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أنشئ المجلس طبقا للمادة ۹۰ من المرسوم السلطاني رقم ۲۰۰٤/۷۸أنشئ المجلس طبقا للمادة ۹۰ من المرسوم السلطاني رقم ۷۸/۲۰۰٤

إرشادات في
متطلبات التسجیل لمقاولي
شركات توزیع الكھرباء

للجھد األقل من ۱۳۲ ك.ف
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۱
إستالم الطلب

۲
تقییم الطلب

قسم إعتماد المقاولیین /
قسم األمن والسالمة البیئیة

۳
توصیة

(لجنة إعتماد المقاولیین)

٤
قــــرار

مجلس مراجعة
قواعد التوزیع

٤
الرسوم

٦
تسلیم شھادات

التسجیل

جمیع الطلبات المرفوضة یتم تسلیمھا للمقاول الكھربائي مع    •
إرفاق سبب الرفض.  

یحق للمجلس سحب أو تعلیق التسجیل في حال تبین إخالل    •
المقاول بأي من شروط الترخیص أو عدم إستیفاءه    

إلشتراطات الدرجة المسجل بھا.  
رخصة التسجیل صالحة لمدة ۳ سنوات من تاریخ اإلصدار,    •

وعلى المقاول المباشرة بتجدید الرخصة قبل ٦ أشھر من تاریخ    
اإلنتھاء.  

إجراءات إعتماد طلبات المقاولین واإلستشاریین الكھربائیین: 

تمت التوصیة بالموافقة عیلھ

مستوفي
شروط التسجیل

الدورات التدریبیة لضابط األمن والسالمة البیئیة:

دورات الصحة والسالمة والبیئة:

عامل مساعد  

اآل



درجات التسجیل في المجلس:
یتضمن نظام التسجیل في المجلس من خمس درجات : أ – ب – ج – د – ھـ. كما یخول للمقاول 

المسجل في الدرجات األعلى القیام بأعمال الدرجات األقل منھ.
یسمح فقط بالتسجیل في الدرجة (ج) ك أعلى درجة في التسجیل ألول مره في المجلس؛ إال إذا 

تمت الموافقة على التقدیم في درجة أعلى حسب موافقة المجلس لما یھم مصلحة العمل.

الرقم   الدرجة                                الصالحیات

أعمال جھد ۳۳ ك. ف  وما فوق (<۱۳۲ ك. ف) و محطات ۱۱/۳۳ ك. ف. أ   ۱
أعمال الخطوط الھوائیة والكابالت لجھد ۳۳ ك.ف، ۳۳/۱۱ ك.ف المحطات ب   ۲

الخارجیة حتى ٦ م.ف.أ بدون قاطع. توصیل النھایات الداخلیة لجھد ۳۳/۱۱ ك.ف.   
أعمال الخطوط الھوائیة و الكابالت األرضیة جھد ٤۱٥ ك.ف ، أعمال الخطوط   ج   ۳

الھوائیة وكابالت التمدیدات األرضیة  جھد ۱۱ ك.ف، أعمال توزیع محطات   
جھد  ۱۱ ك.ف / ٤۱٥ ف، توصیل النھایات الداخلیة لجھد ۱۱ ك.ف.    

توصیالت كابالت الجھد المنخفض األرضي و الخطوط الھوائیة جھد ٤۱٥ ف، د   ٤
التوصیالت الداخلیة للبنایات التي تزید عدد طوابقھا عن طابقان.   

التوصیالت الداخلیة للبنایات التي ال تتعدى الطابقین. ھـ   ٥
أعمال تركیب وتوصیل خالیا الطاقة الشمسیة  ش   ٦

نسخة معتمدة من الشھادة الجامعیة

 
نسخة معتمدة من الشھادة الجامعیة 

رخصة مھندس حمایة الصادرة من
المجلس 

رخصة مھندس إختبار الصادرة من
المجلس

نسخة معتمدة من الشھادة الجامعیة

نسخة من شھادة الثانویة العامة أو
شھادة فنیة

•  رخصة كھربائي. 

•  نسخة من المؤھالت المطلوبة.

نسخة من شھادة لحام كابالت من                 ( Raychem) مع شھادة الثانویة العامة.

نسخة من شھادة الثانویة العامة مع
الشھادة الفنیة.

نسخة من شھادة الثانویة العامة مع
الشھادة الفنیة.

نسخة من الشھادات.

نسخة معتمدة من المؤھالت
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شھادة جامعیة في ھندسة الكھرباء

شھادة جامعیة في ھندسة الكھرباء /
۳ سنوات دبلوم في الھندسة الكھربائیة 

باكالوریوس في ھندسة الكھرباء  

باكالوریوس في ھندسة الكھرباء /
دبلوم في ھندسة الكھرباء

۳ سنوات دبلوم في الھندسة الكھربائیة

شھادة الثانویة العامة أو شھادة فنیة

 
•  للعمانیین: شھادة الثانویة العامة أو ٦

  أشھر تدریب مھني في الكھرباء

• الوافدین: ٦ أشھر تدریب مھني في
  الكھرباء   

(Raychem ) شھادة لحام كابالت من
مع شھادة الثانویة العامة  أو شھادة فنیة

في الكھرباء 

شھادة الثانویة العامة مع شھادة فنیة في
نفس المجال.

شھادة الثانویة العامة مع شھادة فنیة في
نفس المجال.

 
یجب أن یقرأ ویكتب

دبلوم في األمن والسالمة البیئیة ام ما
یعادلھا 

۷ سنوات

۷/٥ سنوات

٥ سنوات

۷/٥ سنوات

٥ سنوات

٦ سنوات

للعمانین:  •
الیوجد

للوافدین:  •
۳ سنوات

٥ سنوات

٥ سنوات

٥ سنوات

سنتان

سنتان

مھندس
كھربائي

مھندس موقع

مھندس حمایة

مھندس إختبار
وتشغیل

 
مشرف عمال

ممدد خطوط

كھربائي

لحام كابالت

 
رسام كھربائي

مساح كھربائي

مساعد عمال
 

ضابط  أمن
وصحة وسالمة

شروط العمال الفنیین للدرجة ” أ “:

أ

المرفقات الرقم المھنة        الدرجة      عدد                  المؤھالت                   سنوات الخبرة 

شروط العمال الفنیین للدرجة ” ب “:

شروط العمال الفنیین للدرجة ” ج “:

المرفقات الرقم المھنة        الدرجة      عدد                  المؤھالت                   سنوات الخبرة 

المرفقات الرقم المھنة        الدرجة      عدد                  المؤھالت                   سنوات الخبرة 

نسخة معتمدة من الشھادة الجامعیة

 
نسخة معتمدة من الشھادة الجامعیة

 
رخصة مھندس إختبار الصادرة من

المجلس

نسخة معتمدة من الشھادة الجامعیة

نسخة من شھادة الثانویة العامة أو
شھادة فنیة

•  رخصة كھربائي.

 
•  نسخة من المؤھالت المطلوبة.

نسخة من شھادة لحام كابالت من
(Raychem) مع شھادة الثانویة

العامة.

نسخة من شھادة الثانویة العامة مع
الشھادة الفنیة.

نسخة من شھادة الثانویة العامة مع
الشھادة الفنیة.

نسخة من الشھادات.

نسخة معتمدة من المؤھالت
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شھادة جامعیة في ھندسة الكھرباء

شھادة جامعیة في ھندسة الكھرباء /
۳ سنوات دبلوم في الھندسة الكھربائیة 

باكالوریوس في ھندسة الكھرباء /
دبلوم في ھندسة الكھرباء

۳ سنوات دبلوم في الھندسة
الكھربائیة

شھادة الثانویة العامة أو شھادة فنیة

 
•  للعمانیین: شھادة الثانویة العامة أو
  ٦ أشھر تدریب مھني في الكھرباء

•  الوافدین: ٦ أشھر تدریب مھني في
  الكھرباء   

(Raychem)شھادة لحام كابالت من
مع شھادة الثانویة العامة أو شھادة فنیة

في الكھرباء.

شھادة الثانویة العامة مع شھادة فنیة
في نفس المجال.

شھادة الثانویة العامة مع شھادة فنیة
في نفس المجال.

 
یجب أن یقرأ ویكتب

دبلوم في األمن والسالمة البیئیة ام ما
یعادلھا 

۷ سنوات

۷/٥ سنوات

۷/٥ سنوات

٥ سنوات

٦ سنوات

للعمانین:  •
الیوجد

للوافدین:  •
۳ سنوات

٥ سنوات

٥ سنوات

٥ سنوات

سنتان

سنتان 

ب

ج

مھندس
كھربائي

مھندس موقع

مھندس إختبار،
وتشغیل 

مشرف عمال

ممدد خطوط

كھربائي

 
لحام كابالت

 
رسام كھربائي

مساح كھربائي

عامل مساعد

ضابط أمن
وصحة وسالمة

نسخة معتمدة من الشھادة الجامعیة

 
نسخة معتمدة من الشھادة الجامعیة

نسخة من شھادة الثانویة العامة أو
شھادة فنیة

• رخصة كھربائي. 

• نسخة من المؤھالت المطلوبة.

نسخة من شھادة لحام كابالت من
( Raychem) مع شھادة الثانویة
العامة أو شھادة فنیة في الكھرباء.

نسخة من الشھادات.
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باكالوریوس في ھندسة الكھرباء /
دبلوم في ھندسة الكھرباء

۳ سنوات دبلوم في الھندسة
الكھربائیة

شھادة الثانویة العامة أو شھادة فنیة

•   للعمانیین: شھادة الثانویة العامة  أو 
  ٦ أشھر تدریب مھني في الكھرباء

•   الوافدین: ٦ أشھر تدریب مھني في
   الكھرباء  

شھادة لحام كابالت من
(Raychem) مع شھادة الثانویة
العامة أو شھادة فنیة في الكھرباء..

یجب أن یقرأ ویكتب

٥/۳ سنوات

٥ سنوات

٤ سنوات

للعمانین:  •
الیوجد

للوافدین:  •
۳ سنوات

٥ سنوات

سنتان

مھندس
كھربائي

مشرف عمال

ممدد خطوط

كھربائي

لحام كابالت

 
عامل مساعد 

المستندات المطلوبة:
أوراق السجل التجاري.  o

شھادة غرفة تجارة وصناعة عمان.  o

شھادة المخولین بالتوقیع.  o

قائمة العمانیین المسجیلن في الشركة الصادرة من التأمینات اإلجتماعیة.  o

قائمة بالعمالة الوافدة الصادرة من وزارة القوى العاملة.  o

شھادة نسبة التعمین.  o

الترخیص البلدي.  o

الشھادة الضریبیة.  o

نسخة من بولیصة التأمین على الموظفین.   o

نسخة من ملكیة المركبة.  o

الرســـــــــوم:

رسوم إصدار بطاقات المجلس للعمال الفنیین لایر واحد للبطاقة.

المرفقات الرقم المھنة        الدرجة      عدد                  المؤھالت                   سنوات الخبرة 

المرفقات الرقم المھنة        الدرجة      عدد                  المؤھالت                   سنوات الخبرة 

مشرف

ممدد خطوط

كھربائي د

ھـ

۳ سنوات دبلوم في الھندسة الكھربائیة

شھادة الثانویة العامة أو شھادة فنیة

 
• للعمانیین: شھادة الثانویة العامة

أو ٦ أشھر تدریب مھني في الكھرباء

• الوافدین: ٦ أشھر تدریب مھني
في الكھرباء   

۳ سنوات

٤ سنوات

• للعمانین:
الیوجد

• للوافدین:
۳ سنوات

نسخة معتمدة من الشھادة الجامعیة

نسخة من شھادة الثانویة العامة
أو شھادة فنیة

• رخصة كھربائي.

 
• نسخة من المؤھالت المطلوبة.
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كھربائي

عامل مساعد  

• للعمانیین: شھادة الثانویة العامة
أو ٦ أشھر تدریب مھني في الكھرباء

• الوافدین: ٦ أشھر تدریب مھني
في الكھرباء

 
یجب أن یقراء ویكتب  

• للعمانین:
الیوجد

• للوافدین:
۳ سنوات

سنتان

• رخصة كھربائي.

 
• نسخة من المؤھالت المطلوبة.

نسخة من الشھادات.
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شروط العمال الفنیین للدرجة ” د “:

شروط العمال الفنیین للدرجة ” ھـ “:


