الفهر�س
م

1
2

3

4

املو�ضـــوع
 الفهــر�س حمتويـات النظام امل�صطلحـــات الفنيـــة والأحكـــام العامــة فى نظــام ت�صنيـفوترتيب الوظائف
 جدول امل�ستويات النمطية للوظائف املجموعة النوعية للوظائف العليا : - 1/1فئة وظائف الإدارة العليا .
 - 2/1فئة وظائف امل�ست�شارين واخلرباء .
 املجموعـة النوعيـة لوظائــف الزراعـة والثـروة ال�سمكيـةواحليوانية واملراقبة ال�صحية :
 - 1/2فئة وظائف الزراعة .
 - 2/2فئة وظائف الأ�سماك .
 - 3/2فئة الوظائف البيطرية .
 - 4/2فئة وظائف املراقبة ال�صحية .
 املجموعة النوعية لوظائف الهند�سة : - 1/3فئة وظائف الهند�سة امليكانيكية .
 - 2/3فئة وظائف الهند�سة الكهربائية .
 - 3/3فئة وظائف هند�سة االت�صاالت .
 - 4/3فئة وظائف الهند�سة املدنية .
 - 5/3فئة وظائف الهند�سة املعمارية .
 - 6/3فئة وظائف هند�سة النفط والغاز واملعادن .
 - 7/3فئة وظائف الهند�سة الكيميائية .
 - 8/3فئة وظائف الهند�سة االلكرتونية .
 - 9/3فئة وظائف هند�سة امل�ساحة .
 املجموعة النوعية للوظائف اجليولوجية واجليوفيزيائيةوالكيميائية :
 - 1/4فئة الوظائف اجليولوجية واجليوفيزيائية .
 - 2/4فئة وظائف الكيمياء .
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رقم
ال�صفحة
137
140
141
149
150
150
150
151
151
151
152
152
153
153
153
154
154
154
155
155
155
156
156
156
157

الفهر�س
م

املو�ضـــوع

5

 املجموعة النوعية لوظائف البيئة و�صون الطبيعة : - 1/5فئة وظائف البيئة .
 - 2/5فئة وظائف �صون الطبيعة .
 املجموعة النوعية لوظائف االقت�صاد واملال : - 1/6فئة وظائف االقت�صاد .
 - 2/6فئة وظائف املال .
 املجموعة النوعية لوظائف الإح�صاء ونظم املعلومات : - 1/7فئة وظائف الإح�صاء .
 - 2/7فئة وظائف نظم املعلومات .
 املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات االجتماعية والأن�شطةالريا�ضية :
 - 1/8فئة وظائف اخلدمات االجتماعية .
 - 2/8فئة وظائف الأن�شطة الريا�ضية .
 املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات الدينية . املجموعة النوعية لوظائف الإعالم والثقافة : - 1/10فئة وظائف الإعـالم .
 - 2/10فئة وظائف الثـقـافة .
 املجموعة النوعية لوظائف الفنون وال�سياحة : - 1/11فئة وظائف الفنون .
 - 2/11فئة وظائف ال�سياحة .
 املجموعة النوعية لوظائف القانون . املجموعة النوعية للوظائف املعاونة للق�ضاء . املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات التعليمية : - 1/14فئة وظائف التدري�س .
 - 2/14فئة وظائف الو�سائل التعليمية .

6
7
8

9
10
11
12
13
14
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رقم
ال�صفحة
157
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164
164
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15
16
17

18
19

املو�ضـــوع
 - 3/14فئة وظائف االمتحانات و�ش�ؤون الطلبة .
 - 4/14فئة وظائف املناهج التعليمية .
 - 5/14فئة وظائف البحوث الرتبويـة .
 - 6/14فئة وظائف العالقات الـثـقافية .
 املجموعـــة النوعيــة لوظائـــف النقــــل البحـــرى واجلـــوىوالأر�صاد اجلوية :
 - 1/15فئة وظائف النقل البحرى .
 - 2/15فئة وظائف النقل اجلوى والأر�صاد اجلوية .
 املجموعة النوعية للوظائف الإدارية . املجموعة النوعية للوظائف امل�ساعدة : - 1/17فئـ ــة وظائ ـ ــف الزراع ـ ــة والأ�سم ـ ــاك والبيط ـ ــرة واملراقب ـ ــة
ال�صحية امل�ساعدة .
 - 2/17فئة وظائف الهند�سة امل�ساعدة .
 - 3/17فئـة الوظائـف اجليولوجيـة واجليوفيزيائيــة والكيميائيــة
امل�ساعدة .
 - 4/17فئة وظائف البيئة و�صون الطبيعة امل�ساعدة .
 - 5/17فئة وظائف االقت�صاد واملال امل�ساعدة .
 - 6/17فئة وظائف الإح�صاء ونظم املعلومات امل�ساعدة .
 - 7/17فئ ــة وظائــف اخلدمـات االجتماعيـة والأن�شطـة الريا�ضيــة
امل�ساعدة .
 - 8/17فئة وظائف اخلدمات الدينية امل�ساعدة .
 - 9/17فئة وظائف الإعالم والثقافة امل�ساعدة .
 -10/17فئة وظائف الفنون وال�سياحة امل�ساعدة .
 -11/17فئة وظائف القانون امل�ساعدة .
 -12/17فئة وظائف اخلدمات التعليمية امل�ساعدة .
 -13/17فئة وظائف النقــل البحــرى واجلــوى والأر�صــاد اجلويــة
امل�ساعدة .
 -14/17فئة الوظائف الإدارية امل�ساعدة .
 املجموعة النوعية للوظائف احلرفية . املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات املعاونة . تعريف الدرجات . -ت�سكني املوظفني على الوظائف املعتمدة .
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رقم
ال�صفحة
166
167
167
167
168
168
168
169
169
169
170
170
170
170
171
171
171
171
171
172
172
172
172
173
173
174
192

نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف
حمتويات النظام :
�أ  -امل�صطلحات الفنية والأحكام العامة :
ويق�صــد بذلــك امل�صطلحــات امل�ستخدمــة فى جمــال ت�صنيــف وترتيــب الوظائــف مثــل
الوظيفــة/الدرجــة/املجموع ــة/التقييـم� /إعــادة التقييــم  ،وحتديــد مفهــوم كــل منهــا ،
وكذلك الأحكام التى تتعلق ب�شغل الوظائف و�إجراء �أيـة تعديــالت وظيفيــة  ،وبدايــات
ونهايات وظائف كل جمموعة نوعية .
ب  -جدول امل�ستويات النمطية مل�سميات الوظائف :
يهــدف �إلــى تنميــط م�ستويــات الوظائــف بحيــث يعبــر م�سمــى الوظيفــة عن م�ستــوى
واجباتها وم�س�ؤولياتها وب�شكل موحد على جميع وحدات اخلدمة املدنية حتى تكون
لدى الوحدات لغة �إدارية م�شرتكة فى جمال التعامل مع الوظيفة .
ج  -حتديد وتعريف املجموعات النوعية للوظائف :
هى عملية حتديد املجموعات الوظيفية التى ت�صنف فيها الوظائف كل بح�سب نوع
العمل الذى تقوم به وطبيعته  . .وقد بلغت ت�سع ع�شرة جمموعة نوعية وظيفية
ينق�سم �أغلبها �إىل عدد من فئات الوظائف  . .وقد قام هذا التق�سيم على �أ�سا�س نوع
العمل وطبيعته وحجمه  ،وكذلك خمرجات التعليم من امل�ؤهالت العلمية  ،والأخذ
مببد�أ التخ�ص�ص ال �سيما فى الوظائف التخ�ص�صية � ،إذ ق�سمت وظائف الهند�سة مثال
�إىل هند�سة مدنية  ،هند�سة كيميائية  ،هند�سة الكرتونية  . .وهكذا .
د  -حتديد وتعريف الدرجات :
ت�ضمن جدول الدرجات والرواتب امللحق بقانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانى رقم (  ) 2004/120ت�سع ع�شرة درجة .
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وقــد و�ضــع تعريــف لهــذه الدرجــات باعتبارهــا حمــور تطبي ــق طريقــة التدريــج
املتبع ــة فى تقييم الوظائف  ،وت�ضمن تعريف كل درجة ال�سمات واخل�صائ�ص الرئي�سية
للوظائف وعوامل التقييم الداخلة فى تكوينها بالإ�ضافة �إىل احلد الأدنى من مطالب
الت�أهيـل الالزمـة ل�شغـل وظائـف كــل درجـة مـن حيـث م�ستــوى امل�ؤهــل العلمـى وامل ــدد
البينية والكلية والتدريب .
امل�صطلحات الفنية والأحكام العامة فى نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف
�أوال  :امل�صطلحات الفنية :
ي�ستخدم فى نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف امل�صطلحات التالية :
 - 1نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف :
يق�صد به جمموعة القواعد والأحكام والأ�صول الفنية التى تتبعها الوحدة
فى �إعدادها مل�شروع ت�صنيف وترتيب الوظائف .
 - 2م�شروع ت�صنيف وترتيب الوظائف :
يق�صد به جمموعة البيانات التى تعدها الوحدة مت�ضمنة جانبني �أحـدهما
تنظيمى يتمثل فى البناء التنظيمى واالخت�صا�صات  ،والآخر وظيفى ويتمثـل
فى جـداول الوظائف وبطاقات الو�صف  ،ويتم اعتماد البيانات ال�سابقة من
رئي�س الوحدة بعد موافقة وزارة اخلدمة املدنية .
 - 3الوظيفة :
يق�صد بها جمموعة الواجبات وامل�س�ؤوليات التى حتددها ال�سلطة املخت�صة
وتتطلب فيمن يقوم بها م�ؤهالت وا�شرتاطات معينة .
 - 4الوظائف الإ�شرافية :
هى تلك الوظائف التى ميار�س �شاغلوها مهام الإ�شراف وو�ضع ال�سيا�سات
واخلطط العامــة للوحــدة وتوجيــه املوظفيــن اخلا�ضعيــن لإ�شرافهــم والرقابــة
علـ ــى التنفيـ ـ ــذ والـمتابعـ ــة والتقيي ـ ــم والـمراجعـ ــة والتـوجـي ـ ــه فـ ــى الـمج ـ ــاالت
التخ�ص�صيـة وامل�ساعـدة مثال (مدير عام  -مدير دائرة  -رئي�س ق�سم ) .
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 - 5الوظائف التنفيذية :
هى تلك الوظائف التى ميار�س �شاغلوها مهام البحث والدرا�سة والتحليل
والأعم ــال امل�ساع ــدة الفني ــة والكتابي ــة املرتبطــة بهــا مثــال (باحــث  -حما�ســب
 مهند�س  -فنى  -كاتب ) . - 6و�صف الوظيفة :
يق�صد به البيان الذى يعرف الوظيفة ويظهر عوامل تقييمها من خالل
الواجبات وامل�س�ؤوليات  ،واحلد الأدنى من ال�شروط الالزمة ل�شغل الوظيفة ،
ويطلق على هذا البيان ( بطاقة الو�صف ) ويت�ضمن ب�صفة �أ�سا�سية :
�أ  -م�سمى الوظيفة :
ويكــون خمت�صــرا وداال على طبيعـ ــة العمـ ــل وم�ستـ ــواه وتعتب ــر امل�سمي ــات
النمطية الواردة بالنظام هى امل�ستويات النمطية لوظائف كل درجة بالن�سبة
للمجموعات النوعية املختلفة ومنها على �سبيل املثال :
 وظيفة باحث �أول� /أخ�صائى �أول يقابلها على �سبيل املثال وظيفة مهند�سزراعى �أول . .
 وظيفة كاتب �أول يقابلها على �سبيل املثال وظيفة كاتب �ش�ؤون مالية �أول......
ب  -الو�صف العام  :وي�شمل :
 موقع الوظيفة فى الهيكل التنظيمى . االخت�صا�ص العام للوظيفة .ج  -الواجبات وامل�س�ؤوليات :
هى التى تو�ضح املهام التف�صيلية التى ي�ؤديها املوظف فى �ضوء عوامل
تقييم الوظيفة مثل :
 املراجعة والإ�شراف الذى تخ�ضع له الوظيفة . مدى �صالحيات �شاغل الوظيفة واخت�صا�صه فى اتخاذ القرارات . االت�صاالت والغر�ض منها و�أهميتها . املجهود الذهنى والبدنى . الظروف التى تزاول فيها �أعمال الوظيفة .اجلريدة الر�سمية العدد ()922

- 141 -

د � -شروط �شغل الوظيفة :
يق�صد بها احلد الأدنى لل�شروط الالزمة ل�شغل الوظيفة من حيث امل�ؤهل
العلم ــى ونوعــه واخلبــرة والتدريــب و�أيــة �شــروط �أخــرى يقت�ضيه ــا �شغــل
الوظيفة .
وتكون امل�ؤهالت املطلوبة ل�شغل الوظائف على النحو التاىل :
 - 1امل�ؤهل اجلامعى بالن�سبة للوظائف العليا والوظائف التخ�ص�صية .
� - 2شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة .
 - 3الإملام بالقراءة والكتابة بالن�سبة للوظائف احلرفية ووظائف اخلدمات
املعاونة .
يجب �أن يكون الت�أهيل العلمى املطلوب ل�شغل الوظيفة متوافقا مع نوع
وم�ستوى واجباتها وم�س�ؤولياتها .
وتكون اخلربة املطلوبة ل�شغل الوظائف على النحو التاىل :
املدة البينية :
هى املـدة التـى يجــب ق�ضا�ؤهــا كحد �أدنـى فـى وظيفـة مــن درجـة معينـة
للرتقي ــة �إل ــى وظيف ــة مــن درجــة تعلوهــا مبا�شــرة فــى ذات املجموعــة
النوعية .
املدة الكلية :
هى جمموع املدد البينية الواجب ق�ضا�ؤها فى وظائف الدرجات الأدنى
من الوظيفة املطلوب �شغلها بدءا من بداية التعيني وذلك بالن�سبة
لكل جمموعة نوعية .
 - 7املجموعة النوعية للوظائف :
يق�ص ــد به ــا التق�سي ــم ال ــذى ينتظــم كافــة الوظائــف املت�شابهــة فــى نــوع العمــل
وطبيعته و�إن اختلفت فى م�ستوى الواجبات وامل�س�ؤوليات  ،وميكن �أن يتفرع عن
املجموعة النوعية تق�سيمات �أخرى فرعية با�سم (فئات الوظائف) وت�ضم كل
منها الوظائف التى تتفق فى نوع العمل مثل فئة وظائف الهند�سة امليكانيكية
وفئة وظائف الهند�سة املدنية .
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 - 8جدول توزيع الوظائف على التق�سيمات التنظيمية :
ويت�ضمن كافة م�سميات الوظائف املوجودة بالوحدة وفقا لتقييمها بالدرجات
املالية مـوزعة علـى التق�سيمات التنظيمية بالهيكل التنظيمى للوحدة  ،وذلك
بهدف ح�صـر وظائف الوحـدة فى �ضـوء �أن�شطتها قبـل توزيعهـا علـى املجموعات
النوعية .
 - 9جدول الوظائف :
ويت�ضمن كافة الوظائف املوجودة بالوحدة وفقا لتقييمها بالدرجات املاليـة
وت�صنيفها ب�إحدى املجموعات النوعية وفئات الوظائف بهـذه املجموعات .
 -10الدرجة :
يق�ص ـ ـ ــد بهـ ـ ــا �شريحـ ـ ــة م ــن الأج ـ ــر وفقـ ـ ــا جلـ ـ ــدول الدرجـ ـ ـ ــات والـروات ـ ـ ــب ،
وتنتظم الدرجة جميع الوظائف التى تتفق فى م�ستوى الواجبات وامل�س�ؤوليات
و�إن اختلفت فى نوع العمل وطبيعته .
 -11تقييم الوظائف :
يق�صــد بــه حتديــد الدرجــة املنا�سبــة التــى تلحــق بهــا الوظيفــة فــى �ضــوء و�صـف
الوظيفة وال�سمات الرئي�سية للوظائف وتعريف الدرجات وذلــك با�ستخــدام
طريقــة التدريــج .
� -12إعادة تقييم الوظائف :
يق�صد به �إعادة النظر فى حتديد الدرجة املالية التى تلحق بها الوظائف
وذلك فى �أحوال منها :
 التعديل فى الهيكل التنظيمى . التغيري فى الواجبات وامل�س�ؤوليات . -13ا�ستحداث وظائف جديدة :
يق�صد به �إعادة النظر فى جدول الوظائف با�ستحداث نوعيات وظائف جديدة
وذلك فى �أحوال منها :
 التعديل فى الهيكل التنظيمى .� -إ�ضافة �أن�شطة فى جماالت عمل جديدة .
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ثانيا  :الأحكام العامة :
 - 1يجــوز �إن�شــاء جمموعــات نوعيــة جديــدة �أو دمــج بعــ�ض املجموعــات مــن ذات
امل�ست ــوى ب�ش ــرط جتان�سه ــا فــى نــوع وطبيعــة العمــل وفـقـا ملـا تقت�ضيـه ظــروف
وطبيعـة العمل فى الوحدات املختلفة  ،كما يجوز �إن�شاء فئات جديدة �أو دمج
بع�ض الفئات املتجان�سة داخل املجموعة النوعية الواحدة .
 - 2ت�ستخدم املجموعات النوعية وفئاتها الوظيفية فى :
 حتديد نوع امل�ؤهل العلمى املطلوب ل�شغل الوظائف . حتديد جماالت اخلربة النوعية املختلفة . �إحلاق الوظائف باملجموعات النوعية والفئات الوظيفية التى تنتمى �إليها . حتديــد بداي ــة ونهاي ــة املجموع ــة النوعيـ ــة  ،حيــث تبــد�أ املجموع ــة وتنتهــىكما يلى :
�أ  -تبـد�أ الوظائــف العليــا من �إحــدى وظائــف الدرجــة ( الأولــى ) وتنتهــى
عن ــد �إحدى وظائف الدرجة ( �أ ) .
ب  -تبد�أ الوظائف التخ�ص�صية من �إحدى وظائـف الدرجة ال�ساد�سة وتنتهـى
عنـد �إحدى وظائف الدرجة ( الأوىل ( .
ج  -تبــد�أ الوظائــف امل�ساعــدة من �إحــدى وظائــف الدرجــة الثامنــة وتنتهــى
عنــد �إحدى وظائف الدرجة ( الثانية ) .
د  -تب ــد�أ الـوظائــف احلرفي ــة من �إح ــدى وظائ ـ ــف الدرج ــة الثالث ــة ع�ش ــرة
وتنتهى عند �إحدى وظائف الدرجة التا�سعة .
هـ  -تب ــد�أ وظائـف اخلدمـات املعاونـة من �إحـدى وظائـف الدرجـة الرابعـة
ع�شـرة وتنتهى عند �إحدى وظائف الدرجة التا�سعة .
تعتب ــر املجموع ــة النوعيـ ــة للوظائ ــف العلي ــا بفئتيه ــا امتـ ــدادا للمجموعـ ــات
النوعيـة للوظائف التخ�ص�صيـة بفئاتها املختلفة  ،حيث يكون �شغـل الوظائف
العليا بطريق الرتقية من بني وظائف الدرجات ( الثانية  ،الأوىل ) .
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 - 3تطبيقا للمادة (  ) 6من قانون اخلدمة املدنية  ،يجب �أن تت�ضمن بطاقات
و�صف الوظائف �شروط الت�أهيل العلمى والتدريب واخلربة الالزمة ل�شغل
كل منها  ،على �أن تراعى الأحكام الآتية :
�أ  -وجوب ق�ضاء مدة بينية فى وظيفة من الدرجـة الأدنــى مبا�شــرة عنــد �شغــل
�إحدى وظائف الدرجات " الثالثة ع�شرة  ،ال�سابعة  ،اخلام�سة  ،الأوىل "
وما يعلوها  ،ب�شرط �أال تقل هذه املدة عن ثالث �سنوات  ،ووجوب توافر
املدة الكلية املتمثلة فى جمموع املدد البينية الواجب ق�ضا�ؤها فى وظائف
الدرجات الأدنى من الوظيفة التى ي�شغلها املوظف بدءا من بداية التعيني .
وتكون املدة الكلية بالن�سبة للموظفني املوجودين باخلدمة فى تاريخ العمل
بنظ ــام ت�صنيــف وترتيــب الوظائــف هــى املــدد التــى ق�ضوهــا فعــال قبــل هــذا
التاريخ فى الوظائف الأدنى من الوظائف التى ي�سكنون عليها �أو التى يظلون
�شاغلني لها .
ويجب توافر املدة الكلية املن�صو�ص عليها فى الفقرة ال�سابقة وتوافر املدة
البينية املن�صو�ص عليها فى الفقرة الأوىل عند ترقية املوظفني الذين يظلون
�شاغلني لوظائفهم �إىل الوظائف الأعلى والتى يجوز �أن يتفق م�سماها مع
م�سمى الوظائف التى يتم الرتقية منها رغم اختالف درجاتها املالية .
ب  -وجوب توافر مدة خربة عملية كلية ال تقل عن جمموع املدد البينية
الالزم ق�ضا�ؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة املطلوب �شغلها
عند التعيني فى �إحدى وظائف الدرجات امل�شار �إليها فى البند ال�سابق ،
ب�شرط �أال تقل مدة اخلربة العملية لدى املر�شح ل�شغل الوظيفة عن
�أعلى مدة تكون متوفرة لدى �أى من �شاغلى الوظيفة الأدنى مبا�شرة من
الوظيفة املطلوب �شغلها �إذا كان التعيني من غري �شاغليها .
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 - 4مع عدم الإخالل بوجوب ا�ستيفـاء كافة �شروط الرتقية الأخرى  ،ي�شرتط
لرتقية املوظفني غري امل�ستوفني ل�شرط الت�أهيل العلمى  ،امل�شار �إليهم فى
املادة (  ) 157من قانون اخلدمة املدنية  ،املوجودين فى اخلدمة فى الأول من
ينايـر 2005م تاريخ ن�شر هذا القانون � ،أال تقل املدة البينية املن�صو�ص عليها
فى هذا النظام وفى بطاقات و�صف الوظائف عن �أربع �سنوات .
ويجب مـراعاة فارق املدة املذكورة بني ه�ؤالء املوظفني وغريهم لـدى �إجراء
الرتقيــة حتــى ولــو توافــرت لــدى املوظفيــن غيــر امل�ستوفيــن ل�ش ــرط الت�أهي ــل
العلمى مدة تزيد على احلد الأدنى امل�شار �إليه .
ويجب توافر هذا ال�شرط لدى الرتقية فيما ال يجاوز �أربع مرات متتاليـة �إذا
كانت �إىل �إحدى وظائف املجموعات النوعية للوظائف التخ�ص�صية �أو وظائف
املجموعة النوعية للوظائف العليا  ،وفيما ال يجاوز ثالث مرات متتالية �إذا
كانت الرتقية �إىل �إحدى وظائف املجموعة النوعية للوظائف امل�ساعدة .
و�إذا ح�صــل املوظــف علــى م�ؤهــل علمــى مــن م�ستــوى الت�أهيــل املطلوب ل�شغــل
وظائف املجموعة النوعية التى ي�شغل �إحدى وظائفها طبق فى �ش�أنه عند
الرتقية �شرط ا�ستيفاء املدة البينية املن�صو�ص عليها فى بطاقة و�صف
الوظيفة .
 - 5وجوب �إ�ضافة الوحدة عند �شغلها لإحدى الوظائف من غري العمانيني مدة
خربة عملية ال تقل عن ثالث �سنوات �إىل مدة اخلربة العملية امل�شرتطة
ل�شغل ذات الوظيفة من العمانيني .
 - 6ت�ضع الوحدة تو�صيف الوظائف بها ا�سرت�شادا بالدليل الذى ت�ضعه وزارة
اخلدمة املدنية فى هذا ال�ش�أن .
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 - 7تلتزم الوحدة ب�أن يقت�صر حتديد الوظائف داخل كل جمموعة نوعية على ما
يلزم لـممار�سة االخت�صا�صات الـمقررة لها قانونا مبقت�ضى املر�سوم ال�سلطانى
ال�صادر فى هذا ال�ش�أن .
 - 8يعد جدول وظائف الوحدة وفقا جلدول امل�ستويات النمطية للوظائف الوارد
بالنظ ــام  ،وتكـ ــون الدرجـ ــة الثالثــة هــى نهايــة ت ــدرج الوظائ ــف التخ�ص�صي ــة
التنفيذية والدرجة الرابعة هى نهاية تدرج الوظائف امل�ساعدة التنفيذية .
ويجوز النظـر فى �إ�ضافة وظائف من م�ستويات �أعلى بجدول وظائف الوحدة
بناء على احتياج فعلـى واملـربرات التى تبديها الوحدة وبعد موافقة وزير
اخلـدمـ ــة الـمدنيـ ــة  ،علــى �أن يت ـ ــم اال�سرت�شـ ــاد بامل�سمي ــات الوظيفي ــة ال ــواردة
بالدليل الذى ت�ضعه وزارة اخلدمة املدنيـة فـى هذا ال�ش�أن .
 - 9يكون التمويل املاىل للوظائف الواردة بجدول وظائف الوحدة املعتمد وفقا
لالحتياجات الفعلية للوحدة .
 - 10ال يجــوز للوحــدة �إجـراء �أى تعديــالت على جــداول وبطاقـات و�صــف وظائفهــا
�إال بعد موافقة وزارة اخلدمة املدنية .
 -11فى حالة وجود تق�سيمات تنظيمية �شاغرة فى الهيكل التنظيمى للوحدة يــدرج
امل�سمــى الوظيف ــى لهــذا التق�سيــم بجــدول وظائــف الوح ــدة متبوعــا بوظيف ــة
تنفيذية بتدرج واحد فقط .
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(922) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 - 1املجموعة النوعية للوظائف العليا :
ت�شمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالقيام مبهام �إدارة
عليا مثل امل�شاركة فى و�ضع ال�سيا�سات واخلطط العامة للوحدة  ،وتوجيه املوظفني
والتن�سيق والرقابة على التنفيذ  ،كما ت�شمل الوظائف التى تقوم ب�أعمال الدرا�سات
والبحوث وتقدمي الر�أى وامل�شورة الفنية املتخ�ص�صة فى جمال �أو �أكرث من جماالت
العمل بالوحدات احلكومية .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/1فئة وظائف الإدارة العليا :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالقيام مبهام
�إدارة عليا مثل امل�شاركة فى و�ضع ال�سيا�سات واخلطط العامة للوحدة  ،وبرامج
العمل وخططه وكذلك توجيه املـوظفني والتن�سيق والرقابة على التنفيذ  ،و�أية
�أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 2/1فئة وظائف امل�ست�شارين واخلرباء :
ت�شم ــل هــذه الفـئ ــة جمي ــع الوظائ ــف الت ــى تتعل ــق واجباته ــا وم�س�ؤولياته ــا بالقي ــام
بالدرا�سات والبحوث وتقدمي الر�أى وامل�شورة الفنية فى جمال �أو �أكرث من جماالت
العمل �أو اخلدمات التى تقوم بها الوحدات الإدارية مثل الزراعة والرثوة ال�سمكية
واحليوانيــة  ،والهند�ســة  ،واجليولوجيــا واجليوفيزيــاء والكيميــاء  ،واالقت�صــاد
واملـ ــال  ،والإح�صـ ــاء ونظ ـ ــم املعلوم ـ ــات  ،واخلدم ـ ـ ــات االجتماعي ـ ــة والريا�ضيـ ـ ــة ،
واخلدمـ ــات الديني ـ ــة  ،والإعـ ــالم والثقافـ ـ ــة  ،والفن ـ ــون وال�سياح ـ ــة  ،والقانـ ـ ــون ،
واخلدمــات التعليميــة  ،والنقــل البحــرى واجلــوى والأر�صــاد اجلوي ــة  ،واخلدم ــة
املدنية  ،والتنمية الإدارية  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى متخ�ص�ص . خربة عملية فى جمال العمل .اجلريدة الر�سمية العدد ()922

- 149 -

 - 2املجموعــة النوعيـــة لوظائـــف الزراعـــة والثــروة ال�سمكيـــة واحليوانيـــة
واملراقبة ال�صحية :
ت�شمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية
واملراقبة ال�صحية مثل الإنتاج الـزراعى  ،ومكافحة الآفات واحل�شرات و�أمرا�ض النباتات
والنخيــل  ،وت�صنيـع التمـور  ،وبحـوث املحا�صيـل احلقليـة  ،وبحـوث الغابـات واملراعـى ،
وبحوث الفاكهة واخل�ض ــر  ،و�أم ــرا�ض النباتــات  ،وبح ــوث وقاي ــة النبات ــات  ،وتراخي ــ�ص
ال�صيـ ــد  ،والإر�شـ ــاد ال�سمكـ ــى  ،واال�ستـ ــزراع ال�سمكـ ــى  ،وت�صنيـ ــع الأ�سمـ ــاك  ،وفح ــ�ص
احليوانات واملوا�شى للت�أكد من خلوها من الأمرا�ض  ،والتفتي�ش على حمالت بيع
اللحوم والدواجن  ،وفح�ص احليوانات قبل وبعد الذبح  ،ومراقبة توافر اال�شرتاطات
ال�صحية ملزارع الدواجن .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/2فئة وظائف الزراعة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال تنظيم وتنفيذ متطلبات الإنتاج الزراعى  ،ومكافحة الآفات
واحل�شرات و�أمرا�ض النباتات والنخيل  ،وت�صنيع التمور  ،وبحوث املحا�صيل
احلقلية  ،وبحوث الغابات واملراعى  ،وبحوث الفاكهة واخل�ضر  ،وو�ضع برامج
الإر�شاد الزراعى ومتابعتها  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 2/2فئة وظائف الأ�سماك :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال �إعداد ومتابعة تنفيذ خطة تنمية الرثوة ال�سمكية  ،وو�ضع
�ضوابط ممار�سة مهنة ال�صيد وتراخي�ص �صيد الأ�سماك  ،و�إعداد برامج الإر�شاد
ال�سمكى ومتابعة تنفيذها  ،وا�ستزراع الأ�سماك وت�صنيعها  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات
عالقة بطبيعة العمل .
اجلريدة الر�سمية العدد ()922

- 150 -

 - 3/2فئة الوظائف البيطرية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال حت�صني احليوانات وحماية البالد من ت�سرب الأمرا�ض
الوبائية واملعدية  ،ودرا�سة �أ�ساليب تربية احليوانات واملحافظة عليها  ،وتطوير
وحت�سني تغذية احليوان  ،وفح�ص احليوانات للت�أكد من خلوها من الأمرا�ض ،
والتفتي�ش على اللحوم والدواجن  ،وفح�ص احليوانات قبل وبعد الذبح  ،ومراقبة
توافر اال�شرتاطات ال�صحية ملزارع الدواجن و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة
العمل .
 - 4/2فئة وظائف املراقبة ال�صحية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيام بو�ضع اال�شرتاطات ال�صحية اخلا�صة ب�آبار املياه و�سيارات نقلها وال�صرف
ال�صحى وحمالت بيع املواد الغذائية واملطاعم  ،وكذلك و�ضع املوا�صفات الفنية
اخلا�صة بامل�سالخ وحمالت بيع اللحوم والدواجن والأ�سماك ومنح الرتاخي�ص
لها  ،والتفتي�ش على هذه املحالت ملتابعة مدى ا�ستمرار توافر هذه املوا�صفات ،
و�أخذ عينات من معامل الأغذية وم�صانع الأغذية لتحليلها والت�أكد من مدى
مطابقتها للموا�صفات واملعايري املطبقة فى هذا ال�ش�أن  ،وكذلك متابعة حاالت
الت�سمم الغذائى واكت�شاف م�صادره واتخاذ الإجراءات الالزمة لعدم تكراره  ،و�أية
�أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 3املجوعة النوعية لوظائف الهند�سة :
ت�شمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتهـا وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت الهند�سة املختلفة مثل �أعمال تخطيط
املدن والإ�سكان  ،وتق�سيم الأرا�ضى واملبانى  ،وم�شروعات الإنارة  ،والهند�سة الكيميائية ،
والهند�سة االلكرتونية  ،وهند�سة التعدين واملناجم والبرتول والغاز  ،وم�شروعات
املرافق العامة والطرق  ،واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية  ،و�إ�صالح و�صيانة وفح�ص
ال�سفن ووحدات النقل البحرى .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/3فئة وظائف الهند�سة امليكانيكية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال ت�صميم اخلرائط والر�سومات اخلا�صة بالأعمال امليكانيكية ،
وو�ضع املوا�صفات الفنية للأعمال امليكانيكية  ،ومتابعة و�صيانة و�إ�صالح املعدات
والأجهزة امليكانيكية  ،وتركيب املعدات والآالت امليكانيكية وت�شغيلها  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 2/3فئة وظائف الهند�سة الكهربائية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال �إعداد برامج ال�صيانة الدورية ومتابعة تنفيذها  ،ودرا�سـة
الأعطال الكهربائية الفنية وت�شخي�ص �أ�سبابـها  ،وفح�ص النظام الكهـربائى بعد
الإ�صالح وال�صيانة با�ستخدام �أدوات الفح�ص والقيا�س  ،والدرا�سات الفنية الختبار
�أنظمة احلماية  ،ومتابعة ت�شغيل خطوط النقل وتوزيع الكهرباء  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 3/3فئة وظائف هند�سة االت�صاالت :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال التنفيذ والرتكيب واالختبار اخلا�صة بالتجهيزات ال�سلكية
والال�سلكية  ،وتوفري الأجهزة واملعدات وقطع الغيار ال�سلكية والال�سلكية  ،وانتظام
ودقة �أداء وت�شغيل كافة �أجهزة االت�صال ال�سلكية والال�سلكية  ،و�أعمال ال�صيانة
الفنية لأجهزة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية  ،ومتابعة امل�ستجدات الدولية فى
جمال �أجهزة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وحتديد �آالت و�أ�ساليب اال�ستفادة
منها  ،ودرا�سة تطوير نظم وقواعد االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 4/3فئة وظائف الهند�سة املدنية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال الت�صاميم الإن�شائية واخلرائط التنفيذية والتف�صيلية
للطرق واجل�سور وال�سدود واملطارات واملوانئ  ،وتخطيط وت�صميم ومراقبة تنفيذ
م�شاري ــع �شبكـ ــات ال ــرى  ،و�إعـ ــداد املخططـ ــات الإن�شائيـ ــة للأبنيـ ــة والإ�ش ــراف علــى
تنفيذها ومتابعة �صيانتها  ،وتفقد مواقع الإن�شاء  ،و�أخذ عينات الرتبة وحتليلها
وحتديد الأجهزة واملعدات الالزمة لها  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة
العمل .
 - 5/3فئة وظائف الهند�سة املعمارية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال �إعداد الت�صاميم العمرانية للأبنية واملن�ش�آت وتخطيط املدن
وتن�سيق املواقع  ،وتطوير وترميم الأبنية القائمة وتعديلها  ،وتخطيط وتطوير
امل�ساح ــات املحيط ــة بامل�شاريــع العمرانـي ــة  ،وتخطيــط وت�صميــم مواقــع �إن�ش ــاءات
التجمعات ال�سكانية اجلديدة  ،وتخطيط وت�صميم التق�سيمات الداخلية للأبنية ،
و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 6/3فئة وظائف هند�سة النفط والغاز واملعادن :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
علــى �أو القيــام ب�أعمــال البحــث والتنقيــب عــن املــوارد البرتوليــة واملعــادن  ،وتقييم
نتائج احلفر واال�ستك�شاف والإنتاج  ،وحتديد خ�صائ�ص املوارد البرتولية  ،وجمع
العينات والإنتاج  ،وحتديد خ�صائ�ص املوارد البرتولية  ،وجمع العينات ال�صخرية
واخلام ــات املعدني ــة  ،ودرا�سته ــا  ،وحتليلـه ــا  ،وتقيي ــم النتائ ــج و�إع ــداد اخلرائـ ــط
والتقارير النفطية عنها  ،و�أعمال التفتي�ش الفنى على حمطات الوقود وم�ستودعات
الغاز ومن�ش�آت تخزين النفط وم�شتقاته  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة
العمل .
 - 7/3فئة وظائف الهند�سة الكيميائية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال البحث فى عمليات الت�صنيع الكيميائى من التقطري
والتبخري والتكرير ،وا�ستخدام �أدوات وو�سائل ال�سالمة والوقاية وتعليمات ال�صحة
وال�سالمة املهنية  ،ومراقبة ومتابعة و�ضبط عمليات تكرير خامات النفط  ،ودرا�سة
اخل�صائ�ص واملوا�صفات الت�شغيلية ملعدات تكرير النفط  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات
عالقة بطبيعة العمل .
 - 8/3فئة وظائف الهند�سة االلكرتونية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال ت�شغيل و�صيانة الأجهزة االلكرتونية  ،وت�شخي�ص الأعطال
الفنية با�ستخدام �أجهزة القيا�س والفح�ص  ،ومعاجلة الأعطال الفنية فى �أجهزة
ال�سيطرة والتحكم االلكرتونية  ،والبث والإر�سال الإذاعى والتلفزيونى  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 9/3فئة وظائف هند�سة امل�ساحة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
علــى �أو القيــام ب�أعمــال امل�ســح امليدانــى  ،و�إعــداد اخلرائــط امل�ساحيــة الأ�سا�سيــة
والتف�صيلي ـ ــة  ،وخمطط ـ ــات املـ ــدن وتق�سي ـ ــم الأرا�ض ــى  ،واملخطط ـ ــات الإقليمي ـ ــة
والهيكلـيــة ولوائــح التخطيط للمدن  ،واملراجعة الفنية لأعمال الر�صد وتكثيف
الإحداثيات وحتويلها وت�شخي�ص ال�صور اجلوية واحل�ساب امل�ساحى  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى متخ�ص�ص . خربة عملية فى جمال العمل . - 4املجموعة النوعية للوظائف اجليولوجية واجليوفيزيائية والكيميائية :
ت�شمــل هذه املجموعــة الوظائــف التــى تتعلــق واجباتهــا وم�س�ؤولياتهــا بالإ�شــراف على
�أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط والغاز وتطوير
احلقول البرتولية  ،والبحث عن املعادن وحتديد امل�ساحة اجليولوجية  ،وفح�ص
العين ــات واملناج ــم واملحاجـ ــر  ،ودرا�سـ ــة وتطبي ــق املب ــادئ والنظري ــات اجليوفيزيائي ــة
والعلوم التطبيقية  ،وكذلك �إجراء التجارب واالختبارات اجليوفيزيائية .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/4فئة الوظائف اجليولوجية واجليوفيزيائية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال امل�سح والدرا�سة والتقييم اجليولوجى واجليوفيزيائى ،
واال�ستك�شــاف عن النفــط والغــاز واملعــادن وامليــاه و�إعــداد اخلرائــط اجليولوجيــة ،
وقيا�س تدفق املياه فى الأودية والأفالج  ،و�إجراء اختبـارات ال�ضــخ لآب ــار امليــاه
والبحوث املتعلقة بال�ضباب والينابيع البحرية وهيدرولوجية ال�صخور و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 2/4فئة وظائف الكيمياء :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال حتليل عينات املياه ال�سطحية واجلوفية  ،وكذلك �إجراء
حتاليل جودة املياه  ،وترميم املخطوطات والآثار ومعاجلتها كيميائيا  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى متخ�ص�ص . خربة عملية فى جمال العمل . - 5املجموعة النوعية لوظائف البيئة و�صون الطبيعة :
ت�شمــل هــذه املجموعــة الوظائــف التى تتعلــق واجباتهــا وم�س�ؤولياتها بالإ�شــراف على
�أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت حماية البيئة ومكافحة التلوث  ،ومتابعة
تنفيذ اخلطة الوطنية حلماية البيئة  ،وتقييم الآثار البيئية املرتتبة على �إقامة وتنفيذ
امل�شاريع املختلفة  ،وو�ضــع معايي ــر وا�شرتاط ــات البيئــة املنا�سبــة والعمــل على حمايتها
واملحافظــة عليهــا  ،وتت�ضمــن كذلــك تنفيــذ القوانيــن والنظــم واللوائـح والقرارات
املتعلقة بحماية البيئة و�صون الطبيعة  ،ومكافحة التلوث الأر�ضى والبحرى واجلوى
فى جمال �أو �أكرث من هذه املجاالت .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/5فئة وظائف البيئة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيـام بتنفيــذ القــرارات والنظـ ــم واللوائـح اخلا�صــة بالبيئــة ودرا�س ــة
امل�شكالت املتعلقة ب�ش�ؤون البيئة وحتديد �أ�سبابها وو�ضع احللول املنا�سبة لها ،
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واقرتاح التعاميم التى حتث وت�شجع على حفظ البيئة ومتابعة �أحدث الأ�ساليب
والتطورات فى هذا املجال  ،وكما ت�شمل الوظائف التى تعمل على امل�ساهمة فى
�إجراء البحوث والدرا�سات وامل�سوحات املتعلقة بجميع �أنواع تلوث البيئة واقرتاح
الأ�ساليب الكفيلة ب�إزالتها واحلد منها  ،وكذا اقرتاح املعايري اخلا�صة مب�ستويات
التلوث ومتابعة تنفيذ هذه املعايري واملوا�صفات بعد اعتمادها  ،و�أية �أعمال �أخرى
ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 2/5فئة وظائف �صون الطبيعة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام بالإ�شراف على �صون الطبيعة واحلياة الفطرية وا�ستكمال التنوع
الإحيائى باملناطق املختلفة و�إعداد وتنفيذ امل�شاريع التنموية  ،ودرا�سة امل�شكالت
اخلا�صة ب�صون الطبيعة وحتديد �أ�سبابها وو�ضع احللول املنا�سبة لها  ،وجمع
وحتليل البيانات الالزمة عن املحميات الطبيعية واملحافظة على احلياة الفطرية
املتنوعة .
كما ت�شمل الوظائف التى تعمل على و�ضع اخلطط والربامج اخلا�صة باحلفاظ
على احلياة الربية والفطرية واملناطق املحمية وتلقى الإخطارات عن التعدى على
احلياة الربية والفطرية والعمل على منعها واحلد منها  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات
عالقة بطبيعة العمل .
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 - 6املجموعة النوعية لوظائف االقت�صاد واملال :
ت�شمــل هــذه املجموعــة الوظائــف التــى تتعل ــق واجباته ــا وم�س�ؤولياتهــا بالإ�شــراف على
�أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت االقت�صاد واملال مثل البحوث االقت�صادية ،
والتخطي ــط االقت�صــادى  ،وتنميــة وتطويــر العالقــات االقت�صاديــة  ،و�أعـمــال املوازنــة
واالرتباطات ومتابعتها  ،والرقابة املالية  ،وح�سابات الدولة  ،وحتليل املتغريات املالية
واالقت�صادية الدولية والإقليمية  ،وتن�شيط وتنمية الإيرادات الذاتية احلكومية .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/6فئة وظائف االقت�صاد :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيام ب�أعمال درا�سة تنظيم الإنتاج وطرق الت�سويق واجتاهات التجارة و�سيا�سات
الأ�سع ــار واالئتمــان واال�ستهــالك  ،وحتليــل البيانــات االقت�صاديــة والإح�صائيــة ،
والتنب�ؤ بالطلب على ال�سلع واخلدمات وتقلبات الأ�سعار و�أ�سعار الفائدة والتغريات
فى �سوق العمل  ،وتوزيع اعتمادات م�شروعات اخلطة على ال�سنوات وعلى البنود
الإمنائية واجلارية  ،والتخطيط االقت�صادى والبحوث االقت�صادية  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 2/6فئة وظائف املال :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيام ب�أعمال املحا�سبة احلكومية والرقابة املالية وال�ضرائب  ،وحتليل برامج
التمويل والإنفاق  ،ودرا�سة �سبل و�أ�ساليب تر�شيد الإنفاق و�سبل اال�ستثمار  ،وتن�شيط
وتنمية الإيرادات الذاتية احلكومية  ،وتدقيق احل�سابات  ،وفح�ص ال�شيكات امللغاة
واملدفوعات النقدية وامل�شرتيات  ،ومراجعة قيود دفرت اليومية والأ�سعار  ،وال�شطب
واملراجعة والت�سوية وتوجيه القيود املالية بالدفاتر وال�سجالت  ،وتطبيق اللوائح
والنظم فى هذا املجال وامليزانية واالرتباطات ومتابعة تنفيذها  ،وتطبيق اللوائح
والنظم والإجراءات فى جمال العقود وامل�شرتيات واملخازن  ،والأعمال املالية
املتعلقة ب�أداء اخلدمات الـربيدية ( احلواالت  -التوفري  -الطوابع )  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى متخ�ص�ص . خربة عملية فى جمال العمل . - 7املجموعة النوعية لوظائف الإح�صاء ونظم املعلومات :
ت�شم ــل هــذه املجموع ــة الوظائ ــف التــى تتعل ــق واجباته ــا وم�س�ؤولياته ــا بالإ�ش ــراف
على �أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت الإح�صاء املتخ�ص�صة فى تخطيط
العمليات الإح�صائية  ،وكذا حتديد البيانات الإح�صائية املطلوبة وو�سائل جمعها
وم�صادرها  ،واحلا�سبات االلكرتونية  ،كما ت�شمل القيام ب�أعمال نظم املعلومات
وتقنيتها .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/7فئة وظائف الإح�صاء :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيام ب�أعمال حتديد البيانات الإح�صائية املطلوبة وو�سائل جمعها وم�صادرها ،
وت�صميــم البطاقــات والنمــاذج  ،وتفريــغ البيانــات الإح�صائيــة وا�ستخــراج املعــدالت
والأرقام منها وحتليلها  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 2/7فئة وظائف نظم املعلومات :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال ت�سجيل املعلومات وبرجمتها وحتليلها  ،وت�صميم وحتديث
نظام احلفظ للوثائق وامل�ستندات  ،و�إعداد نظم و�إجراءات توفري بيانات متكاملة ،
وجمع البيانات واملعلومات و�إدخالها باحلا�سب الآىل وحتديثها �أوال ب�أول  ،و�إعداد
وتنفيذ برامج ال�صيانة ومتطلبات احلماية ملكونات ومدخالت وخمرجات نظام
املعلومات  ،و�إعداد دليل ب�أنواع وجماالت املعلومات والتقارير خلدمة الوحدة ،
وت�صميم وتطوير مناذج عر�ض املعلومات ودرا�سة وحتليل النظم والربامج احلالية
مبا يخدم احتياجات الوحدة  ،و�أية �أعمـال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى متخ�ص�ص . خربة عملية فى جمال العمل . - 8املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات االجتماعية والأن�شطة الريا�ضية :
ت�شمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت درا�سة الظواهر النف�سية واالجتماعية
�أثناء ت�أهيل املعوقني مهنيا واجتماعيا  ،والدرا�سات والبحوث االجتماعية  ،و�إجراءات
�صـرف مـواد الإعا�شة فى احلاالت ال�ضرورية واالجتماعية  ،و�أعمال اجلمعيات الأهلية ،
و�إجراء البحوث الالزمة حلماية العمال من الأمرا�ض واملخاطر والتفتي�ش على
القطاع اخلا�ص  ،ودرا�سة �سوق العمل وحركة التوظيف فى القطاع اخلا�ص  ،وكـذا
جماالت رعاية الطفولة والأمومة  ،واخلدمات الريا�ضية  ،والرعاية االجتماعية
للأحداث  ،وال�ضمان االجتماعى  ،والت�أهيل االجتماعى واملهنى .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/8فئة وظائف اخلدمات االجتماعية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال درا�سة الظواهر النف�سية واالجتماعية �أثناء ت�أهيل املعوقني
مهنيا واجتماعيا  ،والدرا�سات والبحوث االجتماعية  ،و�إجراءات �صرف مواد
الإعا�شة  ،و�أعمال اجلمعيات الأهلية  ،و�إجراء البحوث الالزمة حلماية العمال
من الأمرا�ض واملخاطر  ،وكذا جماالت رعاية الطفولة والأمومة  ،والرعاية
االجتماعيـ ــة للأحـ ــداث  ،وال�ضمـ ــان االجتماعـ ــى  ،والأعمـ ــال املرتبطـ ــة بدرا�س ـ ــة
احتياجات �سوق العمل وحركة التوظيف فى القطاع اخلا�ص  ،واخلطط والربامج
التـى تدع ــم تنمي ــة الق ــوى العاملــة الوطني ــة وا�ستخدامه ــا اال�ستخ ــدام الأمث ــل ،
و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 2/8فئة وظائف الأن�شطة الريا�ضية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيام ب�أعمال تنظيم امل�سابقات الريا�ضية التى ت�شارك فيها الوحدات وال�شركات
التى ت�ساهم فيها احلكومة ومتابعتها  ،و�إعداد برامج للبطوالت ال�سنوية التى
تقام بالتن�سيق مع االحتادات املخت�صة  ،و�إعداد برامج تنفيذ امل�شاركات اخلارجية
للأنديـ ــة وتنفيـ ــذ ومتابـعـ ــة الن�شـ ــاط الك�شفـ ــى والإر�شـ ــادى  ،و�أن�شطـ ــة الريا�ضـ ــات
التقليدية وال�شعبيـة والرتاثية  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى متخ�ص�ص . خربة عملية فى جمال العمل . - 9املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات الدينية :
ت�شمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيـام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت اخلدمات الدينية مثل �إمامة امل�صلني
وتوعيتهـم  ،والوعظ والبحوث الإ�سالمية والدينية  ،والإفتاء  ،و�ش�ؤون الأوقاف
ب�أنواعها  ،و�ش�ؤون بيت املال  ،و�ش�ؤون امل�ساجد  ،و�ش�ؤون الزكاة  ،ومراقبة املطبوعات
الدينية  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى متخ�ص�ص . خربة عملية فى جمال العمل . - 10املجموعة النوعية لوظائف الإعالم والثقافة :
ت�شمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على �أو
القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت اخلدمات الإعالمية والثقافية والعالقات
العامة  ،و�أهمها قراءة الن�صو�ص فى الإذاعة والتلفزيون  ،وتقدمي ن�شرات الأخبار ،
واحل�صول على الأخبار املحلية واخلارجية  ،و�إعداد ن�شرات الأخبار وت�صنيفها ،
والتمثيل �أو الإخراج  ،وجمع البيانات فى نواحى البحث فى الآداب ودرا�ستها ،
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و�أعمال النقد والت�صحيح والرتجمة والن�شر  ،والن�شاط امل�سرحى ومراقبة امل�صنفات
الفنية  ،وتنظيم املكتبات والوثائق  ،والربامج واخلطط الثقافية واحلفالت الغنائية
والفنون ال�شعبية واملعار�ض الثقافية  ،والأم�سيات والندوات الثقافية .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/10فئة وظائف الإعالم :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال قراءة الن�صو�ص فى الإذاعة والتلفزيون وتقدمي الن�شرات
الإخبارية وخمتلف التعليقات ال�سيا�سية وفقرات الربامج و�إجراء احلوار فى
الربامج الإخبارية والإذاعة اخلارجية  ،وجمع الأخبار املحلية واخلارجية ،
و�إعداد ن�شرات الأخبار وت�صنيفها  ،و�إعداد كافة التعليقات ال�سيا�سية  ،وجتميع
املعلومات التى تهم الر�أى العام وحتليلها  ،و�أعمال العالقات العامة وما ترتبط
به من �إعالم اجلمهور بن�شاط الوحدة  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة
العمل .
 - 2/10فئة وظائف الثقافة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال الن�شاط امل�سـرحى ومراقبة امل�صنفات الفنية  ،وتنظيم
املكتبات والوثائق  ،وتنفيذ الربامج واخلطط الثقافية واحلفالت الغنائية
والفنون ال�شعبية واملعار�ض الثقافية والأم�سيات والندوات الثقافية  ،و�أعمال
النقد والت�صحيح والرتجمة والن�شر  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة
العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى متخ�ص�ص . خربة عملية فى جمال العمل .اجلريدة الر�سمية العدد ()922

- 162 -

 - 11املجموعة النوعية لوظائف الفنون وال�سياحة :
ت�شمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتهـا وم�س�ؤولياتها بالإ�شـراف على
�أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت التلحني والعـزف واملـو�سيقى  ،و�إخراج
وتنفيذ الر�سوم املتحركة  ،والفنون الت�شكيلية  ،و�أعمال التمثيل والإخراج  ،وت�صميم
وتنفيذ الديكور  ،والبحث والتنقيب والت�سجيـل العلمـى للآثـار  ،وتنظيم عر�ض
الآثار واملحافظة عليها  ،و�أعمال املتاحف والقالع واحل�صون  ،والإر�شاد ال�سياحى ،
والتن�شيط ال�سياحى  ،وتنفيذ خطط وبرامـج ال�سيـاحة وتنميـة الوعـى ال�سياحى .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/11فئة وظائف الفنون :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال التلحني والعزف املو�سيقى  ،و�إخراج وتنفيذ الر�سوم املتحرك ــة ،
وت�صمي ــم وتنفي ــذ الديكــور  ،والفن ــون الت�شكيليــة  ،وترميم الآثــار  ،وتنظيـ ـ ــم
ع ـ ـ ــر�ض الآثـ ــار واملحافظـ ــة عليهـ ــا  ،و�أعمــال املتاحـ ــف والقـ ــالع واحل�ص ـ ــون ،
والبحـث والتنقيـب والت�سجيل العلمـ ـ ـ ــى للآث ـ ـ ــار  ،و�أعمـ ـ ــال التمثيــل والإخ ــراج ،
و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 2/11فئة وظائف ال�سياحة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال الإر�شاد ال�سياحى واخلدمات ال�سياحية  ،وتنمية الوعى
ال�سياحى وتن�شيط ال�سياحة الداخلية واخلارجية  ،واملتابعة الفعالة لكافة املن�ش�آت
ال�سياحية  ،والدرا�سات التى ت�ستهدف حتديد اخلدمات والأن�شطة ال�سياحية
املالئمة  ،و�أعمال الرتاخي�ص للمن�ش�آت والأن�شطة ال�سياحية  ،و�أية �أعمال �أخرى
ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 12املجموعة النوعية لوظائف القانون :
ت�شمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت التحقيقات القانونية  ،و�إبداء الر�أى
فى امل�سائـل القانونية  ،و�إعداد و�صياغة القرارات الوزارية و�صياغة العقود  ،ودرا�سة
التظلمات  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى متخ�ص�ص . خربة عملية فى جمال العمل . - 13املجموعة النوعية للوظائف املعاونة للق�ضاء :
ت�شم ــل ه ــذه املجموع ــة الوظائــف التى تتعلــق واجباتهــا وم�س�ؤولياتهــا بالإ�شــراف
على �أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت العمل باملحاكم املتعلقة ب�إعالن
اخل�صوم � ،أو بقيد الدعاوى والطعون وتقدير قيمها ور�سومها  ،وح�ضور وتلخي�ص
و�إثبات جمريات اجلل�سات و�إجراءات الإثبات  ،وت�سليم الأحكـام وتذييلها بال�صيغة
التنفيذي ــة  ،و�إج ــراء احلج ــوز والبي ــوع الق�ضائي ــة  ،وح�ص ــر وج ــرد �أم ــوال الق�صــر
والرتكات  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى متخ�ص�ص . خربة عملية فى جمال العمل . - 14املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات التعليمية :
ت�شمـل هـذه املجموعـة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتهــا بالإ�شــراف على
�أو القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت التعليم مثل و�ضع برامج تنفيذ ال�سيا�سة
التعليمية والإ�شراف على تنفيذها  ،وتقدمي اخلدمات التعليمية بنوعياتها املختلفة
ومن بينها التدري�س والو�سائل التعليمية  ،واملناهج التعليمية  ،واالمتحانات  ،و�ش�ؤون
الطلبة  ،والبحوث الرتبوية  ،والعالقات الثقافية .
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 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/14فئة وظائف التدري�س :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال تنفيذ الربامج التعليمية من حت�ضري وتدري�س ومراجعة
للمواد العلمية املقررة باملناهج التعليمية  ،ومتابعة �سري العملية التعليمية
والرتبوية والت�أكد من تطبيق النظم واللوائح والتعليمات ال�صادرة ب�ش�أنها  ،و�أية
�أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 -2/14فئة وظائف الو�سائل التعليمية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائـف التى تتعلــق واجباتهــا وم�س�ؤولياتهــا بالإ�شـراف
على �أو القيام ب�أعمال ت�صميم و�إنتاج الو�سائل التعليمية التى تخدم املناهج
الدرا�سية  ،وفح�ص ودرا�سة الو�سائل التعليمية ب�أنواعها للت�أكد من مدى حتقيقها
لأهدافها التعليمية  ،وتوعية املعلمني بطريقة ا�ستخدام الو�سائل التعليمية ،
وامل�شاركة فى املعار�ض العلمية ومعار�ض الو�سائل التعليمية  ،والتجديد والتطوير
فى جمال �إنتاج الو�سائل التعليمية  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 3/14فئة وظائف االمتحانات و�ش�ؤون الطلبة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال اقرتاح وتنفيذ التعليمات والنظم اخلا�صة باالمتحانات
ومتابعة تنفيذها  ،وحفظ ال�سجالت اخلا�صة بنتائج االمتحانات  ،واتخاذ
الإجراءات والدرا�سات اخلا�صة مبعادلة ال�شهادات ووثائق االمتحانات باملراحل
وال�صفوف التعليمية والت�صديق عليها  ،و�إعداد جداول االمتحانات  ،والدرا�سات
التحليلية لنتائج االمتحانات  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 4/14فئة وظائف املناهج التعليمية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال و�ضع وت�صميم املناهج التعليمية فى �إطار املبادئ والأهداف
الرتبوية  ،وحتديد حمتوى املواد التعليمية و�أهدافها  ،واملراجعة الفنية ملحتوى
املواد الدرا�سية والر�سوم وال�صور للت�أكد من �صحتها  ،واملتابعة امل�ستمرة للمناهج
لعالج ما يعرت�ض تنفيذها من �صعوبات  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة
العمل .
 - 5/14فئة وظائف البحوث الرتبوية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال البحوث والدرا�سات فى جماالت تقومي �أداء التالميذ وفق
الأ�ساليب املتبعة واالجتاهات احلديثة فى التقومي والقيا�س  ،و�إعداد البيانات
اخلا�صة بامل�شروعات التعليمية ون�سب التنفيذ فى �ضوء الربامج الزمنية املعدة ،
والدرا�سات اخلا�صة بفتح مدار�س جديدة �أو فتح مراحل جديدة باملدار�س  ،و�أية
�أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 6/14فئة وظائف العالقات الثقافية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام مبجاالت توثيق العالقات العلمية والثقافية اخلارجية والداخلية
فى جمال التعليم  ،و�أعمال البعثات �أو املنح والإجازات الدرا�سية  ،واالتفاقيات
الثقافية وتنفيذها  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 15املجموعة النوعية لوظائف النقل البحرى واجلوى والأر�صاد اجلوية :
ت�شمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على �أو
القيام ب�أعمال جمال �أو �أكرث من جماالت خدمات املراقبة اجلوية واملطارات املدنية
والطائرات  ،واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية املت�صلة بت�أمني الطريان  ،والأر�صاد
اجلوية وتنفيذ خطط وبرامج ت�أمني �سالمة الطريان  ،وت�شغيل ال�سفن و�إعداد
التقارير البحرية .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/15فئة وظائف النقل البحرى :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال تنفيذ ومتابعة القواعد والنظم اخلا�صة با�ستخدام املجال
البحرى واملوانئ  ،ومتابعة ت�شغيل املوانئ  ،و�أعمال التجديد والتو�سع فى املوانئ
القائمة وحتديث �إمكانياتها  ،والتطوير فى نظـم وقواعد عمل املوانئ وحركة
ال�سفن  ،ومتابعة تنفيذ القواعد والنظم املرتبطة باملوانئ وال�سفن  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 2/15فئة وظائف النقل اجلوى والأر�صاد اجلوية :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال وت�شغيل و�إدارة املطارات املدنية وامل�ساعدات املالحية
وخدمات الأر�صاد اجلوية واحلركة اجلوية  ،وت�أمني �سالمة املالحة اجلوية ،
و�إجراء كافة �أعمال ال�صيانة الفنية للأجهزة ال�سلكية والال�سلكية وخدمات
امل�ساعدات املالحية حول املطار  ،و�إقامة وتطوير مرافق الأر�صاد اجلوية  ،و�إعداد
وحت�ضري التنب�ؤات املناخية وعمليات الر�صد  ،ودرا�سة وتقييم �شبكات املحطات
املناخية ومتطلباتها من الأجهزة واملعدات اجلوية املطلوبة للر�صد اجلوى العام ،
و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 16املجموعة النوعية للوظائف الإدارية :
ت�شمل هذه املجموعة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
�أو القيام بدرا�سة امل�شاكل الإدارية وت�شخي�صها واقرتاح �أ�ساليب عالجها  ،ودرا�سة
الهياكل التنظيمية والوظيفية وتخطيط القوى العاملة  ،والدرا�سة وامل�شاركة فى
اقرتاح القوانني والقرارات واللوائح اخلا�صة باخلدمة املدنية و�إ�صدار التعاميم
املتعلقة بها  ،وتطبيق القوانني والقرارات فى جماالت �ش�ؤون التوظيف  ،و�ش�ؤون
املوظفني  ،ومتابعة البحوث والتطورات فى جماالت التنمية الإدارية  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى منا�سب . خربة عملية فى جمال العمل . - 17املجموعة النوعية للوظائف امل�ساعدة :
ت�شمل هذه املجموعة جميع الوظائف امل�ساعدة التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها
بالإ�شراف على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت الأعمال
التخ�ص�صية �أو �أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 الفئات الوظيفية التى ت�شملها هذه املجموعة : - 1/17فئة وظائف الزراعة والأ�سماك والبيطرة واملراقبة ال�صحية امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت الإنتاج الزراعى
ومكافحة �آفات و�أمرا�ض النباتات  ،وت�صنيع التمور والإر�شاد الزراعى  ،وحت�صني
احليوانات وفح�صها وعالجها  ،وا�ستزراع الأ�سماك وتراخي�ص ال�صيد  ،وفح�ص
الأغذية ومراقبة الأ�سواق وجمع العينات والت�أكد من �صالحيتها  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 2/17فئة وظائف الهند�سة امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت الأعمال الهند�سية
والر�سم الهند�سى  ،و�إن�شاء املخازن الفنية  ،وت�شغيل و�صيانة الأجهزة والآالت
واملعدات  ،واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية  ،والأجهزة االلكرتونية التى ت�ستخدم
فى الإذاعة والتلفزيون  ،وال�صيانة الكهربائية  ،والبحث والتنقيب عن املـوارد
البرتوليـة واملعادن  ،واملختربات املعملية لبحوث الرتبة  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات
عالقة بطبيعة العمل .
 - 3/17فئة الوظائف اجليولوجية واجليوفيزيائية والكيميائية امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت البحوث فى املوارد
البرتولي ــة واجليولوجي ــة واجليوفيزيائي ــة والكيميائي ــة مث ــل �إع ــداد اخلرائ ــط
اجليولوجية واملعاونة فى حتليل عينات املياه ال�سطحية واجلوفية  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 4/17فئة وظائف البيئة و�صون الطبيعـة امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت �ش�ؤون البيئة
واملحافظة عليها و�صون الطبيعة  ،واملحافظة على النباتات الربية واحلياة
الفطرية واحليوانات الربية والبحرية  ،وح�صر م�صادر التلوث واحلد منها ،
و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 5/17فئة وظائف االقت�صاد واملال امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت مراجعة م�ستندات
ال�صرف واملرتبات  ،و�إجراء الت�سويات املالية  ،واخلزائن  ،وتنفيذ �إجراءات
املناق�صات واملزايدات واملمار�سات  ،والقيد فى �سجالت امل�شرتيات واملخازن ،
وخدمة التوفري واحلواالت الربيدية  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
اجلريدة الر�سمية العدد ()922

- 169 -

 - 6 /17فئة وظائف الإح�صاء ونظم املعلومات امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت الإح�صاء ونظم
املعلومات  ،والقيد فى ال�سجالت الإح�صائية  ،و�إدخال البيانات فى احلا�سب الآىل ،
و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 7/17فئة وظائف اخلدمات االجتماعية والأن�شطة الريا�ضية امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت اخلدمات االجتماعية
والأن�شطة الريا�ضية مثل �أعمال البحوث االجتماعية  ،و�صرف الإعانات  ،ورعاية
الطفولة  ،والأمومة  ،ورعاية الأحداث  ،وت�أهيل املعوقني  ،و�أن�شطة الريا�ضات
التقليدية وال�شعبية والرتاثية  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 8/17فئة وظائف اخلدمات الدينية امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت اخلدمات الدينية
مثل حتفيظ القر�آن الكرمي  ،و�إقامة ال�شعائر الدينية  ،و�ش�ؤون امل�ساجد والأوقاف ،
و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 9/17فئة وظائف الإعالم والثقافة امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت الإعالم والعالقات
العامة والثقافة مثل التقاط الأخبار ور�صدها  ،والنقد والن�شر  ،و�إعداد ن�شرات
الأخبار  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 10/17فئة وظائف الفنون وال�سياحة امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت الفنون وال�سياحة
مثل املو�سيقى  ،والت�صوير  ،والتمثيل والإخراج  ،والديكور  ،واملاكياج  ،واملونتاج ،
وال�سياحة والآثار  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 - 11/17فئة وظائف القانون امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت ت�سجيل الدعاوى ،
وتنفيذ الأحكام  ،والأعمال الكتابية املتعلقة باملجاالت القانونية  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 12/17فئة وظائف اخلدمات التعليمية امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت �أعمال اخلدمات
التعليمية مثل �أعمال املختربات وتن�سيق ال�ش�ؤون املدر�سية  ،و�أية �أعمال �أخرى
ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 13/17فئة وظائف النقل البحرى واجلوى والأر�صاد اجلوية امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت النقل اجلوى
والبحرى والأر�صاد اجلوية مثل �إر�شاد وقوف الطائرات  ،واملراقبة اجلوية ،
والإطف ــاء  ،وت�سجيــل ال�سفــن  ،والإر�شــاد البحــرى  ،والغ ــو�ص والإبحــار  ،و�أيــة
�أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 - 14/ 17فئة الوظائف الإدارية امل�ساعدة :
ت�شمل هذه الفئة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أو القيام ب�أعمال م�ساعدة فى جمال �أو �أكرث من جماالت كتابة وتدقيق
املرا�سالت  ،وت�سجيل وتوثيـق وحتويل الربيد الوارد وال�صادر  ،ومتابعة
املعامالت  ،وحفظ امللفات  ،وطباعة الر�سائل والأوراق  ،و�أعمال التوظيف ،
وت�صديق الوثائق  ،وفرز الربيد  ،والتلك�س  ،واخلدمات الإدارية  ،و�أية �أعمال
�أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
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 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : ت�أهيل علمى منا�سب . خربة عملية فى جمال العمل . - 18املجموعة النوعية للوظائف احلرفية :
ت�شمل هذه املجموعة الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف على
�أو القيام ب�أعمال ذات طبيعة حرفية تتطلب ا�ستخدام عدد �أو �آالت �أو معدات وحتتاج
�إىل معرفة ب�أ�صول احلرفة تكت�سب باملران العملى والتدريب وذلك فى �أحد جماالت
الت�شغيل وال�صيانة امليكانيكية  ،والإ�صالح بور�ش ال�سباكة  ،والربادة  ،واخلراطة ،
واحلدادة  ،واللحام  ،والكهرباء  ،والنجارة  ،وقيادة ال�سيارات وت�شغيل املعدات والآالت
و�صيانتها و�إ�صالحها  ،و�أعمال احلرا�سة  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة
العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : الإملام بالقراءة والكتابة . خربة عملية فى جمال العمل . - 19املجموعة النوعية لوظائف اخلدمات املعاونة :
ت�شمل هذه املجموعة جميع الوظائف التى تتعلق واجباتها وم�س�ؤولياتها بالإ�شراف
على �أوالقيام ب�أعمال ال تتطلب عادة �سوى جمهود بدنى دون حاجة �إىل مهارات فنية
�أو مهنية مثل خدمة املكاتب  ،ونقل املكاتبات  ،وتنظيف وترتيب الأثاث واملفرو�شات ،
و�أعمال النظافة  ،و�أية �أعمال �أخرى ذات عالقة بطبيعة العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه املجموعة : الإملام بالقراءة والكتابة . خربة عملية فى جمال العمل .اجلريدة الر�سمية العدد ()922
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تعريف الدرجات
الدرجــــة ( �أ ) :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها ب�أعمال متنوعـة تتطلب خربة طويلة
ومعرفة متخ�ص�صة وعميقة بطرق و�أ�ساليب تنفيذ الأعمال ومعاجلة امل�شكالت واملعوقات
التى تطر�أ فى �ضوء القواعد العامة املو�ضوعة  ،كما ي�ساهم �شاغلوها فى �إبداء الر�أى
وامل�شورة الفنية ب�ش�أن و�ضع اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات العامة للوحدة .
ويخ�ضع �شاغلو وظائف هذه الدرجة للتوجيه العام لرئي�س الوحدة وتناق�ش �أعمالهم
ب�شكل �إجماىل فى �ضوء ال�سيا�سات العامة والتوجيهات ال�صادرة من رئي�س الوحدة .
وقد يعاون �شاغلى وظائف هذه الدرجة جمموعة من املوظفني التنفيذيني تخ�ضع
�أعمالهم للإ�شراف املبا�شر واملراجعة التف�صيلية .
وقــد تتطلــب طبيعــة عمــل �شاغليهــا ات�صــاالت داخليــة و�أخــرى خارجيــة  ،ويتطلــب عملهــم
قدرا كبريا من حرية الت�صرف فى التعامل مع امل�شكالت واملواقف التى ت�ستوجب حلوال
مبا ال يتعار�ض مع ال�سيا�سات العامة للوحدة  ،كما يتطلب عمل هذه الوظائف جمهودا
ذهنيا كبريا ملا ي�ستلزمه من عمق فى الفكر وقدرة على الرتكيز و�إبداء الآراء .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلـب �شغــل وظائـف هـذه الدرج ــة �ضــرورة توافــر �أحــد امل�ؤهــالت العلميــة بالإ�ضافــة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
 دكتوراه . ماج�ستري . �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س ) �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجاتالأدنى من الدرجة " ب " .
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الدرجـــة ( ب ) :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت التوجيه الإدارى مبهام توجيه
املوظفني وتنفيذ برامج العمل مبديرية عامة � ،أو ما فى حكمها .
ول�شاغلى وظائف هذه الدرجة معاجلة املو�ضوعات فى �ضوء اخلطط املو�ضوعة و�إ�صدار
القرارات التنفيذية .
وميار�س �شاغلو هذه الوظائف �إ�شرافا عاما فنيا و�إداريا  ،ويقومون مبراجعة الأعمال
مراجعة عامة بق�صد الت�أكد من تنفيذ اخلطط والربامج املو�ضوعة .
كما تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها ب�أعمال تتطلب خربة ومعرفة
متخ�ص�صة فى جمال من املجاالت التى تتعلق بعمل الوحدة  .ويبدى �شاغلوها الر�أى
الفنى فيما يعر�ض عليهم من مو�ضوعات  ،وي�ساهمون فى و�ضع خطط العمل وبراجمه ،
وكذلك �إعداد الدرا�سات والأبحاث والتقارير التى ت�ساهم فى حتقيق الأهداف العامة
للوحدة  ،ويخ�ضع �شاغلوها للتوجيه العام وتناق�ش �أعمالهم �إجماليا .
وقد يعاون �شاغلى هذه الوظائف جمموعة من املوظفني التنفيذيني تخ�ضع �أعمالهم
للإ�شراف املبا�شر واملراجعة التف�صيلية .
وقد تتطلب طبيعة عمل �شاغليها ات�صاالت خارجية �أو داخلية  ،ويتطلب عملهم التمتع
بقدر من حرية الت�صرف فى التعامل مع امل�شكالت واملواقف التى تتطلب حلوال مبا ال
يتعار�ض مع الأهداف  ،كما يتطلب عمل هذه الوظائف جمهودا ذهنيا كبريا ملا ي�ستلزمه
من عمق فى الفكر وقدرة على الرتكيز و�إبداء الآراء .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلــب �شغــل وظائــف هذه الدرجــة �ضرورة تواف ــر �أحــد امل�ؤهــالت العلميــة بالإ�ضافــة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
 دكتوراه . ماج�ستري . �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س ) �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجاتالأدنى من الدرجة " ج " .
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الدرجـــة ( ج ) :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت التوجيه الإدارى مبهام توجيه
املوظفني وتنفيذ برامج العمل مبديرية عامة � ،أو ما فى حكمها .
ول�شاغلى وظائف هذه الدرجة معاجلة املو�ضوعات فى �ضوء اخلطط املو�ضوعة و�إ�صدار
القرارات التنفيذية .
وميار�س �شاغلو هذه الوظائف �إ�شرافا عاما فنيا و�إداريا  ،ويقومون مبراجعة الأعمال
مراجعة عامة بق�صد الت�أكد من تنفيذ اخلطط والربامج املو�ضوعة .
كما تنتظم هذه الدرجة وظائف من ذات امل�ستوى كوظائف امل�ست�شارين واخلرباء وما فى
م�ستواها ممن تتوافر فيهم معرفة نظرية وعلمية متخ�ص�صة وجماالت خربة عالية فى
تقدمي الدرا�سات والبحوث الفنية فى جماالت تنفيذ الربامج املعتمدة باخلطة العامة
للوحدة .
ويتطلب العمل فى وظائف هذه الدرجة بع�ض االت�صاالت اخلارجية بغر�ض متثيل الوحدة
والتحدث با�سمها واال�شرتاك فى جلان داخلية �أو خارجية ترتبط بتنفيذ �أعمال الوحدة .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلــب �شغــل وظائــف هـذه الدرجــة �ضـرورة توافـر �أحــد امل�ؤهــالت العلميــة بالإ�ضافــة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
 دكتوراه . ماج�ستري . �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س ) �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجاتالأدنى من الدرجة " د " .
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الدرجـــة ( د ) :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت التوجيه الإدارى مبهام توجيه
املوظفني وتنفيذ برامج العمل مبديرية عامة � ،أو ما فى حكمها .
ول�شاغلى وظائف هذه الدرجة معاجلة املو�ضوعات فى �ضوء اخلطط املو�ضوعة و�إ�صدار
القرارات التنفيذية .
وميار�س �شاغلو هذه الوظائف �إ�شرافا عاما فنيا و�إداريا  ،ويقومون مبراجعة الأعمال
مراجعة عامة بق�صد الت�أكد من تنفيذ اخلطط والربامج املو�ضوعة .
كما تنتظم هذه الدرجة وظائف من ذات امل�ستوى كوظائف امل�ست�شارين واخلرباء وما فى
م�ستواها ممن تتوافر فيهم معرفة نظرية وعلمية متخ�ص�صة وجماالت خربة عالية فى
تقدمي الدرا�سات والبحوث الفنية فى جماالت تنفيذ الربامج املعتمدة باخلطة العامة
للوحدة .
كما تنتظم هذه الدرجة وظائف تنفيذية تقوم ب�إعداد البحوث والدرا�سات فى املجاالت
التخ�ص�صية  ،وتخ�ضع �أعمالها ملراجعة عامة بق�صد الت�أكد من حتقيق النتائج املطلوبة .
ويتطلب العمل فى وظائف هذه الدرجة بع�ض االت�صاالت اخلارجية بغر�ض متثيل الوحدة
والتحدث با�سمها واال�شرتاك فى جلان داخلية �أو خارجية ترتبط بتنفيذ �أعمال الوحدة .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلــب �شغ ــل وظائــف هـذه الدرجــة �ضـرورة توافــر �أحد امل�ؤهــالت العلميــة بالإ�ضافــة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
 دكتوراه . ماج�ستري . �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س ) �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجاتالأدنى من الدرجة " هـ" .
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الدرجـــة (هـ ) :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت التوجيه الإدارى مبهام توجيه
املوظفني وتنفيذ برامج العمل مبديرية عامة � ،أو ما فى حكمها .
ول�شاغلى وظائف هذه الدرجة معاجلة املو�ضوعات فى �ضوء اخلطط املو�ضوعة و�إ�صدار
القرارات التنفيذية .
وميار�س �شاغلو هذه الوظائف �إ�شرافا عاما فنيا و�إداريا  ،ويقومون مبراجعة الأعمال
مراجعة عامة بق�صد الت�أكد من تنفيذ اخلطط والربامج املو�ضوعة .
كما تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف العام ب�أعمال امل�ساعدة
فى تنفيذ برامج العمل وخططه فى مديرية عامة �أو ما فى حكمها .
وميار�س �شاغلو وظائف هذه الدرجة الإ�شراف العام على بع�ض �أن�شطة مديرية عامة �أو ما
فى حكمها  ،ومراجعة �أعمالها مراجعة عامة .
كذلك تنتظم هذه الدرجة وظائف من ذات امل�ستوى كوظائف امل�ست�شارين واخلرباء وما فى
م�ستواها ممن تتوافر فيهم معرفة نظرية وعلمية متخ�ص�صة وجماالت خربة فى تقدمي
الدرا�سات والبحوث الفنية فى جماالت تنفيذ الربامج املعتمدة باخلطة العامة للوحدة .
كما تنتظم هذه الدرجة وظائف تنفيذية تقوم ب�إعداد البحوث والدرا�سات فى املجاالت
التخ�ص�صية  ،وتخ�ضع �أعمالها ملراجعة عامة بق�صد الت�أكد من حتقيق النتائج املطلوبة .
ويتطلب العمل فى وظائف هذه الدرجة �إجراء بع�ض االت�صاالت اخلارجية بغر�ض متثيل
الوحدة والتحدث با�سمها واال�شرتاك فى جلان داخلية وخارجية ترتبط بتنفيذ �أعمال
الوحدة .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلــب �شغــل وظائــف هذه الدرجــة �ضـرورة توافــر �أحد امل�ؤهــالت العلمية بالإ�ضافـة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
 دكتوراه . ماج�ستري . �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س ) �أو ما يعادلها .اجلريدة الر�سمية العدد ()922
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 ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجاتالأدنى من الدرجة " الأوىل " .

الدرجــة الأولــى :

تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف العام ب�أعمال امل�ساعدة
فى تنفيذ برامج العمل وخططه فى مديرية عامة �أو ما فى حكمها .
وميار�س �شاغلو وظائف هذه الدرجة الإ�شراف العام على بع�ض �أن�شطة مديرية عامة �أو ما
فى حكمها  ،ومراجعة �أعمالها مراجعة عامة .
كما تنتظم هذه الدرجة وظائف من ذات امل�ستوى كوظائف امل�ست�شارين واخلرباء وما فى
م�ستواها ممن تتوافر فيهم معرفة نظرية وعلمية متخ�ص�صة وجماالت خربة فى تقدمي
الدرا�سات والبحوث الفنية فى جماالت تنفيذ الربامج املعتمدة باخلطة العامة للوحدة .
كذلك تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف العام بالإ�شراف
على �أعمال تخ�ص�صية بدائرة �أو ما فى م�ستواها  ،وميار�سون بالن�سبة لها �إ�شرافا مبا�شرا ،
ويقومون مبراجعة �أعمالها مراجعة تف�صيلية .
كما تنتظم هذه الدرجة وظائف تنفيذية تقوم ب�إعداد البحوث والدرا�سات فى املجاالت
التخ�ص�صية  ،وتخ�ضع �أعمالها ملراجعة عامة بق�صد الت�أكد من حتقيق النتائج املطلوبة .
ويتميز عمل �شاغلى وظائف هذه الدرجة بااللتزام بخطط حمددة �سلفا  ،كما يتطلب قدرا
من حرية الت�صرف من حيث املباد�أة �أو التعديل فى �أ�سلوب العمل وخطواته .
ول�شاغلـ ــى وظائ ــف ه ــذه الدرج ــة �إج ــراء بع ــ�ض االت�ص ــاالت اخلارجي ــة بغ ــر�ض تو�ضي ــح
�أو احل�صول على معلومات تتطلبها حاجة العمل .
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 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغــل وظائــف هذه الدرجــة �ضــرورة توافـر �أحد امل�ؤهالت العلمية بالإ�ضافة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
�أ  -بالن�سبة للوظائف التخ�ص�صية :
 دكتوراه . ماج�ستري . �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س) �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائفالدرجة الأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائفالدرجـات الأدنـى من الدرج ــة الثانيـة بالن�سبـة للمعينيــن بال�شهــادة اجلامعيـة
�أو ما يعادلها �أو املاج�ستري  ،وق�ضاء مدة فى جمال العمل ال تقل عن املدة البينية
فى وظيفة من الدرجة الثالثة بالن�سبة للمعينني بالدكتوراه .
 اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى �إحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�شرة .الدرجــة الثانيــة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف العام بالإ�شراف على
�أعمال تخ�ص�صية �أو م�ساعدة بدائرة �أو ما فى م�ستواها  ،وميار�سون بالن�سبة لها �إ�شرافا
مبا�شرا  ،ويقومون مبراجعة �أعمالها مراجعة تف�صيلية .
ول�شاغلـى وظائـف هـذه الدرجــة قــدر مــن حريــة الت�صـرف فــى تطويـر خطـوات العمــل مبــا
ال يخل بربامج التنفيذ والقواعد ال�سارية .
كما ت�شمل وظائف هذه الدرجة وظائف تنفيذية تقوم ب�إجراء البحوث والدرا�سات فى
جمال من املجاالت التخ�ص�صية  ،وكذلك الوظائف التى يقوم �شاغلوها مبمار�سة �أعمال
فنية �أو كتابية .
ويتميز عمل �شاغلى وظائف هذه الدرجة بااللتزام بخطط حمددة �سلفا  ،كما يتطلب قدرا
من حرية الت�صرف من حيث املباد�أة �أو التعديل فى �أ�سلوب العمل وخطواته .
ول�شاغلى وظائف هذه الدرجة االت�صال باجلهات اخلارجية بغر�ض احل�صول على معلومات
تفيد فى جمال العمل .
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 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجة �ضـرورة توافــر �أح ــد امل�ؤهــالت العلمية بالإ�ضافة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
�أ  -بالن�سبة للوظائف التخ�ص�صية :
 دكتوراه . ماج�ستري . �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س ) �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائفالدرجة الأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائفالدرجات الأدن ــى من الدرج ــة الثالثــة بالن�سبــة للمعينـي ــن بال�شهــادة اجلامعي ــة
�أو ما يعادله ــا �أو املاج�ستري .
 اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى �إحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�شرة .ب  -بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة :
 دبلوم بعد �شهادة التعليم العام ال تقل مدته عن �سنتني . �شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائفالدرجة الأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائفالدرجات الأدنى من الدرجة الثالثة .
 اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى �إحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�شرة .اجلريدة الر�سمية العدد ()922
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الدرجــة الثالثــة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف العام بالإ�شراف على
�أعمال تخ�ص�صية �أو م�ساعدة بدائرة �أو ما فى م�ستواها  ،وميار�سون بالن�سبة لها �إ�شرافا
مبا�شرا  ،ويقومون مبراجعة �أعمالها مراجعة تف�صيلية .
كما تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أعمال
م�ساعدة فى تنفيذ �أن�شطة تخ�ص�صية بدائرة �أو ما فى م�ستواها .
وميار�س �شاغلو هذه الوظائف الإ�شراف على بع�ض الأعمال بالدائرة �أو ما فى م�ستواها
وتتم مراجعة �أعمالهم تف�صيليا .
ول�شاغلى هذه الوظائف قدر من حرية الت�صرف فى تطوير خطوات و�إجراءات العمل مبا
ال يخل بربامج التنفيذ والقواعد ال�سارية .
كما ت�شمل وظائف هذه الدرجة وظائف تنفيذية تقوم بالبحوث والدرا�سات فى جمال
من املجاالت التخ�ص�صية  ،وكذلك وظائف تقوم ب�أعمال تنفيذية فى جمال من جماالت
الأعمال امل�ساعدة .
ول�شاغلى وظائف هذه الدرجة االت�صال باجلهات اخلارجية بغر�ض احل�صول على معلومات
فى جمال العمل .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجة �ضرورة توافـر �أحــد امل�ؤهــالت العلميــة بالإ�ضافــة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
�أ  -بالن�سبة للوظائف التخ�ص�صية :
 دكتوراه . ماج�ستري . �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س ) �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائفالدرجة الأدنى مبا�شرة بالن�سبـة للمعيني ــن بال�شهــادة اجلامعيــة �أو ما يعادلهــا
�أو املاج�ستري .
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 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجاتالأدنى من الدرجة الرابعة بالن�سبة للمعينني بال�شهادة اجلامعية �أو ما يعادلها ،
وق�ضاء مدة فى جمال العمل ال تقل عن املدة البينية فى وظيفة من وظائف الدرجة
اخلام�سة بالن�سبة للمعينني باملاج�ستري .
 اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى �إحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�شرة .ب  -بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة :
 دبلوم بعد �شهادة التعليم العام ال تقل مدته عن �سنتني . �شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجاتالأدنى من الدرجة الرابعة .
 اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى �إحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�شرة .الدرجــة الرابعــة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف العام بالإ�شراف على
�أعمال م�ساعدة بدائرة �أو ما فى م�ستواها  ،وميار�سون بالن�سبة لها �إ�شرافا عاما  ،ويقومون
مبراجعة �أعمالها مراجعة تف�صيلية .
كما تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أعمال
تخ�ص�صية �أو م�ساعدة فى تنفيذ الأن�شطة بدائرة �أو ما فى م�ستواها  ،وميار�سون بالن�سبة
لها �إ�شرافا عاما  ،ويقومون مبراجعة �أعمالها مراجعة تف�صيلية .
كما تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أعمال
الإ�شراف على ق�سـم �أو ما فى م�ستواه ميار�س �أعماال متنوعة فى املجاالت التخ�ص�صية .
وميار�س �شاغلو هذه الوظائف الإ�شراف املبا�شر على املوظفني بالق�سم �أو ما فى م�ستواه
وتتم مراجعة �أعمالهم تف�صيليا .
ول�شاغلى هذه الوظائف قدر من حرية الت�صرف فى تطوير خطوات و�إجراءات العمل مبا
ال يخل بربامج التنفيذ والقواعد ال�سارية .
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كما ت�شمل هذه الدرجة وظائف تنفيذية تقوم ب�إجراء البحوث والدرا�سات فى جمال من
املج ــاالت التخ�ص�صي ــة  ،وكذل ــك الوظائــف التى يقــوم �شاغلـوهــا مبمار�ســة �أعم ــال فني ــة
�أو كتابية تت�سم بال�سهولة والتكرار .
ويقوم �شاغلو وظائف هذه الدرجة ب�إجراء بع�ض االت�صاالت بغر�ض احل�صول على بيانات
�أو معلومات .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجـة �ضــرورة توافــر �أحــد امل�ؤهــالت العلمية بالإ�ضافة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
�أ  -بالن�سبة للوظائف التخ�ص�صية :
 ماج�ستري . �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س ) �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائفالدرجة الأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة فى جمال العمل ال تقل عن املدة البينية فى وظيفة من وظائفالدرجة ال�ساد�سة بالن�سبة للمعينني بال�شهادة اجلامعية �أو ما يعادلها .
 اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى �إحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�شرة .ب  -بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة :
 دبلوم بعد �شهادة التعليم العام ال تقل مدته عن �سنتني . �شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائفالدرجة الأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائفالدرجات الأدنى من الدرجة اخلام�سة .
 اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى �إحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�شرة .اجلريدة الر�سمية العدد ()922
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الدرجــة اخلام�سـة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أعمال م�ساعدة
فى تنفيذ الأن�شطة بدائرة �أو ما فى م�ستواها  ،وميار�سون بالن�سبة لها �إ�شرافا عاما ،
ويقومون مبراجعة �أعمالها مراجعة تف�صيلية .
كما تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أعمال
الإ�شــراف على ق�س ــم �أو مــا فى م�ستــواه ميــار�س �أعم ــاال متنوع ــة فى املج ــاالت التخ�ص�صي ــة
�أو امل�ساعدة .
وميار�س �شاغلو هذه الوظائف الإ�شراف املبا�شر على املوظفني بالق�سم �أو ما فى م�ستواه
وتتم مراجعة �أعمالهم تف�صيليا .
ول�شاغلى هذه الوظائف قدر من حرية الت�صرف فى تطوير خطوات و�إجراءات العمل مبا
ال يخل بربامج التنفيذ والقواعد ال�سارية .
كما تنتظم هذه الدرجة الوظائف التخ�ص�صية التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر
ب�إجناز عمليات تنفيذية فى جماالت الدرا�سات والبحوث وفق قوانني ولوائح و�إجراءات
حمددة .
وتخ�ضع �أعمال �شاغليها للمراجعة الدقيقة  ،وقد يتطلب العمل �إجراء ات�صاالت مع وحدات
�أخرى بغر�ض جمع معلومات �أو �إعداد بيانات .
كما ت�شمل هذه الدرجة الوظائف امل�ساعدة التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر
ب�أعمال منطية م�ساعدة .
وتتميز �أعمال هذه الدرجة بال�سهولة والتكرار وعدم التنوع  ،ويخ�ضع العمل للمراجعة
الدقيقة للت�أكد من �سالمة الإجراءات .
ول�شاغلى وظائف هذه الدرجة �إجراء االت�صاالت باجلهات اخلارجية بغر�ض احل�صول على
معلومات تفيد فى جمال العمل .
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 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلــب �شغــل وظائــف هذه الدرجــة �ضرورة توافـر �أحد امل�ؤهالت العلمية بالإ�ضافة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
�أ  -بالن�سبة للوظائف التخ�ص�صية :
 ماج�ستري . �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س ) �أو ما يعادلها . ق�ضـاء مدة بينيـة فى جمــال العمل ال تقـل عن ثالث �سنـوات فى �إحـدى وظائفالدرجة الأدنى مبا�شرة بالن�سبة للمعينني بال�شهادة اجلامعية �أو ما يعادلها .
 اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى �إحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�شرةبالن�سبة للمعينني بال�شهادة اجلامعية �أو ما يعادلها .
ب  -بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة :
 دبلوم بعد �شهادة التعليم العام ال تقل مدته عن �سنتني . �شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائفالدرجة الأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائفالدرجات الأدنى من الدرجة ال�ساد�سة بالن�سبة للمعينني ب�شهادة التعليم العام
�أو ما يعادلها  ،وق�ضاء مدة فى جمال العمل ال تقل عن املدة البينية فى وظيفة
من وظائف الدرجة ال�ساد�سة بالن�سبة للمعينني بالدبلوم .
 اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى �إحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�شرة .اجلريدة الر�سمية العدد ()922

- 185 -

الدرجــة ال�ساد�ســة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أعمال الإ�شراف
على ق�سـم �أو ما فى م�ستواه ميار�س �أعماال متنوعة فى املجاالت امل�ساعدة .
وميار�س �شاغلو هذه الوظائف الإ�شراف املبا�شر على املوظفني بالق�سم �أو ما فى م�ستواه
وتتم مراجعة �أعمالهم تف�صيليا .
ول�شاغلى هذه الوظائف قدر من حرية الت�صرف فى تطوير خطوات و�إجراءات العمل مبا
ال يخل بربامج التنفيذ والقواعد ال�سارية .
كما تنتظم هذه الدرجة وظائف تنفيذية فى �أحد املجاالت التخ�ص�صية وفق خطوات
و�إجراءات حمددة  ،وكذلك وظائف تقوم ب�أعمال تنفيذية فى جمال من جماالت الأعمال
الفنية �أو الكتابية النمطية املحددة الوا�ضحة اخلطوات .
وتتميز �أعمال هذه الدرجة بال�سهولة والتكرار وعدم التنوع  ،ويخ�ضع العمل للمراجعة
الدقيقة الكاملة .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلــب �شغــل وظائــف هــذه الدرج ــة �ضرورة توافــر �أحــد امل�ؤهــالت العلمي ــة �إ�ضافــة�إىل املطالب الأخرى وفق ما يلى :
�أ  -بالن�سبة للوظائف التخ�ص�صية :
 �شهادة جامعية ( اللي�سان�س  -البكالوريو�س ) �أو ما يعادلها .ب  -بالن�سبة للوظائف امل�ساعدة :
 دبلوم بعد �شهادة التعليم العام ال تقل مدته عن �سنتني . �شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائفالدرجة الأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة فى جمال العمل ال تقل عن املدة البينية فى وظيفة من وظائفالدرجة الثامنة بالن�سبة للمعينني ب�شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها .
 اجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة فى �إحدى وظائف الدرجة الأدنى مبا�شرة .اجلريدة الر�سمية العدد ()922
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الدرجــة ال�سابعــة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أعمال منطية
م�ساعدة فى جماالت تت�صل بالأعمال التخ�ص�صية  ،وتتميز �أعمال وظائف هذه الدرجة
بال�سهولة والتكرار وعدم التنوع .
وت ـ�ؤدى �أعمــال هـذه الدرجــة وفــق التعليمــات والإجــراءات والنظــم والقواعــد التـى تو�ضــح
خطوات تنفيذها .
ويرجع �شاغلو وظائف هذه الدرجة �إىل ر�ؤ�سائهم املبا�شرين لتلقى التعليمات فى جميع
اخلطوات .
ويخ�ضع العمل للمراجعة الدقيقة للت�أكد من �سالمة الإجراءات .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجة �ضرورة توافر ما يلى : دبلوم بعد �شهادة التعليم العام ال تقل مدته عن �سنتني . �شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة بالن�سبة للمعينني ب�شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها .
 اجتياز التدريب الذى تتيحـه الوحـدة فى �إحـدى وظائـف الدرجــة الأدنــى مبا�شـرةبالن�سبة للمعينني ب�شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها .
الدرجــة الثامنــة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها ب�أعمال منطية متنوعة فى جماالت
الأعمال امل�ساعدة حتت الإ�شراف املبا�شر  ،وتخ�ضع �أعمال هذه الوظائف للمراجعة الدقيقة .
يقـوم �شاغلــو وظائــف هــذه الدرجــة ب�أعمالهــم فــى �ض ــوء نظ ــم و�إج ــراءات حمــددة ووا�ضحــة
ال تتطلب منهم اجتهادا �أو تف�سريا .
وقــد يك ــون �شاغلوهــا م�س�ؤوليــن عــن �آالت ومعــدات وقــد يتعر�ضــون فى عملهــم لظ ــروف
�أو خماطر وظيفية .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجة �ضرورة توافر ما يلى : �شهادة التعليم العام �أو ما يعادلها .اجلريدة الر�سمية العدد ()922
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الدرجــة التا�سعــة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها مبمار�سة الإ�شراف على عدد من �شاغلى
وظائف اخلدمات املعاونة �أو احلرفية وتتابع �أعمالهم متابعة دقيقة .
وقد يكون �شاغلوها م�س�ؤولني عن �أدوات ومهمات ويتعر�ضون لبع�ض ظروف �أو خماطر
وظيفية .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجة �ضرورة توافر ما يلى : الإملام بالقراءة والكتابة . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن �أربع �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجاتالأدنى من الدرجة العا�شرة .
الدرجــة العا�شـرة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أداء �أعمال من
طبيعة حرفية وخدمية مبهارة مب�ستوى متو�سط .
ويحتاج �شاغلو وظائف هذه الدرجة �إىل ا�ستخدام بع�ض الأدوات .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجة �ضرورة توافر ما يلى : الإملام بالقراءة والكتابة . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجاتالأدنى من الدرجة احلادية ع�شرة .
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الدرجة احلادية ع�شرة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أداء �أعمال من
طبيعة حرفية وخدمية مبهارة ملحوظة .
ويحتاج �شاغلو وظائف هذه الدرجة �إىل ا�ستخدام بع�ض الأدوات .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجة �ضرورة توافر ما يلى : الإملام بالقراءة والكتابة . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة .
 ق�ضاء مدة كلية فى جمال العمل ال تقل عن جمموع املدد البينية فى وظائف الدرجاتالأدنى من الدرجة الثانية ع�شرة بالن�سبة للمعينني فى وظائف اخلدمات املعاونة ،
وق�ضاء مدة فى جمال العمل ال تقل عن املدة البينية فى وظيفة من وظائف الدرجة
الثالثة ع�شرة بالن�سبة للمعينني فى الوظائف احلرفية .
الدرجة الثانية ع�شرة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أداء �أعمال من
طبيعة حرفية وخدمية مبهارة ب�سيطة .
ويحتاج �شاغلو وظائف هذه الدرجة �إىل ا�ستخدام بع�ض الأدوات .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجة �ضرورة توافر ما يلى : الإملام بالقراءة والكتابة . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة .
اجلريدة الر�سمية العدد ()922

- 189 -

 ق�ضاء مدة فى جمال العمل ال تقل عن املدة البينية فى وظيفة من وظائف الدرجةالرابعة ع�شرة بالن�سبة للمعينني فى وظائف اخلدمات املعاونة .
الدرجة الثالثة ع�شرة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أداء �أعمال من
طبيعة حرفية وخدمية تتطلب قدرا من املجهود البدنى فوق العادى .
ويحتاج �شاغلو وظائف هذه الدرجة �إىل ا�ستخدام بع�ض الأدوات .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجة �ضرورة توافر ما يلى : الإملام بالقراءة والكتابة . ق�ضاء مدة بينية فى جمال العمل ال تقل عن ثالث �سنوات فى �إحدى وظائف الدرجةالأدنى مبا�شرة بالن�سبة للمعينني فى وظائف اخلدمات املعاونة .
 اجتياز االختبار املقرر الذى يك�شف عن خربة فى جمال العمل بالن�سبة ل�شغل الوظائفاحلرفية .
الدرجة الرابعة ع�شرة :
تنتظم هذه الدرجة الوظائف التى يقوم �شاغلوها حتت الإ�شراف املبا�شر ب�أداء �أعمال من
طبيعة خدمية تتطلب قدرا من املجهود البدنى العادى .
ويحتاج �شاغلو وظائف هذه الدرجة �إىل ا�ستخدام بع�ض الأدوات .
 احلد الأدنى من مطالب الت�أهيل الالزمة ل�شغل وظائف هذه الدرجة : يتطلب �شغل وظائف هذه الدرجة الإملام بالقراءة والكتابة .اجلريدة الر�سمية العدد ()922
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ت�سكني املوظفني على الوظائف املعتمدة
 -1يتم ت�سكني موظفى الوحدة على الوظائف املعتمدة بعد �صدور قرار رئي�س الوحدة
باعتمــاد نظام ت�صنيف وترتيب الوظائـف بعـد موافقـة وزارة اخلدمـة املدنيــة مـع
مراعاة ما يلى :
�أ  -ي�سك ــن املوظف ــون فى الوظائ ــف والدرج ــات الت ــى ي�شغلونه ـ ــا فـى تاريـ ــخ �إج ـ ــراء
الت�سكــني وا�ستثناء من ذلك ي�س ــكن �شاغل ــو ال ــوظائف الإ�شرافيــة ووظائف اخلبــراء
وامل�ست�شــارين والوالة ونوابهم على الدرجات املحددة لبداية التدرج الوظيف ــى
لوظائفهــم �إذا كانت درجاتهـم �أقـل من درجـات الوظائــف ال ــواردة بجـدول وظائف
الوحـدة املعد وفقا جلدول امل�ستويات النمطية للوظائف الوارد بالنظام  ،وذلك بقرار
من رئي�س الوحـدة بعـد موافقة وزارة اخلدمة املدنية .
ب  -ال يرتتب على عملية الت�سكني تغيري �سواء فى م�ستوى الوظيفــة التـى ي�شغلهـا
املوظف �أو املجموعة النوعية (الفئات) امللحق بها هذه الوظائف .
ج  -ي�سكن املوظفون الذين نقلوا طبقا للمادة ( )152من قانــون اخلدمــة املدنيــة وامللحق
رقم ( )2املرافق له �إىل الدرجـات ( العا�شرة واحلادية ع�شرة والثانية ع�شـرة والثالث ــة
ع�شــرة ) وكانـوا ي�شغلـون الدرجـات الثامنــة �أو ال�سابعــة �أو ال�ساد�سة �أو اخلام�سـة مـن
احللقة الثانية ب�إحدى الوظائف التى عودلت بوظائف املجموعــة النوعيــة للوظائـف
امل�ساعــدة علـى وظائـف هذه املجموعــة و�إن اختلفت درجات تقييمها من الدرجات
التى نقلوا �إليها .
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 -2جلان الت�سكني :
يتم ت�شكيل جلنة ت�سكني املوظفني بكل وحدة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل ب�شرط
�أال تقل وظيفة رئي�س اللجنة عن مدير عام  ،ويحدد القرار مقررا للجنة من بني
�أع�ضائها وي�شرتط �أن يكون من بني �أع�ضاء اللجنة ممثلون من الدوائر القانونية
ومن �ش�ؤون املوظفني .
 -3التظلمات :
يكون التظلم من القرار ال�صادر بالت�سكني خالل �ستيـن يوما من تاريخ علم املوظف
به مبوجب �إخطار ر�سمى مكتوب وتخت�ص بالبت فى التظلمات جلنة ت�شكل بكل وحدة
من عدد فردى ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء ب�شرط �أال تقل وظيفة رئي�س اللجنة عن وكيل
وزارة ويحدد القرار مقررا للجنة من بني �أع�ضائها وي�شرتط �أن يكون من بني �أع�ضاء
اللجنة ممثلون من الدوائر القانونية ومن �ش�ؤون املوظفني .
وفى جميع الأحوال ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جلنتى الت�سكني والتظلمات .
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