرار ال�سادر مبنحها الأحد 

عدا  الالئحة  هذه  من   )134( املادة  فى  عليها  املن�سو�ض  االأ�سباب 

ال�سبب املبني فى البند )6( منها .
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املن�ســو�ض  الدرا�سـيــة  االإجــازة  مبـنح  ال�ســـادر  القــرار  تلغــى  اأن  للهيئــة   :  )134( املــادة 

عليهــا فى املادة ) 132 ( من هذه الالئحة فى احلاالت االآتية :

1  - اإذا ر�سب املوظف �سنتني درا�سيتني اأو ما ي�ساويهما بنظام ال�ساعات 

املعتمدة .

2 - اإذا انق�ست املدة الكلية املحددة لالنتهاء من الدرا�سة دون احل�سول 

على املوؤهل العلمى .

بلد  قوانني  اأو  ال�سلطنة  قوانني  ن�ساطا حتظره  مار�ض  اأو  با�سر  اإذا   -  3

الدرا�سة وا�ستمر فى ذلك وفقا ملا تفيد به جهات االإ�سراف رغم اإنذاره 

مبعرفة الهيئة .

4 - اإذا قام بتغيري اجلامعة اأو بلد الدرا�سة اأو نوع التخ�س�ض دون موافقة 

الهيئة .

5 - اإذا ثبت ا�ستمرار تخلفه عن الدرا�سة دون عذر مقبول وفقا ملا تفيد 

به جهات االإ�سراف رغم اإنذاره مبعرفة الهيئة .

اأو اجتماعية متنعه  اإذا طلب املوظف اإلغاء االإجازة لظروف �سحية   - 6

من اال�ستمرار فى الدرا�سة واأثبت ذلك للهيئة .

املــادة )135( : ا�ستثنـــاء من املـــادة ال�سابقـــة يجـــوز متديــد االإجازة الدرا�سـية فى احلاالت 

االآتية :

1 - اإذا كان ر�سوب املوظف فى ال�سنة النهائية ي�سمح با�ستمرار االنتظام 

فيها ، على اأن يكون متديد االإجازة ل�سنة درا�سية واحدة اأو ما ي�ساويها 

بنظام ال�ساعات املعتمدة .

اأما اإذا كان نظام الدرا�سة ال ي�سمح اإال بدخول االمتحان دون ا�ستمرار 

وفقــا  فقــط  االمتحــان  الأداء  اإجــازة  املوظــف  منــح   ، فيهــا  االنتظــام 

للمادة )137( من هذه الالئحة مع عدم االإخالل بحكم البند ) 3 ( 

من هذه املادة ، واأال متنح هذه االإجازة بكامل الراتب اإال مرة واحدة .

ومينح املوظف اإجازة الأداء االمتحان وفقا للفقرة ال�سابقة ولو كانت 

املدة الكلية املقررة للح�سول على املوؤهل العلمى الذى ر�سب فيه �سنة 

واحدة اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .
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اإليها فى البند )2( من املادة ال�سابقة  اإذا انق�ست املدة الكلية امل�سار   - 2

وكانت املدة الباقية للح�سول على املوؤهل العلمى �سنة درا�سية واحدة 

اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة ، على اأن يكون متديد االإجازة 

مبا ال يتجاوز هذه املدة .

3 - اإذا كان احل�سول على املوؤهل اجلامعى ي�ستلزم متديد االإجازة الدرا�سية 

�سنة درا�سية واحدة اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .

4 - اإذا وافقت الهيئة على تغيري اجلامعة اأو بلد الدرا�سة اأو نوع التخ�س�ض ، 

اأو ما  درا�سية واحدة  ل�سنة  تبعا لذلك  االإجازة  اأن يكون متديد  على 

ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .  

وي�سرتط ملوافقة الهيئة على تغيري اأى من ذلك اأال يكون قد انق�سى من 

الدرا�سة اإال �سنة واحدة اأو ما ي�ساويها بنظام ال�ساعات املعتمدة .  

املادة )136( : ا�ستثنـــاء من حكـــم البند )8( من املادة )133( من هذه الالئحة يجوز 

منح املوظف االإجازة الدرا�سية ملرة اأخرى اإذا األغى القرار ال�سادر مبنحها 

لل�سبب املن�سو�ض عليه فى البند )6( من املادة )134( من هذه الالئحة 

وذلك للح�سول على ذات املوؤهل اأو على موؤهل اآخر .

املــادة )137( : ي�ستحـــق املوظـــف اإجـــازة براتــب كامــل الأداء االمتحان مبا ال يجاوز املدة 

الالزمة لذلك ، وي�سرتط ملنح هذه االإجازة ما ياأتى :

1 - اأن يكون مقيدا فى اإحدى اجلامعات اأو الكليات اأو املعاهد املعرتف بها 

من اجلهات املخت�سة بال�سلطنة .

2 - اأن يقدم رفق طلب االإجازة اإفادة بقيده وباملدة املقررة الأداء االمتحان .

داخل  كان  اإذا  االمتحان  الأداء  املقررة  املدة  االإجازة  مدة  تتجاوز  اأال   -  3

بدء  موعد  قبل  اأيام  ثالثة  اإليها  م�سافا  تتجاوزها  واأال   ، ال�سلطنة 

االمتحان ويومان عقب انتهائه اإذا كان االمتحان خارج ال�سلطنة على 

اأن يدخل فى ح�ساب االأيام امل�سافة يوما االإجازة االأ�سبوعية .                     

وعلى املوظف اأن يقدم اإىل الهيئة ما يفيد اأداء امتحانات ال�سنة الدرا�سية 

واإال وجب م�ساءلته اإداريا .   
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املــادة )138( : كـــل موظــــــف يتـــم اإلـحـاقـــــه بالـدرا�ســــــة داخــــل ال�سـلـطـنــــــة وفــقــــا الأحكــــام 

للمادة  وفقا  االمتحان  اإجازة  ي�ستحق  الالئحة  هذه  من   )98( املــــــادة 

ال�سابقة . 

املــادة )139( : ت�ساف اأيام اإجازات االأعياد واملنا�سبات اأو االإجازات الر�سمية االأخرى التى 

متى  االعتيادية  االإجازات  ر�سيد  اإىل  بالدولة  املخت�سة  اجلهات  تعلنها 

وقعت االإجازات املذكورة فى اأول االإجازة االعتيادية امل�سرح بها للموظف 

اأو فى و�سطها اأو فى نهايتها ، وال تدخل االإجازة االأ�سبوعية �سمن االإجازات 

امل�سار اإليها . 

التى  االأخرى  الر�سمية  واملنا�سبات واالإجازات  االأعياد  اإجازات  املــادة )140( : ال حت�سب 

مدة  �سمن  االأ�سبوعية  العطالت  عدا  بالدولة  املخت�سة  اجلهات  تعلنها 

اأو  الغياب  مدة  العطالت  هذه  تو�سطت  ولو  العمل  عن  املوظف  غياب 

اأعقبتها . 

املــادة )141( : متنح االإجازات باأنواعها ، عدا االإجازة املر�سية ، مبوافقة رئي�ض الهيئة 

بناء على طلب املوظف ، ويجوز لرئي�ض الهيئة التفوي�ض فى االخت�سا�ض 

مبنح بع�ض االأنواع من االإجازات . 

الف�شل احلادى ع�شر

اإ�شابات العمل

املــادة )142( : يطبـــق قانـــون اخلدمـــة املدنيـــة والئحته التنفيذية فى �ساأن كل ما يتعلق 

اإثباتها وما يرتتب عليها  باإ�سابات العمل من حيث تعريفها واإجراءات 

من حقوق للم�ساب وغريها من اأحكام . 

الف�شل الثانى ع�شر

واجبات املوظفني واالأعمال املحظورة عليهم

املواطنني حتقيقا  بها هدفها خدمة  للقائمني  تكليف  العامة  الوظائف  املــادة )143( : 

الالئحة  هذه  اأحكام  مراعاة  املوظف  على  ويجب   ، العامة  للم�سلحة 

وغريها من القوانني واللوائح ، ويجب عليه ب�سفة خا�سة :

اأ - اأن يقوم بنف�سه بالعمل املخت�ض به ، واأن يوؤديه بدقة واأمانة . 
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امل�سلك  ت�سرفاته  فى  ي�سلك  واأن   ، الوظيفة  كرامة  على  يحافظ  اأن   - ب 

الالئق بها . 

ج - اأن يحافظ على االنتظام فى العمل ، وااللتزام مبواعيده الر�سمية ، 

واأن يخ�س�ض وقت العمل الر�سمى الأداء واجباته الوظيفية على اأن 

ي�سع رئي�ض الهيئة القواعد التى تكفل ذلك . 

د - اأن ينفذ كل ما ي�سدر اإليه من اأوامر بدقة واأمانة ، وذلك فى حدود 

القوانني واللوائح والنظم املعمول بها . 

ويتحمل كل رئي�ض مبا�سر م�سوؤولية االأوامر التى ت�سدر منه ، كما يكون 

م�سوؤوال عن �سري العمل فى حدود اخت�سا�سه .                       

يوجبه  وما  االأمانة  تفر�سه  مبا  الدولة  اأموال  اإنفاق  فى  يتقيد  اأن   - هـ 

احلر�ض عليها . 

و - اأن يحافظ على اأموال وممتلكات الهيئة . 

املــادة )144( : يحظر على املوظف االآتى :

اأ - اجلمع بني وظيفته واأية وظيفة اأخرى باجلهاز االإدارى للدولة اإال اإذا   

اأخرى ب�سفة موؤقتة  باأعباء وظيفة  تكليفه  العامة  امل�سلحة  اقت�ست 

مبقابل .  

ب -  اإف�ساء االأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته اإذا كانت �سرية بطبيعتها 

اأو مبقت�سى تعليمات ت�سدر بذلك ، وي�ستمر هذا احلظر قائما بعد 

بوثائق  االحتفاظ  املوظف  على  ومينع   ، الوظيفية  العالقة  انتهاء 

الهيئة اأو بن�سخ منها . 

ج - القيام اأو اال�سرتاك فى ترويج االأقاويل الكاذبة واالإ�ساعات التى مت�ض 

اأجهزة الدولة واأداءها لواجباتها . 

اأو بيانات تت�سل باأعمال وظيفته  اأو معلومات  د - االإف�ساء باأى ت�سريح 

عن   طريق ال�سحف اأو غريها من طرق الن�سر اإال اإذا كان م�سرحا له 

بذلك من رئي�ض الهيئة . 
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عليه  يرتتب  مبا  غريها  اأو  ال�سحف  فى  بت�سريح  االإدالء  اأو  الن�سر   - هـ 

االإ�سرار بامل�سلحة العامة للدولة ، وعلى االأخ�ض ما ياأتى :

1 - عرقلة تنفيذ اأية خطة حكومية . 

2 - اإ�ساءة العالقات بني احلكومة وحكومة اأية دولة اأخرى . 

3 - اإ�ساءة العالقات بني املواطنني . 

و - االإهمال اأو التق�سري الذى يرتتب عليه �سياع حق من احلقوق املالية 

للدولة .

ز - القيام باأى ن�ساط �سيا�سى حمظور . 

ح - تنظيم اأو اال�سرتاك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون

       اإذن من رئي�ض الهيئة . 

ط - ا�ستغالل وظيفته لتحقيق اأغرا�ض �سخ�سية . 

ى - تقدمي اأية �سكوى كيدية �سد اأحد من زمالئه اأو روؤ�سائه اأو �سد اأحد 

امل�سوؤولني �سواء فى الهيئة اأو فى وحدة اأخرى . 

تاأثري على  اأى نوع  يكون لها  اأو عمولة من  اأو مكافاأة  ك - قبول هدية 

قيامه بواجبات وظيفته . 

ل - التقدم بعرو�ض فى املناق�سات اأو املمار�سات اأو املزايدات التى تطرحها 

اأقاربه حتى  اأحد  اأو  املوظف  زوج  وي�سرى هذا احلظر على   ، الهيئة 

الدرجة الثانية .  

املــادة )145( : علــى املوظــف ، بنـــاء على طلــــب من اجلهة املخولة قانونا ، اأن يقدم اإقرارا 

يت�سمن بيانات بجميع االأموال املنقولة والعقارية التى ميتلكها اأو التى 

والتى  اأ�سرته  اأفراد  فرد من  اأى  با�سم  اأو  با�سمه  �سواء  تكون فى حيازته 

ت�سمل الزوجة واالأوالد الق�سر ، واأن يك�سف عن الطرق التى متلك اأو حاز 

بها االأموال امل�سار اإليها اأو م�سادر ملكيته اأو حيازته . 
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الف�شل الثالث ع�شر

امل�شاءلة االإدارية 

املــادة )146( : كل موظف يخل بالواجبات وامل�سوؤوليات اأو يرتكب املحظورات املن�سو�ض 

عليها فى هذه الالئحة اأو يخرج على مقت�سى الواجــب فى اأعمال وظيفتــه 

باإحدى  يعاقب   ، الوظيفة  بكرامة  االإخالل  �ساأنه  من  مبظهر  يظهر  اأو 

العقوبات املن�سو�ض عليها فى املادة )156( من هذه الالئحة . 

ويعفى املوظف من العقوبة اإذا ثبت اأن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا الأمر 

مكتوب �سدر اإليه من رئي�سه بالرغم من تنبيهه كتابة اإىل املخالفة ، وفى 

هذه احلالة تكون امل�سوؤولية على م�سدر االأمر وحده . 

وال ي�ساأل املوظف مدنيا اإال عن خطئه ال�سخ�سى .

املــادة )147( : اليجـــوز توقيـــع عقوبـــة على املوظــف اإال بعد التحقيــق معه كتابة و�سماع 

اأقواله ، وحتقيق دفاعه ، ويجب اأن يكون القرار ال�سادر بتوقيع العقوبة 

م�سببا . 

اأن  اأن يكون التحقيق �سفاهة على  ويجوز بالن�سبة للمخالفات الب�سيطة 

يثبـت م�سمونـه فى القرار ال�ســـادر بتوقيـــع العقوبــة ، وفـى هــذه احلــالـة

ال يجوز اأن تزيد العقوبة على االإنذار اأو اخل�سم من الراتب ملدة ثالثة اأيام . 

املــادة )148( : ال يجـــوز م�ساءلـــة املوظـــف املوجـــود باخلدمــة عن خمالفــة بعد انق�سـاء 

ت�سكل  املخالفة  كانت  اإذا  ذلك  ومــع   ، وقوعهـا  تاريخ  من  �سنوات  ثالث 

جرمية جنائية فال ي�سقط احلق فى امل�ساءلة االإدارية اإال ب�سقوط الدعوى 

العمومية . 

املــادة )149( : تنقطــع املــدة املن�ســو�ض عليهــا فى املادة ال�سابقة باأى اإجراء من اإجراءات 

التحقيق اأو االتهام اأو املحاكمة ، وت�سرى املدة من جديد ابتداء من اآخر اإجراء .

عليه  يرتتب  الأحدهم  بالن�سبة  املدة  انقطاع  فاإن  املتهمون  تعدد  واإذا 

انقطاعها بالن�سبة للباقني ولو مل تكن قد اتخذت �سدهم اإجراءات قاطعة 

للمدة ، وت�سرى املدة من جديد من تاريخ اآخر اإجراء اتخذ ب�ساأن املخالفة . 
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املــادة )150( : لرئي�ض الهيئة اأو من يفو�سه اأن يوقف املوظف املحال للتحقيق عن العمل 

اإذا اقت�ســت م�سلحـة التحقيــق ذلـك مـع ا�ستمــرار �ســرف راتبــه الكامــل ،

وال يجوز اأن متتد فرتة الوقف الأكرث من ثالثة اأ�سهر اإال بقرار من جمل�ض 

امل�ساءلة املخت�ض ، وفى هذه احلالة يجوز  للمجل�ض اأن يقـرر وقف �ســرف 

ن�سـف راتبــه ، فاإذا حفظ التحقيق اأو برئ املوظف اأو عوقب باالإنذار اأو 

اخل�سم من الراتب مبا ال يجاوز خم�سة اأيام �سرف له ما يكون قد اأوقف 

من راتبه . 

املــادة )151( :  كل موظف يحب�ض احتياطيا على ذمة ق�سية يعترب موقوفا عن عمله مـدة 

حب�سه ، ويوقف �سرف ن�سف راتبه عن هذه املدة ، فاإذا حفظ التحقيق اأو 

مل يق�ض باإدانته ، �سرف له ما اأوقف من راتبه . 

املــادة )152( : كــل موظـــف ي�سجــن تنفيــذا حلكـم جزائــى يعتبــر موقوفا عن عمله مدة 

االإخـالل  ، وذلـك دون  املـدة  الكامـل عن هذه  راتبــه  ، ويحـرم من  �سجنه 

بحكـم املـادتني )196 ، 205( من هذه الالئحة .          

واإذا ثبت اأن املوظف يعول اأحدا ممن تلزمه نفقتهم واأن راتبه هو م�سدر 

معي�ستهم الوحيد ، �سرفت الهيئة لهم ن�سف راتبه الكامل وفقا الأحكام 

قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية .  

املــادة )153( : كـل موظــف ي�ســدر �ســده حكــم جزائــى غيــر نهائــى فـى جنايــة اأو جرميـة 

خملة بال�سرف اأو االأمانة ، يعترب موقوفا عن عمله ويوقف �سرف ن�سف 

راتبه حتى ي�سري احلكم نهائيا ، فاإذا األغيت العقوبة اأو مل يق�ض باإدانته 

�سرف له ما اأوقف من راتبه . 

املــادة )154( : اإذا وجــه للموظــف اتهـام جنائى ، فال يجــوز م�ساءلتــه اإداريــا فيمـا يتعلــق 

بهذا االتهام اإال بعد �سدور حكم نهائى مـــــن املحكمة املخت�سة ، وال مينع 

احلكم بالرباءة من امل�ساءلة االإدارية اإذا توافرت اأركانها . 

                                ويكون للحكم اجلزائى حجيته القاطعة ، فال يجوز عند امل�ساءلة االإدارية 

مناق�سة احلكم اأو اأ�سبابه اأو قبول اأية بينة �سده . 
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املــادة )155( : مـع مراعــاة حكــم املـادة )158( من هذه الالئحـة ، تكون امل�ساءلة االإدارية 

وتوقيع اجلزاء من اخت�سا�ض املجل�ض املركزى للم�ساءلة االإدارية امل�سكل 

وفقا الأحكام قانون اخلدمة املدنية اأو جمل�ض امل�ساءلة االإدارية بالهيئة اإذا 

وقعت بها املخالفة ولو كان املوظف املخالف تابعا وقت امل�ساءلة اأو املجازاة 

لوحدة اأخرى . 

املــادة )156( : العقوبات اجلائز توقيعها على املوظفني هى :

اأ - االإنذار .

ب -  اخل�سم من الراتب ملدة التزيد على ثالثة اأ�سهر فى ال�سنة .

ج - احلرمان من العالوة الدورية .  

د - خف�ض الراتب فى حدود العالوة الدورية .  

هـ - اخلف�ض اإىل الوظيفة والدرجة االأدنى مبا�سرة مع ا�ستحقاقه الراتب 

وبدالت  وعالوات  منها  خف�ض  التى  الدرجة  فى  اإليه  و�سل  الذى 

الدرجة التى خف�ض اإليها . 

و - اخلف�ض اإىل الوظيفة والدرجة االأدنى مبا�سرة مع ا�ستحقاقه الراتب 

منها  خف�ض  التى  الدرجة  اإىل  الرتقية  قبل  يتقا�ساه  كان  الذى 

وعالوات وبدالت الدرجة التى خف�ض اإليها .

ز - االإحالة اإىل التقاعد .  

ح - الف�سل من اخلدمة .   

املــادة )157( : يخ�ســـع �ساغـــل الوظيفـــة املوؤقتـــة للم�ساءلـــة االإدارية ، وتكــون العقوبـــات 

اجلائز توقيعها عليه كما ياأتى :

 1 - االإنذار .

 2 - اخل�سم من الراتب ملدة ال تزيد على ع�سرة اأيام . 

 3 - ف�سخ العقد . 

ويجب التحقيق مع املوظف طبقا لالأحكام املن�سو�ض عليها فى الف�سل 

الرابع ع�سر من هذه الالئحة .  

وال يجوز التفوي�ض فى توقيع عقوبة ف�سخ العقد . 
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املــادة )158( : لرئيــ�ض الهيئــة حفــظ التحقيــق اأو توقيــع عقوبــة االإنــذار اأو اخل�ســم من 

الراتب ملدة ال تزيد على ثالثني يوما فى ال�سنة ومبا ال يجاوز ع�سرة اأيام 

فى املــرة الواحـــدة ، وذلك اإذا مل تكن هناك �سبهة جنائية فيما هو من�سوب 

اإىل املوظف ت�ستوجب اإحالته اإىل اجلهة املخت�سة بالتحقيق معه جنائيا . 

ويكون التظلم من العقوبات امل�سار اإليها اإىل رئي�ض الهيئة خالل ثالثني 

يوما من تاريخ اإخطار املوظف بقرار العقوبة على اأن يتم البت فى التظلم 

، ويعترب انق�ساء هذه املدة دون  خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميـه 

القرار فى  يعترب  االأحوال  ، وفى جميع  رف�سه  التظلم مبثابة  البت فى 

�ساأن التظلم نهائيا . 

املــادة )159( : ي�سكــل جملــ�ض امل�ساءلــة االإداريــة من ثالثــة اأع�ســاء من بينهــم الرئيــ�ض ، 

وي�سرتط اأن ال تقل وظيفة رئي�ض املجل�ض عن مدير عام واأن ال تقل درجة 

ع�سو املجل�ض عن درجة املوظف املحال اإىل امل�ساءلة االإدارية . 

وي�سدر بت�سكيل جمل�ض امل�ساءلة االإدارية قرار من رئي�ض الهيئة على اأن 

يت�سمن اأع�ساء احتياطيني ليحل اأى منهم حمل من يتعذر ح�سوره من 

امل�ساءلة  مبجل�ض  العمل  نظام  القرار  هذا  ويحدد   ، االأ�سليني  االأع�ساء 

االإدارية واأمني �سره . 

املــادة )160( : يخت�ض جمل�ض امل�ساءلة االإدارية باالآتى :

اأ - النظر فى اإيقاف املوظف اأو مد مدة االإيقاف عن العمل طبقا حلكم 

الدرجة  وظائف  �ساغلى  اإىل  بالن�سبة  الالئحة  هذه  من   )150( املادة 

)الثالثة( فما دون . 

هذه  من   )156( املادة  فى  عليها  املن�سو�ض  العقوبات  من  اأى  توقيع   - ب 

الالئحة بالن�سبة اإىل �ساغلى الوظائف املذكورة فى البند ال�سابق ، عدا 

العقوبات التى يخت�ض بتوقيعها رئي�ض الهيئة .  

واإذا راأى جمل�ض امل�ساءلة االإدارية مالئمة توقيع اأى من العقوبات التى 

يخت�ض بتوقيعها رئي�ض الهيئة  اأحال االأوراق اإليه بقرار م�سبب ليتخذ ما 

يراه منا�سبا طبقا للمادة )158( من هذه الالئحة . 
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املــادة )161( : يكـــون التظـلــــم من قـــرار جملــ�ض امل�ساءلــة االإداريــة اإىل املجلـــ�ض املركزى 

للم�ساءلة االإدارية امل�سار اإليه فى املادة ) 155 ( من هذه الالئحة خالل 

ثالثني يوما من تاريخ اإخطار املوظف بالقرار . 

املــادة )162(  : تكون م�ساءلة �ساغلى وظائف الدرجة )االأوىل( وما يعلوها من اخت�سا�ض 

املجل�ض املركزى للم�ساءلة االإدارية ، وت�سرى اأحكام قانون اخلدمة املدنية 

والئحته التنفيذية على كل ما يت�سل بهذه امل�ساءلة .  

املــادة )163( : ي�ســـدر قــرار اإحالـــة املوظـــف اإىل جملــ�ض امل�ساءلــة االإداريــة املختـــ�ض من 

رئي�ض الهيئة اأو من يفو�سه فى حاالت ال�سرورة ، على اأن يت�سمن قرار 

االإحالة بيانا حمددا باالأفعال املن�سوبة اإىل املوظف . 

ويعترب املوظف حماال اإىل امل�ساءلة االإدارية من تاريخ �سدور هذا القرار . 

مل�ساءلته  املحددة  اجلل�سة  وتاريخ  االإحالة  بقرار  املوظف  اإخطار  ويتعني 

قبل �سبعة اأيام على االأقل . 

املــادة )164( : تكون م�ساءلة املوظفـني املتهمــني بارتكاب خمالفــة اأو خمالفات مرتبطة 

اأمام  وحتى )االأوىل(  اأ (  اأحد �ساغلى وظائف الدرجة )  متى كان بينهم 

املجل�ض املركزى للم�ساءلة االإدارية . 

املــادة )165( : ال تكـــون جل�ســـات جملـ�ض امل�ساءلـة االإداريـة �سحيـحـة اإال بح�ســور جميــع 

اأع�سائه وت�سدر القرارات باأغلبية االأ�سوات . 

املــادة )166( : ملجلــ�ض امل�ساءلة االإدارية اأن يجـرى ما يـراه الزمـا من التحقيقـات و�سمـاع 

ال�سهود الذين يرى وجها ل�سماع اأقوالهم . 

 ، ذلـك  يوجــب  �سبب  به  قام  اإذا  التنحى  االإدارية  امل�ساءلة  علـى ع�سو جمل�ض  املــادة )167( : 

جمل�ض  قرارات  من  املتظلم  اأو  االإدارية  امل�ساءلة  اإىل  املحال  وللموظــف 

اإذا  املجلـ�ض  اأعـ�ساء  اأى ع�سو من  االإدارية حق االعرتا�ض على  امل�ساءلة 

هذا  فى  يف�سل  اأن  الهيئة  رئي�ض  وعلى   ، ذلك  يوجب  �سبب  هناك  كان 

االعرتا�ض ، فاإذا قبل االعرتا�ض اأو تنحى الع�سو ، حل حمله ع�سو من 

االأع�ساء االحتياطيني يحدده جمل�ض امل�ساءلة االإدارية . 
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املــادة )168( : اإذا راأى جمل�ض امل�ساءلة االإدارية اأن االأفعال املن�سوبة اإىل املوظف ت�سكل 

جرمية جنائية وجب اإبالغ رئي�ض الهيئة بذلك الإحالة املوظف اإىل اجلهة 

املخت�سة . 

املــادة )169( : توقــف اإجــراءات امل�سـاءلــة االإداريــة فى االأحــوال التى يتقــرر فيهــا اإحالة 

من  نهائى  حكم  ي�سدر  اأن  اإىل  وذلك   ، اجلزائية  املحاكمة  اإىل  املوظف 

املحكمة املخت�سة ، وتعاد االأوراق بعد ذلك اإىل جمل�ض امل�ساءلة االإدارية 

التخاذ ما يلزم نحو م�ساءلة املوظف . 

املــادة )170( : تنق�سى امل�ساءلة االإدارية بوفاة املوظف املحال اإىل امل�ساءلة . 

 - الوفاة  عدا   - االأ�سـباب  �سبب من  الأى  املوظــف  انتهاء خدمة  املــادة )171( : ال مينع 

من اال�ستمرار فى م�ساءلته اإداريا اإذا كان قد بدئ فى التحقيق معه قبل 

انتهاء مدة خدمته . 

حقوق  من  حق  �سياع  عليها  يرتتب  التى  املالية  املخالفات  فى  ويجوز 

اخلزانة العامة اإحالته اإىل جمل�ض امل�ساءلة املخت�ض ولو مل يكن قد بدئ 

من  �سنوات  ثالث  خالل  وذلك   ، خدمته  انتهاء  قبل  معه  التحقيق  فى 

تاريخ انتهاء اخلدمة . 

املــادة )172( : تكـون م�ساءلــة املوظـف الذى انتهــت خدمته فى احلاالت املن�سو�ض عليها 

فى املادة ال�سابقة اأمام جمل�ض امل�ساءلة الذى كان يخت�ض مب�ساءلته وقت 

وقوع املخالفة ، ومع عدم االإخالل با�سرتداد االأموال التى قد ت�سبب فى 

الكامل  ، توقع عليه عقوبة مالية ال تتجاوز راتبه  �سياعها على الدولة 

الذى كان يتقا�ساه فى ال�سهر الذى وقعت فيه املخالفة . 

املــادة )173( : عنــد توقيــع اإحــدى العقوبتيـــن املن�ســــو�ض عليهمــــا فى البنديـن "هـ ، و"

من املادة )156( من هذه الالئحة ي�ستحق املوظف عالوات وبدالت درجة 

الوظيفة التى خف�ض اإليها مبراعاة �سروط ا�ستحقاقها ، وحتدد اأقدميته 

 ، التى خف�ض منها  الوظيفة  اأقدميته فى  اأ�سا�ض  الوظيفة على  فى هذه 

اإليها  خف�ض  التى  الوظيفة  �ساغلى  بني  اأقدميته  ترتيب  يكون  اأن  على 

وفقا للقواعد التى تقررها هذه الالئحة . 
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املــادة )174( : متحى العقوبات التى توقع على املوظف بانق�ساء املدد االآتية :

اأ  - �ستة اأ�سهر : فى حالتى االإنذار اأو اخل�سم من الراتب ملدة ال تزيد على 

خم�سة اأيام . 

ب - �سنة : فى حالة اخل�سم من الراتب ملدة تزيد على خم�سة اأيام . 

ج -  �سنة ون�سف :  بالن�سبة اإىل العقوبات االأخرى . 

املــادة )175( : يتـم حمـو العقوبــات املوقعــة علـى �ساغلى وظائف الدرجـة ) الرابعة ( فما 

دون بقرار من جلنة �سوؤون املوظفني بناء على طلب املوظف ، ويتم حمو 

 ) الثالثة   ( وحتى   ) اأ   ( الدرجة  وظائف  �ساغلى  على  املوقعة  العقوبات 

بقرار من رئي�ض الهيئة بناء على طلب املوظف ، وذلك اإذا تبني اأن �سلوك 

املوظف وعمله منذ توقيع اجلزاء مر�سيان من واقع تقارير تقومي االأداء 

الوظيفى ال�سنوية وملف خدمته وما يبديه الروؤ�ساء عنه .  

املــادة )176( : يرتتـب علـى حمـو العقوبــة اعتبارهــا كـاأن لـم تكــن بالن�سبــة للم�ستقبــل ،  

وترفع اأوراق العقوبة وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة املوظف . 

الف�شل الرابع ع�شر

اإجراءات امل�شاءلة االإدارية والتظلم

املــادة )177( :  اإذا ن�سب اإىل املوظف ارتكاب خمالفة ، اأعد الرئي�ض املبا�سر مذكرة تت�سمن 

لعر�سها  وذلك  ودرجته  ووظيفته  اإليه  املن�سوبة  واملخالفة  املوظف  ا�سم 

على رئي�ض الهيئة الإحالة املوظف للتحقيق . 

واإذا كانت م�سلحة التحقيق تقت�سى وقف املوظف عن العمل ، وجب اأن 

تت�سمن املذكرة امل�سار اإليها بيان مربرات الوقف ومدته ، فاإذا ثبتت جدية 

هذه املربرات تعني اأن تت�سمن املوافقة على اإحالة املوظف للتحقيق وقفه 

عن العمل للمدة التى يتطلبها التحقيق معه على اأال تتجاوز هذه املدة 

ثالثة اأ�سهر .  

ويجب اأن تخطر وحدة �سوؤون املوظفني املوظف بذلك ، على اأن يت�سمن 

من  اعتبارا  العمل  عن  وقفه  ويجب   ، اإليه  املن�سوبة  املخالفة  االإخطار 

التاريخ الذى حدد لذلك .  
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املــادة )178( : يتوىل التحقيــق موظف اأو اأكرث ي�سدر بتكليفهـم قــرار مـن رئيـــ�ض الهيئـة ،

فور  املحقق  وعلى   ، بالهيئة  القانونيني  اأحد  بينهم  من  يكون  اأن  على 

تلقيه قرار اإحالة املوظف للتحقيق ، اأن يحرر حم�سرا يثبت فيه البيانات 

وروده  وتاريخ  القرار  هذا  �سدور  وتاريخ   ، باملحقق  اخلا�سة  الوظيفية 

اإليه واملخالفة مو�سوع التحقيق وا�سم املوظف املن�سوبة اإليه وبيان حالته 

تقل  ال  اأن  وي�سرتط   ، بالقرار  املرفقة  االأوراق  عن  وملخ�سا  الوظيفية 

درجة وظيفة املحقق عن درجة وظيفة املحال للتحقيق .  

اإليه  من�سوب  هو  مبا  للتحقيق  املحال  املوظف  يخطر  اأن  املحقق  وعلى 

وبالتاريخ الذى مت حتديده ل�سماع اأقواله . 

املــادة )179( : على املحقــق اأن يحــرر حم�ســرا للتحقيــق فـى اليـوم الـذى يحــدد ل�سمــاع 

اأقوال املوظف املحال للتحقيق يت�سمن ما ياأتى :

واإثبات    ، للتحقيق  امل�ستدعى  املوظف  ح�سور  عدم  اأو  ح�سور  اإثبات   - اأ   

بياناته الوظيفية وتاريخ اإخطاره باال�ستدعاء للتحقيق . 

ب - اإحاطة املوظف الذى يجرى معه التحقيق مبو�سوع املخالفة حمل 

التحقيق ، واإثبات ما يوجه اإليه من اأ�سئلة و�سماع اأقواله دون حلف 

اليمني واإثبات ما يجيب به .   

وال يجب اأن تخرج االأ�سئلة عن مو�سوع التحقيق واأن يعطى املحال 

للتحقيق الفر�سة كاملة الإبداء وجهة نظره واأوجه دفاعه .  

 ج  - �سماع اأقوال من ي�ستدعى �سري التحقيق �سماع اأقواله دون حلف اليمني ، 

وذلك بعد اإثبات بياناته الوظيفية وتاريخ اإخطاره باال�ستدعاء ، على 

اأن يعطى الفر�سة كاملة لالإدالء ب�سهادته .              

  د -  مواجهة املحال للتحقيق باأقوال ال�سهود دون مواجهتهم به .  

 هـ - اإثبات ما يقدم من اأوراق وم�ستندات اأو ما يطلع عليه املحقق منها ، 

على اأن يرفق �سورا منها باملح�سر اإن كان ذلك ممكنا . 
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  و - توقيع املحال للتحقيق وغريه ممن �سمع املحقق اأقوالهم على املح�سر ، 

واإذا رف�ض اأحدهم التوقيع اأثبت ذلك باملح�سر مع بيان االأ�سباب اإن 

اأبديت . 

  ز - اإثبات انتهاء التحقيق فى اآخر املح�سر عقب االنتهاء من �سماع االأقوال . 

ويجب اأن يوقع املحقق على جميع املحا�سر ، واأن يحرر عقب انتهاء 

التحقيق مذكرة بنتيجته وفقا للمادة ) 183( من هذه الالئحة .

املــادة )180( : اإذا بدت للمحقق اأثناء التحقيق خمالفة اأخرى غري التى يجرى التحقيق 

وا�سم  للمخالفة  حتديدا  تت�سمن  مذكرة  اإعداد  عليه  ، وجب  �ساأنها  فى 

باملخالفة  املخالفة  هذه  ارتباط  ومدى  ووظيفته  اإليه  املن�سوبة  املوظف 

التى يجرى التحقيق ب�ساأنها ، وذلك للعر�ض على رئي�ض الهيئة الإحالة 

املوظف للتحقيق اأو الإجرائه مع املوظف املحال للتحقيق ب�ساأن املخالفة 

اجلديدة اإن كانت هذه املخالفة من�سوبة اإليه .  

املــادة )181( : اإذا راأى املحقــق اأن املخالفــة املن�سوبة اإىل املوظــف ت�سكل جرميــة جنائية ، 

وجب عليه اإعداد مذكرة تعر�ض على رئي�ض الهيئة الإبالغ ال�سرطة ، وفى 

هذه احلالة يوقف التحقيق االإدارى اإىل اأن ينتهى التحقيق مع املوظف 

جنائيا ، فاإذا انتهى التحقيق اإىل اإحالة املوظف للمحاكمة اجلزائية ا�ستمر 

وقف التحقيق االإدارى اإىل اأن ي�سدر حكم نهائى فى الدعوى اجلزائية . 

املــادة )182(  :  اإذا اأحيل املوظف للتحقيق دون وقفه عن العمل واقت�ست م�سلحة التحقيق 

وقفه ، وجب على املحقق اإعداد مذكرة بذلك للعر�ض على رئي�ض الهيئة 

�سدر  املربرات  هذه  جدية  ثبتت  فاإذا   ، ومدته  الوقف  مربرات  تت�سمن 

تتجاوز  اأن  الالئحة وال يجوز  للمادة )150( من هذه  وفقا  بوقفه  قرار 

مدة الوقف ثالثة اأ�سهر .  
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املــادة )183( : يعــد املحقــق بعد االنتهــاء من التحقيــق مذكــرة تت�سمــن ملخ�سـا باأقوال 

عنها  اأ�سفر  التى  والنتيجة  وجدوا  اإن  ال�سهود  واأقوال  للتحقيق  املحال 

التحقيق ، ويجب اأن تعر�ض املذكرة على رئي�ض الهيئة الإ�سدار قرار وفقا 

للمادة )158( من هذه الالئحة اإما بحفظ التحقيق اأو بتوقيع عقوبة من 

العقوبات املن�سو�ض عليها فى ذات املادة على اأن يكون القرار م�سببا ، اأو 

باإحالة املوظف اإىل جمل�ض امل�ساءلة املخت�ض على اأن ي�سدر قرار االإحالة 

وفقا للمادة )163( من هذه الالئحة ، وفى جميع االأحوال يجب اأن ي�سدر 

القرار خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انتهاء التحقيق .  

ويجوز اإذا كان خطاأ املوظف ي�سريا اأن يتم االكتفاء بلفت نظره دون توقيع 

عقوبة عليه . 

املــادة )184(  : اإذا قــرر جملــ�ض امل�ساءلــة االإدارية وقف املوظف عن العمل اأو متديـد وقفه ، 

وجب على اأمني �سر املجل�ض اإخطار وحدة �سوؤون املوظفني بذلك ، وعلى 

عن  وقفه  قرار  تنفيذ  ويجب   ، بالقرار  املوظف  تخطر  اأن  الوحدة  هذه 

العمل من التاريخ الذى حدد لذلك . 

املــادة )185( : على اأمني �سر جمل�ض امل�ساءلة االإدارية اأن يقيد قـرارات اإحالـة املوظفيــن 

اإىل املجل�ض فى ال�سجل املعد لذلك فور ورودها اإليه ، واأن يعد بيانا بها ، 

اأو  املوظف  وا�سم  وتاريخه  االإحالة  قرار  رقم  ال�سجل  يثبت فى هذا  واأن 

املوظفني املحالني ووظيفة كل منهم ودرجته واملخالفات املن�سوبة اإليهم .

وعلى اأمني �سر املجل�ض اأن يعد ملفا با�سم املوظف اأو املوظفني املحالني 

�ساأن  فى  اأجريت  التى  التحقيقات  وحما�سر  االإحالة  قرار  فيه  يودع 

املخالفات املن�سوبة اإليهم واملذكرة املعدة ب�ساأن نتيجة التحقيق وغري ذلك 

من االأوراق املرفقة بالقرار . 
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املــادة )186(  : علــى اأميــن �سـر جملــ�ض امل�ساءلة االإداريــة اأن يعــر�ض امللف امل�ســار اإليــه فى 

املادة ال�سابقة على رئي�ض املجل�ض خالل ثالثة اأيام على االأكرث من تاريخ 

يتجاوز هذا  اأال  ويجب   ، امل�ساءلة  بدء  ليحدد موعد  االإحالة  قرار  تلقى 

املوعد خم�سة ع�سر يوما من التاريخ املذكور . 

وعلى اأمني �سر املجل�ض اإخطار املوظف اأو املوظفني املحالني بتاريخ بدء 

م�ساءلتهم على اأن يت�سمن االإخطار حتديدا وا�سحا للمخالفة املن�سوبة 

اإليهم ، وذلك قبل بدء امل�ساءلة ب�سبعة اأيام على االأقل وفقا للمادة ) 163( 

من هذه الالئحة . 

 ، ر�سمية  بخطابات  االإدارية  امل�ساءلة  جمل�ض  اإخطارات  جميع  وتكون 

ويخطر املوظف على عنوان عمله ، فاإذا كان موقوفا اأو منقطعا عن العمل 

اأو مرخ�سا له باإجازة اأخطر على عنوان �سكنه الثابت فى ملف خدمته .

املــادة )187(  : على املوظف اأن يح�سر جل�سات جمل�ض امل�ساءلة االإدارية بنف�سه واأن يبــدى 

دفاعه كتابة ، وله اأن ي�ستعني بوكيل واأن يطلب ا�ستدعاء ال�سهود ل�سماع 

اأقوالهم . 

رغم  االإدارية  امل�ساءلة  جمل�ض  جل�سات  ح�سور  عن  املوظف  امتنع  واإذا 

اإخطــاره وفقــا للمـادة ال�سابقة ، ا�ستمـر املجـلــ�ض فى اإجـراءات امل�ساءلــة ، 

وال يجوز اعتبار امتناعه عن احل�سور اعرتافا باملخالفة املن�سوبة اإليه اأو 

�سببا م�سددا للعقوبة فى حال اإدانته . 

وعلى اأمني �سر جمل�ض امل�ساءلة االإدارية - فى جميع االأحوال - اأن يحرر 

حما�سر جلل�سات امل�ساءلة يثبت فيها ما مت من اإجراءات وما اأجرى من 

حتقيقات وما اتخذ من قرارات ، ويجب اأن توقع هذه املحا�سر من رئي�ض 

املجل�ض ومن اأع�سائه ومن اأمني �سره واأن يوقع ما اأدىل  به من اأقوال من 

قبل ذوى ال�ساأن . 
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املــادة )188( : للموظــف حق االإطــالع على حما�ســر اجلل�ســات فى املوعـــــد الــذى يحــدد 

من قبل رئي�ض جمل�ض امل�ساءلة االإدارية ، وكذا االإطالع على التحقيقات 

التى اأجريت معه قبل اإحالته اإىل جمل�ض امل�ساءلة ، وله احلق فى احل�سول 

على �سورة مما اأجرى معه من حتقيقات . 

املــادة )189( : اإذا ا�ستوجبت امل�ساءلة االإدارية اال�ستعانة بخبري فى بع�ض امل�سائل الفنية 

املتعلقة باملخالفة ، كان ملجل�ض امل�ساءلة االإدارية اأن ينتدب من يراه الإبداء 

موظفى  بني  من  اخلبري  يكون  اأن  على   ، امل�سائل  هذه  فى  الفنى  الراأى 

وحدات اجلهاز االإدارى للدولة .

املــادة )190( : على جمل�ض امل�ساءلــة االإداريــة اأن ي�ســدر قــراره على وجه ال�سرعــة ويجب 

اأن يكون القرار م�سببا .

وعلى اأمني �سر املجل�ض اأن يخطر املوظف ووحدة �سوؤون املوظفني ب�سورة 

على  ويجب   ، �سدوره  تاريخ  من  االأكرث  على  يومني  خالل  القرار  من 

الوحدة تنفيذ القرار فور اإخطارها به .   

املــادة )191( : يجب اأن تكون العقوبة متنا�سبة مع املخالفة ودرجة ج�سامتها �سواء كان 

توقيعها من رئي�ض الهيئة اأو من جمل�ض امل�ساءلة االإدارية .

املــادة )192( : يقدم التظلم من قرار العقوبة الذى ي�سدر من رئي�ض الهيئة اإىل وحدة  

�سوؤون املوظفني ويجب اأن ي�ستمل على ما ياأتى :  

1 - ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته . 

القرار املتظلم منه وتاريخ �سدوره وتاريخ علم املتظلم به واملخالفة   - 2

التى �سدر القرار ب�ساأنها واالأ�سباب التى ي�ستند اإليها املتظلم .

ويجب اأن يكون التظلم موقعا من املتظلم ومبينا به تاريخ تقدميه ، 

واأن يرفق بتظلمه ما يراه من امل�ستندات .         
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املــادة )193( : علـى املوظــف املختــ�ض بوحــدة �ســوؤون املوظفيــن اأن يقيــد التظلمــات فى 

�سجل يعد لذلك برقم مت�سل�سل فور تقدميها ، واأن يثبت فى هذا ال�سجل 

ا�سم املتظلم ووظيفته ودرجته ورقم القرار املتظلم منه وتاريخ �سدوره 

والعقوبة التى ن�ض عليها واملخالفة التى �سدر ب�ساأنها ، كما يجب اأن يثبت 

بيانا بامل�ستندات املرفقة بالتظلم . 

وا�سم  بال�سجل  املثبت  التظلم  برقم  يعد ملفا  اأن  املخت�ض  املوظف  وعلى 

املتظلم واأن يودع فيه اأ�سل التظلم وما اأرفق به من م�ستندات .

املــادة )194(  : على املوظف املخت�ض اأن يحيل ملف التظلم اإىل وحدة ال�سوؤون القانونية ، 

وعلى هذه الوحدة بعد �سم التحقيقات وغريها من امل�ستندات التى �سدر 

القرار املتظلم منه على اأ�سا�سها ، اإجراء بحث التظلم على اأن يعد املخت�ض 

بهذا البحث مذكرة تت�سمن االآتى :

ن�سبت  التى  املخالفة  املو�سوع وعلى وجه اخل�سو�ض  بوقائع  اأ - ملخ�سا 

اإىل املوظف واالأ�سباب التى بنى عليها القرار املتظلم منه وتاريخ علم 

ي�ستند  التى  واالأ�سباب  التظلم  تقدمي  وتاريخ  القرار  بهذا  املوظف 

عليها التظلم .

ب - النتيجة التى اأ�سفر عنها بحث التظلم من حيث ال�سكل واملو�سوع  .

املــادة )195( : يجب اأن تعر�ض مذكرة بحث التظلم مرفقا بها ملف التظلم والتحقيقات 

الهيئة  ال�سابقة على رئي�ض  املادة  اإليها فى  امل�سار  امل�ستندات  وغريها من 

الإ�سدار القرار ب�ساأن التظلم ويكون القرار اإما بالرف�ض اأو ب�سحب القرار 

املتظلم منه اأو بتعديله اإىل عقوبة اأخف ، على اأن ي�سدر القرار فى جميع 

االأحوال خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم . 

وعلى املوظف املخت�ض بوحدة �سوؤون املوظفني اأن يقيد ما ت�سمنه القرار 

ال�سادر فى �ساأن التظلم فى �سجل التظلمات واأن يخطر املتظلم ب�سورة 

من القرار خالل ثالثة اأيام على االأكرث من تاريخ �سدوره . 
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الف�شل اخلام�س ع�شر

انتهاء اخلدمة ومنحة نهاية اخلدمة

املــادة )196( : تنتهى خدمة املوظف الأحد االأ�سباب االآتية :

اأ - بلوغ �سن ال�ستني .

ب - عدم اللياقة للخدمة �سحيا بقرار من اجلهة الطبية املخت�سة ، على 

اأن ي�سدر هذا القرار بعد ا�ستنفاد االإجازة املر�سية ما مل يطلب املوظف 

اإنهاء خدمته قبل انتهاء هذه االإجازة .

ج - اال�ستقالة .

د - فقد اجلن�سية العمانية . 

هـ - االإحالة اإىل التقاعد اأو الف�سل من اخلدمة بقرار من جمل�ض امل�ساءلة 

املخت�ض .

اأو  اأو بعقوبة فى جرمية خملة بال�سرف  و - احلكم نهائيا بعقوبة جناية 

االأمانة .

كان  العقوبة  تنفيذ  وقف  مع  اأو  مرة  الأول  احلكم  كان  اإذا  ذلك  ومع 

لرئي�ض الهيئة اإبقاء املوظف فى اخلدمة اإذا راأى من ظروف الواقعة 

واأ�سباب احلكم اأن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها 

بعد العر�ض على جلنة �سوؤون املوظفني .

على  بناء  وذلك   ، �سعيف  مبرتبة  متتاليني  تقريرين  على  احل�سول   - ز 

اقرتاح جلنة �سوؤون املوظفني .

ح  -  اإلغاء الوظيفة وذلك دون االإخالل بحكــم املــادة )203( من هذه الالئحة .

ط - الوفاة .

املــادة )197( : يجــوز مد خدمــة املوظف الذى يبلغ �سن ال�ستني بقرار من رئي�ض الهيئة ،

ويتعني   ، �سنوات  خم�ض  اأق�سى  بحد  ذلك  العامة  امل�سلحة  اقت�ست  اإذا   

اتخاذ اإجراءات املد قبل بلوغ ال�سن بثالثة اأ�سهر على االأقل .

ويجوز للوزير اال�ستثناء من اأحكام هذه املادة فى احلاالت التى يقدرها .

وي�ستمر تطبيق اأحكام هذه الالئحة على املوظف خالل فرتة مدة خدمته .
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املــادة )198( : تقوم وحدة �سوؤون املوظفني باإخطار املوظف بتاريخ بلوغه ال�سن القانونية 

لالإحالة اإىل التقاعد قبل بلوغه ال�سن ب�ستة اأ�سهر على االأقل .

اإنهاء اخلدمة وتودع �سورة منه فى  وي�سلم اإىل املوظف �سورة من قرار 

ملف خدمته وتر�سل �سورة ثالثة مع بقية االأوراق والنماذج املعدة لذلك 

اإىل �سندوق تقاعد موظفى اخلدمة املدنية خالل �سبعة اأيام على االأكرث 

من تاريخ اعتماد القرار وذلك التخاذ اإجراءات �سرف م�ستحقات ما بعد 

اخلدمة . 

منحة  ل�سرف  بالهيئة  املخت�سة  اجلهة  اإىل  اأخرى  �سورة  تر�سل  كما 

نهاية اخلدمة على اأن يرفق بها بيان ب�سنوات خدمة املوظف واآخر راتب 

اأ�سا�سى كان يتقا�ساه  ، وكذلك ل�سرف البدل النقدى عن ر�سيد اإجازته 

االعتيادية وغري ذلك من امل�ستحقات . 

املــادة )199( : تـقــــــوم وحـــدة �ســــوؤون املوظفيــن باإعــداد قــرارات اإنـهـــاء اخلـدمــــة الأى مـن 

االأ�سباب االأخرى املن�سو�ض عليها فى املادة )196( من هذه الالئحة فور 

حتقق ال�سبب ، ويجب اأن يبني القرار �سبب اإنهاء اخلدمة وتاريخ حتققه 

واأن ي�سدر بذلك قرار من رئي�ض الهيئة خالل �سبعة اأيام على االأكرث من 

تاريخ حتقق هذا ال�سبب . 

واتخاذ  خدمته  اإنهاء  بقرار  املوظف  باإخطار  املذكورة  الوحدة  وتقوم 

االإجراءات االأخرى املن�سو�ض عليها فى املادة ال�سابقة . 

املــادة )200( : اإذا قررت اجلهة الطبيـة املخت�ســة عـدم لياقــة املوظـــف للخدمـــة �سحيــا ، 

اأنهيت خدمته اعتبارا من تاريخ �سدور قرارها بذلك ، على اأال ي�سدر هذا 

القرار اإال بعد ا�ستنفاد االإجازة املر�سية امل�ستحقة وفقا لالأحكام املن�سو�ض 

عليها فى هذه الالئحة ما مل يطلب املوظف اإنهاء خدمته قبل ا�ستنفاد 

هذه االإجازة .
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املــادة )201( : للموظـف اأن يقـدم ا�ستقالته من وظيفتـه كتابة دون اأن تكـون مقيدة ب�سـرط ، 

وال تكون اال�ستقالة مقبولة اإال مبوافقة رئي�ض الهيئة .

ويجب البت فى طلب اال�ستقالة بالقبول اأو الرف�ض خالل ثالثني يوما 

من تاريخ تقدميها واإال اعتربت مقبولة .

ويجوز خالل هذه املدة اإرجاء قبول اال�ستقالة ملوعد اآخر الأ�سباب تتعلق 

مب�سلحة العمل .

املــادة )202( : اإذا قـــدم املوظـــف ا�ستقالتــه وكـان حمـاال اإىل امل�سـاءلــة االإداريــة فــال تقبـل 

اأو الف�سل من  التقاعد  اإىل  امل�ساءلة بغري عقوبة االإحالة  انتهاء  اإال بعد 

اخلدمة .

املــادة )203(  : يجب على املوظف اأن ي�ستمر فى عمله اإىل اأن يبلغ اإليه قرار قبول اال�ستقالة 

اأو ينق�سى امليعاد املن�سو�ض عليه فى املادة )201( من هذه الالئحة .

املــادة )204( : يعترب املوظف مقدما ا�ستقالته فى احلالتني االآتيتني :

اإذا تغيب عن عمله مدة ثالثــني يومـا مت�سلة اأو خم�سني يوما غري  اأ - 

مت�سلة فى ال�سنة ، وتعترب خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه اإذا 

كانت املدة مت�سلة ، ومن اليوم التاىل الكتمال مدة التغيب اإذا كانت 

اإحدى  اكتمال  من  اأ�سبوع  خالل  عمله  اإىل  يعد  مل  ما  مت�سلة  غري 

املدتني ويقدم عذرا مقبوال ، وي�ستثنى من �سرط العودة خالل هذا 

االأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهرى .

فاإذا عاد املوظف وقدم عذرا مقبوال ح�سبت مدة الغياب اإجازة اعتيادية 

اأو جزء  ، واإال حرم من راتبه الكامل  ح�سبما ي�سمح به ر�سيده منها 

منه ح�سب االأحوال .

غري  عذرا  قدم  اأو  عذرا  يقدم  ومل  املذكور  االأجل  خالل  عاد  اإذا  اأما 

االإخالل  عدم  مع  تغيبه  مدة  عن  الكامل  راتبه  من  حرم  مقبول 

بامل�ساءلة االإدارية .

اأو  ال�سلطنة  داخل  �سواء  اأجنبية  جهة  اأو  حكومة  بخدمة  التحق  اإذا   - ب 

تاريخ  من  منتهية  خدمته  وتعترب   ، الهيئة  موافقة  بدون  خارجها 

التحاقه باخلدمة لدى هذه احلكومة اأو اجلهة .

وال يجوز اعتبار املوظف م�ستقيال فى احلالتني اإذا كانت قد اتخذت 

�سده اإجراءات امل�ساءلة االإدارية .
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املــادة )205( : اإذا عوقــب املوظــف باالإحالــة اإىل التقاعــد اأو الف�ســل من اخلـدمة انتهت 

خدمته من تاريخ القرار ال�سادر بالعقوبة .

على  اأيام  �سبعة  خالل  احلالة  هذه  فى  املوظف  طرف  يخلى  اأن  ويتعني 

االأكرث من تاريخ �سدور القرار .

يكن  مل  اإذا  طرفه  اإخالء  تاريخ  حتى  الكامل  راتبه  املوظف  وي�ستحق 

موقوفا عن العمل ، فاإذا كان موقوفا عن العمل ا�ستحق ما يتقا�ساه من 

راتب اأثناء وقفه حتى هذا التاريخ .

املــادة )206( : اإذا األغيــت الوظيفــة نقــل �ساغلهــا اإىل اأيــة وظيفـة اأخرى معادلة من ذات 

درجة وظيفته بالهيئة ، وذلك طبقا لالأو�ساع وال�سروط املن�سو�ض عليها 

فى املادتني )75 ، 76 ( من هذه الالئحة ، واإال اأنهيت خدمته من تاريخ 

حتى  الكامل  راتبه  يعادل  تعوي�ض  له  ي�سرف  اأن  على   ، الوظيفـة  اإلغاء 

تاريخ اإخالء طرفه .

مل  ما  التعاقد  بطريق  الوظيفة  ي�سغل  من  على  احلكم  هذا  ي�سرى  وال 

تقت�ض امل�سلحة نقله اإىل وظيفة اأخرى ب�سرط اأن يقبل ذلك ، واإال اأنهيت 

خدمته وفقا لن�سو�ض العقد .

املــادة )207(  : اإذا فقد املوظف جن�سيته العمانية الأى �سبب من االأ�سباب ، اعتربت خدمته 

الكامل حتى  راتبه  يعادل  تعوي�سا  وي�ستحق   ، فقدها  تاريخ  منتهية من 

تاريخ اإخالء طرفه .

املــادة )208( : اإذا �ســدر �سـد املوظــف حكـم نهائـى بعقوبـة جناية اأو بعقوبـة فى جرميـة 

خملة بال�سرف اأو االأمانة وكان بقاوؤه فى اخلدمة يتعار�ض مع مقت�سيات 

اأنهيت خدمته   ، اأخرى  اإىل وظيفة  نقله  الوظيفة وطبيعتها ومل ميكن 

ابتدائيا  عليه  احلكم  �سدور  تاريخ  من  اعتبارا  الهيئة  رئي�ض  من  بقرار 

بالعقوبة .

املــادة )209( : اإذا ح�سل املوظف على تقريرين متتاليني مبرتبة �سعيف وتبني للجنة 

خدمته  اأنهيت   ، اأخرى  وظيفة  ل�سغل  �سالحيته  عدم  املوظفني  �سوؤون 

القـــرار وفقـــا  بقـرار من رئيــ�ض الهيئـــة اعتبــارا مـن تاريـــخ �ســـدور هذا 

للمادة )33( من هذه الالئحة . 
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املــادة )210( : اإذا توفـــى املوظــف  ، اعتبــرت خدمـتــه منتهيــة من اليــوم التالــى للوفــاة ، 

وتتحمل الهيئة النفقات املن�سو�ض عليها فى الالئحة التنفيذية لقانون 

اخلدمة املدنية حال وفاة املوظف داخل ال�سلطنة اأو خارجها .

املــادة )211( : ي�ستحــق املوظـف املعيـن بغيــر طريــق التعاقــد عنــد انتهــاء خدمتــه منحــة 

بواقع راتب �سهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته بحد اأق�سى اثنا ع�سر 

�سهرا ، وحت�سب هذه املنحة على اأ�سا�ض اآخر راتب كان يتقا�ساه املوظف ، 

وال ي�ستحق املوظف املنحة امل�سار اإليها اإذا قلت خدمته عن خم�ض �سنوات 

ما مل يكن انتهاء خدمته ب�سبب الوفاة اأو عدم اللياقة ال�سحية . 

واإذا كان املوظف معينا بطريق التعاقد ا�ستحق عند انتهاء خدمته املنحة 

املن�سو�ض عليها فى العقد املربم معه .

الف�شل ال�شاد�س ع�شر

اأحكام انتقالية

املــادة )212( : يتــم ت�سكيــن موظفــى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمــل بهــذه الالئحــة فـى 

للمالحق  وفقا  لها  املحددة  املالية  وبالدرجات  ي�سغلونها  التى  الوظائف 

املرفقة بهذه الالئحة .

املــادة )213( : يكون ترتيب اأقدمية موظفى الهيئة كاالآتى :

التى  املالية  درجاتهم  بذات  مقيمة  بوظائف  �سكنوا  الذين  املوظفون 

ي�سغلونها عند الت�سكني يحتفظوا باأقدميتهم ال�سابقة .

املوظفون الذين �سكنوا بوظائف مقيمة بدرجات مالية اأعلى من درجاتهم 

التى ي�سغلونها عند الت�سكني وفقا للمادة ) 212 ( من هذه الالئحة ، تبداأ 

اأقدميتهم من تاريخ ت�سكينهم بتلك الوظائف والدرجات املالية .

املــادة )214( : ت�سرف رواتب وبدالت موظفى الهيئة طبقا للمالحق ) اأرقام 12 و 13 و 

14  و 15  و 16( املرفقة بهذه الالئحة .
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مـلـحـق رقـم )1(

فئات الوظائف التخ�ص�صية والنمطية والدرجات املالية املخ�ص�صة لها 

               فئة الوظائف

الدرجة املالية

امل�شت�شارون

واخلرباء

) تخ�ش�شية اأو منطية (

الوظائف الإ�صرافية   

) تخ�ش�شيـة 

اأو منطية (

اأخ�صائى اأول

) تخ�ص�صى اأو منطى (

اأخ�صائى ثان

) تخ�ص�صى اأو منطى ( 

اأخ�صائى ثالث

) تخ�ص�صى اأو منطى ( 

فنى 

) تخ�ص�صــى 

اأو منطى (

م�صاعد 

) تخ�ص�صى 

اأو منطى ( 

حرفى

اأو عامل خدمة

) تخ�ص�صى اأو منطى (

�أخ�شائى �أولم�شت�شار �أولاأ

�أخ�شائى ثان�أخ�شائى �أولم�شت�شارب

ج
م�شت�شار

خبري �أول
�أخ�شائى ثالث�أخ�شائى ثان�أخ�شائى �أول

فنى�أخ�شائى ثالث�أخ�شائى ثان�أخ�شائى �أولمدير عام �أولخبري د 

م�شاعدفنى�أخ�شائى ثالث�أخ�شائى ثان�أخ�شائى �أول مدير عامخبريهـ

م�شاعدفنى�أخ�شائى ثالث�أخ�شائى ثان�أخ�شائى �أولمدير عامالأوىل

الثانية
مدير عام م�شاعد

مدير د�ئرة �أول
م�شاعدفنى�أخ�شائى ثالث�أخ�شائى ثان�أخ�شائى �أول

م�شاعدفنى�أخ�شائى ثالث�أخ�شائى ثانمدير د�ئرةالثالثة 

م�شاعدفنى�أخ�شائى ثالث�أخ�شائى ثان مدير د�ئرة م�شاعدالرابعة

م�شاعدفنى�أخ�شائى ثالثرئي�س ق�شم �أول اخلام�صة

م�شاعدفنى�أخ�شائى ثالث رئي�س ق�شمال�شاد�شة

م�شاعدفنى ال�شابعة

حرفى/عامل خدمةم�شاعدالثامنة

حرفى/عامل خدمةالتا�شعة

حرفى/عامل خدمةالعا�صرة

حرفى/عامل خدمةاحلادية ع�صرة

حرفى/عامل خدمةالثانية ع�صرة

حرفى/عامل خدمةالثالثة ع�صرة

حرفى/عامل خدمةالرابعة ع�صرة
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ملحق رقم  )2/اأ(

الوظائف التخ�ص�صية للم�صت�صارين  واخلرباء

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

م�شت�شار وثائق1

وحمفوظات 

�أول

�أ

�إد�رة  م�شتجد�ت  مع  يتنا�شب  مبا  و�ملحفوظات  �لوثائق  نظام  تطوير  على  �لعمل   -

�لوثائق و�ملحفوظات .

�إد�رة  نظام  تطبيـــق  تو�جــه  �لتــى  �مل�شكـــالت  ملعاجلـــة  �لالزمـــة  �ملقرتحـــات  تقديـــم   -

�لوثائق و�ملحفوظات .

- �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�ملقرتحات فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات . 

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتـــــور�ه فى جمــــــــــال 

�لوثائق و�ملحفوظــــــات 

مــع خبـــــــــــرة ال تقـــــــــــل 

عن )18( �شنة . 

- �أو �شهــــــادة ماج�شتيــــــر

   فـى جمــــــال �لـوثائــــــــق 

و�ملحفوظات مع خربة 

ال تقل عن )24( �شنة . 

- دكتـــــور�ه فـــى جمــال 

�لوثائـــق و�ملحفوظات 

مع خبـرة ال تقل عن 

)21( �شنة . 

- �أو �شهــادة ماج�شتيــــر 

فــــى جمــال �لوثائــــق 

و�ملحفوظــــــــات مــــــــــع 

خبـــــــرة ال تقـــل عـــــــن 

)27( �شنة . 

م�شت�شار قانونى 2

�أول

- �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�لفتاوى و�ملقرتحات �لقانونية .�أ

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه وتقدمي �مل�شورة �لفنية و�لر�أى �لقانونى ب�شاأنها .

- �إعد�د ومر�جعة �لعقود و�التفاقيات و�ملناق�شات �لتى تعقدها �لهيئة .

- �إعد�د ومر�جعة م�شروعات �لقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتى ت�شدر من 

�لهيئة .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتـــــور�ه فـــى جمــــــــال 

�لقانــــــون مـــــع خبـــــــرة 

   ال تقل عن )18( �شنة . 

- �أو �شهـــــادة ماج�شتيـــــــر 

فـى جمـــــــــال �لقانــــــون 

مع خبــــــــــرة ال تقــــــــــــــل 

عن )24( �شنة . 

- دكتــــور�ه فـى جمـــــال 

�لقانـــون مع خبــــــــرة 

   ال تقل عن )21( �شنة . 

- �أو �شهــادة ماج�شتيــــر 

فـى جمــــال �لقانـــــون 

مع خبـــــــــرة ال تقـــــــــل 

عـــن )27( �شنة .  
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

م�شت�شار وثائق 3

وحمفوظات

�إد�رة ب م�شتجد�ت  مع  يتنا�شب  مبا  و�ملحفوظات  �لوثائق  نظام  تطوير  فى  �مل�شاركة   -

�لوثائق و�ملحفوظات . 

- �مل�شاركة فى تقدمي �ملقرتحات �لالزمة ملعاجلة �مل�شكالت �لتى تو�جه تطبيق نظام 

�إد�رة �لوثائق و�ملحفوظات . 

- �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�ملقرتحات فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات . 

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتـــــور�ه فــــى جمــــال 

�لوثائق و�ملحفوظـات 

مع خربة ال تقـل عــن 

)15( �شنة .

- �أو �شهــــادة ماج�شتيـــــر 

فـى جمــــــال �لوثائــــــق 

و�ملحفوظــــــــــات مـــــــــــع 

خبـــــــرة ال تقـــــــل عــــــن 

)21( �شنة .

-  دكتــــــــــــــــور�ه فــــــــــــــــى 

جمـــــــــال �لوثائـــــــــــــق 

و�ملحفوظـــــــــــــات مـــع 

خبــــــرة ال تقـــل عـــــن 

)18( �شنة .

-  �أو �شهادة ماج�شتيــر 

فـــى جمال �لوثائــــــق 

و�ملحفوظـــــــــــات مـــــع 

خبــــــــرة ال تقـــــــل عـن 

)24( �شنة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�لفتاوى و�ملقرتحات �لقانونية .بم�شت�شار قانونى4

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه وتقدمي �مل�شورة �لفنية و�لر�أى �لقانونى ب�شاأنها .

- �إعد�د ومر�جعة �لعقود و�التفاقيات و�ملناق�شات �لتى تعقدها �لهيئة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د ومر�جعة م�شروعات �لقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتى 

ت�شدر من �لهيئة .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتــــور�ه فــــــى جمــــــال 

�لقانــــــــــون مــع خبــرة 

   ال تقل عن)15( �شنة . 

- �أو �شهـــــادة ماج�شتيـــــــر 

فى جمـــال �لقانــــــــــون 

مـــع خبــــرة ال تقــــــــــــــل 

عـــن )21( �شنة .  

- دكتـــور�ه فــــى جمـــال 

�لقانــون مع خربة 

ال تقل عن )18( �شنة . 

- �أو �شهــــادة ماج�شتيـــر 

فى جمال �لقانـــون 

مع خربة ال تقـــــــــل 

عــــن )24( �شنة . 

تابع : ملحق رقم  ) 2 / �أ (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

م�شت�شار وثائق 5

وحمفوظات

�إد�رة ج م�شتجد�ت  مع  يتنا�شب  مبا  و�ملحفوظات  �لوثائق  نظام  تطوير  فى  �مل�شاعدة   -

�لوثائق و�ملحفوظات . 

- �مل�شاركة فى تقدمي �ملقرتحات �لالزمة ملعاجلة �مل�شكالت �لتى تو�جه تطبيق نظام 

�إد�رة �لوثائق و�ملحفوظات . 

- �مل�شاركــة فى �إعـــد�د وتقديـــم �لدر��شـــات و�لبحـــوث و�ملقرتحــات فى جمال �لوثائق 

و�ملحفوظات . 

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتـــور�ه فــــى جمـــــــــال 

�لوثائق و�ملحفوظــــات 

مــــع خبــــــــــــرة ال تقـــــــل 

عـــــن )12( �شنة .

-  �أو �شهـــــادة ماج�شتيـــــر 

فى جمــال �لوثائـــــــــــــق 

و�ملحفوظات مع خربة 

ال تقل عن )18( �شنة .

-  �أو �شهادة بكالوريــو�س 

فى جمــال �لوثائـــــــــــق 

و�ملحفوظات مع خربة 

ال تقل عن )24( �شنة .

- دكتــــور�ه فـى جمـــــال 

   �لوثائق و�ملحفوظات 

مـــع خبــــــــرة ال تقــــــل 

عـــن )15( �شنة .

-  �أو �شهـادة ماج�شتيــر 

فـى جمال �لوثائـــــــق 

و�ملحفوظــــــــــات مـــــــع 

    خبـــــــــرة ال تقـل عــــن 

)21( �شنة .

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فى جمــــال �لوثائـــــق 

و�ملحفوظــــــــــــات مــــــع 

خبـــــــــرة ال تقـــل عـــن 

)27( �شنة .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�لفتاوى و�ملقرتحات �لقانونية .جم�شت�شار قانونى6

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه وتقدمي �مل�شورة �لفنية و�لر�أى �لقانونى ب�شاأنها .

- �إعد�د ومر�جعة �لعقود و�التفاقيات و�ملناق�شات �لتى تعقدها �لهيئة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د ومر�جعة م�شروعات �لقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتى 

ت�شدر من �لهيئة .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتــــــــور�ه فى جمــــــــال 

�لقانــــــــون مــــع خبـــــرة 

   ال تقل عن )12( �شنة .

- �أو �شهــــــادة ماج�شتيـــــر

   فــــــى جمــــال �لقانــــــون 

مــــــع خبـــــــــــرة ال تقـــــــل 

   عن )18( �شنة .

-  �أو �شهادة بكالوريــو�س 

فى جمــــال �لقانـــــــــــون 

مــع خبــــــــرة ال تقــــــــــــــل 

عن )24( �شنة .

- دكتــــــور�ه فى جمــــال 

�لقانون مع خربة ال 

تقل عن )15( �شنة .

- �أو �شهـــادة ماج�شتيــــر 

فى جمـــال �لقانـــــــون 

مــع خبــــــرة ال تقــــــــــل 

   عن )21( �شنة .

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فى جمــــال �لقانــــــون 

مع خبـــــــــرة ال تقـــــــــل 

   عن )27( �شنة . 

تابع : ملحق رقم  ) 2 / �أ (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

خبري وثائق 7

وحمفوظات 

�أول

ومعاجلـــــة ج و�ملحفوظــــات  �لوثائـــق  نظـــام  لتطويــر  �لالزمــة  �ملقرتحــات  تقديــم   -

�مل�شكالت �لتى تو�جه تطبيقه . 

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات . 

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .  

- دكتــــور�ه فــــى جمـــــــال 

�لوثائــق و�ملحفوظـــات 

مع خربة ال تقــل عــــن 

)12( �شنة .

- �أو �شهـــــادة ماج�شتيــــــر 

فى جمــــــــــال �لوثائـــــق 

و�ملحفوظات مع خربة 

ال تقل عن )18( �شنة .

- �أو �شهـادة بكالوريــــو�س 

فــــى جمـــــال �لوثائـــــــق 

و�ملحفوظات مع خربة 

ال تقل عن )24( �شنة .

- دكتـــــور�ه فى جمــــال 

�لوثائق و�ملحفوظات 

مع خربة ال تقل عن 

)15( �شنة .

- �أو �شهـــادة ماج�شتيـــر 

فى جمــــال �لوثائــــق 

و�ملحفوظـــــــــات مـــــــــع 

خبـــــــرة ال تقـــــــل عـــن 

)21( �شنة .

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

   فى جمــــال �لوثائــــــق 

و�ملحفوظــــــــــــات مـــــــع 

خبـــــرة ال تقــــــل عــــــن 

)27( �شنة .

خبري قانونى 8

�أول 

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�لفتاوى و�ملقرتحات �لقانونية .ج

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه وتقدمي �مل�شورة �لفنية و�لر�أى �لقانونى ب�شاأنها .

- �إعد�د ومر�جعة �لعقود و�التفاقيات و�ملناق�شات �لتى تعقدها �لهيئة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د ومر�جعة م�شروعات �لقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتى 

ت�شدر من �لهيئة .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتـــــور�ه فى جمــــــــــال 

�لقانـــــــون مـــع خبـــــــرة 

   ال تقل عن )12( �شنة .

- �أو �شهـــــــادة ماج�شتيــــر 

فى جمــــــــــال �لقانـــــون 

   مــــع خبـــــــــــرة ال تقـــــــــل 

   عن )18( �شنة .

- �أو �شهـادة بكالوريـــو�س 

فى جمـــــــــال �لقانــــــون 

   مع خبــــــــــــرة ال تــــــــقــــل 

   عن )24( �شنة .

 - دكتـــور�ه فى جمــال 

�لقانون مع خربة ال 

تقل عن )15( �شنة .

- �أو �شهــادة ماج�شتيـــــر 

فى جمـــــال �لقانـــــون 

مـــع خبـــــــــرة ال تقــــــل  

عن )21( �شنة .

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فى جمــــال �لقانــــــون 

مع خبــــــــرة ال تقــــــــــل 

   عن )27( �شنة .

تابع : ملحق رقم  ) 2 / �أ (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

خبري وثائق 9

وحمفوظات 

- �مل�شاركة فى تقدمي �ملقرتحات �لالزمة لتطوير نظام �لوثائق و�ملحفوظات ومعاجلة د

�مل�شكالت �لتى تو�جه تطبيقه . 

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .  

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات . 

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتــــــــــور�ه فى جمـــــال 

�لوثائق و�ملحفوظـــــات 

مــــــــع خبــــــــــــرة ال تقـــل 

   عن )9( �شنو�ت .

- �أو �شهـــادة ماج�شتيــــــــر 

فـــى جمـــــــال �لوثائـــــق 

و�ملحفوظات مع خربة 

ال تقل عن )15( �شنة .

- �أو �شهـادة بكالوريــــو�س 

فى جمــــــــال  �لوثائـــــق 

و�ملحفوظات مع خربة 

ال تقل عن )21( �شنة .

-  دكتـــور�ه فى جمـــــال 

�لوثائق و�ملحفوظات 

مــــع خبـــــــــرة ال تقـــــل 

   عن )12( �شنة .

-  �أو �شهـادة ماج�شتيـــر 

فى جمـــــال �لوثائـــــق 

و�ملحفوظــــــــــــــــات مـــع  

خبـــــرة ال تقــــــــل عـــن 

)18( �شنة .

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فى جمــــــال �لوثائــــق 

و�ملحفوظات مع خربة 

ال تقل عن )24( �شنة .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�لفتاوى و�ملقرتحات �لقانونية .دخبري قانونى 10

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه وتقدمي �مل�شورة �لفنية و�لر�أى �لقانونى ب�شاأنها .

- �مل�شاركة فى �إعد�د ومر�جعة �لعقود و�التفاقيات و�ملناق�شات �لتى تعقدها �لهيئة . 

- �مل�شاركة فى �إعد�د ومر�جعة م�شروعات �لقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتى 

ت�شدر من �لهيئة .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتــــــــور�ه فى جمـــــــال 

�لقانون مـــع خبـــــرة ال 

تقل عن )9( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــادة ماج�شتيـــر 

فى جمــــــــــال �لقانــــون 

مع خربة ال تقل عن 

)15( �شنة .

- �أو �شهادة بكالوريـو�س 

فى جمـــــال �لقانـــــــــون 

مع خبـرة ال تقـل عـــن 

)21( �شنة .

- دكتـــور�ه فى جمـــــــال 

�لقانون مع خبـــرة ال 

تقل عن )12( �شنة .

- �أو �شهـــادة ماج�شتيـــر 

فى جمـــال �لقانـــــــون 

مع خربة ال تقل عن 

)18( �شنة .

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فى جمــــال �لقانــــــون 

مع خربة ال تقل عن 

)24( �شنة .

تابع : ملحق رقم  ) 2 / �أ (



- 7 -

اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

خبري وثائق 11

وحمفوظات 

- �مل�شاعدة فى تقدمي �ملقرتحات �لالزمة لتطوير نظام �لوثائق و�ملحفوظات ومعاجلة هـ

�مل�شكالت �لتى تو�جه تطبيقه . 

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات . 

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتــــــــور�ه فى جمــــــــال 

�لوثائق و�ملحفوظـــــات 

مــــع خبــــــــــــرة ال تقــــــــل 

   عن )6( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــادة ماج�شتيـــــر 

فى جمــــــــال �لوثائــــــــق 

و�ملحفوظات مع خربة 

ال تقل عن )12( �شنة . 

- �أو �شهادة بكالوريـــــو�س 

فى جمــــــــال  �لوثائـــــق 

و�ملحفوظات مع خربة 

ال تقل عن )18( �شنة . 

- دكتـور�ه فى جمـــــــــال 

�لوثائق و�ملحفوظات   

مــــــع خبـــــرة ال تقـــــــل 

   عن )9( �شنو�ت . 

-  �أو �شهادة ماج�شتيــر 

فى جمــــــال �لوثائــــق 

و�ملحفوظــــــــــــات مـــــــع 

خبـــرة ال تقـــــــل عــــــن 

)15( �شنة . 

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

   فى جمــــال �لوثائـــــــق 

و�ملحفوظــــــــــات مـــــــــع 

خبـــــرة ال تقــــل عــــــــن 

)21( �شنة . 

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�لفتاوى و�ملقرتحات �لقانونية .هـخبري قانونى 12

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه وتقدمي �مل�شورة �لفنية و�لر�أى �لقانونى ب�شاأنها .

- �مل�شاركة فى �إعد�د ومر�جعة �لعقود و�التفاقيات و�ملناق�شات �لتى تعقدها �لهيئة . 

- �مل�شاعدة فى �إعد�د ومر�جعة م�شروعات �لقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتى 

ت�شدر من �لهيئة .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتور�ه فى جمال 

�لقانون مع خربة ال 

تقل عن )6( �شنو�ت .

- �أو �شهادة ماج�شتري 

فى جمال �لقانون مع 

خربة ال تقل عن)12( 

�شنة . 

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فى جمال �لقانون 

مع خربة ال تقل عن 

)18( �شنة . 

 - دكتـــور�ه فى جمـــــال 

�لقانـــــون مع خبــــــــرة 

   ال تقل عن )9( �شنو�ت . 

- �أو �شهــادة ماج�شتيــــر 

فى جمــــال �لقانــــــون 

مع خربة ال تقل عن 

)15( �شنة . 

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فى جمـــــال �لقانـــــون  

مع خبـرة ال تقـل عن

   )21( �شنة . 

تابع : ملحق رقم  ) 2 / �أ (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

م�شت�شار �إد�رى1

�أول

- �إعـــد�د وتقديـــم �لدر��شــات و�لبحـــوث و�ملقرتحـــات �الإد�ريــة �لتى ت�شاهم فى تطوير �إجر�ء�ت �أ

�لعمل وتب�شيطها .

- در��شة �مل�شكالت �الإد�رية �لتى تو�جه �الإد�رة و�قرت�ح �حللول �ملنا�شبة لها .

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �الخت�شا�س .

- ح�شور �الجتماعات  و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى �ملجاالت �الإد�رية .

- مر�جعة خطط تدريب وتاأهيل موظفى �لهيئة وتقدمي �ملقرتحات ب�شاأنها .  

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتـــــور�ه فى جمـــــــال 

�الإد�رة مـع خبــــــــرة ال 

تقل عن ) 18( �شنة . 

- �أو �شهـــادة ماج�شتيـــــر 

فــى جمــــــــــــــال �الإد�رة 

مع خبـــــــــــــرة ال تقـــــــل 

عــــن ) 24( �شنة . 

- دكتـــــور�ه فـى جمـــال 

�الإد�رة مـــــع خبــــــــــرة 

ال تقــــــــــل عـــن ) 21( 

�شنة . 

- �أو �شهـادة ماج�شتيــر 

فـــــى جمـــــــال �الإد�رة 

مع خربة ال تقل عن  

) 27( �شنة . 

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�ملقرتحات �الإد�رية �لتى ت�شاهم فى تطوير بم�شت�شار �إد�رى 2

�إجر�ء�ت �لعمل وتب�شيطها .

- �مل�شاركة فى در��شة �مل�شكالت �الإد�رية �لتى تو�جه �الإد�رة و�قرت�ح �حللول �ملنا�شبة لها .

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �الخت�شا�س .

- ح�شور �الجتماعات  و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى �ملجاالت �الإد�رية .

- مر�جعة خطط تدريب وتاأهيل موظفى �لهيئة وتقدمي �ملقرتحات ب�شاأنها .  

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتــور�ه فــــى جمــــــال 

�الإد�رة مــــــــــع خبـــــــــرة 

ال تقــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن 

   ) 15( �شنة . 

- �أو �شهـادة  ماج�شتيــــر 

فى جمال �الإد�رة مـع 

خبـــــــرة ال تقـل عــــــــــن

 ) 21( �شنة . 

- دكتور�ه فــى جمـــــال 

�الإد�رة مــــع خبــــــــــرة 

ال تقــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــن 

) 18( �شنة . 

- �أو �شهادة ماج�شتيـــر 

فــــــــى جمــــال �الإد�رة 

مع خربة ال تقل عن

 ) 24( �شنة . 

ملحق رقم ) 2 / ب (

الوظائف النمطية للم�صت�صارين واخلرباء
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 2 / ب (

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�ملقرتحات �الإد�رية �لتى ت�شاهم فى جم�شت�شار �إد�رى3

تطوير �إجر�ء�ت �لعمل وتب�شيطها .

- �مل�شاركة فى در��شة �مل�شكالت �الإد�رية �لتى تو�جه �الإد�رة و�قرت�ح �حللول �ملنا�شبة لها .

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �الخت�شا�س .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى �ملجاالت �الإد�رية .

- مر�جعة خطط تدريب وتاأهيل موظفى �لهيئة وتقدمي �ملقرتحات ب�شاأنها .   

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتــــــور�ه فــــى جمــــــال 

�الإد�رة مــــــــــع خبـــــــــــــرة 

ال تقل عن ) 12( �شنة . 

- �أو �شهــــــــادة ماج�شتيــــر 

فى جمـال �الإد�رة مــــع 

خبــــــرة ال تقــــــــــل عــــــن 

) 18( �شنة . 

- �أو �شهـادة بكالوريــــو�س 

فـــــــــى جمـــــــــــال �الإد�رة 

مــــــــــع خبـــرة ال تقـــــــــــل 

عـــن )24( �شنة . 

- دكتـــور�ه فـــى جمــال 

�الإد�رة مــــــع خبــــــــــرة 

   ال تقــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن 

   ) 15( �شنة . 

- �أو �شهـادة ماج�شتيـــــر 

فــــــى جمــــــــال �الإد�رة 

مــــع خبـــــــرة ال تقــــــل 

عن ) 21( �شنة . 

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فـــــى جمـــــــــال �الإد�رة 

مـــــع خبـــــــــرة ال تقـــل 

عن)27( �شنة .

خبري �إد�رى 4

�أول

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�ملقرتحات �الإد�رية �لتى ت�شاهم فى ج

تطوير �إجر�ء�ت �لعمل وتب�شيطها .

- �مل�شاركة فى در��شة �مل�شكالت �الإد�رية �لتى تو�جه �الإد�رة و�قرت�ح �حللول �ملنا�شبة لها . 

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �الخت�شا�س .

- ح�شور �الجتماعات  و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى �ملجاالت �الإد�رية .

- �مل�شاركة فى مر�جعة خطط تدريب وتاأهيل موظفى �لهيئة وتقدمي �ملقرتحات ب�شاأنها .  

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- دكتــــــــور�ه فى جمــــــــال 

�الإد�رة مــــــــــع خبـــــــــــــرة 

   ال تقل عن ) 12( �شنة . 

- �أو �شهــــادة ماج�شتيـــــــر 

فــى جمــال �الإد�رة مــع 

خبـــــــــــرة ال تقـــــــل عــــن 

) 18( �شنة . 

- �أو �شهـادة بكالوريــــو�س 

فــــــــــى جمـــــــــــال �الإد�رة 

مــــــــــع خبـــــرة ال تقـــــــــل 

عن )24( �شنة . 

- دكتـور�ه فــــى جمــــال 

�الإد�رة مــــــــع خبــــــــرة 

ال تقــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن 

) 15( �شنة . 

- �أو �شهـادة ماج�شتيـــر 

فــــــى جمــــــال �الإد�رة 

مـــــع خبـــــــرة ال تقـــــل 

عن) 21( �شنة . 

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فـــــى جمـــــــــال �الإد�رة 

مــــــع خبـــــــرة ال تقــــل 

عن)27( �شنة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 2 / ب (

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�ملقرتحات �الإد�رية �لتى ت�شاهم فى دخبري �إد�رى 5

تطوير �إجر�ء�ت �لعمل وتب�شيطها .

- �مل�شاعدة فى در��شة �مل�شكالت �الإد�رية �لتى تو�جه �الإد�رة و�قرت�ح �حللول �ملنا�شبة لها .

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �الخت�شا�س .

- ح�شور �الجتماعات  و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى �ملجاالت �الإد�رية .

- �مل�شاركة فى مر�جعة خطط تدريب وتاأهيل موظفى �لهيئة وتقدمي �ملقرتحات ب�شاأنها .  

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتــــور�ه فـــــى جمـــــال 

�الإد�رة مــــــع خبــــــرة ال 

تقل عن ) 9( �شنو�ت . 

- �أو �شهـــــادة ماج�شتيـــــر 

فــــــــــى جمـــــــــال �الإد�رة 

مــــع خبــــــــــرة ال تقــــــــل 

عن ) 15( �شنة . 

- �أو �شهـادة بكالوريــو�س 

فـــــى جمـــــــــــــال �الإد�رة 

مـــــــع خبــــــــرة ال تقــــــل 

عـن )21( �شنة . 

- دكتــــور�ه فــــــــى جمــــال 

�الإد�رة مـــــــع خبـــــــــــــــرة 

ال تقل عن ) 12( �شنة . 

- �أو �شهـــــــادة ماج�شتيــــر 

فـــــــــــى جمــــــــال �الإد�رة 

مـــــــع خبــــــــرة ال تقـــــــــل 

عن) 18( �شنة . 

- �أو �شهـادة بكالوريــــو�س 

فـــــــى جمــــــــــــال �الإد�رة 

مـــــع خبــــــــرة ال تقــــــــــل 

عـن )24( �شنة .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�ملقرتحات �الإد�رية �لتى ت�شاهم فى هـخبري �إد�رى 6

تطوير �إجر�ء�ت �لعمل وتب�شيطها .

- �مل�شاعدة فى در��شة �مل�شكالت �الإد�رية �لتى تو�جه �الإد�رة و�قرت�ح �حللول �ملنا�شبة لها . 

- در��شة �ملو�شوعات �لتى حتال �إليه و�إبد�ء �لر�أى �لفنى ب�شاأنها .

- �مل�شاركة فى تقدمي �مل�شورة �لفنية فى جمال �الخت�شا�س .

- ح�شور �الجتماعات  و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى تدريب وتاأهيل �ملوظفني �لعمانيني فى �ملجاالت �الإد�رية .

- �مل�شاعدة فى مر�جعة خطط تدريب وتاأهيل موظفى �لهيئة وتقدمي �ملقرتحات ب�شاأنها .   

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتـــــــور�ه فى جمـــــــال 

�الإد�رة مـــــع خبـــــــرة ال 

تقل عن ) 6( �شنو�ت . 

- �أو �شهـــادة ماج�شتيــــــر 

فــــى جمـــــــــــــــال �الإد�رة 

مـع خبـــــــــــرة ال تقــــــــــل 

عن ) 12( �شنة . 

- �أو �شهـادة بكالوريــو�س 

فى جمـال �الإد�رة مــع 

خبـــرة ال تقـــــــل عــــــــــن 

)18( �شنة . 

- دكتـــــور�ه فـــــــى جمـــال 

�الإد�رة مــــــع خبـــــــرة ال 

تقل عن ) 9( �شنو�ت . 

- �أو �شهـــادة ماج�شتيـــــر 

فـى جمـال �الإد�رة مــع 

خبــــــــــــــرة ال تقـــــــــــــــــــــــل 

عن ) 15( �شنة . 

- �أو �شهـادة بكالوريـــو�س 

فـــــــــى جمـــــــــــال �الإد�رة 

مـــع خبــــــرة ال تقــــــــــــــل 

عـن )21( �شنة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

ملحق رقم )3/اأ(

 الــوظــائـــف الإ�صرافيــــة التخ�ص�صية 

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�ملبا�شر على دمدير عـام �أول1 و�الإ�شر�ف   ، �أعمالهم مر�جعة عامة  �لدو�ئر ومر�جعة  مــدر�ء  �لعــام على  �الإ�شــر�ف   -

�لعنا�شر �لوظيفية باملديرية ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة .

- �مل�شاركة فى و�شع �ل�شيا�شات �لعامة لتجميع �لوثائق �جلديرة باحلفظ �لد�ئم من د�خل �ل�شلطنة .

- �الإ�شــر�ف علــى �إعد�د بر�مــج جمع �لوثائـــق �ملتعلقــة بالدولة فى �خلارج ومتكني �مل�شتفيدين من 

�الإطالع عليها . 

- �الإ�شــر�ف على �إعــد�د �خلطـــط و�لرب�مج باملديريــة �خلا�شة بنقل �لوثائق و�ملحفوظات و�شيانتها 

و�ملحافظة عليها ، ومتابعة تنفيذها وتقدمي �ملقرتحات �لالزمة لتفعيلها .

- �الإ�شر�ف على �إعد�د وتطبيق نظم لرتتيب �أر�شدة وجمموعات �ملحفوظات وفق �ملو��شفات �ملتبعة .

- متابعة �إجر�ء�ت تي�شري و�شول �مل�شتفيدين �إىل �لوثائق لالطالع عليها .

- �الإ�شر�ف على �الأن�شطة �لرتبوية و�لثقافية �لتى تقوم بها �لهيئة �ملتعلقة بتنمية �ملخزون �لوثائقى .

- �الإ�شر�ف على �لبحوث و�لدر��شات �لتى تعدها �ملديرية فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- �إ�شد�ر جمموعة من �لقر�ر�ت و�الأو�مر �ملكتبية بهدف تنفيذ �لقو�نني وت�شهيل �إجناز �الأعمال .

- �عتماد بع�س �الأعمال �عتماد� نهائيا وفق �ل�شالحيات �ملمنوحة و�إحالة �الأعمال �الأخرى �إىل رئي�س 

�لهيئة لالعتماد .

- �إجر�ء �ت�شاالت و��شعة ومتنوعة د�خلية وخارجية بهدف �إجناز �الأعمال �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- متثيل �لهيئة فى بع�س �ملوؤمتر�ت �لد�خلية و�خلارجية �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �الإ�شر�ف على �إعد�د وتنفيذ بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل لرفع كفاءة و�أد�ء موظفى �ملديرية .

- �إعد�د تقارير تقومي �الأد�ء �لوظيفى للمروؤو�شني باملديرية ورفعها لرئي�س �لهيئة لالعتماد .

- �عتماد تقارير تقومي �الأد�ء �لوظيفى �ملرفوعة له من مدر�ء �لدو�ئر باملديرية .

- مر�جعة �لتقارير �لدورية �لتى تعد عن �أن�شطة �ملديرية و�إجناز�تها ورفعها �إىل رئي�س �لهيئة .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �لدكتـــــــور�ه فـــــــى �الخت�شا�شــــــات 

�ملطلوبــــة فـــى جمــــــــــال �لوثائـــــــق 

و�ملحفوظات �أو �لعلوم �الإن�شانيــــة 

و�الجتماعيـــــة و�لقانونيــــة و�إد�رة 

�الأعمـــال مــــع خبــــرة ال تقـــل عـــن 

)9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــادة �ملاج�شتيــــــــــر فــــــــــى 

�الخت�شا�شـــــــات �ملطلوبــــــــــة فـــــــــى 

جمــــــــال �لوثائــــــــق و�ملحفوظـــــــات 

�أو �لعلــوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيـــــة و�إد�رة �الأعمـــــال مــــع 

خربة ال  تقل عن )15( �شنة .

- �أو �شهـــــــــــــادة �لبكالوريــــــــــــو�س فـى 

�الخت�شا�شــــــــــات �ملطلوبـــــــــة فـــــــى 

جمــــــال �لوثائــــــــق و�ملحفوظـــــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانيـة و�الجتماعيـة 

و�لقانونيـــــة و�إد�رة �الأعمــــــال مـــع 

خربة ال تقل عن )21( �شنة .
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امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 
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�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

، و�الإ�شر�ف �ملبا�شر على هـمدير عـام 2 �أعمالهــــم مر�جعة عامة  - �الإ�شر�ف �لعام على مــــدر�ء �لدو�ئـــر ومر�جعـــة 

�لعنا�شر �لوظيفية باملديرية ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة .

- �مل�شاركة فى و�شع �ل�شيا�شات �لعامة لتجميع �لوثائق �جلديرة باحلفظ �لد�ئم من د�خل �ل�شلطنة .

- �الإ�شر�ف على �إعد�د بر�مج جمع �لوثائـــق �ملتعلقـــة بالدولـــة فى �خلارج ومتكيــن �مل�شتفيديــن من 

�الإطالع عليها . 

و�شيانتها  و�ملحفوظات  �لوثائق  بنقل  �خلا�شة  باملديرية  و�لرب�مج  �خلطط  �إعد�د  على  �الإ�شر�ف   -

و�ملحافظة عليها ، ومتابعة تنفيذها وتقدمي �ملقرتحات �لالزمة لتفعيلها .

- �الإ�شر�ف على �إعد�د وتطبيق نظم لرتتيب �أر�شدة وجمموعات �ملحفوظات وفق �ملو��شفات �ملتبعة .

- متابعة �إجر�ء�ت تي�شري و�شول �مل�شتفيدين �إىل �لوثائق لالطالع عليها .

- �الإ�شر�ف على �الأن�شطة �لرتبوية و�لثقافية �لتى تقوم بها �لهيئة �ملتعلقة بتنمية �ملخزون �لوثائقى .

- �الإ�شر�ف على �لبحوث و�لدر��شات �لتى تعدها �ملديرية فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- �إ�شد�ر جمموعة من �لقر�ر�ت و�الأو�مر �ملكتبية بهدف تنفيذ �لقو�نني وت�شهيل �إجناز �الأعمال .

- �عتمـــاد بعـــ�س �الأعمـــال �عتمــاد� نهائيا وفق �ل�شالحيات �ملمنوحة و�إحالـــة �الأعمــال �الأخـــرى �إلــــى 

رئيـــ�س �لهيئة لالعتماد .

- �إجر�ء �ت�شاالت و��شعة ومتنوعة د�خلية وخارجية بهدف �إجناز �الأعمال �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- متثيل �لهيئة فى بع�س �ملوؤمتر�ت �لد�خلية و�خلارجية �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �الإ�شر�ف على �إعد�د وتنفيذ بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل لرفع كفاءة و�أد�ء موظفى �ملديرية .

- �إعد�د تقارير تقومي �الأد�ء �لوظيفى للمروؤو�شني باملديرية ورفعها لرئي�س �لهيئة لالعتماد .

- �عتماد تقارير تقومي �الأد�ء �لوظيفى �ملرفوعة له من مدر�ء �لدو�ئر باملديرية .

- مر�جعة �لتقارير �لدورية �لتى تعد عن �أن�شطة �ملديرية و�إجناز�تها ورفعها �إىل رئي�س �لهيئة .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �لدكتــــــور�ه فــــى �الخت�شا�شـــــــات 

�ملطلوبــــة فى جمـــــــال �لوثائـــــــــق 

و�ملحفوظات �أو �لعلوم �الإن�شانيـة 

و�الجتماعيـــة و�لقانونيــــة و�إد�رة 

�الأعمال مــع خبــرة ال تقـــــــــل عـن 

)6( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــادة �ملاج�شتيـــــــــــــــــر فــــى 

�الخت�شا�شـــــــات �ملطلوبــــــــــــة فــــى 

جمــــال �لوثائــــــــق و�ملحفوظـــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيــــــة و�إد�رة �الأعمـــال مــع 

خربة ال  تقل عن )12( �شنة .

- �أو �شهــــــــــادة �لبكالوريــــــــــو�س فـــى 

�الخت�شا�شــــــــات �ملطلوبــــــــــة فـــــى 

جمـــــــال �لوثائـــــــق و�ملحفوظــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيــــــة و�إد�رة �الأعمـــال مـــع 

خربة ال تقل عن )18( �شنة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 3 / �أ (

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�ملبا�شــر علــى �الأوىلمدير عـام 3 و�الإ�شـــر�ف   ، �أعمالهــم مر�جعــة عامة  �لدو�ئر ومر�جعة  �لعام على مدر�ء  �الإ�شر�ف   -

�لعنا�شـر �لوظيفية باملديرية ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة .

- �مل�شاركة فى و�شع �ل�شيا�شات �لعامة لتجميع �لوثائق �جلديرة باحلفظ �لد�ئم من د�خل �ل�شلطنة .

- متابعـــة �إعد�د بر�مج جمع �لوثائق �ملتعلقة بالدولة فى �خلارج ومتكني �مل�شتفيديـن مـــن �الإطــــالع 

عليها . 

و�ملحفوظـــــــات  �لوثائــــــــق  بنقــــل  �خلا�شـــــة  باملديريــــة  و�لرب�مــــج  �خلطـــــــط  �إعـــد�د  على  �الإ�شــر�ف   -

و�شيانتهــــا و�ملحافظة عليها ، ومتابعة تنفيذها وتقدمي �ملقرتحات �لالزمة لتفعيلها .

- متابعة �إعد�د وتطبيق نظم لرتتيب �أر�شدة وجمموعات �ملحفوظات وفق �ملو��شفات �ملتبعة .

- متابعة �إجر�ء�ت تي�شري و�شول �مل�شتفيدين �إىل �لوثائق لالطالع عليها .

- متابعة �الأن�شطة �لرتبوية و�لثقافية �لتى تقوم بها �لهيئة �ملتعلقة بتنمية �ملخزون �لوثائقى .

- �الإ�شر�ف على �لبحوث و�لدر��شات �لتى تعدها �ملديرية فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- �إ�شد�ر جمموعة من �لقر�ر�ت و�الأو�مر �ملكتبية بهدف تنفيذ �لقو�نني وت�شهيل �إجناز �الأعمال .

- �عتمـــاد بعـــ�س �الأعمـــال �عتمــــاد� نهائيا وفق �ل�شالحيــــات �ملمنوحـــة و�إحالـــة �الأعمـــال �الأخرى �إىل 

رئي�س �لهيئة لالعتماد .

- �إجر�ء �ت�شاالت و��شعة ومتنوعة د�خلية وخارجية بهدف �إجناز  �الأعمال �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- متثيل �لهيئة فى بع�س �ملوؤمتر�ت �لد�خلية و�خلارجية �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س . 

- �الإ�شر�ف على �إعد�د وتنفيذ بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل لرفع كفاءة و�أد�ء موظفى �ملديرية .

- �إعد�د تقارير تقومي �الأد�ء �لوظيفى للمروؤو�شني باملديرية ورفعها لرئي�س �لهيئة لالعتماد .

- �عتماد تقارير تقومي �الأد�ء �لوظيفى �ملرفوعة له من مدر�ء �لدو�ئر باملديرية .

- مر�جعة �لتقارير �لدورية �لتى تعد عن �أن�شطة �ملديرية و�إجناز�تها ورفعها �إىل رئي�س �لهيئة .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �لدكتــــــور�ه فـــــى �الخت�شا�شـــــات 

�ملطلوبــة فـــى جمــــــال �لوثائـــــــــق 

و�ملحفوظات �أو �لعلوم �الإن�شانيـة 

و�الجتماعيــة و�لقانونيــــة و�إد�رة 

�الأعمـــــال مـــع خبــــرة ال تقـل عن 

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــادة �ملاج�شتيــــــــــــــر فــــــــــى 

�الخت�شا�شــــــــــات �ملطلوبـــــــة فـــــى 

جمـــــــال �لوثائـــــق و�ملحفوظـــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيـــــة و�إد�رة �الأعمــــــال مع 

خربة ال تقل عن )9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــادة �لبكالوريـــــــــو�س فــــى 

�الخت�شا�شـــــــــــــات �ملطلوبــــــــة فــى 

جمــال �لوثائــــــــــق و�ملحفوظـــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيــــــة و�إد�رة �الأعمــــال مـع 

خربة ال تقل عن )15( �شنة . 
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مدير عـام 4

م�شاعد 

- �مل�شاركة فى و�شع �ل�شيا�شات �لعامة لتجميع �لوثائق �جلديرة باحلفظ �لد�ئم من د�خل �ل�شلطنة .�لثانية

- �مل�شاركة فى �إعد�د بر�مج جمع �لوثائق �ملتعلقة بالدولة فى �خلارج ومتكني �مل�شتفيدين من �الإطالع 

عليها . 

�إعد�د �خلطط و�لرب�مج باملديرية �خلا�شة بنقل �لوثائق و�ملحفوظات و�شيانتها و�ملحافظة  - متابعة 

عليها ،   ومتابعة تنفيذها وتقدمي �ملقرتحات �لالزمة لتفعيلها .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتطبيق نظم لرتتيب �أر�شدة وجمموعات �ملحفوظات وفق �ملو��شفات �ملتبعة .

- �مل�شاعدة فى متابعة �إجر�ء�ت تي�شري و�شول �مل�شتفيدين �إىل �لوثائق لالطالع عليها .

�ملخزون  بتنمية  �ملتعلقة  �لهيئة  بها  تقوم  �لتى  و�لثقافية  �لرتبوية  �الأن�شطة  متابعة  فى  �مل�شاعدة   -

�لوثائقى .

- متابعة �لبحوث و�لدر��شات �لتى تعدها �ملديرية فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- �إجر�ء �ت�شاالت و��شعة ومتنوعة د�خلية وخارجية بهدف �إجناز  �الأعمال �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى متثيل �لهيئة فى بع�س �ملوؤمتر�ت �لد�خلية و�خلارجية �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- متابعة �إعد�د وتنفيذ بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل لرفع كفاءة و�أد�ء موظفى �ملديرية .

- �إبد�ء �لر�أى �لفنى فى �لتقارير �ملرفوعة له من مدر�ء �لدو�ئر باملديرية .

- �إعد�د ومر�جعة �لتقارير �لدورية �لتى تعد عن �أن�شطة �ملديرية و�إجناز�تها ورفعها �إىل �ملدير �لعام . 

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �لدكتـــــــور�ه فــــــى �الخت�شا�شـــــات 

�ملطلوبـــة فـــــى جمـــــال �لوثائـــــــــق 

و�ملحفوظات �أو �لعلـوم �الإن�شانيـة 

و�الجتماعيـــة و�لقانونيـــــة و�إد�رة 

�الأعمـــال مــع خبــــــرة ال تقــــل عن 

�شنتني .

- �أو �شهـــــــــــــــــادة �ملاج�شتيـــــــــــــــــر فـــــى 

�الخت�شا�شــــــــــات �ملطلوبــــــــــة فــــى 

جمــــــــال �لوثائـــــق و�ملحفوظــــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيــــــة و�إد�رة �الأعمــــال مـــع 

خربة ال تقل عن )6( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــادة �لبكالوريــــــــــــو�س فـــى 

�الخت�شا�شــــــــــات �ملطلوبــــــــة فـــــــى 

جمــــــــال �لوثائــــــــق و�ملحفوظـــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيـــــة و�إد�رة �الأعمـــــــال مـع 

خربة ال تقل عن )12( �شنة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 3 / �أ (

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

على �لثانيةمدير د�ئرة �أول5 �ملبا�شر  و�الإ�شر�ف  عامة  �أعمالهم مر�جعة  ومر�جعة  �الأق�شام  روؤ�شاء  على  �لعام  �الإ�شر�ف   -

�لعنا�شر �لوظيفية بالد�ئرة ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة .  

- �إعد�د خطة عمل �لد�ئرة و�لرب�مج �لالزمة لتنفيذها مب�شاركة �ملوظفني .

- متابعة تنفيذ خطط وبر�مج و�إجر�ء�ت �لعمل بالد�ئرة .

- �الإ�شر�ف على تطبيق �لقو�نني و�لنظم و�الإجر�ء�ت �لتى تنظم �لعمل بالد�ئرة .

نظـــــام  وفـــق  وترميزهـــا  ن�شاأتهـــــا  عنــــد  وت�شجيلــــها  �جلاريــــة  �لوثائـــق  �شبـــط  علـــى  �الإ�شـــر�ف   -

ت�شنيــــف وثائق �لهيئة .

�أو �لرتحيــــل  �إعــــد�دها للحفــــظ  - متابعة ترتيـب وفرز �لوثائــق �لو�شيطــــة باجلهـــات �ملعنيــــــة و 

للهيئــــــة �أو �الإتالف .

- متابعة �إعد�د �الأدو�ت �الإجر�ئية �ملتعلقة باإد�رة �لوثائق باجلهات �ملعنية .

- �الإ�شر�ف على قو�ئم �الإتالف وقو�ئم �لوثائق �ملعدة للرتحيل ورفعها لالعتماد .

على  و�الإ�شـــر�ف  �لهيئــة  من  ت�شدر  �لتى  �لوثائق  باإد�رة  �ملتعلقـــة  و�لتعليمات  �لنظـــم  متابعــــة   -

تطبيقهــــا باجلهة �ملعنية . 

- �الإ�شر�ف على تقدمي �لدعم و�مل�شاعدة �لفنية فى جمال �لوثائق للجهات �ملعنية .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان ذ�ت �لعالقة بعمل �لد�ئرة .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أن�شطة و�إجناز�ت �لد�ئرة .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �لدكتـــــــــور�ه فـــى �الخت�شا�شـــــات 

�ملطلوبـــــة فــــى جمــــــال �لوثائــــــق 

و�ملحفوظات �أو �لعلوم �الإن�شانية 

و�الجتماعيـة و�لقانونيــــة و�إد�رة 

�الأعمـــال مـــــــع خبــــــــرة ال تقــــــــــــل 

عـــن �شنتني .

- �أو �شهـــــــــــادة �ملاج�شتيـــــــــــــــــــر فــــــــى 

�الخت�شا�شــــــــــــــات �ملطلوبـــــــــة فى 

جمـــــال �لوثائــــق و�ملحفوظــــــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيــــــة و�إد�رة �الأعمــــال مـع 

خربة ال تقل عن )6( �شنو�ت .

-  �أو �شهـــــــادة �لبكالوريــــــــــــو�س فــى 

�الخت�شا�شـــــــــــات �ملطلوبــــــة فــــــى 

جمــــــال �لوثائـــــــــق و�ملحفوظـــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيـــــة و�إد�رة �الأعمــــــال مع 

خربة ال تقل عن )12( �شنة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 3 / �أ (

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

على �لثالثةمدير د�ئرة 6 �ملبا�شـــر  و�الإ�شــر�ف  عامـة   مر�جعــة  �أعمالهـم  ومر�جعة  �الأق�شام  روؤ�شاء  على  �لعام  �الإ�شر�ف   -

�لعنا�شر �لوظيفية بالد�ئرة ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة .  

- �إعد�د خطة عمل �لد�ئرة و�لرب�مج �لالزمة لتنفيذها مب�شاركة �ملوظفني .

- متابعة تنفيذ خطط وبر�مج و�إجر�ء�ت �لعمل بالد�ئرة .

- �الإ�شر�ف على تطبيق �لقو�نني و�لنظم و�الإجر�ء�ت �لتى تنظم �لعمل بالد�ئرة .

- �الإ�شر�ف على �شبط �لوثائـق �جلاريــة وت�شجيلهـا عند ن�شاأتها وترميزهـا وفق نظام ت�شنيف وثائق 

�لهيئة .

�أو  للهيئة  �لرتحيل  �أو  للحفظ  �إعد�دها  و  �ملعنية  باجلهات  �لو�شيطـة  �لوثائـق  وفرز  ترتيب  متابعـة   -

�الإتالف .

- متابعة �إعد�د �الأدو�ت �الإجر�ئية �ملتعلقة باإد�رة �لوثائق باجلهات �ملعنية .

- �الإ�شر�ف على قو�ئم �الإتالف وقو�ئم �لوثائق �ملعدة للرتحيل ورفعها لالعتماد . 

�لتــــى ت�شـــدر من �لهيئـــة و�الإ�شـــــر�ف على  بــاإد�رة �لوثائــــــق  - متابعـــة �لنظـــــم و�لتعليمـــات �ملتعلقـــــة 

تطبيقها باجلهة �ملعنية . 

- �الإ�شر�ف على تقدمي �لدعم و�مل�شاعدة �لفنية فى جمال �لوثائق للجهات �ملعنية . 

- ح�شور �الجتماعات و�للجان ذ�ت �لعالقة بعمل �لد�ئرة . 

- �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أن�شطة و�إجناز�ت �لد�ئرة .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــادة �ملاج�شتيــــــــــــــــــر فـــــــــــــى 

�الخت�شا�شــــــــــــات �ملطلوبـــــــــــة فى 

جمـــــــال �لوثائــــــق و�ملحفوظــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيـــــة و�إد�رة �الأعمـــــال مع 

خربة ال تقل عن )3( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــادة �لبكالوريـــــــــو�س فى 

�الخت�شا�شــــــــــات �ملطلوبــــــــــــــة فى 

جمــــــال �لوثائــــــق و�ملحفوظـــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعيـة 

و�لقانونيـــــة و�إد�رة �الأعمـــــال مــع 

خربة ال تقل عن )9( �شنو�ت .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 3 / �أ (

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

مدير د�ئرة 7

م�شاعد 

- �إعد�د خطة عمل �لد�ئرة و�لرب�مج �لالزمة لتنفيذها مب�شاركة �ملوظفني .�لر�بعة

- متابعة تنفيذ خطط وبر�مج و�إجر�ء�ت �لعمل بالد�ئرة .

- �الإ�شر�ف على تطبيق �لقو�نني و�لنظم و�الإجر�ء�ت �لتى تنظم �لعمل بالد�ئرة .

نظام  وفق  وترميزها  ن�شاأتها  عند  وت�شجيلها  �جلارية  �لوثائق  �شبط  على  �الإ�شر�ف  فى  �مل�شاعدة   -

ت�شنيف  وثائق �جلهة .

- �مل�شاعدة فى متابعـــــــــة ترتيب وفرز �لوثائق �لو�شيطة باجلهات �ملعنيـــة ومتابعــة �إعد�دها للحفــظ 

�أو �لرتحيل للهيئة �أو �الإتالف .

- متابعة �إعد�د �الأدو�ت �الإجر�ئية �ملتعلقة باإد�رة �لوثائق باجلهات �ملعنية .

- متابعة �إعد�د قو�ئم �الإتالف وقو�ئم �لوثائق �ملعدة للرتحيل لالعتماد . 

- متابعة �لنظم و�لتعليمات �ملتعلقة باإد�رة �لوثائق �لتى ت�شدر من �لهيئــة و�الإ�شــر�ف على تطبيقها 

باجلهة �ملعنية . 

- متابعة تقدمي �لدعم و�مل�شاعدة �لفنية فى جمال �لوثائق للجهات �ملعنية . 

- ح�شور �الجتماعات و�للجان ذ�ت �لعالقة بعمل �لد�ئرة .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أن�شطة و�إجناز�ت �لد�ئرة .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـــــــــــــــــــــــادة �ملاج�شتيــــــــــــــــــــر فــــــى 

�الخت�شا�شــــــــــات �ملطلوبــــــــة فــــــى 

جمـــــــــال �لوثائـــــق و�ملحفوظـــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيـــــة و�إد�رة �الأعمــــــــال مع 

خربة ال تقل عن �شنتني .

- �أو �شهــــــــــادة �لبكالوريــــــــــــو�س فـــى 

�الخت�شا�شــــــات �ملطلوبـــــــــــة فـــــــى 

جمــــــال �لوثائـــــق و�ملحفوظــــــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيـــة و�إد�رة �الأعمـــــــال مــع 

خربة ال تقل عن )6( �شنو�ت .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 3 / �أ (

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

رئي�س ق�شم 8

�أول

- �الإ�شر�ف �ملبا�شر على موظفى �لق�شم ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة .�خلام�شة

- �إعد�د خطط وبر�مج و�إجر�ء�ت �لعمل بالق�شم مب�شاركة �ملوظفني .

- متابعة تنفيذ �لرب�مج و�الإجر�ء�ت و�الأعمال �ملتعلقة بالق�شم .

- �مل�شاهمـــة فى �الإ�شــر�ف على �شبـــط �لوثائق �جلارية وت�شجيلها عند ن�شاأتها وترميزها وفق نظام 

ت�شنيف وثائق �لهيئة . 

- مر�جعة قو�ئم �الإتالف وقو�ئم �لوثائق �ملعدة للرتحيل .

- متابعة �إعد�د �الأدو�ت �الإجر�ئية �ملتعلقة باإد�رة �لوثائق باجلهات �ملعنية .

- متابعة ترتيب وفرز �لوثائق �لو�شيطة �شو�ء �ملعدة للحفظ �أو �لرتحيل للهيئة �أو �الإتالف . 

- متابعة ت�شليم �أ�شول �لربيد �لو�رد �إىل �لتق�شيمات �ملعنية بالهيئة .

- �الإ�شر�ف على توجيه �لربيد �ل�شادر �إىل �جلهات �ملعنية وحفظ ن�شخ منها .

- متابعة تقدمي �لدعم و�مل�شاعدة �لفنية فى جمال �لوثائق للجهات �ملعنية .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان ذ�ت �لعالقة بالق�شم .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أن�شطة و�إجناز�ت �لق�شم .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـــــــــــــــادة �لبكالوريــــــــــو�س فــــــى 

�الخت�شا�شـــــــــات �ملطلوبـــــــــة فـــى 

جمـــــال �لوثائــــق و�ملحفوظــــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيـــة و�إد�رة �الأعمــــــال مع 

خربة ال تقل عن )3( �شنو�ت .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 3 / �أ (

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

- �الإ�شر�ف �ملبا�شر على موظفى �لق�شم ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة .�ل�شاد�شةرئي�س ق�شم9

- �إعد�د خطط وبر�مج و�إجر�ء�ت �لعمل بالق�شم مب�شاركة �ملوظفني .

- متابعة تنفيذ �لرب�مج و�الإجر�ء�ت و�الأعمال �ملتعلقة بالق�شم .

- �مل�شاهمة فى �الإ�شر�ف على �شبـط �لوثائــق �جلاريــة وت�شجيلها عند ن�شاأتها وترميزها وفق نظام 

ت�شنيف وثائق �جلهة . 

- مر�جعة قو�ئم �الإتالف وقو�ئم �لوثائق �ملعدة للرتحيل .

- متابعة �إعد�د �الأدو�ت �الإجر�ئية �ملتعلقة باإد�رة �لوثائق باجلهات �ملعنية . 

- متابعة ترتيب وفرز �لوثائق �لو�شيطة �شو�ء �ملعدة للحفظ �أو �لرتحيل للهيئة �أو �الإتالف .  

- متابعة ت�شليم �أ�شول �لربيد �لو�رد �إىل �لتق�شيمات �ملعنية بالهيئة .

- �الإ�شر�ف على توجيه �لربيد �ل�شادر �إىل �جلهات �ملعنية وحفظ ن�شخ منها .

- متابعة تقدمي �لدعم و�مل�شاعدة �لفنية فى جمال �لوثائق للجهات �ملعنية .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان ذ�ت �لعالقة بالق�شم .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أن�شطة و�إجناز�ت �لق�شم .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �شهــــــــــــادة �لبكالوريـــــــــــــــــــــو�س فى 

فـــى  �ملطلوبـــــــة  �الخت�شا�شــــــــــات 

جمـــــال �لوثائــــــــق و�ملحفوظـــــــات 

�أو �لعلوم �الإن�شانية و�الجتماعية 

و�لقانونيـــة و�إد�رة �الأعمـــــــال مع 

خربة ال تقل عن  �شنتني .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

ملحق رقم ) 3 / ب (

 الــوظــائـــف الإ�صرافيــــة النمطية

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

- �الإ�شر�ف �لعام على روؤ�شــاء �الأق�شـــام ومر�جعـــة �أعمالهـــم مر�جعــة عامة و�الإ�شر�ف �ملبا�شر على �لعنا�شر �لثانيةمدير د�ئرة �أول1

�لوظيفية بالد�ئرة ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة .    

- �إعد�د خطة عمل �لد�ئرة و�لرب�مج �لالزمة لتنفيذها مب�شاركة �ملوظفني . 

- �الإ�شر�ف على تنفيذ خطط وبر�مج و�إجر�ء�ت �لعمل بالد�ئرة .

- �الإ�شر�ف على تطبيق �لقو�نني و�لنظم و�الإجر�ء�ت �لتى تنظم �لعمل بالد�ئرة . 

- �الإ�شر�ف على �الأعمال �خلا�شة بتعيني �ملوظفني ونقلهم وندبهم و�إعارتهم .

- �الإ�شر�ف على �الإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ بر�مج تدريب وتاأهيل �ملوظفني ومتابعة تنفيذها .

- �مل�شاركة فى �إعد�د م�شروعات �ملو�زنات �جلارية و�الإمنائية ومتابعة تنفيذها .

- �الإ�شر�ف على �إعد�د ك�شوفات رو�تب موظفى �لهيئة وم�شتحقاتهم �الأخرى ورفعها لالعتماد . 

- �الإ�شر�ف على توفري كافة م�شتلزمات �لهيئة .

- �الإ�شر�ف على توفري �حتياجات �لهيئة من �أنظمة ومعلومات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .

- �الإ�شر�ف على �شيانة مبانى �لهيئة وجتهيز�تها ومعد�تها و�آلياتها . 

- �الإ�شر�ف على ترتيبات ��شتقبال  �شيوف �لهيئة وم�شتلزمات زيار�ت رئي�س �لهيئة �لد�خلية و�خلارجية .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان ذ�ت �لعالقة بعمل �لد�ئرة .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أن�شطة و�إجناز�ت �لد�ئرة .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �لدكتـــــور�ه فــــــى �الخت�شا�شـــــــات 

�ملطلوبة ل�شغلها مع خربة ال تقل 

عن �شنتني .

- �أو �شهــــــــــــــــادة �ملاج�شتيــــــــــــــر فــــــــــى 

�الخت�شا�شــــات �ملطلوبـــــة ل�شغلهـا 

مع خربة ال تقل عن )6( �شنو�ت . 

-  �أو �شهــــــــــــــــادة �لبكالوريـــــــو�س فى 

�الخت�شا�شــــات �ملطلوبـــة ل�شغلهـــا 

مع خربة ال تقل عن )12( �شنة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 3 / ب (

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

- �الإ�شر�ف �لعام على روؤ�شـــاء �الأق�شـــام ومر�جعـــة �أعمالهـــم مر�جعــة عامــة و�الإ�شر�ف �ملبا�شـر علـى �لثالثةمدير د�ئرة 2

�لعنا�شر �لوظيفية بالد�ئرة ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة . 

- �إعد�د خطة عمل �لد�ئرة و�لرب�مج �لالزمة لتنفيذها مب�شاركة �ملوظفني .

- متابعة تنفيذ خطط وبر�مج و�إجر�ء�ت �لعمل بالد�ئرة .

- �الإ�شر�ف على تطبيق �لقو�نني و�لنظم و�الإجر�ء�ت �لتى تنظم �لعمل بالد�ئرة .

- �الإ�شر�ف على �الإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ بر�مج تدريب وتاأهيل �ملوظفني ومتابعة تنفيذها .

- �مل�شاركة فى �إعد�د م�شروعات �ملو�زنات �جلارية و�الإمنائية ومتابعة تنفيذها .

- �الإ�شر�ف على �إعد�د ك�شوفات رو�تب موظفى �لهيئة وم�شتحقاتهم �الأخرى ورفعها لالعتماد . 

- متابعة توفري كافة م�شتلزمات �لهيئة .

- �الإ�شر�ف على توفري �حتياجات �لهيئة من �أنظمة ومعلومات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .

- �الإ�شر�ف على �شيانة مبانى �لهيئة وجتهيز�تها ومعد�تها و�آلياتها . 

�لد�خلية  �لهيئة  رئي�س  زيار�ت  وم�شتلزمات  �لهيئة  �شيوف  ��شتقبال   ترتيبات  على  �الإ�شر�ف   -

و�خلارجية .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان ذ�ت �لعالقة بعمل �لد�ئرة .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أن�شطة و�إجناز�ت �لد�ئرة .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــــادة �ملاج�شتيــــــــــــــــــــــر فــــــــى 

�الخت�شا�شـــات �ملطلوبـــــة ل�شغلها 

مع خربة ال تقل عن )3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــادة �لبكالوريـــــــــــو�س فــــى 

�الخت�شا�شـــات �ملطلوبـــة ل�شغلهـــا 

مع خربة ال تقل عن )9( �شنو�ت .  
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 3 / ب (

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

مدير د�ئرة 3

   م�شاعد 

- �مل�شاعدة فى �إعد�د خطة عمل �لد�ئرة و�لرب�مج �لالزمة لتنفيذها مب�شاركة �ملوظفني .�لر�بعة

- متابعة تنفيذ خطط وبر�مج و�إجر�ء�ت �لعمل بالد�ئرة .

- متابعة تطبيق �لقو�نني و�لنظم و�الإجر�ء�ت �لتى تنظم �لعمل بالد�ئرة .

- متابعة �الإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ بر�مج تدريب وتاأهيل �ملوظفني ومتابعة تنفيذها .

- �مل�شاركة فى �إعد�د م�شروعات �ملو�زنات �جلارية و�الإمنائية ومتابعة تنفيذها .

- مر�جعة ك�شوفات رو�تب موظفى �لهيئة وم�شتحقاتهم �الأخرى . 

- متابعة توفري كافة م�شتلزمات �لهيئة .

- �مل�شاعدة فى �الإ�شر�ف على توفري �حتياجات �لهيئة من �أنظمة ومعلومات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .

- متابعة �شيانة مبانى �لهيئة وجتهيز�تها ومعد�تها و�آلياتها . 

��شتقبال  �شيوف �لهيئة وم�شتلزمات زيار�ت رئي�س �لهيئة  �مل�شاعـــدة فــى �الإ�شــر�ف على ترتيبـــات   -

�لد�خلية و�خلارجية .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان ذ�ت �لعالقة بعمل �لد�ئرة .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أن�شطة و�إجناز�ت �لد�ئرة ورفعها �إىل مدير �لد�ئرة .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــــــادة �ملاج�شتيـــــــــــــــــــر فــــــــــى 

�الخت�شا�شـات �ملطلوبــة ل�شغلهـــــا 

مع خربة ال تقل عن �شنتني .

- �أو �شهــــــــــــــادة �لبكالوريــــــو�س فـــــى 

�الخت�شا�شــات �ملطلوبــة ل�شغلهــــا 

مع خربة ال تقل عن )6( �شنو�ت .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 3 / ب (

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

- �الإ�شر�ف �ملبا�شر على موظفى �لق�شم ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة .�خلام�شةرئي�س ق�شم �أول4

- �إعد�د خطة وبر�مج و�إجر�ء�ت �لعمل بالق�شم مب�شاركة �ملوظفني .

- متابعة �الأعمال �خلا�شة بتعيني �ملوظفني ونقلهم وندبهم و�إعارتهم .

- �قرت�ح بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل �ملنا�شبة لرفع كفاءة موظفى �لق�شم ومتابعة تنفيذها .

- متابعة تنفيذ �لرب�مج و�الإجر�ء�ت و�الأعمال �ملتعلقة بالق�شم .

- �الإ�شر�ف على توفري م�شرتيات �لهيئة ومتابعة تخزينها .

- �الإ�شر�ف على �إجر�ء�ت حتويل �لرو�تب و�لبدالت و�مل�شتحقات �الأخرى للموظفني .

- متابعة حت�شيل �إير�د�ت �لهيئة .

- متابعة �ملطالبات و�لفو�تري �لو�ردة من �جلهات �الأخرى و�عتماد �شند�ت �ل�شرف �خلا�شة بها .

- �الإ�شر�ف على خدمات �لنقل بالهيئة ومتابعة حركة �ل�شيار�ت .

- �الإ�شر�ف على تنظيم وحفظ �ل�شجالت و�مللفات و�مل�شتند�ت �لالزمة الإجناز �لعمل .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان ذ�ت �لعالقة بالق�شم .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أن�شطة و�إجناز�ت �لق�شم .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �شهـــــــــــــادة �لبكالوريــــــــــــو�س فـــــــــى 

�الخت�شا�شات �ملطلوبة ل�شغلهــــــا 

مع خربة ال تقل عن )3( �شنو�ت . 

- �أو �شهـادة �لدبلــــوم بعد �شهـــــــادة 

دبلـــــــــوم �لتعليــــــــم �لعـــــــــــــــام  فـــى 

�الخت�شا�شـات �ملطلوبــــة ل�شغلهـــا 

مع خربة ال تقل عن )6( �شنو�ت .  

- �أو �شهادة دبلوم �لتعليم �لعام مع 

خربة ال تقل عن )9( �شنو�ت .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم  ) 3 / ب (

امل�صمى الوظـــيفى
الدرجة 

املالية
�صــروط �صغـل الوظيفةواجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

- �الإ�شر�ف �ملبا�شر على موظفى �لق�شم ومر�جعة �أعمالهم مر�جعة دقيقة .�ل�شاد�شةرئي�س ق�شم5

- �إعد�د خطة وبر�مج و�إجر�ء�ت �لعمل بالق�شم مب�شاركة �ملوظفني .

- متابعة �الأعمال �خلا�شة بتعيني �ملوظفني ونقلهم وندبهم و�إعارتهم .

- �قرت�ح بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل �ملنا�شبة لرفع كفاءة موظفى �لق�شم ومتابعة تنفيذها .

- متابعة تنفيذ �لرب�مج و�الإجر�ء�ت و�الأعمال �ملتعلقة بالق�شم .

- �الإ�شر�ف على توفري م�شرتيات �لهيئة ومتابعة تخزينها .

- متابعة �إجر�ء�ت حتويل �لرو�تب و�لبدالت و�مل�شتحقات �الأخرى للموظفني .

- متابعة حت�شيل �إير�د�ت �لهيئة .

- متابعة �ملطالبات و�لفو�تري �لو�ردة من �جلهات �الأخرى و�عتماد �شند�ت �ل�شرف �خلا�شة بها .

- �الإ�شر�ف على خدمات �لنقل بالهيئة ومتابعة حركة �ل�شيار�ت .

- �الإ�شر�ف على تنظيم وحفظ �ل�شجالت و�مللفات و�مل�شتند�ت �لالزمة الإجناز �لعمل .

- ح�شور �الجتماعات و�للجان ذ�ت �لعالقة بالق�شم .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أن�شطة و�إجناز�ت �لق�شم .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �شهـادة �لبكالوريــــو�س فى جمــال  

�الخت�شا�شات �ملطلوبـــة ل�شغلهــــا 

مع خربة ال تقل عن  �شنتني . 

- �أو �شهـــــادة �لدبلـوم بعـد �شهـــــــــادة 

دبلــــــــوم �لتعليــــــــــــــم �لعــــــــــام فـــــــى 

�الخت�شا�شـات �ملطلوبـة ل�شغلهـــــا 

مع خربة ال تقل عن )3( �شنو�ت .   

- �أو �شهادة دبلوم �لتعليم �لعام مع 

خربة ال تقل عن )6( �شنو�ت .
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

ملحق رقم  )4(

وظائف الأخ�صائيني فى جمال الوثائق واملحفوظات

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

�أخ�شائى وثائق 1

وحمفوظات 

�أول

�لوثائق و�ملحفوظات وخا�شة �لثانية باإد�رة  �ملتعلقة  �إعد�د وتنفيذ �الأدو�ت �الإجر�ئية  �مل�شاركة فى   -

نظام ت�شنيف �لوثائق وجد�ول مدد �ال�شتبقاء و�أدلة ��شرتجاعها وفق �إجر�ء�ت و�آليات �لعمل 

�ملعتمدة من �لهيئة .

- ت�شجيل وثائق �لهيئة �جلارية عند ن�شاأتها وترميزها وفق نظام ت�شنيف وثائق �لهيئة .

- �إعد�د ومر�جعة جد�ول مدد ��شتبقاء �لوثائق �خلا�شة بالهيئة .

تلك  وثائق  وترميز  ت�شنيف  نظام  تطبيق  مدى  من  للتاأكد  �ملعنية  �جلهات  مع  �لتن�شيق   -

�جلهات ومتابعتها .

- ترتيب وفرز وثائق �لهيئة �لو�شيطة �ملعدة للحفظ �أو �لرتحيل �أو �الإتالف .

- �إعد�د قو�ئم �الإتالف وقو�ئم �لوثائق �ملعدة للرتحيل .

- تقدمي �لدعم و�مل�شاعدة �لفنية فى جمال �لوثائق للجهات �ملعنية .

- متابعة تنفيذ �إجر�ء�ت وقو�عد �لعمل �ملقررة للوثائق بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية .

- در��شة ومتابعة �أنظمة ت�شنيف وثائق �جلهات �ملعنية وجد�ول مدد ��شتبقائها .

- �مل�شاركة فى جمع وت�شجيل ن�شخ من وثائق �ل�شلطنة باخلارج وحفظها .

- �مل�شاركة فى متابعة �لوثائق �خلا�شة �لتى تهم �ل�شالح �لعام وت�شجيلها و�حل�شول على ن�شخ 

منها .

- �إعد�د فهار�س و�أدلة للو�شف �ملادى و�لفنى للوثائق و�ملحفوظات .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- �مل�شاهمة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�ملقرتحات �لتى ت�شاعد فى تطوير وتنظيم وت�شيري 

�لعمل فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- دكتــــــــــــــــــور�ه فــــــــــــى 

جمـــــــال �لوثائـــــــــــق 

و�ملحفوظات .

- �أو �شهادة ماج�شتري 

فى جمـال �لوثائــق 

و�ملحفوظـــــــــــــــات �أو 

�ملكتبات و�ملعلومات  

مـع خبـــــــرة ال تقــــل 

عن )6( �شنو�ت .

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فى جمال �لوثائـــق 

و�ملحفوظـــــــات مــــع 

خبــرة ال تقــــل عــــن 

)12( �شنة .

- دكتــــــــــــــور�ه فــــــــى 

جمـــــال �لوثائـــــق 

و�ملحفوظـــات مـع 

خربة ال تقل عن   

)3( �شنو�ت . 

- �أو �شهادة ماج�شتري 

فى جمال �لوثائق 

و�ملحفوظــــــــــــــــــات 

�أو �ملكتبـــــــــــــــــــــــــــات 

و�ملعلومــــــات مـــــع 

خربة ال تقل عن 

)9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فى 

جمــــال �لوثائــــــق 

و�ملحفوظـات مـــع 

خربة ال تقل عن 

)15( �شنة .
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امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

�أخ�شائى وثائق 2

وحمفوظات 

ثان  

�لوثائق و�ملحفوظات وخا�شة  �لر�بعة باإد�رة  �ملتعلقة  �إعد�د وتنفيذ �الأدو�ت �الإجر�ئية  �مل�شاركة فى   -

نظام ت�شنيف �لوثائق وجد�ول مدد �ال�شتبقاء و�أدلة ��شرتجاعها وفق �إجر�ء�ت و�آليات �لعمل 

�ملعتمدة من �لهيئة .

- ت�شجيل وثائق �لهيئة �جلارية عند ن�شاأتها وترميزها وفق نظام ت�شنيف وثائق �لهيئة .

- �إعد�د ومر�جعة جد�ول مدد ��شتبقاء �لوثائق �خلا�شة بالهيئة .

تلك  وثائق  وترميز  ت�شنيف  نظام  تطبيق  مدى  من  للتاأكد  �ملعنية  �جلهات  مع  �لتن�شيق   -

اجلهات ومتابعتها .

- ترتيب وفرز وثائق �لهيئة �لو�شيطة �ملعدة للحفظ �أو �لرتحيل �أو �الإتالف .

- �إعد�د قو�ئم �الإتالف وقو�ئم �لوثائق �ملعدة للرتحيل .

- �مل�شاركة فى تقدمي �لدعم و�مل�شاعدة �لفنية فى جمال �لوثائق للجهات �ملعنية .

- �مل�شاركة فى تنفيذ �إجر�ء�ت وقو�عد �لعمل �ملقررة للوثائق بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية .

- در��شة ومتابعة �أنظمة ت�شنيف وثائق �جلهات �ملعنية وجد�ول مدد ��شتبقائها .

- �مل�شاركة فى جمع وت�شجيل ن�شخ من وثائق �ل�شلطنة باخلارج وحفظها .

- �مل�شاركة فى متابعة �لوثائق �خلا�شة �لتى تهم �ل�شالح �لعام وت�شجيلها و�حل�شول على ن�شخ 

منها .

- �إعد�د فهار�س و�أدلة للو�شف �ملادى و�لفنى للوثائق و�ملحفوظات .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- �مل�شاهمة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�ملقرتحات �لتى ت�شاعد فى تطوير وتنظيم وت�شيري 

�لعمل فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــادة ماج�شتيــــر 

فى جمال �لوثائـــق 

و�ملحفوظــــــــــــــــات �أو 

�ملكتبات و�ملعلومات  . 

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فـــــــى �لوثائــــــــــــــــــــــق 

و�ملحفوظــــــــات مــــع 

خبــــرة ال تقـــــــــــــــــــــــل 

عـــن ) 6( �شنو�ت .

- �شهادة ماج�شتري 

فى جمال �لوثائق 

و�ملحفوظات مـع 

خربة ال تقل عن 

) 3 ( �شنو�ت .     

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـو�س فــــى 

جمــال �لوثائـــــــق 

و�ملحفوظات مــع 

خربة ال تقل عن 

) 9 ( �شنو�ت .

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

�أخ�شائى وثائق 3

وحمفوظات 

ثالث

�لوثائق و�ملحفوظات وخا�شة �ل�شاد�شة باإد�رة  �ملتعلقة  �إعد�د وتنفيذ �الأدو�ت �الإجر�ئية  �مل�شاركة فى   -

نظام ت�شنيف �لوثائق وجد�ول مدد �ال�شتبقاء و�أدلة ��شرتجاعها وفق �إجر�ء�ت و�آليات �لعمل 

�ملعتمدة من �لهيئة .

- ت�شجيل وثائق �لهيئة �جلارية عند ن�شاأتها وترميزها وفق نظام ت�شنيف وثائق �لهيئة .

- �إعد�د ومر�جعة جد�ول مدد ��شتبقاء �لوثائق �خلا�شة بالهيئة .

تلك  وثائق  وترميز  ت�شنيف  نظام  تطبيق  مدى  من  للتاأكد  �ملعنية  �جلهات  مع  �لتن�شيق   -

�جلهات ومتابعتها .

- ترتيب وفرز وثائق �لهيئة �لو�شيطة �ملعدة للحفظ �أو �لرتحيل �أو �الإتالف .

- �إعد�د قو�ئم �الإتالف وقو�ئم �لوثائق �ملعدة للرتحيل .

- �مل�شاركة فى �لدعم و�مل�شاعدة �لفنية فى جمال �لوثائق للجهات �ملعنية .

- �مل�شاعدة فى تنفيذ �إجر�ء�ت وقو�عد �لعمل �ملقررة للوثائق بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية .

- در��شة ومتابعة �أنظمة ت�شنيف وثائق �جلهات �ملعنية وجد�ول مدد ��شتبقائها .

- �مل�شاعدة فى جمع وت�شجيل ن�شخ من وثائق �ل�شلطنة باخلارج وحفظها .

- �مل�شاركة فى متابعة �لوثائق �خلا�شة �لتى تهم �ل�شالح �لعام وت�شجيلها و�حل�شول على ن�شخ 

منها .

- �مل�شاركة فى �إعد�د فهار�س و�أدلة للو�شف �ملادى و�لفنى للوثائق و�ملحفوظات .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- �مل�شاهمة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�ملقرتحات �لتى ت�شاعد فى تطوير وتنظيم وت�شيري 

�لعمل فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �شهــادة بكالوريو�س 

فى جمال �لوثائق 

و�ملحفوظات . 

- �شهادة بكالوريو�س 

فى جمال �لوثائق 

و�ملحفوظات مع 

خربة ال تقل عن 

)3( �شنو�ت . 

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم ) 4  (

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

باحث م�شادر 4

معلومات

�أول

- �إعد�د قو�عد �لبيانات باملعلومات �ملتوفرة لدى �لهيئة فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .�لثانية

-  تقدمي �مل�شاعدة �لفنية للم�شتفيدين للح�شول على �ملعلومات �ملطلوبة .

-  �لتن�شيق مع �جلهات �ملعنية لتوفري �لبيانات و�ملعلومات فى جمال �الخت�شا�س .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�ملقرتحات فى جمال �الخت�شا�س .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- دكتــــور�ه فى جمــــــال 

�لوثائق و�ملحفوظات 

�أو �ملكتبـات و�ملعلومات .

- �أو �شهـــادة ماج�شتيــر 

فى جمـــــــال �لوثائـــق 

و�ملحفوظـــــــــــــــــــــــات �أو 

�ملكتبات و�ملعلومــــــــات  

مع خربة ال تقل عن 

)6( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فـــــــــــــى 

جمــــــــــال �لوثائـــــــــــــــق 

و�ملحفوظـــــــــــــــــــــــات �أو 

�ملكتبات و�ملعلومـــــــات  

مع خربة ال تقل عن 

)12( �شنة .

-  دكتـــــــــــــــــــور�ه فـــــــى 

جمــــــــــال �لوثائـــــــق 

و�ملحفوظــــــــــــــات �أو 

�ملكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

و�ملعلومـــــــــات مــــــــع 

خبــــــــــرة ال تقــــــــــــــل 

عن )3( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  

ماج�شتيــــــــــــــر فــــــى 

جمــــــــــال �لوثائـــــــق 

و�ملحفوظــــــــــــــــــــــــات 

�أو �ملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــات 

و�ملعلومـــــــــــــــــات مع 

خبـــرة ال تقـــــل عن 

)9( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــــــــــــــــــو�س 

   فى جمال �لوثائق 

و�ملحفوظــــــــــــــات �أو 

�ملكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

و�ملعلومــــــــــــات مـــــع 

خبـــــــــرة ال تقـــــــــــــــل 

عن )15( �شنة .

باحث م�شادر 5

معلومات

ثان

- �مل�شاركة فى �إعد�د قو�عد �لبيانات باملعلومات �ملتوفرة لدى �لهيئة فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .�لر�بعة 

- �مل�شاركة فى تقدمي �مل�شاعدة �لفنية للم�شتفيدين للح�شول على �ملعلومات �ملطلوبة .

- �لتن�شيق مع �جلهات �ملعنية لتوفري �لبيانات و�ملعلومات فى جمال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�ملقرتحات فى جمال �الخت�شا�س .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهادة ماج�شتري فى 

�لوثائق و�ملحفوظات 

�أو �ملكتبات و�ملعلومات .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالــــوريــــــــــــــــو�س فى 

   �لوثائـق و�ملحفوظات 

�أو �ملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

و�ملعلومــــــــــــــــــــات مـــــع 

خبـــــــــــــرة ال تقــل عــن 

)6( �شنو�ت .

-  �شهادة ماج�شتري 

فى جمال �لوثائق 

و�ملحفوظــــــــــــــــــــــــات 

�أو �ملكتبــــــــــــــــــــــــــــــــات 

و�ملعلومـــــــــــــــــات مع 

خبــــرة ال تقـــل عن 

)3( �شنو�ت .

 - �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــو�س فــــى 

جمــــــال �لوثــــــــــائق 

و�ملحفوظـــــــــــــــــــــــــات 

�أو �ملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــات 

و�ملعلومــــــــــات مـــــــع 

خبــرة ال تقـــــل عن 

)9( �شنو�ت . 



- 29 -

اجلريدة الر�سمية العدد )901(

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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باحث م�شادر 6

معلومات

ثالث

- �مل�شاعدة فى �إعد�د قو�عد �لبيانات باملعلومات �ملتوفرة لدى �لهيئة فى جمال �لوثائق �ل�شاد�شة

و�ملحفوظات .

 - �مل�شاركة فى تقدمي �مل�شاعدة �لفنية للم�شتفيدين للح�شول على �ملعلومات �ملطلوبة .

- �لتن�شيق مع �جلهات �ملعنية لتوفري �لبيانات و�ملعلومات فى جمال �الخت�شا�س .

- �مل�شاهمة فى �إعد�د وتقدمي �لدر��شات و�لبحوث و�ملقرتحات فى جمال �الخت�شا�س .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهادة بكالوريـــو�س 

فى جمـال �لوثائــق 

و�ملحفوظــــــــــــــــات �أو 

�ملكتبات و�ملعلومات .

- �شهادة بكالوريو�س 

فى جمال �لوثائق 

و�ملحفوظــــــــــــــــــات 

�أو �ملكتبـــــــــــــــــــــــــــات 

و�ملعلومـــــات مـــــع 

خبــرة ال تقل عن 

)3( �شنو�ت . 

باحث تاريخ 7

�أول

- �إعد�د وتقدمي �لبحوث و�لدر��شات �لتاريخية �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .�لثانية

- �لقيام بالتحقيقات و�ال�شتبيانات فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- �مل�شاركة فى �لندو�ت و�مللتقيات �لعلمية و�لفنية �ملرتبطة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �لبحث عن �لوثائق �لتاريخية �لعمانية .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  دكتور�ه فى جمـال 

�لتاريخ .

- �أو �شهادة ماج�شتري 

فى جمــــال �لتاريخ 

مع خبـــــرة ال تقـــــــل 

عن )6( �شنو�ت .

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فى جمــال �لتاريــخ 

مع خبــــــرة ال تقـــــل 

عن )12( �شنة .

- دكتــــــــــــــور�ه فـــــــــى 

جمـال �لتاريـــــــــــخ 

مع خبـرة ال تقـــل 

عن )3( �شنو�ت .

- �أو �شهادة ماج�شتري 

فى جمال �لتاريـخ 

مع  خربة ال تقل 

عن )9( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــو�س فى 

جمــــــــال �لتاريــــخ 

مع خربة ال تقــل 

عن )15( �شنة .
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تابع : ملحق رقم ) 4 (

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

باحث تاريخ 8

ثان

- �إعد�د وتقدمي �لبحوث و�لدر��شات �لتاريخية �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .�لر�بعة

- �مل�شاركة فى �لتحقيقات و�ال�شتبيانات فى جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- �مل�شاركة فى �لندو�ت و�مللتقيات �لعلمية و�لفنية �ملرتبطة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �لبحث عن �لوثائق �لتاريخية �لعمانية .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  �شهادة ماج�شتري 

فى جمال �لتاريخ .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فى 

جمال �لتاريخ مع 

خربة ال تقــل عـــن 

)6( �شنو�ت . 

-  �شهادة ماج�شتري 

فــــــى جمــــــــــــــــــــــــال 

�لتاريخ مع خربة 

ال تقــــــــل عــــــــــــــــــن 

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فى 

جمـــــال �لتاريـــــــخ 

مع خبــرة ال تقــل 

عن )9( �شنو�ت .

باحث تاريخ 9

ثالث

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتقدمي �لبحوث و�لدر��شات �لتاريخية �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .�ل�شاد�شة

- �مل�شاعدة فى �لقيام بالتحقيقات و�ال�شتبيانات حول جمال �لوثائق و�ملحفوظات .

- �مل�شاركة فى �لندو�ت و�مللتقيات �لعلمية و�لفنية �ملرتبطة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاعدة فى �لبحث عن �لوثائق �لتاريخية �لعمانية .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــو�س فـــى 

جمــال �لتاريــــــــخ .

- �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــو�س فـــى 

جمــــــال �لتاريـــــــخ 

مع خبـرة ال تقــــل 

عن )3( �شنو�ت . 



- 31 -

اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

�أخ�شائى 10

ترميم وثائق

�أول

و�ملحفوظات �لثانية للوثائق  و�لتجليد  و�لت�شفري  �لرتميم  الأعمال  �شنوى  برنامج  �إعد�د  فى  �مل�شاركة   -

بالهيئة .

- تطبيق �إجر�ء�ت �لوقاية حلماية �لوثائق من �ملخاطر .

-  �لقيام باأعمال ترميم �لوثائق و�ملحفوظات وفق �لربنامج �ملعد لذلك .

-  �لقيام بتقوية �أوعية �لوثائق ح�شب �لربنامج �ملعد لذلك .

-  �مل�شاركة فى �أعمال �لت�شفري و�لتجليد .

-  مر�قبة ظروف حفظ �لوثائق مبخازن �لهيئة .

-  �إعد�د وتقدمي �لبحوث و�لدر��شات و�ملقرتحات �ملتعلقة فى جمال �الخت�شا�س .

-  �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- دكتــــــــــــــــور�ه فـــــــى 

جمــال �لكيميـــــــاء 

�أو علوم �الأحياء .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــــر فـــى 

جمال �لكيمياء �أو 

علوم �الأحيــــاء مع 

خبـــــــــــرة ال تقـــــــــل 

عـــن )6( �شنو�ت . 

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــو�س فى 

جمال �لكيمياء �أو 

علوم �الأحيــــاء مع 

خربة ال تقـــل عن 

)12( �شنة .

- دكتــــــــــــــــور�ه فــــــى 

جمال �لكيميـــــــاء 

�أو علــوم �الأحيــــاء 

مع خربة ال تقـــل 

عن )3( �شنو�ت . 

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــادة  

ماج�شتيــــــــــر فــــى 

جمـــــال �لكيميــاء 

�أو علـوم �الأحيــــاء 

مع خربة ال تقل 

عن )9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــو�س فـــى 

جمــال �لكيميـــــاء 

�أو علـوم �الأحيـــــاء 

مع خبــرة ال تقــل 

عن )15( �شنة .

�أخ�شائى 11

ترميم وثائق

ثان

و�ملحفوظات �لر�بعة للوثائق  و�لتجليد  و�لت�شفري  �لرتميم  �شنوى الأعمال  برنامج  �إعد�د  �مل�شاركة فى    -

بالهيئة .

-  �مل�شاركة فى تطبيق �إجر�ء�ت �لوقاية حلماية �لوثائق من �ملخاطر .

-  �مل�شاركة فى �أعمال ترميم �لوثائق و�ملحفوظات وفق �لربنامج �ملعد لذلك .

-  �لقيام بتقوية �أوعية �لوثائق ح�شب �لربنامج �ملعد لذلك .

-  �مل�شاركة فى �أعمال �لت�شفري و�لتجليد .

-  مر�قبة ظروف حفظ �لوثائق مبخازن �لهيئة .

-  �إعد�د وتقدمي �لبحوث و�لدر��شات و�ملقرتحات �ملتعلقة فى جمال �الخت�شا�س .

-  �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهادة ماج�شتيـــر 

فــــى جمـــــــــــــــــــــــــــال  

�لكيمـياء �أو علــوم 

�الأحياء .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــو�س فى 

جمال �لكيمياء �أو 

علـوم �الأحيـــاء مع 

خربة ال تقـل عـــن 

)6( �شنو�ت . 

-  �شهادة ماج�شتري 

فــــى جمـــــــــــــــــــــــــال  

�لكيمياء �أو علوم 

�الأحياء مع خربة 

ال تقـــــــــــــــــــــل عـــــن 

)3( �شنو�ت . 

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فــى 

جمــــال �لكيميــــاء 

�أو علــوم �الأحيـــــاء 

مع خربة ال تقــــل 

عن )9( �شنو�ت . 

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

�أخ�شائى12

 ترميم وثائق

ثالث

و�ملحفوظات �ل�شاد�شة للوثائق  و�لتجليد  و�لت�شفري  �لرتميم  الأعمال  �شنوى  برنامج  �إعد�د  فى  �مل�شاعدة   -

بالهيئة .

-  �مل�شاركة فى تطبيق �إجر�ء�ت �لوقاية حلماية �لوثائق من �ملخاطر .

-  �مل�شاعدة فى �أعمال ترميم �لوثائق و�ملحفوظات وفق �لربنامج �ملعد لذلك .

-  �مل�شاركة فى تقوية �أوعية �لوثائق ح�شب �لربنامج �ملعد لذلك .

-  �مل�شاعدة فى �أعمال �لت�شفري و�لتجليد .

-  مر�قبة ظروف حفظ �لوثائق مبخازن �لهيئة .

-  �مل�شاركة فى �إعد�د وتقدمي �لبحوث و�لدر��شات و�ملقرتحات �ملتعلقة فى جمال �الخت�شا�س .

 - �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

 - تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  �شهادة  بكالوريو�س 

فى جمال �لكيمياء 

�أو علوم �الأحياء .

- �شهادة بكالوريو�س 

فى جمال �لكيمياء 

�أو علـــــوم �الأحيــــاء 

تقل  ال  خربة  مع 

عن  )3( �شنو�ت .

�أخ�شائى 13

ميكروفيلم

�أول

     

- �مل�شاركة فى �إعد�د �خلطط �ل�شنوية لت�شوير �لوثائق بامليكروفيلم وفق �لربنامج �ملعد لذلك .�لثانية

- �إعد�د وجتهيز �لوثائق �ملر�د ت�شويرها بامليكروفيلم .

- �لقيام باأعمال ت�شوير وحتمي�س �لوثائق و�ملحفوظات .

- �لقيام بفح�س �ل�شور و�لتثبت من �شالمتها .

- �لقيام باأعمال ��شتن�شاخ �أ�شرطة �مليكروفيلم .

- �الإبالغ عن �شيانة �آالت و�أجهزة �مليكروفيلم .

- �ملحافظة على �شالمة �آالت و�أجهزة �مليكروفيلم .

- �إعد�د وتقدمي �لبحوث و�لدر��شات و�ملقرتحات �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- دكتـور�ه فى جمـــــال 

�الخت�شـــــــــــــــــــا�س �أو 

تقنيـــــة �ملعلومــــــــــــات 

�أو �لكيمياء .

-  �أو �شهادة  ماج�شتيـــر 

فـــــــــــــــــى جمــــــــــــــــــــــال 

�الخت�شـــــــــــــــــــا�س �أو 

تقنيــــــة �ملعلومـــــــــات 

�أو �لكيميـــــــــاء مــــــــع 

خبــــرة ال تقــــل عـــن  

)6( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  

بكالوريـــــــــــــــــو�س فى 

�الخت�شا�س  جمال 

�أو تقنيــــة �ملعلومــــات 

�أو �لكيمـيـــــــاء مـــــــــــع 

خبــــــــــرة ال تقـــل عن 

)12( �شنة .

- دكتــور�ه فى جمال 

�الخت�شـــــــــــــــــــــــــا�س 

�أو تقنية �ملعلومات 

�أو �لكيميــــــــــــــاء مع 

خربة ال تقـــــــــل عن  

)3( �شنو�ت . 

- �أو �شهادة ماج�شتري 

فــــــى جمـــــــــــــــــــــــــــــال 

�الخت�شـــــــــــــــــــــــــا�س 

�أو  تقنية �ملعلومات 

مع  �لكيميـــــــــــاء  �أو 

تقــــــــل  ال  خبـــــــــــرة 

عن  )9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــــــــو�س فى 

جمال �الخت�شا�س 

�أو  تقنية �ملعلومات 

مع  �لكيميــــــــــاء  �أو 

تقــــــــــل  ال  خبــــــــــــرة 

عن  )15( �شنة .

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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تابع : ملحق رقم ) 4 (

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

�أخ�شائى 14

ميكروفيلم

ثان

         

�ملعد �لر�بعة �لربنامج  وفق  بامليكروفيلم  �لوثائق  لت�شوير  �ل�شنوية  �خلطط  �إعد�د  فى  �مل�شاركة   -

لذلك .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وجتهيز �لوثائق �ملر�د ت�شويرها بامليكروفيلم .

- �مل�شاركة فى �لقيام باأعمال ت�شوير وحتمي�س �لوثائق و�ملحفوظات .

- �لقيام بفح�س �ل�شور و�لتثبت من �شالمتها .

- �لقيام فى �أعمال ��شتن�شاخ �أ�شرطة �مليكروفيلم .

- �الإبالغ عن �شيانة �آالت و�أجهزة �مليكروفيلم .

- �ملحافظة على �شالمة �آالت و�أجهزة �مليكروفيلم .

-  �إعد�د وتقدمي �لبحوث و�لدر��شات و�ملقرتحات �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهادة ماج�شتيــــر 

فـــــــــــى جمــــــــــــــــــــال 

�الخت�شــــــــــــا�س �أو  

تقنية �ملعلومـــــــــات 

�أو �لكيمياء .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــــــــــــــــو�س 

فـــــــى جمــــــــــــــــــــــــال 

�الخت�شـــــــــــا�س �أو  

تقنية �ملعلومــــــــات 

�أو �لكيميــــــــــــاء مع 

خبـرة ال تقــــل عن  

)6( �شنو�ت .

- �شهــادة ماج�شتري 

فــــــــى جمــــــــــــــــــــــال 

�الخت�شــــــــــا�س �أو  

تقنيـــة �ملعلومـــات 

�أو �لكيميــــــــاء مــع 

خبـرة ال تقــل عن  

)3( �شنو�ت . 

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريو�س فى جمال 

�الخت�شــــــــــا�س �أو  

تقنيــة �ملعلومـــــات 

�أو �لكيميــــــــــاء مع 

خربة ال تقـــل عن  

)9( �شنو�ت .

�أخ�شائى 15

ميكروفيلم

ثالث

      

�ملعد �ل�شاد�شة �لربنامج  وفق  بامليكروفيلم  �لوثائق  لت�شوير  �ل�شنوية  �خلطط  �إعد�د  فى  �مل�شاعدة   -

لذلك .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وجتهيز �لوثائق �ملر�د ت�شويرها بامليكروفيلم .

- �مل�شاعدة فى  �لقيام باأعمال ت�شوير وحتمي�س �لوثائق و�ملحفوظات .

- �لقيام بفح�س �ل�شور و�لتثبت من �شالمتها .

- �مل�شاركة فى �أعمال ��شتن�شاخ �أ�شرطة �مليكروفيلم .

- �الإبالغ عن �شيانة �آالت و�أجهزة �مليكروفيلم .

- �ملحافظة على �شالمة �آالت و�أجهزة �مليكروفيلم .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتقدمي �لبحوث و�لدر��شات و�ملقرتحات �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــــــــــــــــو�س

   فى جمــــــــــــــــــــــــــــــــال 

�الخت�شــــــــــــا�س �أو  

تقنية �ملعلومات 

�أو �لكيمياء .  

 

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

   بكالوريـــــــــــــــــــــــو�س 

فــــــــى جمـــــــــــــــــــــال 

�الخت�شــــــــــا�س �أو  

تقنيـــة �ملعلومــــات 

�أو �لكيميــــــــــاء مع 

خربة ال تقـــل عن  

)3( �شنو�ت . 
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امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

باحث �شوؤون 16

قانونية �أول

- �إعد�د ودر��شة م�شروعات �لقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت و�لتعاميم �ملتعلقة بالهيئة .�لثانية

- �إعد�د ومر�جعة �ملذكر�ت و�لفتاوى و�لتقارير و�لدر��شات �لقانونية .

- �مل�شاركة فى �إعد�د و�شياغة �لعقود و�التفاقيات و�ملناق�شات �لتى تكون �لهيئة طرفا فيها .

- �إعد�د �شحف �لدعاوى �لق�شائية �ملطلوبة .

- ح�شور �الجتماعات �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �ال�شرت�ك فى جلان �لتحقيق الإبد�ء �لر�أى �لقانونى بها .

- توىل �أعمال �أمانة �شر جمل�س �مل�شاءلة �الإد�رية بالهيئة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- دكتور�ه فى جمال 

�لقانون .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيــــــــــــــــــر فى 

جمـــــــال �لقانـــــــون 

مع خبـــرة ال تقـــــل 

عن  )6( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــو�س فـى 

جمــــــال �لقانــــــــون 

مع خبــرة ال تقـــــل 

عن  )12( �شنة . 

- دكتـــــــــــــــــــور�ه فـــــى 

جمـال �لقانــــــــــون 

مع خربة ال تقــــل 

عن )3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيــــــــــر فـــــى 

جمــــال �لقانـــــــون 

مع خربة ال تقــــل 

عن )9( �شنو�ت . 

- �أو  �شهـــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فــى  

جمال �لقانـــــــــــون 

مع خبـرة ال تقــــل 

عن  )15( �شنة .

باحث �شوؤون 17

قانونية ثان

و�لتعاميم �لر�بعة و�لقر�ر�ت  و�للو�ئح  و�الأنظمة  �لقو�نني  ودر��شة م�شروعات  �إعد�د  �مل�شاركة فى   -

�ملتعلقة بالهيئة .

- �إعد�د ومر�جعة �ملذكر�ت و�لفتاوى و�لتقارير و�لدر��شات �لقانونية .

- �مل�شاركة فى �إعد�د و�شياغة �لعقود و�التفاقيات و�ملناق�شات �لتى تكون �لهيئة طرفا فيها .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �شحف �لدعاوى �لق�شائية �ملطلوبة .

- ح�شور �الجتماعات �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �ال�شرت�ك فى جلان �لتحقيق الإبد�ء �لر�أى �لقانونى بها .

- توىل �أعمال �أمانة �شر جمل�س �مل�شاءلة �الإد�رية بالهيئة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �شهــــادة ماج�شتري 

فــــــــــــــــى جمــــــــــــــــال 

�لقانون .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــــو�س فى 

جمـــال �لقانــــــــــون 

مع خبــرة ال تقــــــل 

عن )6( �شنو�ت . 

-  �شهادة ماج�شتري 

فــى جمــــــــــــــــــــــــــــال 

�لقانــــــــــــــون مــــــــع 

خربة ال تقل عن 

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــو�س فى 

جمـــال �لقانــــــــون 

مع خربة ال تقــــل 

عن  )9( �شنو�ت .

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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تابع : ملحق رقم ) 4 (

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

باحث �شوؤون 18

قانونية ثالث

- �مل�شاعدة فى �إعد�د ودر��شة م�شروعات �لقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت و�لتعاميم �ملتعلقة �ل�شاد�شة

بالهيئة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د ومر�جعة �ملذكر�ت و�لفتاوى و�لتقارير و�لدر��شات �لقانونية .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د و�شياغة �لعقود و�التفاقيات و�ملناق�شات �لتى تكون �لهيئة طرفا فيها .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د �شحف �لدعاوى �لق�شائية �ملطلوبة .

- ح�شور �الجتماعات �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �ال�شرت�ك فى جلان �لتحقيق الإبد�ء �لر�أى �لقانونى بها .

- توىل �أعمال �أمانة �شر جمل�س �مل�شاءلة �الإد�رية بالهيئة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــــو�س فى 

جمال �لقانون .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فـى 

جمـــال �لقانـــــــون 

مع خربة ال تقـــل 

عن  )3( �شنو�ت .

�أخ�شائى �إعالم 19

ون�شر �أول

- �مل�شاركة فى �إعد�د ون�شر �لدوريات �الإخبارية �أو �ملحكمة �لتى ت�شدرها �لهيئة .�لثانية

- در��شة وت�شنيف �ملو�شوعات �ملن�شورة و�ملذ�عة عن �أعمال �لهيئة .

- �إعد�د �الإجابات على �الأ�شئلة �لتى تقدم للم�شوؤولني من و�شائل �الإعالم �ملختلفة بعد �لتن�شيق مع 

�مل�شوؤولني .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتنفيذ �ملعار�س �لوثائقية �لد�خلية و�خلارجية .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتنفيذ �الحتفاالت و�ملنا�شبات �لتى تقيمها �لهيئة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتنفيذ �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لتى تكون �لهيئة طرفا فيها .

�الإعالمية الأعمال  �لتغطية  ب�شاأن  �لعمانية  �الأنباء  ووكالة  �ملحلية  �الإعالم  �أجهزة  �لتن�شيق مع   -

�لهيئة .

- متابعة ومر�جعة ما تن�شره و�شائل �الإعالم �ملختلفة عن �أن�شطة �لهيئة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  دكتـــــــــــــــــــور�ه فــــى 

جمال �الإعالم .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيــــــــــــــــــر فى 

جمال �الإعالم مع 

خبــرة ال تقــــل عن  

)6( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــو�س فى 

جمـــال  �الإعـــــــــالم 

مع خبـــرة ال تقـــــل 

عن )12( �شنة . 

-  دكتــــــــــــــــور�ه فــــى 

جمـــــال �الإعـــــالم 

مع خربة  ال تقل 

عن )3( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــــر فـى 

جمال  �الإعــــــــالم 

مع خبـرة ال تقـــل 

عن )9( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــو�س فى 

جمــــال �الإعــــــالم 

مع خربة ال تقـــل 

عن )15( �شنة .
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�أخ�شائى �إعالم 20

ون�شر ثان

- �مل�شاركة فى �إعد�د ون�شر �لدوريات �الإخبارية �أو �ملحكمة �لتى ت�شدرها �لهيئة .�لر�بعة

- �مل�شاركة فى در��شة وت�شنيف �ملو�شوعات �ملن�شورة و�ملذ�عة عن �أعمال �لهيئة .

- �إعد�د �الإجابات على �الأ�شئلة �لتى تقدم للم�شوؤولني من و�شائل �الإعالم �ملختلفة بعد �لتن�شيق مع 

�مل�شوؤولني .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتنفيذ �ملعار�س �لوثائقية �لد�خلية و�خلارجية .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتنفيذ �الحتفاالت و�ملنا�شبات �لتى تقيمها �لهيئة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتنفيذ �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لتى تكون �لهيئة طرفا فيها .

�الإعالمية الأعمال  �لتغطية  ب�شاأن  �لعمانية  �الأنباء  ووكالة  �ملحلية  �الإعالم  �أجهزة  �لتن�شيق مع   -

�لهيئة .

- متابعة ومر�جعة ما تن�شره و�شائل �الإعالم �ملختلفة عن �أن�شطة �لهيئة .

- �إجر�ء �ت�شاالت مع و�شائل �الإعالم �ملختلفة لتغطية ن�شاطات �لهيئة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  �شهـادة ماج�شتيـــر 

فى جمال �الإعالم .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فـــــى 

جمال �الإعالم مع 

خبــرة ال تقــــل عن 

)6( �شنو�ت .

-  �شهادة ماج�شتري 

فــــــــــى جمــــــــــــــــــــال 

�الإعـــــــــــــالم مـــــــــــع 

خربة ال تقـل عــن  

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فى 

جمــال  �الإعـــــــالم 

مع خبــرة ال تقـــل 

عن )9( �شنو�ت .

�أخ�شائى �إعالم 21

ون�شر ثالث

- �مل�شاعدة فى �إعد�د ون�شر �لدوريات �الإخبارية �أو �ملحكمة �لتى ت�شدرها �لهيئة .�ل�شاد�شة

- �مل�شاركة فى در��شة وت�شنيف �ملو�شوعات �ملن�شورة و�ملذ�عة عن �أعمال �لهيئة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �الإجابات على �الأ�شئلة �لتى تقدم للم�شوؤولني من و�شائل �الإعالم �ملختلفة بعد 

�لتن�شيق مع �مل�شوؤولني .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتنفيذ �ملعار�س �لوثائقية �لد�خلية و�خلارجية .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتنفيذ �الحتفاالت و�ملنا�شبات �لتى تقيمها �لهيئة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وتنفيذ �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لتى تكون �لهيئة طرفا فيها .

�الإعالمية الأعمال  �لتغطية  ب�شاأن  �لعمانية  �الأنباء  ووكالة  �ملحلية  �الإعالم  �أجهزة  �لتن�شيق مع   -

�لهيئة .

- �مل�شاركة فى متابعة ومر�جعة ما تن�شره و�شائل �الإعالم �ملختلفة عن �أن�شطة �لهيئة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــو�س فــــى 

جمال �الإعالم .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فى 

جمــــــــال �الإعـــالم 

مع خبـــــرة ال تقل 

عن )3( �شنو�ت . 

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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�أخ�شائى ن�شاط 22

ثقافى �أول

- �مل�شاركة فى �إعد�د خطط وبر�مج �ملهرجانات و�لفعاليات و�ملنتديات و�الأ�شابيع �لثقافية �لتى تربز �لثانية

�لقيمة �لثقافية للوثائق و�ملحفوظات .

- �الإعد�د و�لتح�شري للموؤمتر�ت �لثقافية ذ�ت �ل�شلة بالهيئة �لتى تقام د�خل �ل�شلطنة .

- �الت�شال و�لتن�شيق باملر�كز �لثقافية لتبادل �ملعلومات .

- �مل�شاركة فى �إعد�د ومر�جعة �التفاقيات �لثقافية �لتى تكون �لهيئة طرفا فيها .

- �مل�شاركة فى �إقامة �لفعاليات �الأدبية و�مل�شابقات �لثقافية �لتى ت�شهم فى �إبر�ز �لقيمة �لثقافية 

للوثائق و�ملحفوظات .

- مر�جعة ودر��شة وتقييم نتائج �لفعاليات و�الأن�شطة �لثقافية �لتى تقيمها �لهيئة �أو تكون طرفا 

فيها .

- �مل�شاركة فى ن�شر �لوعى �لثقافى و�الجتماعى عن �أهد�ف ومهام و�أن�شطة �لهيئة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  دكتــــــــــــــــــور�ه فـــــى 

جمـــــــــــــــــــال �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�شانية .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــر فــــــى 

جمـــــــــــــــــــال �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�شانية 

مع خبــــرة ال تقـــل 

عن )6( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  

بكالوريـــــــــو�س فى 

جمــــــــــــــــــال �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�شانية 

مع خربة ال تقل 

عن )12( �شنة .  

-  دكتور�ه فى جمال  

�الآد�ب و�لعلــــــــــــــــوم 

�الإن�شانيـــــــــة مــــــــــــع 

خبــرة ال تقــــــل عن 

)3(  �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيــــــــــــــــــر فى 

جمــــــــــــــــــــــال �الآد�ب 

و�لعلـوم �الإن�شانيــة 

مع خبــــــرة ال تقــــل 

عن )9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــــــو�س فى 

جمــــــــــــــــــــــال �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�شانيـــة 

مع خبــــــرة ال تقــــل 

عن )15( �شنة .

�أخ�شائى ن�شاط 23

ثقافى ثان

- �مل�شاركة فى �إعد�د خطط وبر�مج �ملهرجانات و�لفعاليات و�ملنتديات و�الأ�شابيع �لثقافية �لتى تربز �لر�بعة

�لقيمة �لثقافية للوثائق و�ملحفوظات .

- �مل�شاركة فى �الإعد�د و�لتح�شري للموؤمتر�ت �لثقافية ذ�ت �ل�شلة بالهيئة �لتى تقام د�خل �ل�شلطنة . 

- �الت�شال و�لتن�شيق باملر�كز �لثقافية لتبادل �ملعلومات .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د ومر�جعة �التفاقيات �لثقافية �لتى تكون �لهيئة طرفا فيها .

- �مل�شاركة فى �إقامة �لفعاليات �الأدبية و�مل�شابقات �لثقافية �لتى ت�شهم فى �إبر�ز �لقيمة �لثقافية 

للوثائق و�ملحفوظات .

- مر�جعة ودر��شة وتقييم نتائج �لفعاليات و�الأن�شطة �لثقافية �لتى تقيمها �لهيئة �أو تكون طرفا 

فيها . 

- �مل�شاركة فى ن�شر �لوعى �لثقافى و�الجتماعى عن �أهد�ف ومهام و�أن�شطة �لهيئة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهادة ماج�شتيـــــر 

فى جمــــال �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�شانية .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــو�س فـــــى  

جمــــــــــــــــــال �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�شانية 

مع خبـــــــرة ال تقل 

عن )6( �شنو�ت .

- �شهــــادة ماج�شتيـر 

فى جمــــال �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�شانية 

مع خبـرة ال تقــــــل 

عن )3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــو�س فى  

جمــــــــــــــــــال �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�شانية 

مع خبــــــرة ال تقـل 

عن )9( �شنو�ت . 

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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�أخ�شائى ن�شاط 24

ثقافى ثالث

تربز �ل�شاد�شة �لتى  �لثقافية  و�الأ�شابيع  و�ملنتديات  و�لفعاليات  �ملهرجانات  وبر�مج  خطط  �إعد�د  فى  �مل�شاعدة   -

�لقيمة �لثقافية للوثائق و�ملحفوظات .

- �مل�شاركة فى �الإعد�د و�لتح�شري للموؤمتر�ت �لثقافية ذ�ت �ل�شلة بالهيئة �لتى تقام د�خل �ل�شلطنة .

- �الت�شال و�لتن�شيق باملر�كز �لثقافية لتبادل �ملعلومات .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د و مر�جعة �التفاقيات �لثقافية �لتى تكون �لهيئة طرفا فيها .

- �مل�شاعدة فى �إقامة �لفعاليات �الأدبية و�مل�شابقات �لثقافية �لتى ت�شهم فى �إبر�ز �لقيمة �لثقافية للوثائق 

و�ملحفوظات .

- �مل�شاركة فى مر�جعة ودر��شة وتقييم نتائج �لفعاليات و�الأن�شطة �لثقافية �لتى تقيمها �لهيئة �أو تكون 

طرفا فيها .

- �مل�شاعدة فى ن�شر �لوعى �لثقافى و�الجتماعى عن �أهد�ف ومهام و�أن�شطة �لهيئة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـادة بكالوريــــو�س 

فـــى جمــــــــال �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�شانية .

- �شهادة بكالوريو�س 

فــى جمـــــال �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�شانيـــة 

مع خبـــــرة ال تقـــــل 

عن  )3( �شنو�ت . 

              

�أخ�شائى 25

�شمعيات 

وب�شريات �أول

- �مل�شاركة فى �الإعد�د و�لتح�شري لكافة �لفعاليات �لتى تقيمها �لهيئة د�خل �ل�شلطنة .�لثانية

- �إعد�د وجتهيز �أجهزة �لت�شجيل و�لت�شوير ومر�قبتها �أثناء �لعمل .

- �لعمل على ��شتن�شاخ �أ�شرطة �لت�شجيل ومزج �ل�شوت بال�شورة فى �لرب�مج �لتلفزيونية .

- �لقيام بعملية ت�شغيل �أجهزة �لت�شجيل ومكرب�ت �ل�شوت ودمج �ملوؤثر�ت �ل�شوتية للربنامج .

- �الإبالغ عن �أعمال �ل�شيانة �لدورية و�خللل �لذى ي�شيب �أجهزة �ل�شمعيات و�لب�شريات .

- �ملحافظة على �شالمة �الأجهزة �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  دكتــــور�ه فى جمـــــال 

�لتقنيــــــــات �ل�شمعيـــة 

و�لب�شرية .

- �أو �شهـــادة ماج�شتيــــر 

فى جمــال �لتقنيــــات 

�ل�شمعيــة و�لب�شريــة 

مع خربة ال تقل عن 

)6( �شنو�ت .

- �أو �شهادة بكالوريو�س 

فى جمـال  �لتقنيــات 

�ل�شمعيــة و�لب�شريـــة 

مع خربة ال تقل عــن 

)12( �شنة .

-  دكتــور�ه فى جمــال 

�لتقنيـــات �ل�شمعيــــة 

و�لب�شريـــــــــــــــة مــــــع 

خبـــــرة ال تقـــــــل عـن 

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهـادة ماج�شتيــر 

فى جمال �لتقنيات 

�ل�شمعية و�لب�شرية 

مـــــع خبــــرة ال تقــــــل 

عن )9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــــــو�س فــــى 

جمــــــــــال �لتقنيـــــــات 

�ل�شمعية و�لب�شرية 

مـــع خبـــــــرة ال تقـــــل 

عن )15( �شنة . 

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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�أخ�شائى 26

�شمعيات 

وب�شريات ثان

- �مل�شاركة فى �الإعد�د و�لتح�شري لكافة �لفعاليات �لتى تقيمها �لهيئة د�خل �ل�شلطنة .�لر�بعة

- �مل�شاركة فى �إعد�د وجتهيز �أجهزة �لت�شجيل و�لت�شوير ومر�قبتها �أثناء �لعمل .

�لرب�مج  بال�شورة فى  �ل�شوت  �لت�شجيل ومزج  �أ�شرطة  ��شتن�شاخ  �لعمل على  �مل�شاركة فى   -

�لتلفزيونية . 

- �لقيام بعملية ت�شغيل �أجهزة �لت�شجيل ومكرب�ت �ل�شوت ودمج �ملوؤثر�ت �ل�شوتية للربنامج  .

- �الإبالغ عن �أعمال �ل�شيانة �لدورية و�خللل �لذى ي�شيب �أجهزة �ل�شمعيات و�لب�شريات .

- �ملحافظة على �شالمة �الأجهزة �ملتعلقة بالعمل .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهادة ماج�شتيــــر 

فـــى جمــــــــــــــــــــــــــــال  

�لتقنيات �ل�شمعية 

و�لب�شرية .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــو�س فى 

جمال �لتقنيــــــــات 

�ل�شمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

و�لب�شريــــة مــــــــــع 

خربة ال تقـــل عن  

)6( �شنو�ت .

- �شهادة ماج�شتري 

فـــــى جمـــــــــــــــــــــال 

�لتقنيـــــــــــــــــــــــــــــــات 

�ل�شمعيـــــــــــــــــــــــــــــــة 

و�لب�شريـــــة مـــــع 

خربة ال تقل عن 

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــو�س فـــى 

جمال �لتقنيــــات 

�ل�شمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

و�لب�شريـــــة مـــــع 

خربة ال تقل عن 

)9( �شنو�ت .

�أخ�شائى 27

�شمعيات 

وب�شريات ثالث

- �مل�شاعدة فى �الإعد�د و�لتح�شري لكافة �لفعاليات �لتى تقيمها �لهيئة د�خل �ل�شلطنة .�ل�شاد�شة

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وجتهيز �أجهزة �لت�شجيل و�لت�شوير ومر�قبتها �أثناء �لعمل .

�لرب�مج  بال�شورة فى  �ل�شوت  �لت�شجيل ومزج  �أ�شرطة  ��شتن�شاخ  �لعمل على  �مل�شاركة فى   -

�لتلفزيونية . 

- �لقيام بعملية ت�شغيل �أجهزة �لت�شجيل ومكرب�ت �ل�شوت ودمج �ملوؤثر�ت �ل�شوتية للربنامج .

- �الإبالغ عن �أعمال �ل�شيانة �لدورية و�خللل �لذى ي�شيب �أجهزة �ل�شمعيات و�لب�شريات .

- �ملحافظة على �شالمة �الأجهزة �ملتعلقة بالعمل .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  

بكالوريــــــــــــــــــــــــو�س 

فـــــــــــى جمــــــــــــــــــــال 

�لتقنيات �ل�شمعية 

و�لب�شرية .

- �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فى 

جمـال �لتقنيـــات  

�ل�شمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

و�لب�شريــــــة مــــــع 

خربة  ال تقل عن 

)3( �شنو�ت .

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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مرتجم وثائق 28

�أول

- مر�جعة �لدر��شات و�لبحوث حول �ملو�شوعات �ملرتجمة �إىل �لعربية وبالعك�س .�لثانية

- �لقيام باأعمال �لرتجمة للوثائق و�ملحفوظات �لتى تدخل �شمن �خت�شا�س �لهيئة .

- ترجمة �ملو�شوعات و�لدر��شات و�لتقارير �إىل �للغة �لعربية وبالعك�س .

- �لرتجمة �ل�شفهية و�لفورية فى �الجتماعات و�ملقابالت .

- مر�فقة �لوفود �الأجنبية �لز�ئرة للهيئة وذلك الأغر��س �لرتجمة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  دكتـــــــــــــــور�ه فــــــــى 

جمال �لرتجمة .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيــــــــــــــر فــــى 

جمــال �لرتجمــــة 

مع  خبــرة ال تقـــل 

عن )6( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  

بكالوريـــــو�س فـــــى 

جمــــال �لرتجمـــة 

مع خبـــرة ال تقــــل 

عن )12( �شنة .

-  دكتــــــــــــــــور�ه فـــى 

جمال �لرتجمـــة 

مع خربة ال تقــل 

عن )3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــر فــــى 

جمال �لرتجمـــة 

مع خربة ال تقـــل 

عن )9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــو�س فــــى 

جمال  �لرتجمـة 

مع خربة ال تقـــل 

عن  )15( �شنة .

مرتجم وثائق 29

ثان

- �مل�شاركة فى مر�جعة �لدر��شات و�لبحوث حول �ملو�شوعات �ملرتجمة �إىل �لعربية وبالعك�س .�لر�بعة

- �مل�شاركة فى �أعمال �لرتجمة للوثائق و�ملحفوظات �لتى تدخل �شمن �خت�شا�س �لهيئة .

- �مل�شاركة فى ترجمة �ملو�شوعات و�لدر��شات و�لتقارير �إىل �للغة �لعربية وبالعك�س . 

- �لرتجمة �ل�شفهية و�لفورية فى �الجتماعات و�ملقابالت .

- مر�فقة �لوفود �الأجنبية �لز�ئرة للهيئة وذلك الأغر��س �لرتجمة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  �شهادة ماج�شتيـر 

فـــــــــى جمـــــــــــــــــــــــــــال 

�لرتجمة .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فــى  

جمـــال �لرتجمــــة 

مع خبـــرة ال تقــــل 

عن  )6( �شنو�ت .

-  �شهادة ماج�شتري 

فـــــــى جمـــــــــــــــــــــــــال  

�لرتجمـــــــــــــة مـــــع 

خربة ال تقل عن  

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــو�س فـــى 

جمال  �لرتجمـة 

مع خربة ال تقـــل 

عن  )9( �شنو�ت .
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مرتجم وثائق 30

ثالث

- �مل�شاركة فى مر�جعة �لدر��شات و�لبحوث حول �ملو�شوعات �ملرتجمة �إىل �لعربية وبالعك�س .�ل�شاد�شة

- �مل�شاعدة فى �لقيام باأعمال �لرتجمة للوثائق و�ملحفوظات �لتى تدخل �شمن �خت�شا�س �لهيئة .

- �مل�شاعدة فى ترجمة �ملو�شوعات و�لدر��شات و�لتقارير �إىل �للغة �لعربية وبالعك�س .

- �لرتجمة �ل�شفهية و�لفورية فى �الجتماعات و�ملقابالت .

- مر�فقة �لوفود �الأجنبية �لز�ئرة للهيئة وذلك الأغر��س �لرتجمة .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فى 

جمال �لرتجمة .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فــى 

جمال �لرتجمــــة 

مع خربة ال تقـــل 

عن )3( �شنو�ت .

�أخ�شائى 31

مكتبات وثائق 

ومعلومات �أول

- �إعد�د قو�ئم باحتياجات �ملكتبة من م�شتلزمات ومر�جع وكتب ودوريات .�لثانية

- �مل�شاركة فى تزويد �ملكتبة بكل ما حتتاجه من كتب ومر�جع ودوريات .

- �ملحافظة على كافة حمتويات �ملكتبة من كتب ومر�جع ودوريات ووثائق ومعلومات .

- حتديد حمتويات �ملكتبة �لتى حتتاج �إىل �إعادة جتليد و�إحالتها للتجليد .

- تقدمي �مل�شاعدة لكافة مرتادى �ملكتبة وتزويدهم مبا يحتاجونه من مر�جع ومعلومات . 

- �إعد�د �لن�شر�ت �لدورية بالكتب و�ملر�جع و�لدوريات و�لوثائق �لتى ترد �إىل �ملكتبة .

- �إدخال بيانات كافة حمتويات �ملكتبة باحلا�شب �الآىل .

- �الت�شال و�لتن�شيق باملكتبات و�ملر�كز �لثقافية لتبادل �ملعلومات .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

 - دكتـــــــــــــــــور�ه فـــــى 

جمـــــال �ملكتبـــــــات 

و�ملعلومات .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــــــر فــى 

جمــال �ملكتبــــــــــــات 

و�ملعلومـــــات مـــــــع 

خربة ال تقـل عــن  

)6( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــو�س فى 

جمـــــال �ملكتبــــــــات 

و�ملعلومــــــــات مـــــع  

خربة ال تقــــــل عن 

)12( �شنة .

-  دكتـــــــــــور�ه فــــــــــى 

جمـــــــال �ملكتبـــــات 

و�ملعلومــــــــات مــــع 

خربة ال تقــل عن  

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيــــــــر فــــــــى 

جمــــــال �ملكتبــــــات 

و�ملعلومــــــات مــــــع 

خربة ال تقـــل عن  

)9( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــو�س فى 

جمـــــــال �ملكتبـــــات 

و�ملعلومــــــــات مــــع 

خبــــــــــــرة ال تقــــــل 

عن  )15( �شنة .
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�أخ�شائى 32

مكتبات وثائق 

ومعلومات ثان

- �إعد�د قو�ئم باحتياجات �ملكتبة من م�شتلزمات  ومر�جع وكتب ودوريات .�لر�بعة

- �مل�شاركة فى تزويد �ملكتبة بكل ما حتتاجه من كتب ومر�جع ودوريات .

- �ملحافظة على كافة حمتويات �ملكتبة من كتب ومر�جع ودوريات ووثائق ومعلومات .

- �مل�شاركة فى حتديد حمتويات �ملكتبة �لتى حتتاج �إىل �إعادة جتليد و�إحالتها للتجليد .

مر�جع  من  يحتاجونـــه  مبا  وتزويدهـــم  �ملكتبـــة  مرتادى  لكافة  �مل�شاعــدة  تقدمي  فى  �مل�شاركة   -

ومعلومات . 

- �مل�شاركة فى �إعد�د �لن�شر�ت �لدورية بالكتب و�ملر�جع و�لدوريات و�لوثائق �لتى ترد �إىل �ملكتبة .

- �إدخال بيانات كافة حمتويات �ملكتبة باحلا�شب �الآىل .

- �الت�شال و�لتن�شيق باملكتبات و�ملر�كز �لثقافية لتبادل �ملعلومات .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــادة ماج�شتيــر 

فى جمال �ملكتبات 

و�ملعلومات .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س  فـــى 

جمــــــــــــال �ملكتبـــات 

و�ملعلومــــــــــــات مـــع 

خبـــرة ال تقـــل عن 

)6( �شنو�ت .

- �شهادة ماج�شتري 

فــــــــى جمــــــــــــــــــــــال 

�ملكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

و�ملعلومــــات مـــــــع 

خربة ال تقــل عن 

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فى 

جمـــــــال �ملكتبـــــات 

و�ملعلومــــــــــات مــع 

خربة ال تــقل عـن 

)9( �شنو�ت .

�أخ�شائى مكتبات 33

وثائق ومعلومات 

ثالث

- �إعد�د قو�ئم باحتياجات �ملكتبة من م�شتلزمات  ومر�جع وكتب ودوريات .�ل�شاد�شة

- �مل�شاعدة فى تزويد �ملكتبة بكل ما حتتاجه من كتب ومر�جع ودوريات .

- �ملحافظة على كافة حمتويات �ملكتبة من كتب ومر�جع ودوريات ووثائق ومعلومات .

- �مل�شاعدة فى حتديد حمتويات �ملكتبة �لتى حتتاج �إىل �إعادة جتليد و�إحالتها للتجليد .

مر�جع  من  يحتاجونه  مبا  وتزويدهم  �ملكتبة  مرتادى  لكافة  �مل�شاعدة  تقدمي  فى  �مل�شاركة   -

ومعلومات . 

- �مل�شاعدة فى �إعد�د �لن�شر�ت �لدورية بالكتب و�ملر�جع و�لدوريات و�لوثائق �لتى ترد �إىل �ملكتبة .

- �إدخال بيانات كافة حمتويات �ملكتبة باحلا�شب �الآىل .

- �الت�شال و�لتن�شيق باملكتبات و�ملر�كز �لثقافية لتبادل �ملعلومات .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  

    بكالوريـــــــــو�س فى 

جمـــــال �ملكتبـــــــــات 

و�ملعلومات .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــو�س فـــى 

جمــــــــال �ملكتبــــات 

و�ملعلومــــــــات مــــع 

خربة ال تقل عن 

)3( �شنو�ت . 
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مهند�س 34

�شبكات �أول

- �مل�شاركة فى حتديد �حتياجات �لهيئة من �أنظمة وبرجميات و�شبكات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .�لثانية

- �مل�شاركة فى تخطيط �ل�شبكة �الإلكرتونية للهيئة وحتديد م�شارها .

- �إن�شاء رو�بط �ل�شبكة �لد�خلية للهيئة لتحقيق �شهولة تدفق �لبيانات و�ملعلومات .

�لبيانات مع �جلهات  بال�شبكات �خلارجية لتحقيق �شهولة تدفق  �لد�خلية للهيئة  �ل�شبكة  - ربط 

ذ�ت �لعالقة .

�إليها �ل�شبكة وتقدمي  - �لتن�شيق �لفنى مع �لدو�ئر �ملختلفة للهيئة لتحديد �ملو�قع �لتى �شت�شل 

�مل�شاعدة �لفنية لها .

- �لقيام بفح�س وت�شخي�س �الأعطال �لفنية فى �ل�شبكة �الإلكرتونية بالهيئة و�مل�شاعدة فى �إجر�ء 

�الإ�شالحات �لالزمة لها .

- �الإبالغ عن �ل�شيانة �لدورية لل�شبكة �لد�خلية .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة  .

- دكتور�ه فى جمال 

تقنية �ملعلومات .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيــــــــــــــر فــــى 

جمــــــــــــــــــال تقنيـــــة 

�ملعلومـــــــــــــــــات مــع 

خبــــــــــــــــــرة ال تقــــل 

عن )6( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــو�س فـــــــى 

جمـــــــــــــــال تقنـيـــــــة 

�ملعلومـــــــــــــات مـــــــع 

خربة ال تقـــل عـــن  

)12( �شنة .

- دكتور�ه فى جمال  

تقنيــــة �ملعلومـــات 

مع خبـــــرة ال تقل 

عن )3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــر فــــى 

جمــــــــــــال تقنيـــــــــة 

�ملعلومــــــــــــــات مـــــع 

خبــــــــــــرة ال تقــــــــل  

عن )9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فــى 

جمـــــــــــــال تقنيـــــــة 

�ملعلومـــــــــات مــــــــع 

خبــــــــــرة ال تقـــــــــل 

عن )15( �شنة .

مهند�س 35

�شبكات ثان

- �مل�شاعدة فى حتديد �حتياجات �لهيئة من �أنظمة وبرجميات و�شبكات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .�لر�بعة

- �مل�شاعدة فى تخطيط �ل�شبكة �الإلكرتونية للهيئة وحتديد م�شارها .

- �مل�شاركة فى �إن�شاء رو�بط �ل�شبكة �لد�خلية للهيئة لتحقيق �شهولة تدفق �لبيانات و�ملعلومات .

- �مل�شاركة فى ربط �ل�شبكة �لد�خلية للهيئة بال�شبكات �خلارجية لتحقيق �شهولة تدفق �لبيانات مع 

�جلهات ذ�ت �لعالقة .

�إليها �ل�شبكة وتقدمي  - �لتن�شيق �لفنى مع �لدو�ئر �ملختلفة للهيئة لتحديد �ملو�قع �لتى �شت�شل 

�مل�شاعدة �لفنية لها .

بالهيئة و�مل�شاعدة فى  �الإلكرتونية  �ل�شبكة  �لفنية فى  �مل�شاركة فى فح�س وت�شخي�س �الأعطال   -

�إجر�ء �الإ�شالحات �لالزمة لها .

- �الإبالغ عن �ل�شيانة �لدورية لل�شبكة �لد�خلية .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة  .

-  �شهـــادة ماج�شتري 

فى جمــــال تقنيـــة 

�ملعلومات .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــو�س فــى 

جمــــــــــــال تقنيــــــــــة 

�ملعلومـــــــــــــــــات مـــع 

خبــــــــــرة ال تقــــــــــــل 

عن )6( �شنو�ت .

-  �شهادة ماج�شتري 

فى جمال تقنيـــــة 

�ملعلومــــــــــــات مـــــع 

خربة ال تقـل عن 

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــو�س فـى 

جمــــــــــــــــال تقنيـــة 

�ملعلومــــــات مـــــــــــع 

خبـــرة ال تقل عن  

)9( �شنو�ت .  

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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مهند�س �شبكات 36

ثالث

- �مل�شاعدة فى حتديد �حتياجات �لهيئة من �أنظمة وبرجميات و�شبكات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .�ل�شاد�شة

- �مل�شاعدة فى تخطيط �ل�شبكة �الإلكرتونية للهيئة وحتديد م�شارها .

- �مل�شاعدة فى �إن�شاء رو�بط �ل�شبكة �لد�خلية للهيئة لتحقيق �شهولة تدفق �لبيانات و�ملعلومات .

- �مل�شاعدة فى ربط �ل�شبكة �لد�خلية للهيئة بال�شبكات �خلارجية لتحقيق �شهولة تدفق �لبيانات 

مع �جلهات ذ�ت �لعالقة .

�إليها �ل�شبكة وتقدمي  - �لتن�شيق �لفنى مع �لدو�ئر �ملختلفة للهيئة لتحديد �ملو�قع �لتى �شت�شل 

�مل�شاعدة �لفنية لها .

- �مل�شاعدة فى فح�س وت�شخي�س �الأعطال �لفنية فى �ل�شبكة �الإلكرتونية بالهيئة و�مل�شاعدة فى 

�إجر�ء �الإ�شالحات �لالزمة لها .

- �الإبالغ عن �ل�شيانة �لدورية لل�شبكة �لد�خلية .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالـوريـــــــــو�س فـى 

جمـــــــــــال تقنيـــــــــــة 

�ملعلومات .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــــــــــــــو�س 

   فى جمـال تقنيــــة 

�ملعلومــــــــــات مـــــــع 

خربة ال تقل عن 

   )3( �شنو�ت . 

- �مل�شاركة فى تطوير �لنظم �الآلية و�لرب�مج وقو�عد �لبيانات �لالزمة للهيئة .�لثانيةحملل نظم �أول37

- �مل�شاركة فى حتديد �حتياجات �لهيئة من �أنظمة وبرجميات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .

�مل�شتخدمة  �لبيانات  وقو�عد  �الأنظمة  لتطوير  �لالزمة  و�ملقرتحات  �لدر��شات  وتقدمي  �إعد�د   -

بالهيئة وفقا مل�شتجد�ت تقنية �ملعلومات ومبا يتما�شى مع �حتياجات �لهيئة . 

- و�شع نظام معاجلة بر�مج �إدخال وحتليل بيانات �لوثائق و�ملحفوظات وترميزها وفح�شها .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د قاعدة بيانات للهيئة وتنفيذ �ل�شيانة �لدورية لها والأجهزة �حلا�شب �الآىل .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  دكتـــــــــــــــــــور�ه فـــــى 

جمـال �إد�رة نظــــم 

�ملعلومات .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيــــــــــــــر فــــى 

جمـــال �إد�رة نظـــم  

�ملعلومـــــــــــــات مــــــع 

خبـــرة ال تـقل عــن 

)6( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالـوريـــــــو�س فـــى 

جمــال �إد�رة نظــــم 

�ملعلومــــــــــــــات مــــــع 

خبــــــــــــرة ال تقــــــــــل 

عن  )12( �شنة .

-  دكتـــــــــــــــور�ه فـــــى 

جمال  �إد�رة نظم 

�ملعلومـــــــــــــــات مع 

خربة ال تقل عن  

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــر فـــى 

جمال  �إد�رة نظم  

�ملعلومـــــــــــــات مـــع 

خربة ال تقل عن  

)9( �شنو�ت .  

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فى 

جمــال �إد�رة نظم 

�ملعلومــــــــات مــــــــع 

خبــــــــــــــرة ال تقــــــــــل 

عن  )15( �شنة .
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حملل نظم 38

ثان

- �مل�شاعدة فى تطوير �لنظم �الآلية و�لرب�مج وقو�عد �لبيانات �لالزمة للهيئة .�لر�بعة

- �مل�شاركة فى حتديد �حتياجات �لهيئة من �أنظمة وبرجميات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .

- �مل�شاركــــة فى �إعـــد�د وتقديــــم �لدر��شـــــات و�ملقرتحـــات �لالزمة لتطوير �الأنظمة وقو�عد 

�لبيانات �مل�شتخدمة بالهيئة وفقا مل�شتجد�ت تقنية �ملعلومات ومبا يتما�شى مع �حتياجات 

�لهيئة . 

- �مل�شاركة فى و�شع نظام معاجلة بر�مج �إدخال وحتليل بيانات �لوثائق و�ملحفوظات وترميزها 

وفح�شها .

�ل�شيانة �لدورية لها والأجهزة �حلا�شب  �إعد�د قاعدة بيانات للهيئة وتنفيذ  �مل�شاعدة فى   -

�الآىل .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  �شهادة ماج�شتيــر 

فـــــى جمـــــــال �إد�رة 

نظم �ملعلومات .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــو�س فـى 

مـجــــــال �إد�رة نظم 

�ملعلومـــــــــــــــات مـــــع 

خبـــرة ال تقـــل عن 

)6( �شنو�ت .

-  �شهادة ماج�شتري 

فـــى جمــــال �إد�رة 

نظـــــم �ملعلومــــــات 

مع خربة ال تقــــل 

عن  )3( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فى  

جمــال �إد�رة نظم 

�ملعلومــــــــــــات مـــــع 

خربة ال تقل عن  

)9( �شنو�ت .

حملل نظم 39

ثالث

- �مل�شاعدة فى تطوير �لنظم �الآلية و�لرب�مج وقو�عد �لبيانات �لالزمة للهيئة .�ل�شاد�شة

- �مل�شاعدة فى حتديد �حتياجات �لهيئة من �أنظمة وبرجميات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .

وقو�عد  �الأنظمة  لتطوير  �لالزمة  و�ملقرتحات  �لدر��شات  وتقدمي  �إعد�د  فى  �مل�شاركة   -

�لبيانات �مل�شتخدمة بالهيئة وفقا مل�شتجد�ت تقنية �ملعلومات ومبا يتما�شى مع �حتياجات 

�لهيئة . 

�لوثائــق و�ملحفوظــات  بيانــات  �إدخـــال وحتليل  �مل�شاعـــدة فى و�شـــع نظــام معاجلة بر�مـــج   -

وترميزها وفح�شها .

�ل�شيانة �لدورية لها والأجهزة �حلا�شب  �إعد�د قاعدة بيانات للهيئة وتنفيذ  �مل�شاعدة فى   -

�الآىل .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

�شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة-  

بكالوريـــــــــو�س فــى 

جمــال �إد�رة نظــــم 

�ملعلومات .

�شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة-  

بكالوريـــــــو�س فـى 

جمـــال �إد�رة نظم 

�ملعلومــــــــــــات مـــــع 

خبــرة ال تقل عن 

)3( �شنو�ت .

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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امل�صمى الوظــيفى
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مربمج حا�شب 40

�آىل �أول

- �مل�شاركة فى حتديد �حتياجات �لهيئة من �أنظمة وبرجميات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .�لثانية

- �إعد�د قاعدة �لبيانات وت�شل�شل خطو�ت �لعمل باحلا�شب �الآىل .

�لربجمة  لغات  �إحدى  �إىل  �إعد�دها  بعد  �لعمل  ل�شري  �لبيانية  و�لر�شومات  �خلر�ئط  حتويل   -

با�شتخد�م �حلا�شب �الآىل .

- �لتاأكد من �شالمة وحد�ت قيا�س �لرب�مج ب�شفة دورية .

- �مل�شاعدة فى توفري �حلماية الأجهزة تقنية �ملعلومات و�لربجميات �مل�شتخدمة .

- �إعد�د وثائق �لرب�مج ح�شب �ملعايري �ملتفق عليها و�شياغتها وتطويرها وتخزينها .

- �لقيام بتحليل �لرب�مج �لتى يتطلب �إدخالها فى �لنظام وحل �مل�شكالت �لتى تطر�أ على �الأجهزة 

�الآلية .

- در��شة �لرب�مج �ملطلوب  برجمتها وطبيعة وم�شادر بياناتها و��شتخر�ج �لنتائج �ملطلوبة فيها .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- دكتـــــــــــــــــــــور�ه فــــى 

جمـــــــــــال تقنيـــــــــة 

�ملعلومات .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــر فــــــى 

جمـــــــــــــال تقنيـــــــــة 

�ملعلومــــــــــــــــات مـــع 

خربة ال تقــــل عن  

)6( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــو�س فى 

جمــــــــــــال تقنيـــــــــة 

�ملعلومــــــــــــات مـــــــع 

خربة ال تقــــــل عن  

   )12( �شنة .

-  دكتـــــــــــــــــور�ه فـــى 

جمـــــــــــــال تقنيـــــة 

�ملعلومــــــــــــات مــــع 

خبـــــــــــــرة ال تقــــــل 

   عن )3( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــــــــر فـــــى 

جمــــــــــــــال تقنيـــــــــة 

�ملعلومـــــــــــــات مــــع 

خربة ال تقــل عن  

)9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فى 

جمـــــــــــال تقنيـــــــــة 

�ملعلومـــــــات مــــــــــع 

خبـــــرة ال تقــــل عن 

)15( �شنة .

مربمج حا�شب 41

�آىل ثان

- �مل�شاعدة فى حتديد �حتياجات �لهيئة من �أنظمة وبرجميات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .�لر�بعة

- �مل�شاركة فى �إعد�د قاعدة �لبيانات وت�شل�شل خطو�ت �لعمل باحلا�شب �الآىل . 

لغات  �إحدى  �إىل  �إعد�دها  بعد  �لعمل  ل�شري  �لبيانية  و�لر�شومات  �مل�شاركة فى حتويل �خلر�ئط   -

�لربجمة با�شتخد�م �حلا�شب �أالآىل .

- �لتاأكد من �شالمة وحد�ت قيا�س �لرب�مج ب�شفة دورية .

- �مل�شاعدة فى توفري �حلماية الأجهزة تقنية �ملعلومات و�لربجميات �مل�شتخدمة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د وثائق �لرب�مج ح�شب �ملعايري �ملتفق عليها و�شياغتها وتطويرها وتخزينها .

- �لقيام بتحليل �لرب�مج �لتى يتطلب �إدخالها فى �لنظام وحل �مل�شكالت �لتى تطر�أ على �الأجهزة 

�الآلية .

�لنتائج  و��شتخر�ج  بياناتها  وم�شادر  وطبيعة  برجمتها  �ملطلوب  �لرب�مج  در��شة  فى  �مل�شاركة   -

�ملطلوبة فيها .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــادة ماج�شتيـــر 

فى جمــــال تقنـية 

�ملعلومات .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــــو�س فى 

جمـــــــــــــــال تقنيــــــة 

�ملعلومــــــــــــــات مـــــع 

خربة ال تقــــل عن  

)6( �شنو�ت . 

-  �شهادة ماج�شتري 

فى جمــال تقنيـــة 

�ملعلومــــــــــــــــات مع 

خربة ال تقـــل عن  

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فى 

جمــــــــــــــال تقنيـــــة 

�ملعلومـــــــــــات مـــــع 

خربة ال تقــل عن 

)9( �شنو�ت .

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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مربمج حا�شب 42

�آىل ثالث

- �مل�شاعدة فى حتديد �حتياجات �لهيئة من �أنظمة وبرجميات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .�ل�شاد�شة

- �مل�شاعدة فى �إعد�د قاعدة �لبيانات وت�شل�شل خطو�ت �لعمل باحلا�شب �الآىل .

لغات  �إحدى  �إىل  �إعد�دها  بعد  �لعمل  ل�شري  �لبيانية  و�لر�شومات  �مل�شاركة فى حتويل �خلر�ئط   -

�لربجمة با�شتخد�م �حلا�شب �الآىل .

- �لتاأكد من �شالمة وحد�ت قيا�س �لرب�مج ب�شفة دورية .

- �مل�شاعدة فى توفري �حلماية الأجهزة تقنية �ملعلومات و�لربجميات �مل�شتخدمة .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وثائق �لرب�مج ح�شب �ملعايري �ملتفق عليها و�شياغتها وتطويرها وتخزينها .

- �لقيام بتحليل �لرب�مج �لتى يتطلب �إدخالها فى �لنظام وحل �مل�شكالت �لتى تطر�أ على �الأجهزة 

�الآلية .

�لنتائج  و��شتخر�ج  بياناتها  وم�شادر  وطبيعة  برجمتها  �ملطلوب  �لرب�مج  در��شة  فى  �مل�شاعدة   -

�ملطلوبة فيها .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــو�س فــــــى 

جمــــــــــــــال تقنيــــــــة 

�ملعلومات .

- �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــو�س فـى 

جمــــــــــــال تقنيـــــــة 

�ملعلومــــــــــــات مـــــع 

خربة ال تقل عن 

)3( �شنو�ت .

�أخ�شائى 43

�إح�شاء وثائق 

�أول

- ت�شميم ��شتمار�ت جمع بيانات �لرب�مج �الإح�شائية �ملعتمدة .�لثانية

- تنفيذ �لعمليات �الإح�شائية �مليد�نية ومتابعتها و�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة عليها .

- جمع �لبيانات و�ملعلومات �الإح�شائية عن �لوثائق و�ملحفوظات .

- در��شة وحتليل �لبيانات �الإح�شائية �ملتعلقة بالوثائق و�ملحفوظات .

- �إعد�د �لدر��شات �الإح�شائية �ملتعلقة بالوثائق و�ملحفوظات .

�إعد�د �جلد�ول �الإح�شائية للدر��شات �مليد�نية و�مل�شوحات �الإح�شائية الأن�شطة �لهيئة وحتديد   -

نتائجها .

- �إعد�د �لن�شر�ت �الإح�شائية �لدورية عن �لوثائق و�ملحفوظات .

- �إعد�د تنظيم وحفظ �ل�شجالت و�مللفات �لالزمة الإجناز �لعمل .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  دكتــــــــــــــــور�ه فـــــــى 

جمـــــــــــــــــال علـــــــــوم 

�الإح�شاء .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــــــر فـــى 

جمــــــــــــــــال علــــــــوم 

�الإح�شـــــــــــــاء مـــــــع 

خربة ال تقل عــــن  

)6( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــو�س فى 

جمـــــــــــــال علــــــــــوم 

�الإح�شـــــــــــــاء مـــــــع 

خربة ال تقــــل عن 

)12( �شنة .

- دكتور�ه فى جمال  

علوم �الإح�شاء مع 

خربة ال تقـــــل عـن  

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــــــر فـــــى 

جمــــــــــــــال علــــــــــــوم 

�الإح�شـــــــــــــــــــاء مـــع 

خبــرة ال تقــــل عن  

)9( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــــو�س فـى 

جمــــــــــــــــــال علــــــــــوم 

�الإح�شـــــــــــــــــــاء مــــع 

خبــــرة ال تقــــل عن 

)15( �شنة .

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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�أخ�شائى �إح�شاء 44

وثائق ثان

- �مل�شاركة فى ت�شميم ��شتمار�ت جمع بيانات �لرب�مج �الإح�شائية �ملعتمدة .�لر�بعة

- �مل�شاركة فى  تنفيذ �لعمليات �الإح�شائية �مليد�نية ومتابعتها و�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة عليها .

- جمع �لبيانات و�ملعلومات �الإح�شائية عن �لوثائق و�ملحفوظات .

- �مل�شاركة فى در��شة وحتليل �لبيانات �الإح�شائية �ملتعلقة بالوثائق و�ملحفوظات .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �لدر��شات �الإح�شائية �ملتعلقة بالوثائق و�ملحفوظات .

�إعد�د �جلد�ول �الإح�شائية للدر��شات �مليد�نية و�مل�شوحات �الإح�شائية الأن�شطة �لهيئة وحتديد   -

نتائجها .

- �إعد�د �لن�شر�ت �الإح�شائية �لدورية عن �لوثائق و�ملحفوظات .

- �إعد�د تنظيم وحفظ �ل�شجالت و�مللفات �لالزمة الإجناز �لعمل .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة  .

- �شهـــادة ماج�شتيـــر 

فى جمــــــال علــــوم 

�الإح�شاء .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــــو�س فى 

جمـــــــــــال علــــــــــــــوم 

�الإح�شـــــــــــــاء مــــــــع 

خربة ال تقــــل عن  

)6( �شنو�ت .

- �شهادة ماج�شتري 

فى جمال علـــــوم 

�الإح�شــــــــــــاء مــــع 

خربة ال تقل عن  

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــــو�س فى 

جمــــــــــــــال علـــــــوم 

�الإح�شــــــــــــــاء مـــع 

خربة ال تقـل عن  

)9( �شنو�ت .

�أخ�شائى �إح�شاء 45

وثائق ثالث

- �مل�شاركة فى ت�شميم ��شتمار�ت جمع بيانات �لرب�مج �الإح�شائية �ملعتمدة .�ل�شاد�شة

- �مل�شاركة فى تنفيذ �لعمليات �الإح�شائية �مليد�نية ومتابعتها و�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة عليها .

- جمع �لبيانات و�ملعلومات �الإح�شائية عن �لوثائق و�ملحفوظات .

- �مل�شاعدة فى در��شة وحتليل �لبيانات �الإح�شائية �ملتعلقة بالوثائق و�ملحفوظات .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د �لدر��شات �الإح�شائية �ملتعلقة بالوثائق و�ملحفوظات .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �جلد�ول �الإح�شائية للدر��شات �مليد�نية و�مل�شوحات �الإح�شائية الأن�شطة �لهيئة 

وحتديد نتائجها .

- �إعد�د �لن�شر�ت �الإح�شائية �لدورية عن �لوثائق و�ملحفوظات .

- �إعد�د تنظيم وحفظ �ل�شجالت و�مللفات �لالزمة الإجناز �لعمل .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــو�س فـــى 

جمـــــــــــــال علـــــــــــوم 

�الإح�شاء .

- �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــو�س فى 

جمــــــــــال علــــــــــــوم 

�الإح�شــــــــــــاء مــــــع 

خبـــــــــــــرة ال تقــــــل 

عن )3( �شنو�ت .

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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مهند�س 46

كهرباء �أول

- ت�شميم �خلر�ئط و�لر�شومات �خلا�شة لالأعمال �لكهربائية فى م�شروعات �لهيئة .�لثانية

- و�شع �ملو��شفات �لفنية لالأعمال �لكهربائية و�إعد�د �حل�شابات �لالزمة لها .

- �مل�شاركة فى تنفيذ �الأعمال �لكهربائية و�لتاأكد من �شالمة �لتنفيذ بعد �لرجوع للمو��شفات .

- مر�جعة �خلر�ئط �لكهربائية لال�شت�شاريني و�ملقاولني .

- ر�شم �ل�شبكات و�لتو�شيالت �لكهربائية ملبانى �لهيئة و�الإ�شر�ف على تنفيذها .

- متابعة تركيب �الأجهزة و�ملعد�ت و�الآالت �لكهربائية و�الإ�شر�ف على ت�شغيلها و�شيانتها .

- �لقيام بات�شاالت د�خلية وخارجية بهدف �إجناز �الأعمال �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- دكتور�ه فى جمال 

هند�شة �لكهرباء .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيــــــــــــــــــر فى 

جمـــــــــال هند�شـــــــة 

�لكهربــــــــــــــــــاء مـــــع 

خبــــــــــــرة ال تقــــــــــل 

   عـــن )6( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فـــــى 

جمــــــــــــال هند�شـــة 

�لكهربـــــــــــــــــــــاء مــع 

خبـرة ال تقــل عـــن  

   )12( �شنة .

- دكتور�ه فى جمـال 

هند�شــة �لكهربـــــاء 

مـــــــــــــع خبـــــــــــــــــــــرة 

)3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ماج�شتيـــــــــــــــر فــــى 

جمـــــــــال هند�شــــــــة 

�لكهرباء مع خربة 

ال تقـــــــــــــــــــل عــــــــــــن 

   )9( �شنو�ت .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــــــو�س فى 

جمــــــــــال هند�شــــــة 

�لكهربـــــــــــــــاء مــــــــع 

    خبـــــــــــــــرة ال تقــــــل 

    عن )15( �شنة . 

مهند�س 47

كهرباء ثان

- �مل�شاركة فى ت�شميم �خلر�ئط و�لر�شومات �خلا�شة لالأعمال �لكهربائية فى م�شروعات �لهيئة .�لر�بعة

- �مل�شاركة فى و�شع �ملو��شفات �لفنية لالأعمال �لكهربائية و�إعد�د �حل�شابات �لالزمة لها .

- �مل�شاركة فى تنفيذ �الأعمال �لكهربائية و�لتاأكد من �شالمة �لتنفيذ بعد �لرجوع للمو��شفات .

- مر�جعة �خلر�ئط �لكهربائية لال�شت�شاريني و�ملقاولني .

- �مل�شاركة فى ر�شم �ل�شبكات و�لتو�شيالت �لكهربائية ملبانى �لهيئة و�الإ�شر�ف على تنفيذها .

- متابعة تركيب �الأجهزة و�ملعد�ت و�الآالت �لكهربائية و�الإ�شر�ف على ت�شغيلها و�شيانتها .

- �لقيام بات�شاالت د�خلية وخارجية بهدف �إجناز �الأعمال �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــادة ماج�شتيــــر 

فى جمال هند�شة 

�لكهرباء .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــو�س فـى 

جمـــــال هند�شـــــــــــة 

�لكهربــــــــــــــاء مـــــــــع 

خربة ال تقل عن  

   )6(  �شنو�ت .

- �شهـــادة ماج�شتيـــر 

فى جمال هند�شة 

�لكهربــــــــــــــاء مـــــــــع 

خربة ال تقـل عـــن  

   )3( �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــــو�س فــى  

جمـــــــــــال هند�شــــــة 

�لكهرباء مع خربة 

ال تقــــــــــــــــــل عــــــــــــن  

   )9( �شنو�ت . 

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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مهند�س 48

كهرباء ثالث

- �مل�شاركـــة فى ت�شميــم �خلر�ئـــط و�لر�شومـــات �خلا�شــة لالأعمال �لكهربائية فى م�شروعات �ل�شاد�شة

�لهيئة .

- �مل�شاعدة فى و�شع �ملو��شفات �لفنية لالأعمال �لكهربائية و�إعد�د �حل�شابات �لالزمة لها .

- �مل�شاركة بتنفيذ �الأعمال �لكهربائية و�لتاأكد من �شالمة �لتنفيذ بعد �لرجوع للمو��شفات .

- �مل�شاركة فى مر�جعة �خلر�ئط �لكهربائية لال�شت�شاريني و�ملقاولني .

- �مل�شاعدة فى ر�شم �ل�شبكات و�لتو�شيالت �لكهربائية ملبانى �لهيئة و�الإ�شر�ف على تنفيذها .

- متابعة تركيب �الأجهزة و�ملعد�ت و�الآالت �لكهربائية و�الإ�شر�ف على ت�شغيلها و�شيانتها .

- �لقيام بات�شاالت د�خلية وخارجية بهدف �إجناز �الأعمال �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالــــــوريو�س فى 

جمـــــــال هند�شـــة 

�لكهرباء .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريو�س فى 

جمــال هند�شــــة 

�لكهربــــــاء مــــــع 

خبــــــــرة ال تقـــــل 

عن )3( �شنو�ت . 

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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�أخ�شائى 49

معار�س ثان

�لر�بعة

 

-  �الإعد�د و�لتح�شري للمعار�س �لد�خلية و�خلارجية �لتى تقيمها �أو ت�شرتك فيها �لهيئة .

 -  �مل�شاركة فى �إعد�د خطط وبر�مج �ملعار�س �لد�خلية و�خلارجية �لتى تقيمها �لهيئة .

 -  �مل�شاركة فى تنفيذ �ملعار�س �لد�خلية و�خلارجية �لتى تقيمها �أو ت�شرتك فيها �لهيئة . 

 -  تقدمي �لدر��شات و�ملقرتحات عن �ملعار�س �ملقرتح �إقامتها �أو �مل�شاركة فيها .

 -  �لقيام بات�شاالت د�خلية وخارجية بهدف �إجناز �الأعمال �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

 -  �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

 -  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

-  �شهـادة ماج�شتري 

فـــــــــى �ملجــــــــــــــــــــــال 

�لثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

�أو �لرتبـــــــــــــــــــــــــوى 

�أو �الجتماعى .

- �أو �شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــــو�س فى 

�ملجــــــال �لثقافـــــى 

�أو �لرتبـــــــــــــوى �أو 

�الجتماعـــــــــــى مع 

خربة ال تقـــل عن 

)6( �شنو�ت .

-  �شهادة ماج�شتري 

فـــــــــــى �ملجــــــــــــــــــال 

�لثقافـــــــــــــــــــــــــــى �أو 

�لرتبـــــــــــــــــــــــوى �أو 

�الجتماعــــــــى مــع 

خربة ال تقل عــن  

)3(  �شنو�ت .

- �أو �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــو�س فـــى 

�ملجـــــال �لثقافـــــى 

�أو �لرتبـــــــــــــوى �أو 

�الجتماعـــــى مــــع 

خبـرة ال تقل عــن  

)9(  �شنو�ت .

�أخ�شائى 50

معار�س ثالث

فيها �ل�شاد�شة  ت�شرتك  �أو  تقيمها  �لتى  و�خلارجية  �لد�خلية  للمعار�س  و�لتح�شري  �الإعد�د  فى  �مل�شاركة   -

�لهيئة .

 - �مل�شاركة فى �إعد�د خطط وبر�مج �ملعار�س �لد�خلية و�خلارجية �لتى تقيمها �لهيئة .

 - �مل�شاعدة فى تنفيذ �أو �إقامة �ملعار�س �لد�خلية و�خلارجية �لتى تقيمها �أو ت�شرتك فيها �لهيئة .

 - تقدمي �لدر��شات و�ملقرتحات عن �ملعار�س �ملقرتح �إقامتها �أو �مل�شاركة فيها .

 - �مل�شاركة فى �لقيام بات�شاالت د�خلية وخارجية بهدف �إجناز �الأعمال �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

 - �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

 - تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريـــــــو�س فـــى 

�ملجــــــــال �لثقافــــى 

�أو �لرتبــــــــــــــــــــــــــوى 

�أو �الجتماعى . 

- �شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

بكالوريــــــو�س فــى 

�ملجـــــال �لثقافـــــى 

�أو �لرتبــــــــــــوى �أو 

�الجتماعـــــى مـــــع 

خربة ال تقـــل عن  

)3(  �شنو�ت  .

تابع : ملحق رقم ) 4 (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى 

الوظــيفى

الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

فنى وثائق 1

وحمفوظات 

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتنفيذ �الأدو�ت �الإجر�ئية �ملتعلقة باإد�رة �لوثائق و�ملحفوظات .�ل�شابعة

- ت�شجيل وثائق �لهيئة �جلارية عند ن�شاأتها وترميزها وفق ت�شنيف وثائق �لهيئة .

- متابعة تطبيق جد�ول مدد �ال�شتبقاء فى تق�شيمات �لهيئة .

- ��شتالم ك�شوف �لوثائق �ملر�د حتويلها �إىل وثائق و�شيطة من تق�شيمات �لهيئة .

- ��شتالم قو�ئم �الإتالف وقو�ئم �لوثائق �ملعدة للرتحيل من �جلهات �ملعنية حلفظها 

بالهيئة .

- �مل�شاركة فى متابعة نقل �لوثائق �ملعدة لالإتالف �أو �لرتحيل من �جلهات �ملعنية 

�إىل �لهيئة .

- �مل�شاعدة فى ��شتالم �لوثائق �ملرحلة من �جلهات �ملعنية �إىل �لهيئة .

- �مل�شاركة فى تنظيم عملية �الإطالع على وثائق �لهيئة �لو�شيطة من قبل تق�شيمات 

�لهيئة .

- �مل�شاركة فى ترتيب وفرز وثائق �لهيئة �ملعدة للحفظ �أو �لرتحيل �أو �الإتالف .

- �مل�شاركة فى ترتيب وفرز وترميز �لوثائق �ملحفوظة بالهيئة .

�ملعنية و�إىل تق�شيمات  �إىل �جلهات  �لفنية  �مل�شاعدة فى تقدمي �لدعم و�مل�شاعدة   -

�لهيئة .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهادة دبلوم فى 

جمــال �لوثائــــق 

و�ملحفوظات . 

 

-  �شهــــــــادة دبلـــــــــــــــــوم 

فى جمــال �لوثائــــق 

و�ملحفوظــــــــــات مــــع 

خبـــــرة ال تقـــل عـــن 

)3( �شنو�ت . 

ملحق رقم  )5(

الوظائف الفنية فى جمال 

الوثائق واملحفوظات
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

فنى ترميم 2

وثائق

- �مل�شاعدة فى تطبيق �إجر�ء�ت �لوقاية حلماية �لوثائق . �ل�شابعة

- �مل�شاعدة فى تنفيذ �لربنامج �ل�شنـوى الأعمــال �لرتميم و�لت�شفري و�لتجليــد للوثائق 

و�ملحفوظات بالهيئة .

- �لقيام بتجهيز �لوثائق و�ملحفوظات الأعمال �لرتميم . 

- �مل�شاعدة باأعمال ترميم �لوثائق و�ملحفوظات وفق �لربنامج �ملعد لذلك .

- �مل�شاركة فى مر�قبة ظروف حفظ �لوثائق و�ملحفوظات مبخازن �لهيئة .

- �ملحافظة على �شالمة �أدو�ت ومعد�ت و�أجهزة ور�شة �لرتميم .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل . 

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـــــادة دبلـــــوم فى 

جمـــــــال �لكيميــــــاء 

�أو علوم �الأحياء .

  - �شهــــــــــادة دبلـــــوم فــــى 

جمــــــــــــال �لكيميـــــاء �أو 

علــــــوم �الأحيـــــــاء مـــــــع 

خبـــــــــــــــــــرة ال تقــــــــــــــــــل 

عن )3( �شنو�ت . 

فنى تعقيم 3

وثائق

- �مل�شاعدة فى �إعد�د تنفيذ برنامج تعقيم �لوثائق و�ملحفوظات بالهيئة .�ل�شابعة

- �إعد�د وجتهيز �لوثائق و�ملحفوظات �ملر�د تعقيمها وت�شجيلها .

- �لقيام باأعمال تعقيم �لوثائق و�ملحفوظات بالهيئة وفق �لربنامج �ملعد لذلك .

- �شيانة �آالت و�أجهزة ور�شة �لتعقيم .

- �الإبالغ عن �الأعطال �لتى تتعر�س لها �أجهزة �لتعقيم .

-  متابعة ت�شليح �أعطال �أجهزة �لتعقيم .

- �ملحافظة على �شالمة �أدو�ت ومعد�ت و�أجهزة ور�شة �لتعقيم .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  �شهادة دبلـــــوم فى 

جمـــــال �لكيميــــــــاء 

�أو علوم �الأحياء .

-  �شهـــــــــــادة دبلــــــــــوم فى 

جمــــــــــال �لكيميـــــــــــــــــاء 

�أو علــــــــــوم �الأحيـــــــــــــــاء 

مـع خبــــرة ال تقــــــــــــــــــل 

عــن )3( �شنو�ت . 

تابع : ملحق رقم ) 5 (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

فنى ت�شفري 4

وجتليد وثائق

- �مل�شاعدة فى �إعد�د وتنفيذ برنامج ت�شفري وجتليد �لوثائق و�ملحفوظات بالهيئة .�ل�شابعة 

- �إعد�د وجتهيز �لوثائق و�ملحفوظات �ملر�د ت�شفريها وجتليدها .

- �لقيام باأعمال ت�شفري وجتليد �لوثائق .

- �شيانة �آالت و�أجهزة ور�شة �لت�شفري و�لتجليد .

- �الإبالغ عن �الأعطال �لتى تتعر�س لها �آالت و�أجهزة �لت�شفري و�لتجليد .

-  متابعة ت�شليح �أعطال �أجهزة �لت�شفري و�لتجليد .

- �ملحافظة على �شالمة �أدو�ت ومعد�ت و�آالت و�أجهزة �لت�شفري و�لتجليد .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

 -  �شهــادة دبلــوم فى 

جمـــــــــال �لت�شفيــــر 

و�لتجليد .

- �أو �شهــــــــادة دبلــــــوم  

�لتعليم �لعـــــام مــع 

خربة ال تقـــل عـــن 

)3( �شنو�ت . 

-  �شهــــــــــــــــادة دبلـــــــــــــــــــوم 

فى جمـــــــال �لت�شفيــــر 

و�لتجليــــد مع خبـــــــــرة 

ال تقل عن )3( �شنو�ت . 

فنى 5

ميكروفيلم

- �مل�شاركة فى تنفيذ �خلطط �ل�شنوية لت�شوير �لوثائق و�ملحفوظات بامليكروفيلم .�ل�شابعة

- �مل�شاركة فى �إعد�د وجتهيز �لوثائق و�ملحفوظات �ملر�د ت�شويرها بامليكروفيلم .

- �لقيام باأعمال ت�شوير وحتمي�س �لوثائق و�ملحفوظات بامليكروفيلم .

- �مل�شاركة فى فح�س �ل�شور و�لتثبت من �شالمتها .

- �مل�شاعدة فى �أعمال ��شتن�شاخ �أ�شرطة �مليكروفيلم .

- �لقيام باأعمال �شيانة �آالت و�أجهزة �مليكروفيلم .

- �الإبالغ عن �الأعطال �لتى تتعر�س لها �آالت و�أجهزة �مليكروفيلم .

- �ملحافظة على �شالمة �أدو�ت ومعد�ت و�أجهزة �لت�شوير بامليكروفيلم .

- �مل�شاعدة فى �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـــادة دبلــــوم فى 

جمــــــــــال تقنيـــــــــــة 

�ملعلومــــــــــــــــــــــــات �أو 

�لكيمياء �أو �الآليـــة 

�ل�شناعية . 

-  �شهــــــــــادة دبلـــــــــــوم فــى 

جمال تقنية �ملعلومات 

�أو �لكيميــاء �أو  �الآليــــة 

�ل�شناعيـــــة مع خبـــــرة 

ال تقل عن )3( �شنو�ت . 

 

تابع : ملحق رقم ) 5 (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

- �مل�شاعدة فى �الإعد�د و�لتح�شري للمعار�س �لد�خلية و�خلارجية �لتى تقيمها �أو ت�شرتك �ل�شابعةفنى معار�س6

فيها �لهيئة .

- �مل�شاركة فى تنفيذ خطط وبر�مج �ملعار�س �لد�خلية و�خلارجية �لتى تقيمها �لهيئة .

- �مل�شاعدة فى تنفيذ �ملعار�س �لد�خلية و�خلارجية �لتى تقيمها �أو ت�شرتك فيها �لهيئة .

- �لقيام بات�شاالت د�خلية وخارجية بهدف �إجناز �الأعمال �ملتعلقة مبجال �الخت�شا�س .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت و�لتقارير �لدورية �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــادة دبلــــــــــوم 

فــــى جمــــــــــــــــــــــــــال 

�لعلوم �الإن�شانيـــة 

و�الجتماعية . 

ـــــــــ 

مدخل بيانات 7

�لوثائق 

و�ملحفوظات

- �إدخال وتخرين �لبيانات �ملتعلقة بالوثائق و�ملحفوظات باحلا�شب �الآىل .�ل�شابعة

- معاجلة �لبيانات و�ملعلومات باحلا�شب �الآىل و��شتخر�جها على �شكل تقارير �أو جد�ول 

�إح�شائية .

- �مل�شاركة فى متابعة قو�عد �لبيانات �ملتعلقة بالوثائق و�ملحفوظات .

- �ملحافظة على �شالمة و�شرية �لبيانات و�ملعلومات باحلا�شب �الآىل .

- �الإبالغ عن �الأعطال و�ل�شيانة �لدورية الأجهزة �حلا�شب �الآىل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهــــــــــادة دبلـــــــــوم 

فى جمـال تقنيــــة 

�ملعلومات .

ـــــــــ 

تابع : ملحق رقم ) 5 (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

فنى 8

خمترب وثائق

- حت�شري �ملعايري �لكيميائية و�ملحاليل �ملعيارية فى خمترب �لوثائق .�ل�شابعة

- �لتاأكد من مالئمة معد�ت �ملخترب وكفاءتها لالختبار �ملطلوب .

- �مل�شاركة فى �إجر�ء �لتجارب �لكيميائية لتحليل �لوثائق .

-  مر�جعة �لنتائج وت�شجيلها وتخزينها .

- �إعادة حتليل �لعينات �لتى توؤكد �شحة نتائجها وت�شجيلها .

- �إعد�د �لتقارير عن نتائج حتليل �لعينات . 

- تنظيف �الأدو�ت و�الأجهزة �مل�شتخدمة فى عمليات �لتحليل .

- �ملحافظة على �شالمة �أدو�ت ومعد�ت و�أجهزة خمترب �لوثائق .

- �مل�شاركة فى و�شع �لتد�بري �الحتياطية �ل�شرورية لتوفري �الأمن و�ل�شالمة د�خل �ملخترب .

- �مل�شاركة فى �للجان �لفنية �ملتعلقة بالعمل .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـــــــادة دبلـــوم فى 

جمال �ملخترب�ت .

ـــــــــ

�أمني 9

مكتبة وثائق

- ت�شجيل بيانات �لكتب و �ملر�جع و�لدوريات و�جلر�ئد �ليومية �لو�ردة للمكتبة .�ل�شابعة

- تنظيم  عملية فهر�شة وترتيب وحفظ كافة حمتويات �ملكتبة .

- �لتحقق من �شالمة تنظيم وحفظ كافة حمتويات �ملكتبة .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �لك�شوف عن كافة حمتويات �ملكتبة .

- �مل�شاعدة فى حتديد وحتويل حمتويات �ملكتبة �لتى حتتاج �إىل �شيانة وجتليد .

- ��شتقبال �ملرتددين على �ملكتبة وتزويدهم مبا يحتاجونه من حمتويات �ملكتبة ومن بيانات 

ومعلومات وذلك وفق �الإجر�ء�ت �ملتبعة .

- �إعد�د و�شائل �ال�شرت�ك وجتديد �ال�شرت�كات لال�شتعارة . 

- �أعمال �جلرد �ل�شنوى ملحتويات �ملكتبة و�إعد�د تقريرها .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �شهـــــــــــادة دبلــــــــــــوم 

   فى جمال �ملكتبات 

و�ملعلومات .

ـــــــــ

تابع : ملحق رقم ) 5 (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

فنى حا�شب 10

�آىل

- متابعة �الأد�ء �لت�شغيلى الأجهزة �حلا�شب �الآىل و�إعد�د �لتقارير ب�شاأنها .�ل�شابعة

- �إدخال وتخرين �لبيانات �ملختلفة عن �أعمال �لهيئة باحلا�شب �الآىل .

- معاجلـــــــة �لبيانــــــات و�ملعلومــــــــات باحلا�شـــب �الآلــــى و��شتخر�جهــــا على �شكــــل تقاريـــر 

�أوجـد�ول ور�شومات �إح�شائية .

- ت�شميم �الأغلفة للن�شر�ت و�لكتيبات با�شتخد�م �حلا�شب �الآىل .

- �ملحافظة على �شالمة و�شرية �لبيانات و�ملعلومات باحلا�شب �الآىل . 

- �الإبالغ عن �الأعطال �لطارئة الأجهزة �حلا�شب �الآىل .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �لتقارير و�خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهـــــادة دبلـــــــــــــوم 

فى جمــال تقنيــة 

�ملعلومات . 

ـــــــــ

- �مل�شاركة فى عمل �لتو�شيالت �لالزمة لربط �أجهزة �حلا�شب �الآىل .�ل�شابعةفنى �شبكات11

- �لقيام بربط �أجهزة �حلا�شب �الآىل �مل�شتخدمة فى �ل�شبكة �لد�خلية للهيئة .

- �مل�شاركة فى تقدمي �لدعم �لفنى �لالزم ملوظفى �لهيئة .

- �مل�شاركة فى ت�شخي�س �أ�شباب �الأعطال �لتى ت�شيب �ل�شبكات و�أجهزة �حلا�شب �الآىل .

- �إجر�ء �الإ�شالحات لالأعطال �لتى حتدث فى �ل�شبكات .

- فح�س �أجهزة �حلا�شب �الآىل للتاأكد من �شالحيتها بني فرتة و�أخرى .

- �مل�شاركة فى �أعمال تركيب و�شيانة �شبكات �حلا�شب �الآىل فى �لهيئة.

- �مل�شاركة فى �إعد�د �لتقارير و�خلطابات و�ملذكر�ت �ملتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �شهـــــــــــادة دبلــــــــوم 

فى جمال تقنيـــــة 

�ملعلومات .

ـــــــــ

تابع : ملحق رقم ) 5 (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

فنى موقع 12

�إلكرتونى

- �مل�شاركة فى �إد�رة ومر�قبة �ملوقع �اللكرتونى للهيئة .�ل�شابعة

- تغذية �ملوقع بالبيانات و�ملعلومات �ل�شرورية عن �لهيئة .

- ��شتخر�ج ما يرد �إىل �ملوقع �الإلكرتونى وعر�شه على �مل�شوؤولني �ملعنيني بالهيئة .

- ��شتالم �لردود من �ملعنيني بالهيئة على ما يرد باملوقع من مو�شوعات و�إدخالها باملوقع .

- ت�شحيح �أخطاء �لبيانات �ملوجودة باملوقع وجتديدها �أوال باأول .

- �لعمل على تطوير �ملوقع �الإلكرتونى مبا ينا�شب متطلبات �لعمل بالهيئة .

- �مل�شاركة فى تقدمي �لدعم �لفنى مل�شتخدمى �ملوقع �الإلكرتونى للهيئة . 

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �شهـــــــــادة دبلــــــــــوم 

فى جمـال تقنيــــة 

�ملعلومات .

ـــــــــ

فنى �شيانة 13

حا�شب �آىل

�إجر�ء �لفح�س �لدورى الأجهزة �حلا�شب �الآىل وحتديد �لقطع �ملطلوب �ل�شابعة - �مل�شاركة فى 

�شيانتها .

- �مل�شاركة فى �إجر�ء �ل�شيانة �ملطلوبة على �أجهزة �حلا�شب �الآىل وملحقاتها .

- ��شتقبال �لبالغات عن �الأعطال باأجهزة �حلا�شب �الآىل .

- �مل�شاركة فى حتديد �الأعطال باأجهزة �حلا�شب �الآىل .

- �لعمل على معاجلة تلك �الأعطال وتوفري �لقطع �ل�شرورية لها .

- تقدمي �ملعاونة �لفنية ملوظفى �لهيئة .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة . 

- �شهـــــــــــــادة دبلــــــوم 

فى جمـال تقنيــــة 

�ملعلومات . 

ـــــــــ

تابع : ملحق رقم ) 5 (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

- �إجر�ء �الختبار�ت للرتكيبات �لكهربائية و�لك�شف على �الأجهزة �لكهربائية .�ل�شابعةفنى كهرباء14

�الأنظمة  و�شيانة  وت�شغيل  برتكيب  �لفنية  �ملو��شفات  �إتباع  من  �لتاأكد  فى  �مل�شاركة   -

�لكهربائية .

- �شيانة وفح�س �لنقاط �لكهربائية بالهيئة .

- تغيري وتركيب وت�شغيل �الأجهزة �لكهربائية بالهيئة .

- ��شتقبال �لبالغات عن �الأعطال �لكهربائية بالهيئة .

- �مل�شاركة فى حتديد �الأعطال �لكهربائية و�لعمل على معاجلتها .

- حتديد �لقطع �ل�شرورية ملعاجلة �الأعطال �لكهربائية و�لعمل على توفريها .

- �مل�شاعدة فى �الإ�شر�ف على �ل�شبكة �لكهربائية للهيئة .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهادة دبلوم فى 

جمال �لكهرباء .

ـــــــــ

فنى �شيانة 15

مبانى

- �ل�شابعة �ملبانى  ت�شدعات   - �لتكييف   - �لتربيد   - �لكهرباء   ( فى  �لفنية  �الأعطال  متابعة   -

متديد�ت �ملياه - �ملجارى - �لدهان - �أعمال �لنجارة ( .

- �الإبالغ عن �الأعطال �لفنية فى مبانى �لهيئة .

- �مل�شاعدة فى معاجلة �الأعطال �لفنية فى مبانى �لهيئة . 

- متابعة تنفيذ �أعمال كل من �ال�شت�شارى و�ملقاول �لذى ي�شند �إليه عمل بالهيئة .

- �إجر�ء �ل�شيانة �لالزمة لكافة �الأعطال �لتى حتدث بالهيئة .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

- �شهادة دبلوم فى 

جمال �الإن�شاء�ت .

ـــــــــ

تابع : ملحق رقم ) 5 (
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اجلريدة الر�سمية العدد )901(

امل�صمى الوظــيفى
الدرجة 

املالية
واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة

�صـروط �صغـل الوظيــفة

لغري العمانينيللعمـانـيني

�أمني خمزن 16

وثائق

- �إم�شاك �ل�شجــــالت �ليوميــــة للمخـــازن و�ل�شجـــالت �لنوعية ملختلف �لوثائق و�ملحفوظات ، �ل�شابعة

و�لقيام بت�شجيل دخول وخروج �لوثائق و�ملحفوظات بال�شجالت .

- ��شرتد�د �لوثائق �ملطلوبة من �مل�شتفيدين .

- �إعد�د بطاقات �ل�شنف وت�شجيل �لو�رد و�ملن�شرف بها وحفظها .

- فح�س و��شتالم �الأ�شناف وفقا الأو�مر �لتوريد �لو�ردة من �ل�شوؤون �ملالية .

- �إعادة �لوثائق �إىل �أماكنها باملخازن .

- �إعد�د وجتهيز �لتقارير �لدورية للمخزون �ل�شلعى و�إخطار �ملخت�شني باالأ�شناف �لتى ي�شل 

ر�شيدها �إىل نقطة �إعادة �لطلب التخاذ �لالزم .

- ترتيب �لوثائق ومر�قبة ظروف خزنها .

- �إعد�د و�إجر�ء�ت تنفيذ �جلرد �ل�شنوى ملحتويات �ملخازن وجلان بيع خملفات �ملخازن .

- �مل�شاركة فى �إعد�د �لتقارير �لدورية عن حمتويات �ملخازن من �لوثائق و�ملحفوظات .

- �ملحافظة على �شالمة حمتويات �ملخازن من �لوثائق .

-  تاأدية ما ي�شند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة .

-  �شهادة دبلوم فى 

جمال �ملحا�شبة .

ـــــــــ

تابع : ملحق رقم ) 5 (
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ملحق رقم )6(

   الوظـــــائف امل�ساعدة فى جمال الوثائق واملحفوظات

امل�سمى 

الوظيفى

الدرجة 

املالية
واجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

�سروط �سغل 

الوظيفة

الثامنةموزع وثائق1

- امل�ساركة فى ا�ستخراج الوثائق واملحفوظات من اأماكن احلفظ .

- تزويد امل�ستفيدين بالوثائق واملحفوظات املطلوبة بعد ت�سجيلها .

- امل�ساعدة فى اإر�ساد امل�ستفيدين والباحثني وم�ساعدتهم فى الو�سول اإىل البيانات واملعلومات املطلوبة . 

-  مراقبة ا�ستخدام الوثائق من قبل امل�ستفيدين .

- القيام باأعمال ا�ستن�ساخ الوثائق للم�ستفيدين .

- امل�ساركة فى اإعادة الوثائق واملحفوظات اإىل اأماكن حفظها بعد االنتهاء من ا�ستعمالها .

- امل�ساعدة فى ترتيب وفرز ونقل الوثائق واملحفوظات .

-  تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

دبلـوم  �سهــادة   -

التعليم العام .

 

م�ساعد 2

فنى ترميم 

وثائق

الثامنة

-  امل�ساعدة فى تنفيذ الربنامج ال�سنوى الأعمال الرتميم والت�سفري والتجليد للوثائق واملحفوظات .

- امل�ساركة فى جتهيز الوثائق واملحفوظات الأعمال الرتميم .

- امل�ساعدة فى حت�سري املواد الكيميائية الالزمة لرتميم الوثائق واملحفوظات .

- امل�ساعدة فى اأعمال ترميم الوثائق واملحفوظات وفق الربنامج املعد لذلك .

- امل�ساعدة فى مراقبة ظروف حفظ الوثائق واملحفوظات مبخازن الهيئة .

- االإبالغ عن االأعطال التى تتعر�ض لها اأجهزة التعقيم .

-  امل�ساركة فى املحافظة على �سالمة اأدوات ومعدات واأجهزة ور�سة الرتميم .

- امل�ساعدة فى اإعداد التقارير واملخاطبات املتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة . 

دبلــوم  �سهــادة   -

التعليم العام .
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
واجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

�سروط �سغل 

الوظيفة

م�ساعد 3

فنى تعقيم 

وثائق

-  امل�ساعدة فى اإعداد وجتهيز الوثائق واملحفوظات املراد تعقيمها وت�سجيلها .الثامنة

- امل�ساعدة فى حت�سري املواد الكيميائية الالزمة لتعقيم الوثائق واملحفوظات .

- امل�ساركة فى اأعمال تعقيم الوثائق واملحفوظات بالهيئة وفق الربنامج املعد لذلك . 

- امل�ساعدة فى �سيانة اآالت واأجهزة ور�سة التعقيم .

- االإبالغ عن االأعطال التى تتعر�ض لها اأجهزة التعقيم .

- امل�ساعدة فى املحافظة على �سالمة اأدوات ومعدات واأجهزة ور�سة التعقيم .

-  تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

دبلــوم  �سهــادة   -

التعليم العام .

 

م�ساعد 4

فنى ت�سفري 

وجتليد 

وثائق

-  امل�ساعدة فى تنفيذ برنامج ت�سفري وجتليد الوثائق واملحفوظات .الثامنة 

- امل�ساعدة فى اإعداد وجتهيز الوثائق واملحفوظات للت�سفري والتجليد .

- امل�ساركة فى اأعمال ت�سفري وجتليد الوثائق واملحفوظات .

- امل�ساعدة فى �سيانة اآالت واأجهزة ور�سة الت�سفري والتجليد .

- امل�ساركة فى املحافظة على �سالمة اأدوات ومعدات واآالت واأجهزة ور�سة الت�سفري والتجليد .

- االإبالغ عن االأعطال التى تتعر�ض لها اآالت واأجهزة ور�سة الت�سفري والتجليد .

-  تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

دبلــوم  �سهــادة   -

التعليم العام .

 

تابع : ملحق رقم )6(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
واجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

�سروط �سغل 

الوظيفة

م�ساعد فنى 5

ميكروفيلم

- امل�ساعدة فى تنفيذ اخلطط ال�سنوية لت�سوير الوثائق واملحفوظات بامليكروفيلم .الثامنة

- امل�ساعدة فى اإعداد وجتهيز الوثائق واملحفوظات املراد ت�سويرها بامليكروفيلم .

- امل�ساركة فى اأعمال ت�سوير وحتمي�ض الوثائق واملحفوظات بامليكروفيلم .

- امل�ساعدة فى اأعمال ا�ستن�ساخ اأ�سرطة امليكروفيلم .

- امل�ساعدة فى �سيانة اآالت واأجهزة امليكروفيلم .

- االإبالغ عن االأعطال التى تتعر�ض لها اآالت واأجهزة امليكروفيلم .

- امل�ساركة فى املحافظة على �سالمة اأدوات ومعدات واأجهزة الت�سوير بامليكروفيلم .

- امل�ساعدة فى اإعداد التقارير واملخاطبات املتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

دبلــوم  �سهــادة   -

التعليم العام .

 

م�ساعد فنى 6

معار�ض

- امل�ساعدة فى تنفيذ املعار�ض الداخلية واخلارجية التى تقيمها اأو ت�سرتك فيها الهيئة .الثامنة

- امل�ساعدة فى جتهيز �ساالت عر�ض الوثائق واملحفوظات .

- امل�ساعدة فى فرز وترتيب الوثائق واملحفوظات املعدة للعر�ض .

- امل�ساركة فى ا�ستقبال زوار جناح الهيئة فى املعار�ض التى تقيمها اأو التى ت�سرتك فيها .

- امل�ساعدة فى تو�سيح حمتويات املعر�ض للزوار .

- امل�ساعدة فى نقل الوثائق واملحفوظات املراد عر�سها من واإىل اأماكن حفظها .

- امل�ساعدة فى اإعداد التقارير واملخاطبات املتعلقة بالعمل .

-  تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

دبلــوم  �سهــادة   -

التعليم العام .

 

تابع : ملحق رقم )6(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
واجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

�سروط �سغل 

الوظيفة

م�سور 7

وثائق

- ا�ستالم الوثائق واملحفوظات املراد ت�سويرها وجتهيزها للت�سوير .الثامنة

- القيام بت�سوير الوثائق واملحفوظات املطلوب ت�سويرها ح�سب عدد الن�سخ املطلوبة منها .

- ت�سليم الوثائق واملحفوظات التى مت ت�سويرها ون�سخها اإىل التق�سيمات التنظيمية املعنية .

- املحافظة على �سالمة ونظافة ماكينات واآالت الت�سوير .

- االإبالغ عن مواعيد ال�سيانة الدورية الآالت الت�سوير .

- امل�ساعدة فى �سيانة اآالت الت�سوير .

- االإبالغ عن االأعطال التى ت�سيب اآالت الت�سوير .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة . 

دبلــوم  �سهــادة   -

التعليم العام .

م�ساعد 8

اأمني خمزن 

وثائق

-  امل�ساعدة فى اإم�ساك ال�سجالت اليومية للمخازن وال�سجالت النوعية ملختلف الوثائق واملحفوظات .الثامنة

- امل�ساعدة فى ت�سجيل دخول وخروج الوثائق واملحفوظات بال�سجالت .

- امل�ساركة فى ا�سرتداد الوثائق املطلوبة من امل�ستفيدين .

- امل�ساعدة فى ا�ستالم الوثائق واملحفوظات املحولة اإىل املخازن .

-  امل�ساعدة فى اإعادة الوثائق اإىل اأماكنها باملخازن .

- امل�ساركة فى اإعداد التقارير الدورية عن حمتويات املخازن من الوثائق واملحفوظات .

- امل�ساعدة فى ترتيب الوثائق ومراقبة ظروف تخزينها .

- امل�ساركة فى تنفيذ اجلرد ال�سنوى ملحتويات املخازن من الوثائق واملحفوظات .

 -  تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

دبلــوم  �سهــادة   -

التعليم العام .

تابع : ملحق رقم )6(
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ملحق رقم )7(

وظائف عمال وثائق وحمفوظات

امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
واجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

�سروط 

�سغل 

الوظيفة

رئي�ض 1

عمال وثائق 

وحمفوظات

- االإ�سراف املبا�سر على عمال الوثائق واملحفوظات و توجيههم الأداء عملهم على اأكمل وجه .العا�سرة

- اإعداد و توزيع اأوامر العمل على عمال الوثائق  واملحفوظات .

- متابعة تنظيف الوثائق واملحفوظات ونقلها واإعدادها للتعقيم اأو الرتميم  اأو الت�سوير بامليكروفيلم .

-  االإ�سراف على نقل الوثائق واملحفوظات اإىل املخازن اأو االإتالف اأو اإىل املعار�ض التى تقيمها اأو 

ت�سرتك فيها الهيئة .

- امل�ساركة فى االإعداد والتجهيز للمعار�ض الوثائقية التى تقيمها اأو ت�سرتك فيها الهيئة .

- متابعة نقل وتوزيع الوثائق واملحفوظات اإىل التق�سيمات املعنية بالهيئة .

- اإ�سدار تعليمات لعمال الوثائق واملحفوظات تتعلق مبجال العمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة . 

- االإملام بالقراءة 

والكتابـــة مع 

خربة ال تقل 

عن )12( �سنة .
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
واجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

�سروط 

�سغل 

الوظيفة

عامل وثائق 2

وحمفوظات

الرابعة 

ع�سرة

-  تنظيف الوثائق واملحفوظات ونقلها واإعدادها للتعقيم اأو الرتميم والت�سوير بامليكروفيلم .

- نقل الوثائق واملحفوظات اإىل املخازن . 

- العناية مبخازن الوثائق واملحفوظات وتنظيفها .

- امل�ساعدة فى نقل الوثائق اإىل االإتالف اأو اإىل املعار�ض التى تقيمها اأو ت�سرتك فيها الهيئة .

- امل�ساركة فى االإعداد والتجهيز للمعار�ض الوثائقية التى تقيمها اأو ت�سرتك فيها الهيئة .

- نقل وتوزيع الوثائق واملحفوظات اإىل التق�سيمات املعنية بالهيئة .

- امل�ساعدة فى ن�سخ الوثائق واملحفوظات .

-  تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- االإملـــــــــــــــــــــــام 

بالقـــــــــــراءة 

والكتابــــــــة .

تابع : ملحق رقم )7(
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ملحق رقم )8(

وظائف الأخ�سائيني النمطية 

امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

اأخ�سائى 1

�سوؤون 

موظفني 

اأول

- اإعداد الدرا�سات والبحوث فى جماالت �سوؤون املوظفني .الثانية

- تنفيذ اإجراءات التعيينات والرتقيات واالأجازات والنقل وغريها .

- اإعداد م�سروعات القرارات املتعلقة باملوظفني وفق القوانني واللوائح واالأنظمة .

- اإعداد الدرا�سات والبحوث التى ت�ساهم فى رفع كفاءة االأداء ونظم العمل .

- امل�ساركة فى اإعداد م�سروع اخلطة ال�سنوية لتدريب موظفى الهيئة .

- اإعداد الدرا�سات الالزمة لتحديد احتياجات تق�سيمات الهيئة احلالية وامل�ستقبلية 

من املوظفني .

- اإعداد الدرا�سات اخلا�سة بالوظائف ال�ساغرة والدرجات املالية املراد التعيني عليها .

- امل�ساركة فى اإعداد ومراجعة بطاقات و�سف الوظائف .

- امل�ساركة فى اإعداد ومراجعة م�سروعات االإجازات ال�سنوية ملوظفى الهيئة وما يتفق 

وم�سلحة العمل .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  دكتـــــــوراه فــــى جمـــــــــــــــــــال 

االإدارة . 

فى  ماج�ستري  �سهادة  اأو   -

خبــــــرة  مع  االإدارة  جمال 

ال تقل عن )6( �سنوات .

بكالوريـــــو�ض  �سهـــــادة  اأو   -

مـــــع  االإدارة  جمـــــال  فــى 

 )12( عن  تقل  ال  خبـــــرة 

�سنة . 
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

اأخ�سائى 2

�سوؤون 

موظفني 

ثان

- امل�ساركة فى اإعداد الدرا�سات والبحوث فى جماالت �سوؤون املوظفني .الرابعة

- امل�ساركة فى تنفيذ اإجراءات التعيينات والرتقيات واالأجازات والنقل وغريها .

- اإعداد م�سروعات القرارات املتعلقة باملوظفني وفق القوانني واللوائح واالأنظمة . 

- اإعداد الدرا�سات والبحوث التى ت�ساهم فى رفع كفاءة االأداء ونظم العمل . 

- امل�ساركة فى اإعداد م�سروع اخلطة ال�سنوية لتدريب موظفى الهيئة .

- امل�ساركة فى اإعداد الدرا�سات الالزمة لتحديد احتياجات تق�سيمات الهيئة احلالية 

وامل�ستقبلية من املوظفني . 

اإعداد الدرا�سات اخلا�سة بالوظائف ال�ساغرة والدرجات املالية املراد  - امل�ساركة فى 

التعيني عليها . 

- امل�ساركة فى اإعداد ومراجعة بطاقات و�سف الوظائف .

- امل�ساركة فى اإعداد ومراجعة م�سروعات االإجازات ال�سنوية ملوظفى الهيئة وما يتفق 

وم�سلحة العمل .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــــــادة ماج�ستيــــــر فــــــى 

جمال االإدارة .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

خربة  مع  االإدارة  جمال 

ال تقل عن )6( �سنوات . 

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

اأخ�سائى 3

�سوؤون 

موظفني 

ثالث

- امل�ساعدة فى اإعداد الدرا�سات والبحوث فى جماالت �سوؤون املوظفني .ال�ساد�سة

- امل�ساركة فى تنفيذ اإجراءات التعيينات والرتقيات واالأجازات والنقل وغريها .

- امل�ساركة فى اإعداد م�سروعات القرارات املتعلقة باملوظفني وفق القوانني واللوائح 

واالأنظمة .

-  امل�ساركــة فى اإعـــداد الدرا�ســـات والبحـــوث التى ت�ساهـــم فى رفـــع كفاءة االأداء ونظـــــم 

العمل .

- امل�ساعدة فى اإعداد م�سروع اخلطة ال�سنوية لتدريب موظفى الهيئة .

- امل�ساعدة فى اإعداد الدرا�سات الالزمة لتحديد احتياجات تق�سيمات الهيئة احلالية 

وامل�ستقبلية من املوظفني .

- امل�ساعدة فى اإعداد الدرا�سات اخلا�سة بالوظائف ال�ساغرة والدرجات املالية املراد 

التعيني عليها . 

- امل�ساعدة فى اإعداد ومراجعة بطاقات و�سف الوظائف . 

- امل�ساعدة فى اإعداد ومراجعة م�سروعات االإجازات ال�سنوية ملوظفى الهيئة وما يتفق 

وم�سلحة العمل . 

- امل�ساركة فى اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- �سهــــــــادة بكالوريـــــو�ض فى 

جمال االإدارة .

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 
الوظـــيفى

الدرجة 
املالية

�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

اأخ�سائى 4

تدريب 

وتاأهيل اأول

- و�سع املعايري واالأ�س�ض اخلا�سة بتحديد االحتياجات التدريبية ال�سنوية .الثانية

- امل�ساركة فى اإعداد ومراجعة اخلطة ال�سنوية لتدريب وتاأهيل موظفى الهيئة .

- االت�سال والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة بالتدريب والتاأهيل .

- تقييم برامج التدريب املنفذة من جهات التدريب الر�سمية واخلا�سة ملوظفى الهيئة .

- درا�سة امل�ساكل واملعوقات املتعلقة ببعثات املوظفني وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها .

- مراجعة التقارير الواردة عن موظفى الهيئة من اجلهات املخت�سة بالتدريب والتاأهيل 

وكتابة املالحظات واملقرتحات ب�ساأنها .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- ح�سور االجتماعات واللجان املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  دكتــــــــــــوراه فـــــى جمـــــــــــــال 

االإدارة .

فى  ماج�ستري  �سهادة  اأو   -

االإدارة  مع خربة  جمال 

ال تقل عن )6( �سنوات .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

خربة  مع  االإدارة  جمال 

ال تقل عن )12( �سنة . 

اأخ�سائى 5

تدريب 

وتاأهيل ثان

- امل�ساركة فى و�سع املعايري واالأ�س�ض اخلا�سة بتحديد االحتياجات التدريبية ال�سنوية .الرابعة

- امل�ساركة فى اإعداد ومراجعة اخلطة ال�سنوية لتدريب وتاأهيل موظفى الهيئة .

- االت�سال والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة بالتدريب والتاأهيل .

- امل�ساركة فى تقييم برامج التدريب املنفذة من جهات التدريب الر�سمية واخلا�سة ملوظفى الهيئة .

- امل�ساركة فى درا�سة  امل�ساكل واملعوقات املتعلقة ببعثات املوظفني وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها .

- مراجعة التقارير الواردة عن موظفى الهيئة من اجلهات املخت�سة بالتدريب والتاأهيل 

وكتابة املالحظات واملقرتحات ب�ساأنها . 

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- ح�سور االجتماعات واللجان املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــــــادة ماج�ستيــــــر فــــــى 

جمال االإدارة .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

خربة  مع  االإدارة  جمال 

ال تقل عن )6( �سنوات .  

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

اأخ�سائى 6

تدريب 

وتاأهيل 

ثالث

- امل�ساعدة فى و�سع املعايري واالأ�س�ض اخلا�سة بتحديد االحتياجات التدريبية ال�سنوية .ال�ساد�سة

- امل�ساعدة فى اإعداد ومراجعة اخلطة ال�سنوية لتدريب وتاأهيل موظفى الهيئة .

- امل�ساركة فى االت�سال والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة بالتدريب والتاأهيل .

- امل�ساعدة فى تقييم برامج التدريب املنفذة من جهات التدريب الر�سمية واخلا�سة ملوظفى الهيئة .

- امل�ساعدة فى درا�سة  امل�ساكل واملعوقات املتعلقة ببعثات املوظفني وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها .

- امل�ساركة فى مراجعة التقارير الواردة عن موظفى الهيئة من اجلهات املخت�سة بالتدريب 

والتاأهيل وكتابة املالحظات واملقرتحات ب�ساأنها .

- امل�ساركة فى اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- امل�ساركة فى اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- ح�سور االجتماعات واللجان املتعلقة مبجال االخت�سا�ض . 

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة . 

- �سهـــادة بكالوريــــو�ض فــــــى 

جمال االإدارة .  

اأخ�سائى 7

موازنة اأول

الهيئة الثانية تق�سيمات  الحتياجات  وفقا  التقديرية  املوازنة  م�سروع  وتقييم  واإعداد  درا�سة   -

وم�سروعات الهيئة االإمنائية واإعداد التقارير الالزمة لها .

- اإعداد تقارير متابعة تنفيذ املوازنة االإمنائية للهيئة .

اخلطط  على  الهيئة  تق�سيمات  من  املقرتحة  للتعديالت  اجلديدة  امل�سروعات  درا�سة   -

اال�ستثمارية واملوازنة االإمنائية ومتابعة وزارة املالية لتنفيذ التعديالت .

- مراجعة م�سروعات موازنة الوظائف ال�سنوية اخلا�سة بالهيئة وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها .

- امل�ساركة فى توزيع اعتمادات موازنة وظائف الهيئة على تق�سيماتها التنظيمية ومتابعة احتياجاتها . 

- اإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة باالأجور والبدالت واملكافاآت والعالوات والتعوي�سات 

ومقرتحات متويل وظائف الهيئة .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات املتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- دكتوراه فى جمال املالية 

اأو املحا�سبة .

فى  ماج�ستري  �سهادة  اأو   -

جمال املالية اأو املحا�سبة 

مع خربة ال تقل عن )6( 

�سنوات .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

جمال املالية اأو املحا�سبة 

عن  تقل  ال  خربة  مع 

)12( �سنة . 

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

اأخ�سائى 8

موازنة ثان

الهيئة الرابعة تق�سيمات  الحتياجات  وفقا  التقديرية  املوازنة  م�سروع  وتقييم  واإعداد  درا�سة   -

وم�سروعات الهيئة االإمنائية واإعداد التقارير الالزمة لها .

- اإعداد تقارير متابعة تنفيذ املوازنة االإمنائية للهيئة .

اخلطط  على  الهيئة  تق�سيمات  من   املقرتحة  للتعديالت  اجلديدة  امل�سروعات  درا�سة   -

اال�ستثمارية واملوازنة االإمنائية ومتابعة وزارة املالية لتنفيذ التعديالت .

- مراجعة م�سروعات موازنة الوظائف ال�سنوية اخلا�سة بالهيئة وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها . 

- امل�ساركة فى توزيع اعتمادات موازنة وظائف الهيئة على تق�سيماتها التنظيمية ومتابعة احتياجاتها . 

والعـــــالوات  واملكافـــاآت  والبــــدالت  باالأجـــور  املتعلقــــة  والبحــــوث  الدرا�ســـات  اإعــداد   -

والتعوي�سات ومقرتحات متويل وظائف الهيئة .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات املتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهادة ماج�ستري فى جمال 

املالية اأو املحا�سبة .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

جمال املالية اأو املحا�سبة 

مع خربة ال تقل عن )6( 

�سنوات . 

اأخ�سائى 9

موازنة ثالث

الهيئة ال�ساد�سة تق�سيمات  الحتياجات  وفقا  التقديرية  املوازنة  م�سروع  وتقييم  واإعداد  درا�سة   -

وم�سروعات الهيئة االإمنائية واإعداد التقارير الالزمة لها .

- اإعداد تقارير متابعة تنفيذ املوازنة االإمنائية للهيئة .

اخلطط  على  الهيئة  تق�سيمات  من  املقرتحة  للتعديالت  اجلديدة  امل�سروعات  درا�سة   -

اال�ستثمارية واملوازنة االإمنائية ومتابعة وزارة املالية لتنفيذ التعديالت .

- مراجعة م�سروعات موازنة الوظائف ال�سنوية اخلا�سة بالهيئة وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها . 

- امل�ساركة فى توزيع اعتمادات موازنة وظائف الهيئة على تق�سيماتها التنظيمية ومتابعة احتياجاتها . 

والعـــــالوات  واملكافــــاآت  والبـــدالت  باالأجـــور  املتعلقـــة  والبحـــوث  الدرا�ســـات  اإعــداد   -

والتعوي�سات ومقرتحات متويل وظائف الهيئة .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات املتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- �سهادة بكالوريو�ض فى جمال 

املالية اأو املحا�سبة .

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

اأخ�سائى 10

عالقات 

عامة اأول

- اإنهاء اإجراءات قدوم الوفود الر�سمية و�سيوف الهيئة واملوظفني غري العمانيني . الثانية

- اإعداد برامج الزيارات للوفود الر�سمية وا�ستخراج الت�ساريح املطلوبة من اجلهات املعنية .

- ا�ستقبال الوفود الر�سمية ومتابعة اإجراءات ا�ستقبالهم واإقامتهم وتوديعهم.

- امل�ساركة فى االإعداد والتح�سري لالحتفاالت الر�سمية واملوؤمترات والندوات التى تقيمها الهيئة .

- اإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة بالعمل .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  دكتوراه فى جمال العالقات 

العامة اأو االإعالم .

فى  ماج�ستري  �سهادة  اأو   -

العامة  العالقات  جمال 

خبــــرة  مـــع  االإعــــــالم  اأو 

ال تقل عن )6( �سنوات .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

العامة  العالقات  جمال 

اأو االإعـــــــالم مـــــع خبـــــرة 

ال تقل عن )12( �سنة . 

اأخ�سائى 11

عالقات 

عامة ثان

- اإنهاء اإجراءات قدوم الوفود الر�سمية و�سيوف الهيئة واملوظفني غري العمانيني . الرابعة

- اإعداد برامج الزيارات للوفود الر�سمية وا�ستخراج الت�ساريح املطلوبة من اجلهات املعنية .

- ا�ستقبال الوفود الر�سمية ومتابعة اإجراءات ا�ستقبالهم واإقامتهم وتوديعهم .

- امل�ساركة فى االإعداد والتح�سري لالحتفاالت الر�سمية واملوؤمترات والندوات التى تقيمها الهيئة .

- اإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة بالعمل .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- �سهـــادة ماج�ستيـــــر فــــــــى 

العامة  العالقات  جمال 

اأو االإعالم .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

جمال العالقات العامة اأو 

خبــــــرة  مـــــــــع  االإعــــــــالم 

ال تقل عن )6( �سنوات . 

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

اأخ�سائى 12

عالقات 

عامة ثالث

ال�ساد�سة
- اإنهاء اإجراءات قدوم الوفود الر�سمية و�سيوف الهيئة واملوظفني غري العمانيني . 

- اإعداد برامج الزيارات للوفود الر�سمية وا�ستخراج الت�ساريح املطلوبة من اجلهات املعنية .

- ا�ستقبال الوفود الر�سمية ومتابعة اإجراءات ا�ستقبالهم واإقامتهم وتوديعهم .

- امل�ساركة فى االإعداد والتح�سري لالحتفاالت الر�سمية واملوؤمترات والندوات التى تقيمها الهيئة .

- اإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة بالعمل .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- �سهـــادة بكالوريــــو�ض فــــى 

العامة  العالقات  جمال 

اأو االإعالم . 

اأخ�سائى 13

تعاون دوىل 

اأول

الثانية
- االإعداد والتح�سري للموؤمترات والندوات واللقاءات الدولية التى ت�سارك فيها اأو تقيمها الهيئة .

- التن�سيق مع التق�سيمات املعنية فى الهيئة حول امل�ساركة فى الندوات واملوؤمترات واللقاءات 

الدولية التى ت�سارك فيها اأو تقيمها الهيئة .

- التن�سيق مع اجلهات املعنية بال�سلطنة امل�ساركة وفودها فى املوؤمترات والندوات واللقاءات 

الدولية التى ت�سارك فيها اأو تقيمها الهيئة .

- اتخاذ اإجراءات ا�سرتاك الهيئة فى املنظمات والهيئات الدولية ذات العالقة .

- متابعة تنفيذ التو�سيات والقرارات ال�سادرة من املوؤمترات والندوات واللقاءات الدولية 

ذات العالقة .

- اإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة بالعمل .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .                                                                 

-  دكتــوراه فى جمال العلوم 

ال�سيا�سية اأو القانون الدوىل .

- اأو �سهــادة ماج�ستيــــــر فـــى 

ال�سيا�سية  العلوم  جمال 

مع  الدوىل  القانون  اأو 

 )6( عن  تــــقل  ال  خبــــرة 

�سنوات .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

ال�سيا�سية  العلوم  جمال 

مع  الدوىل  القانون  اأو 

 )12( عن  تقل  ال  خبـــرة 

�سنة .

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

اأخ�سائى 14

تعاون دوىل 

ثان

- االإعداد والتح�سري للموؤمترات والندوات واللقاءات الدولية التى ت�سارك فيها اأو تقيمها الهيئة .الرابعة

الندوات واملوؤمترات  امل�ساركة فى  الهيئة حول  املعنية فى  التق�سيمات  التن�سيق مع   -

واللقاءات الدولية التى ت�سارك فيها اأو تقيمها الهيئة .

والندوات  املوؤمترات  فى  وفودها  امل�ساركة  بال�سلطنة  املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق   -

واللقاءات الدولية التى ت�سارك فيها اأو تقيمها الهيئة .

- اتخاذ اإجراءات ا�سرتاك الهيئة فى املنظمات والهيئات الدولية ذات العالقة .

واللقاءات  والندوات  املوؤمترات  من  ال�سادرة  والقرارات  التو�سيات  تنفيذ  متابعة   -

الدولية ذات العالقة .

- اإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة بالعمل .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهادة ماج�ستري فى جمال 

اأو  ال�سيا�سيــــــــــة  العلـــــــــوم 

القانون الدوىل .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

ال�سيا�سية  العلوم  جمال 

اأو القــــانـــون الدولــــى مع 

 )6( عـــن  تقـــل  ال  خبـــرة 

�سنوات .

اأخ�سائى 15

تعاون دوىل 

ثالث

- االإعداد والتح�سري للموؤمترات والندوات واللقاءات الدولية التى ت�سارك فيها اأو تقيمها الهيئة .ال�ساد�سة

الندوات واملوؤمترات  امل�ساركة فى  الهيئة حول  املعنية فى  التق�سيمات  التن�سيق مع   -

واللقاءات الدولية التى ت�سارك فيها اأو تقيمها الهيئة .

والندوات  املوؤمترات  فى  وفودها  امل�ساركة  بال�سلطنة  املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق   -

واللقاءات الدولية التى ت�سارك فيها اأو تقيمها الهيئة .

-اتخاذ اإجراءات ا�سرتاك الهيئة فى املنظمات والهيئات الدولية ذات العالقة .

- متابعة تنفيذ التو�سيات والقرارات ال�سادرة من املوؤمترات والندوات واللقاءات الدولية ذات العالقة .

- اإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة بالعمل .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

فى  بكالوريو�ض  �سهادة   -

ال�سيا�سية  العلوم  جمال 

اأو القانون الدوىل .

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

مدقق 16

داخلى اأول

واللوائح الثانية واالإجراءات  والنظم  للتاأكد من تطبيق القوانني  املالية  االأعمال  تدقيق   -

املالية للمحافظة على اأموال الهيئة .

- مراجعة وتدقيق ك�سوف الرواتب ال�سهرية و�سندات ال�سرف قبل اعتمادها واإر�سالها 

لوزارة املالية .

- مراجعة اأوامر ال�سراء قبل توقيعها .

- مراجعة اأعمال املخازن واخلزائن وال�سيارات وو�سائل النقل .

- مراجعة وتدقيق ال�سلف واحل�سابات والقوائم اخلتامية .

- اإعداد الردود على التقارير املالية الواردة من وزارة املالية وجهات التدقيق اخلارجية .

- اإعداد الدرا�سات والبحوث املالية املتعلقة مبجال العمل .

- امل�ساركة فى تقدمي املقرتحات التى تهدف اإىل املحافظة على املال العام .

- اإعداد التقارير الدورية عن نتائج التدقيق والفح�ض واملخالفات املالية .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- ح�سور االجتماعات واللجان املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة . 

-  دكتـــــــــــوراه فـــــى جمـــــــــــال 

املحا�سبة اأو املالية .

فى  ماج�ستري  �سهادة  اأو   -

جمال املحا�سبة اأو املالية 

مع خربة ال تقل عن )6 ( 

�سنوات  .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

جمال املحا�سبة اأو املالية 

مــــع خبــــرة ال تقـــل عـــــن 

)12 ( �سنة .

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

مدقق 17

داخلى ثان

واللوائح الرابعة واالإجراءات  والنظم  للتاأكد من تطبيق القوانني  املالية  االأعمال  تدقيق   -

املالية للمحافظة على اأموال الهيئة .

- مراجعة وتدقيق ك�سوف الرواتب ال�سهرية و�سندات ال�سرف قبل اعتمادها واإر�سالها 

لوزارة املالية .

- مراجعة اأوامر ال�سراء قبل توقيعها .

- مراجعة اأعمال املخازن واخلزائن وال�سيارات وو�سائل النقل .

- مراجعة وتدقيق ال�سلف واحل�سابات والقوائم اخلتامية .

- اإعداد الردود على التقارير املالية الواردة من وزارة املالية وجهات التدقيق اخلارجية .

- اإعداد الدرا�سات والبحوث املالية املتعلقة مبجال العمل .

- امل�ساركة فى تقدمي املقرتحات التى تهدف اإىل املحافظة على املال العام .

- اإعداد التقارير الدورية عن نتائج التدقيق والفح�ض واملخالفات املالية .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- ح�سور االجتماعات واللجان املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة . 

-  �ســــهادة ماج�ستيـــــر فـــــى 

جمال املحا�سبة اأو املالية .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

جمال املحا�سبة اأو املالية 

مع خربة ال تقل عن )6( 

�سنوات .

 

       

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

مدقق 18

داخلى ثالث

واللوائح ال�ساد�سة واالإجراءات  والنظم  للتاأكد من تطبيق القوانني  املالية  االأعمال  تدقيق   -

املالية للمحافظة على اأموال الهيئة .

- مراجعة وتدقيق ك�سوف الرواتب ال�سهرية و�سندات ال�سرف قبل اعتمادها واإر�سالها 

لوزارة املالية .

- مراجعة اأوامر ال�سراء قبل توقيعها .

- مراجعة اأعمال املخازن واخلزائن وال�سيارات وو�سائل النقل .

- مراجعة وتدقيق ال�سلف واحل�سابات والقوائم اخلتامية .

- اإعداد الردود على التقارير املالية الواردة من وزارة املالية وجهات التدقيق اخلارجية .

- اإعداد الدرا�سات والبحوث املالية املتعلقة مبجال العمل .

- امل�ساركة فى تقدمي املقرتحات التى تهدف اإىل املحافظة على املال العام .

- اإعداد التقارير الدورية عن نتائج التدقيق والفح�ض واملخالفات املالية .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- ح�سور االجتماعات واللجان املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .  

- �سهــــادة بكالوريــــــو�ض فى 

جمــــــــــــــــال املحا�سبــــــــــــة اأو 

املالية .

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

حما�سب 19

اأول

- امل�ساركة فى اإعداد املوازنات اجلارية واالإمنائية واالإيرادات واملوازنات التقديرية للهيئة .الثانية

تقرير  واإعداد  الهيئة  �سجالت  وبني  البنك  ك�سوف  بني  ال�سهرية  املطابقة  اإجراء   -

�سهرى بذلك .

- اإعداد ومراجعة اأذون واأوامر ال�سراء و�سندات ال�سرف واالرتباطات واإدخال بياناتها 

باحلا�سب االآىل .

- مراجعة الفواتري وال�سندات وجتهيزها لل�سرف ومتابعة ال�سداد من قبل املعنيني .

- متابعة املوقف املاىل للموازنات االإمنائية املتكررة وتعزيز بنودها واإجراء التعديالت عليها .

- مراجعة ك�سوف االإيرادات والفوائد وتوريدها اإىل وزارة املالية .

- مراجعة ك�سوف احلا�سب االآىل بامل�ستحقات واالإيرادات ومطابقتها مع االأر�سدة باملوازنات .

- اإعداد وت�سجيل �سندات الهيئة اخلا�سة بامل�سروفات احلكومية وامل�ساريع االإمنائية .

- القيام بت�سوية االأر�سدة املدينة والدائنة واإجراء القيود بالدفاتر طبقا للقوانني 

واالأنظمة واللوائح املالية .

- اإعداد ح�سابات الت�سويات لل�سلف املختلفة وا�ستعا�ستها واإجراء الت�سويات الالزمة لها .

- اإعداد املوازنات االإمنائية واالإيرادات واملوازنات التقديرية للهيئة .

- اإعداد وحتليل املواقف ال�سهرية واإعداد احل�سابات اخلتامية ملوازنات الهيئة .

- مراجعة ك�سوف الرواتب والعالوات واالأجور االإ�سافية واملكافاآت والبدالت وحقوق 

ما بعد اخلدمة .

- امل�ساركة فى جلان اجلرد على اخلزائن واملخازن �سواء املفاجئ اأو ال�سنوى .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة . 

-  دكتــــــــــوراه فـــــــى جمــــــــــــال 

املحا�سبة .

- اأو �سهــــادة ماج�ستيـــر فى 

خبــــــــــرة  مــــــــع  املحا�سبــــة 

ال تقل عن )6( �سنوات .

- اأو �سهادة بكالوريو�ض فى 

جمال املحا�سبة مع خربة 

ال تقل عن )12( �سنة .

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

حما�سب 20

ثان

- امل�ساركة فى اإعداد املوازنات اجلارية واالإمنائية واالإيرادات واملوازنات التقديرية للهيئة .الرابعة

تقرير  واإعداد  الهيئة  �سجالت  وبني  البنك  ك�سوف  بني  ال�سهرية  املطابقة  اإجراء   -

�سهرى بذلك .

- اإعداد ومراجعة اأذون واأوامر ال�سراء و�سندات ال�سرف واالرتباطات واإدخال بياناتها 

باحلا�سب االآىل .

- مراجعة الفواتري وال�سندات وجتهيزها لل�سرف ومتابعة ال�سداد من قبل املعنيني .

- متابعة املوقف املاىل للموازنات االإمنائية املتكررة وتعزيز بنودها واإجراء التعديالت عليها .

- مراجعة ك�سوف االإيرادات والفوائد وتوريدها اإىل وزارة املالية .

- مراجعة ك�سوف احلا�سب االآىل بامل�ستحقات واالإيرادات ومطابقتها مع االأر�سدة باملوازنات .

-اإعداد وت�سجيل �سندات الهيئة اخلا�سة بامل�سروفات احلكومية وامل�ساريع االإمنائية .

- القيام بت�سوية االأر�سدة املدينة والدائنة واإجراء القيود بالدفاتر طبقا للقوانني  

واالأنظمة واللوائح املالية .

- اإعداد ح�سابات الت�سويات لل�سلف املختلفة وا�ستعا�ستها واإجراء الت�سويات الالزمة لها .

- اإعداد املوازنات االإمنائية واالإيرادات واملوازنات التقديرية للهيئة .

- اإعداد وحتليل املواقف ال�سهرية واإعداد احل�سابات اخلتامية ملوازنات الهيئة .

- مراجعة ك�سوف الرواتب والعالوات واالأجور االإ�سافية واملكافاآت والبدالت وحقوق 

ما بعد اخلدمة .

- امل�ساركة فى جلان اجلرد على اخلزائن واملخازن �سواء املفاجئ اأو ال�سنوى .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .  

-  �سهــــادة ماج�ستيـــــر فـــــــى 

جمال املحا�سبة.

- اأو �سهــــــادة بكالـــــوريــــــو�ض 

املحا�سبــــة  جمـــــــال  فى 

مع  خبـــــرة ال تقـــــل عــــن 

)6( �سنوات .

تابع : ملحق رقم )8(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

حما�سب 21

ثالث

- امل�ساركة فى اإعداد املوازنات اجلارية واالإمنائية واالإيرادات واملوازنات التقديرية للهيئة .ال�ساد�سة

تقرير  واإعداد  الهيئة  �سجالت  وبني  البنك  ك�سوف  بني  ال�سهرية  املطابقة  اإجراء   -

�سهرى بذلك .

- اإعداد ومراجعة اأذون واأوامر ال�سراء و�سندات ال�سرف واالرتباطات واإدخال بياناتها 

باحلا�سب االآىل .

- مراجعة الفواتري وال�سندات وجتهيزها لل�سرف ومتابعة ال�سداد من قبل املعنيني .

- متابعة املوقف املاىل للموازنات االإمنائية املتكررة وتعزيز بنودها واإجراء التعديالت عليها .

- مراجعة ك�سوف االإيرادات والفوائد وتوريدها اإىل وزارة املالية .

االأر�سدة  مع  ومطابقتها  واالإيرادات  بامل�ستحقات  االآىل  احلا�سب  ك�سوف  مراجعة   -

باملوازنات .

- اإعداد وت�سجيل �سندات الهيئة اخلا�سة بامل�سروفات احلكومية وامل�ساريع االإمنائية .

- القيام بت�سوية االأر�سدة املدينة والدائنة واإجراء القيود بالدفاتر طبقا للقوانني 

واالأنظمة واللوائح املالية .

- اإعداد ح�سابات الت�سويات لل�سلف املختلفة وا�ستعا�ستها واإجراء الت�سويات الالزمة لها .

- اإعداد املوازنات االإمنائية واالإيرادات واملوازنات التقديرية للهيئة .

- اإعداد وحتليل املواقف ال�سهرية واإعداد احل�سابات اخلتامية ملوازنات الهيئة .

- مراجعة ك�سوف الرواتب والعالوات واالأجور االإ�سافية واملكافاآت والبدالت وحقوق 

ما بعد اخلدمة .

- امل�ساركة فى جلان اجلرد على اخلزائن واملخازن �سواء املفاجئ اأو ال�سنوى .

- اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .   

- �سهــــــادة بكالوريـــــو�ض فــى 

جمـال املحا�سبة .

تابع : ملحق رقم )8(
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ملحق رقم )9(

الوظائف  الفنية النمطية

امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

كاتب �سوؤون 1

اإدارية اأول

- امل�ساعدة فى تنفيذ اإجراءات التعيينات والرتقيات واالإجازات والنقل وغريها .ال�سابعة

- جتميع البيانات الالزمة الإعداد الدرا�سات والبحوث فى جمال �سوؤون املوظفني .

- متابعة مو�سوعات االإجازات ال�سنوية ملوظفى الهيئة فى كافة تق�سيمات الهيئة .

- ت�سجيل وتنظيم البيانات واالإح�سائيات املتعلقة بالعمل فى ال�سجالت اأو احلا�سب 

االآىل ح�سب النظام املتبع .

- فتح امللفات ح�سب نظام ت�سنيف وثائق الهيئة .

- تعبئة ا�ستمارات التدريب ملوظفى الهيئة املر�سحني لدورات تدريبية .

- تنفيذ االإجراءات الالزمة ال�ستكمال ملفات خدمة املوظفني .

- متابعة ح�سور وان�سراف املوظفني . 

- امل�ساعدة فى اإعداد اخلطابات واملذكرات املتعلقة بالعمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــادة دبلـــــوم فى جمـــال 

االإدارة .

- اأو �سهـــادة دبلــــوم التعلـــيم 

تقل  ال  خربة  مع  العام 

عن )3( �سنوات .
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

- تنظيم وترتيب وتبويب امللفات والتقارير اخلا�سة باملكتب .ال�سابعةمن�سق اأول2

على  والرد  املواعيد  وحتديد  مقابالتهم  وتنظيم  واملرتددين  املراجعني  ا�ستقبال   -

ا�ستف�ساراتهم .

- تلقى املكاملات الهاتفية والرد عليها وحتويل ما يخ�ض الرئي�ض املخت�ض للرد عليها .

- طباعة الر�سائل والتقارير واملذكرات الداخلية ون�سخها . 

- متابعة ا�ستالم وت�سجيل الر�سائل واملعامالت الواردة وال�سادرة .

- متابعة توزيع املو�سوعات واملعامالت وامللفات ومرفقاتها على تق�سيمات الهيئة وفقا 

للتوقيع والتوجيهات املوؤ�سر عليها . 

- التح�سري لالجتماعات واجلل�سات واإ�سعار املعنيني مبوعد االجتماع اأو اجلل�سة .

- اإر�سال وا�ستقبال الفاك�سات الالزمة الإجناز العمل .

- املحافظة على اأمن و�سالمة و�سرية وثائق ومعلومات املكتب .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

جمال  فى  دبلوم  �سهادة    -

االإدارة .

التعليم  دبلوم  �سهادة  اأو   -

تقل  ال  خربة  مع  العام 

عن )3( �سنوات .

- طباعة التقارير واملذكرات وحما�سر االجتماعات واملحا�سرات .ال�سابعةطباع اأول3

- طباعة االإح�سائيات واجلداول وك�سوف الرتقيات والعالوات .

- طباعة القرارات والتعاميم .

- طباعة النماذج واال�ستمارات واخلطابات .

- مراجعة وتدقيق ما مت طباعته لت�سحيح االأخطاء املطبعية قبل ت�سليمها للم�سوؤول 

عنها .

- املحافظة على اأمن و�سرية املعلومات التى طبعها .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- �سهــادة دبلــــوم فى مـجـــال 

االإدارة .

- اأو �سهـــادة دبلـــوم التعليــم 

العـــام مـــع خبـــرة ال تـقــــل 

عن )3( �سنوات .

تابع : ملحق رقم )9(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

م�سرف اأمن 4

اأول

- االإ�سراف على اأمن و�سالمة مبنى الهيئة واملبانى التابعة لها .ال�سابعة

- متابعة النظام االأمنى للهيئة واملبانى التابعة لها .

- منح ت�ساريح دخول املبنى بعد �ساعات الدوام الر�سمى اأو اأثناء العطالت الر�سمية .

- متابعة وتنظيم دخول وخروج املوظفني اإىل الهيئة فى غري اأوقات العمل الر�سمية .

- امل�ساعدة فى تنفيذ االإجراءات الالزمة للحفاظ على الوثائق املودعة فى اخلزانات 

االأمنية بالهيئة .

- امل�ساعدة فى توعية املوظفني على اإتباع االأ�ساليب االأمنية للحفاظ على الوثائق .

- متابعة اأعمال احلرا�سة واحلرا�ض والرقابة على اأداء مهامهم اأثناء وبعد الدوام الر�سمى .

- متابعة اإنهاء اإجراءات املوافقات االأمنية .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- �سهــــادة دبلـــوم فى جمــــــال 

االإدارة .

- اأو �سهـــادة دبلـــوم التعلــيم 

العـــام مـــع خــــربة ال تقـــــل 

عن )3( �سنوات .

كاتب 5

خدمات 

وم�سرتيات 

اأول

- متابعة اإم�ساك عهد االأدوات املكتبية وال�سجالت الالزمة لها .ال�سابعة

- اإعداد قوائم االحتياجات واللوازم ب�سرائها .

- ح�سر عرو�ض االأ�سعار املقدمة والتاأكد منها .

- امل�ساركة فى �سراء االأدوات واملعدات املكتبية .

- امل�ساعدة فى �سراء اأثاث الهيئة واأثاث �سكن املوظفني غري العمانيني .

- متابعة اأعمال �سيانة مبنى الهيئة واملبانى التابعة لها .

- متابعة �سيانة ال�سيارات واالآالت واالأجهزة املكتبية .

- متابعة �سيانة االأثاث واملعدات املكتبية االأخرى .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- �سهــــادة دبلـــوم فى جمــــــال 

االإدارة .

- اأو �سهـــادة دبلـــوم التعلــيم 

العـــام مـــع خــــربة ال تقـــــل 

عن )3( �سنوات .

تابع : ملحق رقم )9(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

كاتب �سوؤون 6

مالية اأول

- تنظيم ال�سجالت وامللفات والبطاقات املتعلقة بال�سوؤون املالية .ال�سابعة

-  اإعداد ك�سوف الرواتب والعالوات والبدالت ال�سهرية واملكافاآت .

- امل�ساركة فى اإعداد �سندات ال�سرف املختلفة .

- امل�ساركة فى حترير اأوامر ال�سراء واأداء اخلدمة وا�ستمارات طلبات عرو�ض االأ�سعار 

وت�سجيلها بال�سجالت .

نهاية  ومكافاآت  للموظفني  والعودة  االإجازات  م�ستحقات  اإجراءات  تنفيذ  متابعة   -

اخلدمة .

القواعد  �سوء  فى  �ساأنها  فى  يلزم  ما  واتخاذ  املالية  واملطالبات  ال�سيكات  ا�ستالم   -

املقررة .

- امل�ساركة فى اإعداد وجتهيز املناق�سات واتخاذ اإجراءات ال�سراء طبقا للقواعد املقررة .

- امل�ساركة فى حت�سيل اإيرادات الهيئة وت�سجيلها .

- اإعداد ك�سوف املطابقة لالإيرادات وامل�سروفات ال�سهرية مع ك�سوف وزارة املالية .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- �سهــادة دبلــــوم فى جمــــال 

املحا�سبة اأو املالية .

- اأو �سهـــادة دبلـــوم التعلــيم 

العـــام مـــع خــــربة ال تقـــــل 

عن )3( �سنوات .

تابع : ملحق رقم )9(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

اأمني خزينة 7

اأول

- امل�ساركة فى �سرف كافة م�ستحقات املوظفني من رواتب وبدالت  وم�ستحقات اأخرى .ال�سابعة

- امل�ساركة فى �سرف ال�سيكات من البنوك .

- �سرف مبالغ فوائد ال�سلفة امل�ستدمية .

- اإيداع املبالغ التى مل يتم �سرفها الأى �سبب من االأ�سباب وفق القوانني ال�سارية فى 

هذا ال�ساأن .

- مراجعة وزارة املالية فى �سندات ال�سرف ال�سادرة من الهيئة .

- امل�ساركة فى حت�سيل االإيرادات واإعداد ك�سوف التوريد .

- ت�سجيل امل�ستندات املالية فى ال�سجالت اأو باحلا�سب االآىل .

االأخرى  والقيود  ال�سرف  �سندات  وت�سجيل  املالية  والدفاتر  ال�سجالت  مراجعة   -

الأعمال اخلزينة .

-  امل�ساركة فى اإجراء املطابقة ال�سهرية بني ك�سوف البنك و�سجالت اخلزينة .

- امل�ساعدة فى جرد حمتويات اخلزينة . 

- املحافظة على حمتويات اخلزينة من نقدية وم�ستندات ال�سرف من فواتري و�سيكات 

وطوابع مالية .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- �سهــادة دبلــــوم فى جمــــال 

املحا�سبة اأو املالية.

- اأو �سهـــادة دبلـــوم التعلــيم 

العـــام مـــع خــــربة ال تقـــــل 

عن )3( �سنوات .

تابع : ملحق رقم )9(



اجلريدة الر�سمية العدد )901(

- 27 -

امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

مندوب 8

عالقات 

عامة اأول

العمانيـــني ال�سابعة  غيـــر  الهيئـــة  ملوظفى  واالإقامة  الدخول  تاأ�سيــــرات  با�ستخـــراج  القيـام   -

واأ�سرهم ، والوفود الر�سمية للهيئة و�سيوفها ومراجعة اجلهات املخت�سة فى ذلك .

- امل�ساركة فى ا�ستقبال الوفود الر�سمية للهيئة ومتابعة اإجراءات ا�ستقبالهم واإقامتهم 

وتوديعهم .

واإنهاء  ر�سمية  مهمات  فى  املوفدين  للموظفني  التذاكر  حجز  باإجراءات  القيام   -

اإجراءات �سفرهم .

- امل�ساركة فى اإنهاء اإجراءات �سفر رئي�ض الهيئة وكبار موظفيها وتوديعهم وا�ستقبالهم .

- ا�ستخراج ت�ساريح املرور الربية من اجلهات املخت�سة .

- امل�ساركة فى اإنهاء اإجراءات ا�سرتاكات الهيئة فى ال�سحف واملجالت والدوريات .

- امل�ساعدة فى االإعداد والتح�سري لالحتفاالت الر�سمية واملوؤمترات والندوات  التى 

تقيمها الهيئة .

- امل�ساركة فى اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة . 

- �سهــادة دبلـــــوم فى جمــال 

االإدارة اأو االإعـــالم .

- اأو �سهـــادة دبلـــوم التعلــيم 

العـــام مـــع خــــربة ال تقـــــل 

عن )3( �سنوات .

تابع : ملحق رقم )9(
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ملحق رقم )10(

الوظائف امل�ساعدة النمطية 

امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

كاتب �سوؤون 1

اإدارية

- امل�ساعدة فى تنفيذ اإجراءات التعيينات والرتقيات واالإجازات والنقل وغريها .الثامنة

- امل�ساركة فى جتميع البيانات الالزمة الإعداد الدرا�سات والبحوث فى جمال �سوؤون 

املوظفني .

- امل�ساركة فى متابعة مو�سوعات االإجازات ال�سنوية ملوظفى الهيئة فى كافة تق�سيماتها .

- ت�سجيل وتنظيم البيانات واالإح�سائيات املتعلقة بالعمل فى ال�سجالت اأو احلا�سب 

االآىل ح�سب النظام املتبع .

- امل�ساركة فى تعبئة ا�ستمارات التدريب ملوظفى الهيئة املر�سحني لدورات تدريبية .

- امل�ساعدة فى تنفيذ االإجراءات الالزمة ال�ستكمال ملفات خدمة املوظفني .

- متابعة ح�سور وان�سراف املوظفني . 

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــــــادة دبلـــــوم التعليـــــــــم 

العام .
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

- تنظيم وترتيب وتبويب امللفات والتقارير اخلا�سة باملكتب .الثامنةمن�سق2

على  والرد  املواعيد  وحتديد  مقابالتهم  وتنظيم  واملرتددين  املراجعني  ا�ستقبال   -

ا�ستف�ساراتهم .

- تلقى املكاملات الهاتفية والرد عليها وحتويل ما يخ�ض الرئي�ض املخت�ض للرد عليها .

- طباعة الر�سائل والتقارير واملذكرات الداخلية ون�سخها . 

- ا�ستالم وت�سجيل الر�سائل واملعامالت الواردة وال�سادرة .

- توزيــع املو�سوعـــات واملعامــالت وامللفـــات ومرفقاتهـــا على تق�سيمـــات الهيئــة وفقـــــــا 

للتوقيع والتوجيهات املوؤ�سر عليها .

- امل�ساركة فى التح�سري لالجتماعات واجلل�سات واإ�سعار املعنيني مبوعدها .

- اإر�سال وا�ستقبال الفاك�سات الالزمة الإجناز العمل .

- املحافظة على اأمن و�سالمة و�سرية وثائق ومعلومات املكتب .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــــــادة دبلـــــوم التعليـــــــــم 

العام .

- امل�ساركة فى طباعة التقارير واملذكرات وحما�سر االجتماعات واملحا�سرات .الثامنةطباع3

- امل�ساركة فى طباعة االإح�سائيات واجلداول وك�سوف الرتقيات والعالوات .

- طباعة القرارات والتعاميم .

- طباعة النماذج واال�ستمارات واخلطابات .

- مراجعة وتدقيق ما مت طباعته لت�سحيح االأخطاء املطبعية قبل ت�سليمها للم�سوؤول 

عنها .

- املحافظة على اأمن و�سرية املعلومات التى طبعها .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــــــادة دبلـــــوم التعليـــــــــم 

العام .

تابع : ملحق رقم )10(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

- امل�ساركة فى االإ�سراف على اأمن و�سالمة مبنى الهيئة واملبانى التابعة لها .الثامنةم�سرف اأمن4

- امل�ساعدة فى متابعة النظام االأمنى للهيئة واملبانى التابعة لها .

- منح ت�ساريح دخول املبنى بعد �ساعات الدوام الر�سمى اأو اأثناء العطالت الر�سمية .

- متابعة وتنظيم دخول وخروج املوظفني اإىل الهيئة فى غري اأوقات العمل الر�سمية .

- امل�ساعدة فى تنفيذ االإجراءات الالزمة للحفاظ على الوثائق املودعة فى اخلزانات 

االأمنية بالهيئة .

الدوام  وبعد  اأثناء  اأداء مهامهم  على  والرقابة  واحلرا�ض  احلرا�سة  اأعمال  متابعة   -

الر�سمى .

- متابعة اإنهاء اإجراءات املوافقات االأمنية .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــــــادة دبلـــــوم التعليـــــــــم 

العام .

كاتب 5

خدمات 

وم�سرتيات

- اإم�ساك عهد االأدوات املكتبية وال�سجالت الالزمة لها .الثامنة

- امل�ساركة فى اإعداد قوائم االحتياجات واللوازم ب�سرائها .

- ح�سر عرو�ض االأ�سعار املقدمة والتاأكد منها .

- امل�ساعدة فى �سراء االأدوات واملعدات املكتبية .

- امل�ساركة فى �سراء اأثاث الهيئة واأثاث �سكن املوظفني غري العمانيني .

- امل�ساركة فى متابعة اأعمال �سيانة مبنى الهيئة واملبانى التابعة لها .

- امل�ساركة فى متابعة �سيانة ال�سيارات واالآالت واالأجهزة املكتبية .

- متابعة �سيانة االأثاث واملعدات املكتبية االأخرى .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــــــادة دبلـــــوم التعليـــــــــم 

العام .

تابع : ملحق رقم )10(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

كاتب �سوؤون 6

مالية

- امل�ساركة فى تنظيم ال�سجالت وامللفات والبطاقات املتعلقة بال�سوؤون املالية .الثامنة

- امل�ساركة فى اإعداد ك�سوف الرواتب والعالوات والبدالت ال�سهرية واملكافاآت .

- امل�ساعدة فى اإعداد �سندات ال�سرف املختلفة .

- امل�ساعدة فى حترير اأوامر ال�سراء واأداء اخلدمة وا�ستمارات طلبات عرو�ض االأ�سعار 

وت�سجيلها بال�سجالت .

نهاية  ومكافاآت  للموظفني  والعودة  االإجازات  م�ستحقات  اإجراءات  تنفيذ  متابعة   -

اخلدمة .

القواعد  �سوء  فى  �ساأنها  فى  يلزم  ما  واتخاذ  املالية  واملطالبات  ال�سيكات  ا�ستالم   -

املقررة .

- امل�ساعدة فى اإعداد وجتهيز املناق�سات واتخاذ اإجراءات ال�سراء طبقا للقواعد املقررة . 

- امل�ساعدة فى حت�سيل اإيرادات الهيئة وت�سجيلها .

ك�سوف  مع  ال�سهرية  وامل�سروفات  لالإيرادات  املطابقة  ك�سوف  اإعداد  فى  امل�ساركة   -

وزارة املالية .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــــــادة دبلـــــوم التعليـــــــــم 

العام .

تابع : ملحق رقم )10(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

- امل�ساركة فى �سرف كافة م�ستحقات املوظفني من رواتب و بدالت وم�ستحقات اأخرى .الثامنةاأمني خزينة7

- امل�ساعدة فى �سرف ال�سيكات من البنوك .

- امل�ساركة فى �سرف مبالغ فوائد ال�سلفة امل�ستدمية .

- اإيداع املبالغ التى مل يتم �سرفها الأى �سبب من االأ�سباب وفق القوانني ال�سارية فى 

هذا ال�ساأن .

- مراجعة وزارة املالية فى �سندات ال�سرف ال�سادرة من الهيئة .

- امل�ساركة فى حت�سيل االإيرادات واإعداد ك�سوف التوريد .

- ت�سجيل امل�ستندات املالية فى ال�سجالت اأو باحلا�سب االآىل .

االأخرى  والقيود  ال�سرف  �سندات  وت�سجيل  املالية  والدفاتر  ال�سجالت  مراجعة   -

الأعمال اخلزينة .

-  امل�ساركة فى اإجراء املطابقة ال�سهرية بني ك�سوف البنك و�سجالت اخلزينة .

- امل�ساعدة فى جرد حمتويات اخلزينة . 

- املحافظة على حمتويات اخلزينة من نقدية وم�ستندات ال�سرف من فواتري و�سيكات 

وطوابع مالية .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــــــادة دبلـــــوم التعليـــــــــم 

العام .

تابع : ملحق رقم )10(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

مندوب 8

عالقات 

عامة

- القيــام با�ستخـــراج تاأ�سيــــرات الدخـــول واالإقامـــة ملوظفـــى الهيئـــة غيـــر العمانيـــــني الثامنة

واأ�سرهم ، والوفود الر�سمية للهيئة ومراجعة اجلهات املخت�سة فى ذلك .

- امل�ساركة فى ا�ستقبال الوفود الر�سمية للهيئة ومتابعة اإجراءات ا�ستقبالهم واإقامتهم 

وتوديعهم .

واإنهاء  ر�سمية  مهمات  فى  املوفدين  للموظفني  التذاكر  حجز  باإجراءات  القيام   -

اإجراءات �سفرهم .

- امل�ساركة فى اإنهاء اإجراءات �سفر رئي�ض الهيئة وكبار موظفيها وتوديعهم وا�ستقبالهم .

- ا�ستخراج ت�ساريح املرور الربية من اجلهات املخت�سة .

- امل�ساعدة فى اإنهاء اإجراءات ا�سرتاكات  الهيئة فى ال�سحف واملجالت والدوريات .

- امل�ساعدة فى االإعداد والتح�سري لالحتفاالت الر�سمية واملوؤمترات والندوات التى 

تقيمها الهيئة .

- امل�ساعدة فى اإعداد اخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية املتعلقة بالعمل .

- اإجراء ات�ساالت داخلية وخارجية بهدف اإجناز االأعمال املتعلقة مبجال االخت�سا�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

-  �سهـــــــادة دبلـــــوم التعليـــــــــم 

العام .

تابع : ملحق رقم )10(
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ملحق رقم )11(

الوظائف  الحرفية وعاملو الخدمات النمطية

امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

- االإ�سراف املبا�سر على العمال اأو املرا�سلني و توجيههم الأداء عملهم على اأكمل وجه .العا�سرةرئي�ض عمال1

- اإعداد وتوزيع اأوامر العمل على العمال اأو املرا�سلني .

- مراجعة اأعمال العمال اأو املرا�سلني للتاأكد من تنفيذ اأوامر العمل املوكولة اإليهم .

- اإعداد ك�سوف باالحتياجات من االأدوات التى تتطلبها حاجة العمل ويقدمها للرئي�ض 

املخت�ض للعمل على توفريها فى الوقت املنا�سب .

- اإ�ســدار تعليمات للعمـــال تتعلـــق بنظافـة و�سالمــة االأدوات واالآالت امل�ستخدمــــة فى 

العمل .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

بالقراءة والكتابة  االإملام   -

عن  تقل  ال  خربة  مع 

)12( �سنة .
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

رئي�ض 2

�سائقني

- اإعداد وتوزيع اأوامر العمل على ال�سائقني وتن�سيق اأعمالهم ومتابعة تنفيذها .العا�سرة

- تنظيم ا�ستخدام املركبات وال�سيارات .

- فتح وا�ستخدام  دفاتر و�سجالت خا�سة تنظم وتبني حركة النقليات .

- مراجعة اأعمال ال�سائقني للتاأكد من تنفيذ اأوامر العمل .

- اإعداد اأذون �سرف الوقود الالزمة للنقليات .

- التاأكد من تنفيذ ال�سائقني لتعليمات االأمن وال�سالمة بالن�سبة للمركبات من حيث 

نظافة و�سالمة املركبة .

- متابعة اأعمال فح�ض و�سيانة واإ�سالح ال�سيارات واملركبات واملعدات بالور�ض .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

بالقراءة والكتابة  االإملام   -

مع خبـــرة ال تقــــــل عــــــن 

)12( �سنة .

الرابعة حار�ض3

ع�سرة

- حرا�سة ومراقبة مبنى الهيئة املكلف بحرا�سته واملبانى التابعة لها .

- فتح وغلق اأبواب مبنى الهيئة واملبانى التابعة لها .

- تنفيذ التعليمات بطلب اإبراز الهوية والت�سريح بدخول املبنى لالأ�سخا�ض واملركبات .

- توجيه واإر�ساد املراجعني اإىل اال�ستعالمات لق�ساء اأعمالهم .

التخاذ  والريبة  لل�سك  تدعو  التى  احلاالت  عن  مبا�سرة  املخت�ض  الرئي�ض  اإبالغ   -

االإجراءات املنا�سبة .

- املحافظة على اأمن و�سالمة مبنى الهيئة واملبانى التابعة لها .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- االإملام بالقراءة والكتابة .  

تابع : ملحق رقم )11(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

الرابعة �سائق خفيف4

ع�سرة

- ا�ستالم ال�سيارة بعد فح�سها والتاأكد من �سالحيتها للقيادة .

- ا�ستالم اأمر العمل بقيادة ال�سيارة الإجناز املهام املكلف بها . 

- تو�سيل املوظفني اإىل اجلهات ذات العالقة ح�سب التوجيهات واإرجاعهم للهيئة .

- التبليغ عن االأعطال التى حتدث لل�سيارة وكذلك املخالفات واحلوادث املرورية .

- تطبيق  تعليمات وقواعد ال�سياقة ال�سحيحة على الطريق .

- املحافظة على �سالمة ونظافة ال�سيارة وا�ستعمال الوقود املخ�س�ض لها .

- االإبالغ عن مواعيد ال�سيانة الدورية لل�سيارة .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- االإملام بالقراءة والكتابة .  

الرابعة مرا�سل5

ع�سرة

- توزيع املعامالت واملكاتبات بني تق�سيمات الهيئة املختلفة .

- توزيع اجلرائد واملجالت والن�سرات على املكاتب .

- ا�ستالم االأدوات الالزمة الأداء العمل واملحافظة عليها .

- اإم�ساك �سجالت للتوقيع با�ستالم املعامالت واملكاتبات . 

- تو�سيل املرا�سالت اإىل اجلهات اخلارجية وفق االإجراءات املتبعة .

- تقدمي اخلدمات وامل�سروبات للموظفني وال�سيوف .

- م�ساعدة الفنيني فى حمل االأجهزة واملعدات .

- امل�ساعدة فى املحافظة على نظافة املكاتب واالآالت واملعدات واالأجهزة امل�ستخدمة فى الهيئة .

- املحافظة على اأمن و�سالمة و�سرية املعامالت واملكاتبات التى يقوم بتوزيعها .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- االإملام بالقراءة والكتابة .  

تابع : ملحق رقم )11(
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امل�سمى 

الوظـــيفى

الدرجة 

املالية
�سروط �سغل الوظيفةواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة

الرابعة عامل زراعى6

ع�سرة

- ا�ستالم االأدوات واالآالت الالزمة الإجناز العمل .

- القيام باإعداد ومتهيد االأر�ض للزراعة .

- امل�ساركة فى زراعة االأ�سجار والزهور فى الهيئة واملبانى التابعة لها .

- اإجراء عمليات ت�سميد االأ�سجار والزهور .

- اإجراء عمليات رى املزروعات .

- تنظيف االأ�سجار والزهور وتقليمها والتخل�ض من خملفاتها .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- االإملام بالقراءة والكتابة .  

الرابعة عامل بدالة7

ع�سرة

- ا�ستخدام جهاز البدالة لتلقى وا�ستالم املكاملات الهاتفية وحتويلها اإىل املخت�سني 

بالهيئة .

- االت�سال باجلهات التى يطلبها املوظفون الإجناز االأعمال املتعلقة بالعمل .

- االحتفاظ باأ�سماء ووظائف واأرقام موظفى الهيئة ل�سهولة االت�سال بهم وحتويل 

املكاملات اإليهم .

- املحافظة على �سرية املكاملات .

- تاأدية ما ي�سند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

- االإملام بالقراءة والكتابة .  

تابع : ملحق رقم )11(
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جدول الدرجات والرواتب والعالوات الدورية

العالوة  الدوريةالراتب الأ�سا�سىالـدرجــة

200550اأ

154040   ب

119040ج

97040د

74520هـ

62020الأوىل

55012الثانية

48012الثالثة

42510الرابعة

38010اخلام�سة

3458ال�ساد�سة

3058ال�سابعة

2757الثامنة

2707التا�سعة

2406العا�سرة

2106احلادية ع�شرة

1906الثانية ع�سرة

1706الثالثة ع�سرة

1505الرابعة ع�سرة
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بدل ال�ســـكن

 اأ - للموظفني العمانيني :

قيمة البدل الـدرجــة

400من )اأ( حتى )هـ(

330الأوىل والثانية

250من الثالثة حتى اخلام�شة

180ال�شاد�شة وال�شابعة

70الثامنة

60من التا�شعة حتى الرابعة ع�شرة

ب - للموظفني غري العمانيني :

الــدرجــــــة

قيمة البدل 

حمافظات 

م�شقط وظفار 

 وم�شندم 

والربميى 

باقى 

املناطق 

بال�شلطنة

10050من )اأ( حتى ال�شاد�شة

من ال�شابعة حتى 

الرابعة ع�سرة

6030
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 بدل الكهرباء واملاء

بدل املاءبدل الكهرباءالـدرجــة

5020اأ

5020    ب

5020ج

5020د

3610هـ

3610الأوىل

3610الثانية

2410الثالثة

2410الرابعة

2410اخلام�سة

128ال�ساد�سة

128ال�سابعة

128الثامنة

106التا�سعة

106العا�سرة

106احلادية ع�شرة

106الثانية ع�سرة

106الثالثة ع�سرة

106الرابعة ع�سرة
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ملحق رقم )15(

 بـدل الـهــاتـف

قيمــة الـبــدل الــدرجـــــة

30من )اأ( حتى )د(

15من )هـ ( حتى )اخلام�شة(

ل ي�شرف البدل للموظفني غري العمانيني �شاغلى وظائف الدرجات الأوىل فما دون وذلك 

دون الإخالل بحكم الفقرة الثانية من املادة )58( من هذه الالئحة .

ملحق رقم )16(

 بدل طبيعة العمل للوظائف التخ�س�سية

قيمة البدل الـدرجــة

100اأ

100     ب

100ج

100د

100هـ

90الأوىل

80الثانية

70الثالثة

70الرابعة
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قيمة البدل الـدرجــة

60اخلام�سة

60ال�ساد�سة

50ال�سابعة

40الثامنة

30التا�سعة

30العا�سرة

30احلادية ع�شرة

30الثانية ع�سرة

30الثالثة ع�سرة

30الرابعة ع�سرة

امللحق رقم )17(

 فئات بدل املهمات الر�سمية والتدريب داخل ال�سلطنة

قـيـمة الـبـدل عن 

الـيـوم الـواحـد 
الــدرجــة

60 اخلا�سة

40 من ) اأ ( حتى الثانية

35 من الثالثة حتى الثامنة

25 من التا�شعة حتى الرابعة ع�شرة

تابع : ملحق رقم )16(
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امللحق رقم )18(

فئات بدل ال�سفر للمهمات الر�سمية خارج ال�سلطنة 

قيمة البدل عن اليوم 

الواحد
الــدرجـــــــة

200 اخلا�سة

150 من ) اأ ( حتى الثانية

120 من الثالثة حتى الثامنة

95 من التا�شعة حتى الرابعة ع�شرة

ي�شرف هذا البدل بن�شبة ) 100% ( عن الثالثني يوما الأوىل وبن�شبة ) 70% ( عن الأيام 

التى تزيد على ذلك .

امللحق رقم )19(

 فئات بدل التدريب خارج ال�سلطنة 

قـيـمــــة الـبـــدل  الــدرجــــــة

100 اخلا�سة

80 من )اأ( حتى )د(

70 من )هـ( حتى الثانية

60 من الثالثة حتى اخلام�شة

50 من ال�شاد�شة حتى الثامنة

40 من التا�شعة حتى الرابعة ع�شرة

الأوىل  يومـــا  الثالثني  عن  املذكورة  الفئـــــات  من   )%100( بن�شـــــبة  البدل  هذا  ي�شــــرف 

وبن�شبة )70%( عن الثالثني يوما التالية ، وبن�شبة )50%( عن الأيام التى تزيد على ذلك .      
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امللحق رقم )20(

فـئـات الـقـيـمـــــة الإيجـاريــــة 

القـيـمــــة الإيجارية  الــدرجــــــة

400 من ) اأ ( حتى ) هـ (

350 الأوىل

300 من الثانية حتى اخلام�شة

250 ال�شاد�شة وال�شابعة

200 الثامنة

150 من التا�شعة حتى احلادية ع�شرة

125 من الثانية ع�شرة حتى الرابعة ع�شرة

امللحق رقم ) 21 (

فـئـات قـيـمـــة الـتـاأثـيـث 

قـيـمــــة التاأثيث الــدرجــــــة

3500 من ) اأ ( حتى ) هـ (

3000 الأوىل

2500 من الثانية حتى اخلام�شة

2000 من ال�شاد�شة حتى احلادية ع�شرة

850 من الثانية ع�شرة حتى الرابعة ع�شرة
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امللحق رقم ) 22 (

عقد توظيف غري العمانيني ل�سغل الوظائف الدائمة 

اإنه فى يوم ................... هـ   املوافق .................. م  مت التفاق بني كال من :

1- هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية ومقرها م�شقط نيابة عن حكومة �شلطنة عمان ، 

وميثلها رئي�شها ،    

) طرف اأول ( 

2 - ................................ ، جن�شيته .....................................

) طرف ثان ( 

على ما ياأتى :

بند ) 1 ( : تعييــــــن الطـــــرف الثانــــــــى بهيئــــــــــــة الوثائــــــــــــق والمحفوظــــــــات الوطنيــــــــــة 

بوظيفــــة .................... براتب كامل قدره ................ ريال عمانيا 

الوثائـــق  هيئة  موازنـــة  من  خ�شمــا  ميـــالدى  �شهـــر  كـــل  نهاية  فى  ي�شرف 

والمحفوظات الوطنية ، ويتم توزيع الراتب الكامل على النحو الآتى :

 

بند ) 2 ( : يوفر الطــرف الأول للطـــرف الثانـــى �شكنـــا عائليـــــا اأو اأعـــزب يقــــوم بتاأثيثـه 

�شوؤون  لئحة  لأحكام  وفقا  للتاأثيث  المحددة  القيمة  له  وي�شرف  بنف�شه 

موظفى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية .

بند ) 3 ( : يبداأ �شريان هذا العقد اعتبارا من        /       /        ولمدة �شنة ما لم ينته 

قبـل ذلـــك لأى �شبب من الأ�شبـــاب الـــــواردة بالئحـــة �شـــوؤون موظفـــى هيئــــة 

الوثائق والمحفوظات الوطنية .

بدل

النقل

بدل

الهاتف

بدل

املاء
بدل الكهرباء الراتب الأ�شا�شى   
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بند ) 4 ( : اإذا لم يخطـــر اأحــد الطرفين الطـــرف الآخـــر بعدم رغبته فــى امتـــداد هـــذا 

لمدة  تلقائيا  مجددا  العقد  اأعتبر  الأقل  على  ب�شهرين  انتهائه  قبل  العقد 

�شنة اأخرى .

بند ) 5 ( : يجوز لكل من الطرفين اإنهاء هذا العقد اأثنـاء �شريانــه بغيــر اإبداء الأ�شباب 

عن  تقل  ل  بمدة  الإنهاء  هذا  قبل  بذلك  الآخر  الطرف  اإخطار  �شريطة 

�شهرين يبقى خاللها الطرف الثانى فى الخدمة .

العمل  فى  الثانى  الطرف  ا�شتمرار  فى  الحق  عن  التنازل  الأول  وللطرف 

اإذا  اإليها  الم�شار  المدة  كامل  نهاية  حتى  ا�شتمراره  فى  اأو  الإخطار  بعد 

ا�شتدعت الظروف ذلك ب�شرط األ يتعار�ض ذلك مع م�شلحة العمل ، على 

اأن تح�شب هذه المدة كاملة �شمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثانى .

بند ) 6 ( : تتمثل واجبات وم�شوؤوليات وظيفة الطرف الثانى فيما ياأتى :

-

-

-

-

- تاأدية ما ي�شند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

بند ) 7 ( : ي�شتحق الطرف الثانى اإجازة اعتيادية براتب كامل لمدة ....................

)              (  يوما في ال�سنة .

كما يمنح الطرف الثانى اإجازة طارئة براتب كامل ل تجاوز مدتها خم�شة 

اأيام في ال�شنة .

بند ) 8 ( : يتمتع الطــرف الثانـــى هو واأفـــراد اأ�شرتـــه الذيــــن يقيمـــون معــــه بالعــــــالج 

والخدمات الطبيــة المجانيــــة وذلك فى حـــــدود الإمكانيـــــات المتوفــــرة فى 

با�شتثناء  ال�شلطنة  داخل  الحكومية  والمراكز  والمجمعات  الم�شت�شفيات 

العالج من الأمرا�ض واإجراء العمليات المحددة فى القائمة المرفقة .

اأ�شـــــرة  اأفــــراد  ول يتمتـــع من تنتقـــل كفالتـــه للعمــل بالقطــاع الخــا�ض من 

الطرف الثانى بالعالج والخدمات الطبية المجانية .
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بند ) 9 ( : ي�ستحـــق الطــرف الثانى اإجازة مر�شية ل تجاوز مدتها ثالثة اأ�شهر براتب 

كامل ي�شاف اإليها �شهر واحد اإذا كان المر�ض ناتجا عن اإ�شابة عمل ، فاإذا 

مدى  لتقرر  الطبية  الجهة  اإلى  اأحيل  ي�شفى  اأن  دون  الإجازة  هذه  انتهت 

�شالحيته للعمل ، فاإذا راأت عدم �شالحيته اعتبر العقد منتهيا اعتبارا من 

تاريخ قرار عدم ال�شالحية .

بند )10( : ي�شتحق الطرف الثانى تذاكر �شفر اأو تعوي�ض نقدى على النحو الآتى :

اأول : تذاكر �شفر جوا بالدرجة ال�شياحية له ولزوجته ولثالثة من اأولده 

احلالتيــن  فــى  �شنـــة  والع�شرين  احلــاديــة  اأعــمــارهــم  لجتـــاوز  ممــن 

الآتيتني : 

اأ - من ...................... اإىل م�شقط بال�شلطنة عند بدء العمل .

 ب - من مقر العمل بال�شلطنة اإىل ................ عند انتهاء اخلدمة 

لأى �شبب من الأ�شباب ب�شرط مغادرة ال�شلطنة مبا�شرة .    

ثانيا: تعوي�شــا نقديــا بن�شبــــة )75%( من قيمـــــة تذاكــــــر ال�شفـــــــر بالدرجـــــــة 

ال�شياحية من مقر العمل بال�شلطنة اإىل ............... وبالعك�ض وملرة 

واحدة خالل ال�شنة التعاقدية ومبراعاة عدم �شرف هذا التعوي�ض 

اأكرث من مرة واحدة خالل ال�شنة املالية .

يتعهد الطرف الثانى باأن يحترم قوانين ال�شلطنـــة واأنظمتهـــا وتقاليدهـــا  بند )11( : 

الجتماعيـــة والدينيـــة ، وباأن يعمـــل باإخال�ض وولء تاميـــن ، وبـــاأن يقـــوم 

اأخرىمماثلة  واجبات  واأية   ، بها  المعين  الوظيفة  فى  المحددة  بواجباته 

ي�شندها  اإليه الطرف الأول من وقت لآخر وفى اأى مكان بال�شلطنة .

اإل  ال�شلطنة  داخل  جهة  اأية  لفائدة  مالى  بمقابل  العمل  بعدم  يتعهد  كما 

بعد ح�شوله على اإذن �شريح من قبل الطرف الأول .
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بند )12( : ي�شتحــــق الطـــرف الثانــى فى حالة تكليفه بمهمة ر�شمية داخل ال�شلطنة اأو 

خارجها ما ياأتى : 

اأ - بدل �شفر وفقا للفئات املبينــة بالئحـــة �شـــوؤون موظفـــى هيئـــة الوثائـــق 

واملحفوظات الوطنية .

ب - تذاكر �شفر بالدرجة ال�شياحية اإذا كان ال�شفر بطريق اجلو .

بند )13( : ي�شتحق الطرف الثانى عند انتهـاء خدمتـــه منحـــة نهايـــة الخدمة عن مدة 

اثنا  اأق�شى  من �شنوات خدمته بحد  خدمته بواقع راتب �شهر عن كل �شنة 

، ول يمنح  كــان يتقا�شــاه  راتــب كامــل  اآخر  اأ�شا�ض  ع�شر �شهرا تح�شب على 

الطرف الثانى هذه المنحة فى الحالت الآتية : 

اأ - اإذا قلت مدة خدمته عن �شنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�شبب 

راجع للهيئة اأو ب�شبب الوفاة اأو عدم اللياقة ال�شحية .

ب - اإذا انتهت خدمته ب�شدور حكم نهائى �شده بعقوبة جناية اأو بعقوبة فى 

جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة .

بند )14( : اإذا اأنهـــى العقـد من قبـل اأى مــن طرفيـــه واقت�شــت الظروف عـــدم ا�شتمرار 

تتم   )  5  ( البند  فى  عليها  المن�شو�ض  للمدة  العمل  فى  الثانى  الطرف 

ت�شوية الحقوق المالية على النحو الآتى :
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اأول : اإذا تنازل الطرف الأول عن التم�شــك با�شتمـــرار الطـــرف الثانـى فى 

�شمن  المدة  هذه  ح�شبت   ، اإليها  الم�شار  المدة  نهاية  حتى  العمل 

م�شتحقاته  جميع  ويتقا�شى  الثانى  للطرف  الفعلية  الخدمة  مدة 

المالية عنها بما فى ذلك منحة نهاية الخدمة .

ثانيا: اإذا لم يتنازل الطرف الأول عن الحق الم�شار  اإليه ل تح�شب المدة 

الثانى  الطرف  ويتقا�شى   ، الفعلية  الخدمة  مــدة  �شمن  المذكورة 

م�شتحقاته المالية حتى تاريخ اآخر يوم با�شر فيه العمل بما فى ذلك 

المنحة الم�شتحقة وفقا للبند ال�شابق .

يخ�شع الطرف الثانى خالل مدة �شريان هذا العقد لأحكام لئحة �شوؤون  بند )15( : 

من  الحكومة  تقرره  وما  الوطنية  والمحفوظات  الوثائق  هيئة  موظفى 

، وله كافة الحقوق  وقت لآخر فى �شاأن الموظفين المدنيين ب�شفة عامة 

وعليه جميع الواجبات المن�شو�ض عليها فيها ، وذلك فيما لم يرد به ن�ض 

خا�ض فى هذا العقد .     

بند )16( : حرر هذا العقد من ن�شختين لها ذات الحجية القانونية ويحتفظ كل طرف 

بن�شخة منها .

                       توقيع الطرف الأول                                                      توقيع الطرف الثانى
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قائمة

الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجانى

1 - زراعــة الأعـ�شـــاء . 

2 - عمليات القلب املفتوح . 

3 - الأورام ال�شرطانية .

4 - اللتهاب الكبدى الوبائى باأنواعه .

5 - الـعـقـــم .

6 - اأمرا�ض الدم الوراثية وال�شرطانية .

7 - جراحــة الرتميم .

8 - غ�شــيل الكلى .

9 - ال�شتبدالت ال�شناعية ) عظمية وغري عظمية ( .

10- الإدمــــان .

11- اأمرا�ض القلب .
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امللحق رقم ) 23 (

عقد �سغل وظيفة موؤقتة 

اإنه فى يوم ................... هـ  املوافق .................. م  مت التفاق بني كال من :

1- هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية ومقرها م�شقط نيابة عن حكومة �شلطنة عمان ، 

وميثلها رئي�شها ،    

) طرف اأول ( 

2 - ................................ ، جن�شيته .....................................

) طرف ثان ( 

على ما ياأتى :

بند ) 1 ( : تعييــــــن الطـــــرف الثانــــــــى بهيئــــــــــــة الوثائــــــــــــق والمحفوظــــــــات الوطنيــــــــــة 

بوظيفــــة ............... املوؤقتة براتب كامل قدره ............. ريال عمانيا 

الوثائـــق  هيئة  موازنـــة  من  خ�شمــا  ميـــالدى  �شهـــر  كـــل  نهاية  فى  ي�شرف 

والمحفوظات الوطنية ، ويتم توزيع الراتب الكامل على النحو الآتى :

بند ) 2 ( : يبداأ �شريان هذا العقد اعتبارا من      /        /       ولمدة .................

ما لم ينته قبل ذلك لأى �شبب من الأ�شباب .

بدل

النقل

بدل

الهاتف

بدل

املاء
بدل الكهرباء الراتب الأ�شا�شى   
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بند ) 3 ( : ينتهــــى العقـــد بانتهـــاء مدتـــه ما لــــم يخطـــر الطـرف الأول الطرف الثانى 

ينتهى  كما   ، الأقل  على  ب�شهر  مدته  نهاية  قبل  العقد  تجديد  فى  برغبته 

العقد بف�شخه .

بند ) 4 ( : يجوز لكل من الطرفين اإنهاء هذا العقد  اأثناء �شريانه بغير اإبداء الأ�شباب 

عن  تقل  ل  بمدة  الإنهاء  هذا  قبل  بذلك  الآخر  الطرف  اإخطار  �شريطة 

�شهرين .

بند ) 5 ( : تتمثل واجبات وم�شوؤوليات وظيفة الطرف الثانى فيما ياأتى :

-

-

-

-

- تاأدية ما ي�شند اإليه من اأعمال اأخرى مماثلة .

بند ) 6 ( : ي�شتحق الطرف الثانى اإجازة اعتيادية براتب كامل لمدة ...................

)            (  يوما .

كما يمنح الطرف الثانى اإجازة طارئة براتب كامل ل تجاوز مدتها خم�شة 

اأيام فى ال�شنة .

بند ) 7 ( : يتمتـــع الطـــرف الثانـــــــى هـو واأفـــراد اأ�شرتـــه الذيـــن يقيمـــون معــه بالعــــالج 

فى  المتوفرة  الإمكانيـــات  حـــدود  فى  وذلك  المجانية  الطبية  والخدمات 

با�شتثناء  ال�شلطنة  داخل  الحكومية  والمراكز  والمجمعات  الم�شت�شفيات 

العالج من الأمرا�ض واإجراء العمليات المحددة فى القائمة المرفقة .

اأ�شرة  اأفراد  من  الخا�ض  بالقطاع  للعمل  كفالته  تنتقل  من  يتمتع  ول 

الطرف الثانى بالعالج والخدمات الطبية المجانية .
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بند ) 8 ( : ي�شتحق الطرف الثانى اإجازة مر�شية لمدة ل تزيد على )               ( ، فاإذا 

انتهت هذه المدة دون اأن ي�شفى اعتبر العقد منتهيا .

بند ) 9 ( : ي�شتحق الطرف الثانى تذاكر �شفر اأو تعوي�ض نقدى على النحو الآتى :

اأول  : تذاكر �شفر جوا بالدرجة ال�شياحية فى احلالتني الآتيتني : 

اأ - من ................. اإىل م�شقط بال�شلطنة عند بدء العمل .

  ب - من مقر العمل بال�شلطنة اإىل ................ عند انتهاء  اخلدمة 

لأى �شبب من الأ�شباب ب�شرط مغادرة ال�شلطنة مبا�شرة .    

 ثانيا : تعوي�شـــا نقديــا بن�شبــة )75%( من قيمــــة تذاكــــر ال�شفــــر بالدرجــــة 

اإىل ........... وبالعك�ض وملرة  ال�شياحية من مقر العمل بال�شلطنة 

واحدة خالل ال�شنة التعاقدية ومبراعاة عدم �شرف هذا التعوي�ض 

اأكرث من مرة واحدة خالل ال�شنة املالية .

بند )10( : يتعهد الطرف الثانـى باأن يحترم قوانيــن ال�شلطنــة واأنظمتهــــا وتقاليدهـــا 

يقوم  وباأن   ، تاميــن  وولء  باإخــال�ض  يعــمل  وباأن   ، والدينية  الجتماعية 

اأخرى مماثلة  واجبات  واأية   ، بها  المعين  الوظيفة  فى  المحددة  بواجباته 

ي�شندها  اإليه الطرف الأول من وقت لآخر وفى اأى مكان بال�شلطنة .

اإل  ال�شلطنة  داخل  جهة  اأية  لفائدة  مالى  بمقابل  العمل  بعدم  يتعهد  كما 

بعد ح�شوله على اإذن �شريح من قبل الطرف الأول .

بند )11( : ي�شتحق الطــرف الثانــى فى حالة تكليفـــه بمهمــــة ر�شميـــة داخــــل ال�شلطنة 

اأو خارجها ما ياأتى : 

الوثائق  هيئة  موظفى  �ــشــوؤون  بالئحة  املبينة  للفئات  وفقا  �شفر  بــدل   - اأ 

واملحفوظات الوطنية .

ب - تذاكر �شفر بالدرجة ال�شياحية اإذا كان ال�شفر بطريق اجلو .



- 17 -

اجلريدة الر�سمية العدد )901(

بند )12( : ي�شتحــق الطــرف الثانـــى عند انتهــاء خدمته منحة نهاية الخدمة  عن مدة 

اأق�شى  وبحد  خدمته  �شنوات  من  �شنة  كل  عن  �شهر  راتب  بواقع   ، خدمته 

 ، يتقا�شاه  كان  راتب  اآخر  اأ�شا�ض  على  تح�شب  عمانــــى  ريـــال  اآلف  خم�شــــة 

ول يمنح الطرف الثانى هذه المنحة فى الحالت الآتية : 

اخلدمة  انتهاء  يكن  مل  ما  كاملتني  �شنتيــن  عن  خدمتــه  مــدة  قلت  اإذا   - اأ 

ب�شبب راجع للهيئة اأو ب�شبب الوفاة اأو عدم اللياقة ال�شحية .

ب - اإذا انتهت خدمته ب�شدور حكم نهائى �شده بعقوبة جناية اأو بعقوبة فى 

جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة .        

يخ�شع الطرف الثانى خالل مدة �شريان هذا العقد لأحكام لئحة �شوؤون  بند )13( : 

موظفى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ، وذلك فيما لم يرد به ن�ض 

خا�ض فى هذا العقد وبما ل يتعار�ض مع طبيعة الوظيفة الموؤقتة .     

بند )14( : حــرر هـــذا العقـــد مـن ن�شختيــــن لهـــا ذات الحجيــــة القانونيـــة ويحتفظ كل 

طرف بن�شخة منها .

                       توقيع الطرف الأول                                                      توقيع الطرف الثانى

* ملحوظة :
- ل ي�شرى احلظر  الوارد فى البند " 10 " من هذا العقد بعدم جواز العمل لدى جهة 

اأخرى بعد �شاعات العمل الر�شمى اإذا كان املتعاقد معه عمانيا .
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قائمة

الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج املجانى

1 - زراعــة الأعـ�شـــاء . 

2 - عمليات القلب املفتوح . 

3 - الأورام ال�شرطانية .

4 - اللتهاب الكبدى الوبائى باأنواعه .

5 - الـعـقـــم .

6 - اأمرا�ض الدم الوراثية وال�شرطانية .

7- جراحــة الرتميم .

8 - غ�شــيل الكلى .

9 - ال�شتبدالت ال�شناعية ) عظمية وغري عظمية ( .

10- الإدمــــان .

11- اأمرا�ض القلب .


