اختصاصات المديرية العامة للمياه والدوائر التابعة لها
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972

اختصاصات المديرية العامة للمياه
 المشاركة في تخطيط السياسات العامة في مجال المياه بمحافظة ظفار ووضعمقترحات مشروعات التنمية بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على تنفيذها
بعد اعتمادها.
 إدارة مرفق المياه بمحافظة ظفار. إعداد مقترحات الموازنة السنوية للمديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة. التنسيق مع الجهة المختصة في تدريب وتأهيل موظفي المديرية بغرض زيادةكفاءتهم وقدراتهم الوظيفية.
 إعداد التقارير واإلحصاءات والدراسات الخاصة بمجاالت العمل في المديرية. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

972

اختصاصات
قسم التنسيق والمتابعة
بالمديرية العامة للمياه
 استقبال جميع المراسالت الواردة لمكتب المدير العام وعرضها عليه للتوجيهوتسليم ما أحيل للدوائر المختلفة إلجراء الالزم نحوها.
 إعداد المراسالت الصادرة وتوقيعها من المدير العام وتصديرها لجهاتاالختصاص ومتابعة ما يتم بشأنها.
 ترتيب وتنظيم اجتماعات المدير العام وإجراء االتصاالت الالزمة بشأنها. تنظيم حفظ الملفات بشكل يساعد على استرجاع المعلومات بسهولة ويسر. القيام بأعمال الطباعة النسخ الالزمة بمكتب المدير العام . متابعة الموضوعات والمذكرات والتقارير والمحاضر وغيرها لدى دوائر وأقسامالمديرية.
 إعداد التقارير الدورية عن المتابعة وتقييم األداء واقتراح الحلول المناسبة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

979

اختصاصات
قسم البريد والوثائق (نمطي)
بالمديريـــة العامـــة للميـــاه
 تسجيل البريد الصادر والبريد الوارد بالجهة المعنية وفقا للتسلسل العددي والزمنيمع األخذ بعين االعتبار لنظام تصنيف الوثائق المعتمد لدى الجهة.
 تسليم أصول البريد الوارد إلى التقسيمات المعنية بالجهة وحفظ نسخ منه. توجيه البريد الصادر إلى الجهات المعنية وحفظ نسخ منه وإرجاع نسخ للجهةالمنشئة.
 المساهمة في إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بددارة الوثائق وخاصة منها نظمتصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها ومساعدة الموظفين وتدريبهم على استخدام
هذه األدوات.
 إسداء المعونة الفنية إلى تقسيمات الجهة المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جاريةاالستعمال إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة.
 إدارة الوثائق الوسيطة وحفظها وتنظيم اإلطالع عليها من قبل الجهة المعنية. فرز الوثائق الوسيطة التي استوفت مدة الحفظ ثم ترحيلها أوإتالفها وذلك بالتنسيقمع دائرة الوثائق .
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

972

اختصاصات دائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديريــــة العامـــــة للميـــــاه
 العمل على توفير وتقديم الخدمات واالحتياجات اإلدارية لجميع دوائر المديريةوفقا ً للنظم والقواعد المقررة.
 القيام بجميع أعمال الشؤون المالية الخاصة بالمديرية ،وفقا ً للقانون المالي والئحتهالتنفيذية بالتنسيق مع الدوائر المالية بالمكتب.
 القيام بجميع أعمال شؤون الموظفين الخاصة بالمديرية ،وفقا ً لقانون الخدمة المدنيةوالئحته التنفيذية بالتنسيق مع دائرة شؤون الموظفين.
 التنسيق مع الجهة المختصة في تدريب وتأهيل موظفي المديرية بغرض زيادةكفاءتهم وقدراتهم الوظيفية.
 القيام بجميع األعمال الخاصة بشراء احتياجات المديرية حسب القواعد المقررلذلك.
 التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بتقنية المعلومات. التنسيق مع الدوائر األخرى في المديرية في كل ما يتعلق بسير األعمال اإلداريةوالمالية.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

972

اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديريــــة العامــــــة للميــــــاه
 القيام بجميع األعمال اإلدارية المتعلقة بالدائرة. العمل على تنسيق وتوفير خدمات النقل الخاصة بترحيل الموظفين. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية لدوائر المديرية. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بدوائر المديرية. القيام بدعداد القرارات والتعاميم واألوامر المكتبية الداخلية لدوائر المديرية وفقا ًللتوجيه.
 متابعة ومراقبة استعمال اآلالت واألجهزة الموجودة بالمديرية وعملية تنفيذ برنامجصيانتها .
 العمل على توفير خدمة االتصاالت بالمديرية. اإلشراف على السائقين والفراشين والمراسلين وتوزيع مهامهم. استالم الصحف والمجالت اليومية وتوزيعها على الدوائر بالمديرية. إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

972

اختصاصات
قسم الشؤون المالية
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة للمياه
-

-

إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية بالتنسيق مع دائرة الموازنة واإليرادات
بالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
متابعة تنفيذ موازنة المديرية بعد اعتمادها.
فتح وإمساك السجالت والبطاقات واستخدام النماذج المالية المحددة وفقا للنظام
المالي.
الصرف من السلفة المستديمة والسلف المؤقتة بالتنسيق مع دائرة الشؤون المالية
بالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
صرف الرواتب واالستحقاقات وااللتزامات األخرى بعد اعتمادها من دائرة
الشؤون المالية بالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
استالم الشيكات الواردة من المديرية العامة للمالية واتخاذ الالزم بشأنها.
القيام بعهد السجالت والكشوفات المالية المرتبطة بالموازنة.
مراقبة الصرف من بنود الموازنة واالرتباط بالمبالغ المصروفة من هذه البنود
واقتراح إجراء المناقالت من بند إلي آخر التنسيق مع دائرة الموازنة واإليرادات
بالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
تنظيم وحفظ السجالت المالية.
إعداد مسودة للحساب الختامي لنهاية السنة المالية ورفعه لدائرة الشؤون المالية.
القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاق
اختصاصاته.
976

اختصاصات
قسم شؤون الموظفين
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديريــــــة العامـــــــة للميـــــاه
 تطبيق قوانين ولوائح الخدمة المدنية في معالجة شؤون موظفي المديرية. القيام بالمعامالت الخاصة فيما يتعلق بشؤون الموظفين بالمديرية ومتابعتها معدائرة شؤون الموظفين.
 إعداد التقارير الخاصة بسير أعمال شؤون الموظفين بالمديرية. القيام بأعمال التصنيفات المتعلقة بتقارير األداء الوظيفي بالمديرية. اإلشراف على طلبات اإلجازات وإشعارات العودة لموظفي المديرية. المشاركة في االختبارات والمقابالت الشخصية للمواطنين المتقدمين للعملبالمديرية.
 حفظ الملفات الشخصية لموظفي المديرية. القيام بدعداد تقارير عن سير العمل في القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

977

اختصاصات
قسم التدريب
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديريــــة العامــــــة للميــــــاه
 المشاركة في وضع خطط التدريب لموظفي المديرية بالتنسيق مع دائرة تنميةالموارد البشرية.
 تدريب الموظف المرشح في مجال العمل المختص بوظيفته بالمديرية. التنسيق مع األقسام األخرى بالمديرية فيما يتعلق بتدريب موظفي المديرية. تقديم التقارير المختلفة عن التدريب والدورات وتحديد نوعية التدريب التيتحتاجها المديرية.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

972

اختصاصات
قسم اإليرادات
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديريــــــة العامــــــة للميــــــاه
 استالم النقدية والشيكات من المواطنين والمؤسسات والشركات والدوائر الحكوميةبموجب الفواتير الصادرة من الجهة المختصة.
 استالم النقدية والشيكات بموجب أذون التوريد الصادرة من الدوائر واألقسامالمختلفة.
 توريد كافة المتحصالت حساب المديرية العامة للمياه في البنك وفقا َ للنظام الماليالمتبع.
 التحقق من مطابقة المبالغ النقدية والشيكات للفواتير وأذون التوريد. التقيد بتسجيل هذه المبالغ حسب البنود والموارد بموازنة الدائرة المختصة وذلكلجميع إيصالت االستالم الصادرة منه.
 التسجيل يوميا ً في السجالت الخاصة بالخزائن والتوقيع بما يفيد بمطابقة األرصدةالنقدية لهذه السجالت.
 القيام بتسليم كشوفات المتحصالت بعد مراجعتها واعتماده من دائرة التدقيقالداخلي بالمكتب .
 استخراج كشوف حساب المديرية من البنك بصورة دورية ومطابقة حساب البنكمع السجالت الداخلية في القسم .
972

 حصر المبالغ النقدية والشيكات حسب البنود وإعداد شيك إلى المديرية العامةللمالية بصاللة وفقا للنظام المالي المتبع .
 إعداد سندات استالم متحصالت بقيمة المبالغ النقدية وشيكات حسب البنود وإدخالالبيانات في النظام المالي .
 متابعة السندات الحكومية مثل سندات القيد – سندات التسوية واالستالم والتأكد مناعتمادها في النظام المالي .
 عمل مطابقات الربع سنوي والسنوية . متابعة الشركة المتعاقد معها لتحصيل رسوم استهالك المياه . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

922

اختصاصات
قسم المشتريات
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديريــــــة العامــــــة للميـــــاه
 شراء جميع متطلبات المديرية وفق القوانين والنظم السارية. إرسال عروض األسعار للشركات المتخصصة في بيع قطع الغيار والوقودوالمواد المتنوعة لمعدات وآليات المياه.
 إصدار أوامر الشراء للشركات والمؤسسات التي اعتمدت عروضها. االتصال ببعض الشركات األجنبية خارج السلطنة للحصول على بعض األسعارللمواد الغير متوفرة بالسلطنة.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

922

اختصاصات
قسم المراجعة والمصروفات
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة للمياه
 رصد اعتمادات الموازنات الخاصة بالمديرية ومراقبة الصرف عليها. إجراء المطابقات الشهرية مع كشوف الحاسب اآللي ورفع تقارير بها لمديرالدائرة.
 التدقيق على سندات الصرف التي ترد من الدائرة قبل تخزينها بجهاز الحاسباآللي لصرف قيمتها.
 التدقيق على أوامر الشراء وإخضاعها للوائح المنظمة للمشتريات الحكومية. التنسيق مع األقسام المختلفة في شأن المصروفات المقررة على اعتماداتالموازنة وأرصدة االعتمادات.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

929

إختصاصــــــــات
قســــــــم تقنيــــــــة المعلومــــــــات
بدائـــرة الشــــؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة للمياه
 االهتمام والعناية بشبكة الحاسب اآللي في المديرية ومراقبتها واإلشراف عليهاوالتأكد من سالمتها وخلوها من أية أعطال.
 اإلشراف المباشر على أجهزة الحاسب اآللي وطابعات الرسائل باإلضافة إلىالقيام بعملية التركيب والبرمجة وتحميل البرامج المطلوب العمل عليها
بالمديرية.
 متابعة األعطال الواردة الحدوث في األجهزة والطابعات والبرامج بصفة يوميةوالعمل على صيانتها والتأكد من سالمتها وصالحيتها للعمل.
 اإلشراف على البدالة والهواتف والفاكسات وكل ما يتعلق بها. اإلشراف على ماكينات تصوير الرسائل وصيانتها. توفير قطع الغيار واألحبار لكافة األجهزة المذكورة وتركيبها. رفع التقارير واإلحصاءات الدورية عن حالة األجهزة إلى مدير الدائرة. متابعة القرارات والتعاميم الصادرة من اإلدارة الرئيسية في كل ما يتعلقبأجهزة الحاسب اآللي ويخص القسم وااللتزام بها.
 التنسيق المسبق والدائم مع دائرة تقنية المعلومات والتعاون معها في هذاالمجال.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
922

اختصاصات دائرة مشاريع المياه
بالمديرية العامة للمياه
 المشاركة في التخطيط لمشروعات المياه واإلشراف على تنفيذها بالتنسيق معالجهات المختصة.
 متابعة تشغيل مشروعات المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة. إعداد الدراسات الفنية لمصادر المياه بمحافظة ظفار بالتنسيق مع الجهاتالمختصة.
 تحديد مواقع حفر اآلبار ومتابعة تنفيذها. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير آبار المياه. تحديد المواصفات الفنية لمشروعات المياه ،ومتابعة اتخاذ إجراءات طرحالعطاءات الخاصة بها من قبل جهات االختصاص.
 التأكد من مطابقة األعمال التي يتم تنفيذها للمواصفات الفنية وللشروط المتعاقدعليها.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

922

اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية
بدائـــرة مشاريــع الميــاه
بالمديريــــة العامـــة للميــاه
 القيام بجميع األعمال اإلدارية المتعلقة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بدعداد األوامر المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

922

اختصاصات
قسم دراسات مشاريع المياه
بدائرة مشاريع المياه
بالمديرية العامة للمياه
 إعداد وتقييم الدراسات الهيدروجيولوجية لموارد المياه وتحليل مشاكلها مع وضعالحلول المناسبة لها.
 القيام بدراسة خصائص التكوينات الجيولوجية بالمحافظة وذلك بقصد استغالل المياه. الدراسات الميدانية لتحديد المواقع الصالحة لحفر اآلبار مع توضيح البدائلوالخيارات ووضع المواصفات الفنية لحفر اآلبار.
 المتابعة واإلشراف على حفر اآلبار والتأكد من المواصفات الفنية المتفق عليها فيالعقود مع رفع التقارير الدورية عن مدى تقدم الحفر متضمنة مشاكل الحفر إن
وجدت وطرق حلها.
 رفع التقارير الفنية بعد نهاية عقد حفر اآلبار. اإلشراف على نتائج التحاليل الكيميائية للمياه وتدقيق نتائجها لمعرفة مدى صالحيتها. القيام باإلشراف فنيا ً على صيانة اآلبار ومتابعة نتائجها بالتنسيق مع الدوائر المعنية. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

926

اختصاصات
قسم الشؤون الهندسية
بدائـــرة مشاريــع الميـاه
بالمديريـــة العامـــة للميــاه
 تحديد مشروعات الخطط التنموية المتعلقة بالمياه على ضوء التطورات السكانيةوالعمرانية بالتنسيق مع الدوائر بالمديرية.
 إعداد الدراسات األولية للمشاريع المتقرحة متضمنة الموقع والتكلفة الرأسماليةوتقديرات تكاليف التشغيل والصيانة.
 وضع أولويات التنفيذ لمشاريع المياه المعتمدة. إعداد التصاميم الفنية للمشروعات ألعمال المدنية والكهروميكانيكية مع الرسوماتالتوضيحية.
 إعداد مستندات المناقصات الخاصة بالمديرية العامة للمياه. القيام بتحليل عروض المناقصات ورفع تقارير التحليل مع التوصيات. اإلشراف على تنفيذ مشروعات إمدادات المياه. القيام بدجراءات تسليم المشاريع المنفذة للدوائر المختصة بالتشغيل والصيانة. متابعة تشغيل مشروعات المياه الجديدة خالل فترات الصيانة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
-

927

اختصاصات
قسم متابعة المشروعات
بدائـــرة مشاريـــع الميـــاه
بالمديريـــة العامــــة للميـــاه
 متابعة وثائق ومستندات المشروعات. متابعة تنفيذ وثائق العقود و المستندات الخاصة بالمشروعات. القيام بأعمال المحاسبة والصرف المالي للموازنة اإلنمائية الخاصة بالمشروعات. إعداد تقارير شهرية وربع سنوية عن مستوى اإلنجاز في تنفيذ المشروعات. القيام بأعمال المخاطبات الداخلية والخارجية الخاصة بالمشروعات. إعداد تقارير سنوية عن موقف (المنصرف) من االعتمادات المالية للمشروعاتالجديدة والمستمرة.
 إعداد التقاريرعن إنجازات المشروعات للجانب اإلعالمي أو ألية أغراض أخرى. المساهمة في إعداد الموازنة اإلنمائية للمشروعات خالل الخطط التنموية الجديدة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

922

اختصاصات دائرة صيانة منشآت المياه
بالمديرية العامة للمياه
 تحديد ورفع االحتياجات الالزمة ألعمال الصيانة. القيام بصيانة اآلبار وملحقاتها. القيام بصيانة آليات ومعدات المياه. توفير قطع الغيار الالزمة. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن أعمال الصيانة السنوية في نطاقاختصاصات الدائرة.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

922

اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية
بدائرة صيانة منشآت المياه
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بجميع األعمال اإلدارية المتعلقة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بدعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا ً للتوجيه. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا ً لمتطلبات العملبالدائرة.
 تسجيل الشركات والمؤسسات الراغبة في تنفيذ المشاريع التي تقوم بتنفيذهاالمديرية العامة للمياه في سجل خاص بها .
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

922

اختصاصات
قسم الصيانة
بدائرة صيانة منشآت المياه
بالمديريـــة العامـــة للميــــاه
 إجراء أعمال الصيانة لآلبار بمختلف أنواعها وإعادة تأهيل آبار المياه على عموممناطق الجبل والنجد والسهل وإصالح أية أعطال طارئة ألطقم الضخ بها.
 إجراء أعمال الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية القائمة في مواقع اآلبار. إنجاز اإلصالحات الموقعية لألعطال في المولدات ولوحات التشغيل الكهربائية. وضع برامج آلية التشغيل اآلمن لآلبار. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

922

اختصاصات
قسم الورش
بدائرة صيانة منشآت المياه
بالمديريـــة العامــــة للميــــاه
 القيام بعمليات الصيانة واإلصالح للمضخات والمحركات الغاطسة. القيام بجميع األعمال الكهربائية وصيانة وإصالح المعدات الكهربائية بالنجدومولدات المكتب ومولدات مركز التحكم بحقل آبار صاللة .
 القيام بصيانة وإصالح المعدات الالسلكية الخاصة بشبكة االتصاالت. القيام بكافة أعمال اللحام المطلوبة. صيانة وإصالح نظام التشغيل اآللى (التلمترى) بحقل آبار خزان السعادة وخزانصاللة وصيانة وإصالح حقل الكلور بخزانات دربات وطاقة والسعادة وصاللة .
 فحص عدادات المياه والقيام بأعمال الصيانة واإلصالح الالزمة لها. إعداد التقارير الفنية الالزمة حول أعمال الورش. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

929

اختصاصات
قسم المخازن
بدائرة صيانة منشآت المياه
بالمديريـــة العامـــة للميـــاه
 استالم المواد من الشركات الموردة ومطابقتها مع أوامر الشراء وتقييدها وعملأذونات اإلضافة لها وتخزينها بالطرق السليمة.
 مراجعه جميع األوامر بالصرف ومطابقة أعمال الصرف للمواد حسب أوامرالصرف المعتمدة من األقسام المختلفة.
 عمل البطاقات المخزنية لجميع األصناف بالمخزن ومتابعة أعمال اإلضافةوالصرف بالبطاقات.
 إتباع األسس المخزنية السليمة لقيود المخازن ورفع تقرير دوري بأرصدةاألصناف السريعة والبطيئة.
 اإلشراف على شعب مخازن المشروعات ومخازن الصيانة والسجالت المخزنيةومتابعة أعمالها وتقييم العمل وحسن أدائه.
 عمل الجرد السنوي للمخزونات. إعداد التقارير الالزمة حول المخزونات وسير العمل بالمخازن. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

922

اختصاصات دائرة مياه صاللة
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بتوفير خدمات المياه وتوصيلها للمستهلكين في والية صاللة وفقا ً للقواعدالمنظمة لذلك.
 التأكد من صالحية المياه لالستهالك البشري والحيواني طبقا ً للمواصفات العالمية. القيام بصيانة شبكات وآبار وخزانات المياه. المشاركة في تحديد حفر اآلبار بالتنسيق مع جهات االختصاص. توفير وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لمواقع اآلبار حسب مقتضيات العمل. مسك حسابات المشتركين واإلشراف على تحصيل قيمة االستهالك وتوريدها إلىالجهات المالية حسب القواعد المنظمة لذلك.
 تحديد ورفع االحتياجات الالزمة إلنجاز أعمال الدائرة. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن أعمال وإحصاءات المياه السنوية فينطاق اختصاصات الدائرة.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

922

اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية
بدائـــــرة ميــــــاه صاللـــــة
بالمديريــة العامــــة للميــــاه
 القيام بجميع األعمال اإلدارية المتعلقة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بدعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا ً للتوجيه. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا ً لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

922

اختصاصات
قسم شبكات المياه
بدائرة مياه صاللة
بالمديرية العامة للمياه
 المشاركة في الدراسات الفنية للمشاريع وإبداء الرأي بشأنها. المشاركة في وضع مواصفات مشاريع المياه وإبداء الرأي بشأنها. إعداد مواصفات المشاريع الصغيرة التي ال تحتاج إلى استشاري والتي يتم تنفيذهاعن طريق الدائرة.
 المشاركة في إعداد اتفاقيات مشروعات المياه. القيام باألعمال الفنية الخاصة بوضع وربط شبكات المياه. اإلشراف على تنظيم و تشغيل شبكات المياه. إعداد التقارير واإلحصاءات والخرائط الفنية الخاصة بشبكات المياه. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

926

اختصاصات
قسم الصيانة والطواريء
بدائـــرة ميـــــاه صاللــــة
بالمديريــة العامــة للميــاه
 إصالح واستبدال خطوط المياه. القيام بأعمال البناء والسباكة التي تتطلبها أعمال المياه. صيانة منشآت المياه التي تتطلبها أعمال البناء أو أعمال النجارة أو السباكةوغيرها.
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أعمال التصليح في الحاالت الطارئة عند تلقيالبالغات في حالة حدوث أي عطل في مرافق ومنشآت المياه في الشبكات .
 القيام بأعمال الصيانة الدورية لخطوط المياه ورفع التقارير الالزمة في ذلك. العمل على صيانة شبكات المياه. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

927

اختصاصات
قسم التوصيالت
بدائـرة ميـــاه صاللـــة
بالمديريــة العامــة للميــاه
 تلقي طلبات إدخال المياه. التنسيق مع الجهاز الفني بالدائرة فيما يتعلق بدجراءات الطلبات. القيام بتوصيل المياه للمواقع المذكورة بالطلبات ورفع تقارير عن األعمالالمنجزة.
 القيام بعمليات قطع وإعادة ونقل وتغيير العدادات حسب األنظمة المعمول بها. متابعة الشركات التي تعمل على إتمام عملية التوصيل. إصدار أرقام حسابات المياه على الطلبات الجديدة دراسة طلبات المراجعين المتقدمين لوجود حاالت تسرب مياه بالشبكة الداخليةالتابعة لهم .
 رفع كشوفات بالطلبات الجديدة بها أرقام حسابات وأرقام العدادات وأسماءالمشاركين حسب الفئات الثالثة وحسب النظم المتبعة .
 دراسة شكاوي المراجعين لوجود زيادة في استهالك المياه . إعداد التقارير الالزمة حول أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
922

اختصاصات
قسم المنشآت واإلنتاج
بدائـــرة ميـــاه صاللـة
بالمديريــة العامــة للميــاه
 تسيير أعمال خزانات المياه الرئيسية وتشغيلها ومراقبة سير العمل فيها. تشغيل مجمع المولدات الكهربائية الملحقة بخزانات المياه الرئيسية ،ومراقبة سيرالعمل بها.
 إعداد البيانات الخاصة باإلنتاج واالستهالك بالخزانات. تحليل عينات المياه وإعداد التقارير الفنية الخاصة بها. وضع الترتيبات الالزمة بالتنسيق مع جهات االختصاص لسالمة المنشآتومعداتها والمحافظة عليها.
 إعداد التقارير الالزمة حول سير العمل بمنشآت المياه. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

922

اختصاصات
قسم حسابات المشتركين
بدائرة مياه صاللة
بالمديرية العامة للمياه
 مراقبة الشركات التي تقوم بدصدار الفواتير وتحصيل قيمتها شهريا ً. القيام بتحصيل قيمة الفواتير وتوريدها حسب النظم المالية ،ورفع تقاريربالمتأخرات كل ثالثة أشهر.
 اإلشراف على إعداد موازنة اإليرادات ورفع تقرير شهري عن منجزات القسم مناإليرادات.
 اعتماد عدم وجود مديونية على طلبات التوصيل الجديدة. استالم شكاوي المشتركين المتقدمين لوجود أخطاء محاسبية ومتابعة الشركة للتأكدوإفادة المشترك .
 إعداد التقارير الالزمة حول سير العمل في التحصيل. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات
قسم مياه نيابات صاللة
بدائرة مياه صاللة
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بتوفير خدمات المياه للمستهلكين في نيابات والية صالله وفقا للقواعدالمنظمة لذلك.
 التأكد من صالحية المياه لالستهالك البشري والحيواني طبقا للمواصفات المعمولبها في السلطنة.
 القيام بصيانة وتشغيل خدمات المياه بما فيها من شبكات وأحواض ونقاط توزيعوخزانات مياه...الخ
 رفع المقترحات والدراسات لتطوير األداء. تحديد ورفع االحتياجات الالزمة إلنجاز أعمال القسم. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن أعمال وإحصاءات المياه السنوية فينطاق اختصاصات القسم.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات دائرة محطات تحلية المياه
بالمديرية العامة للمياه
 مراجعة واعتماد الدراسات االستشارية الخاصة بمحطات التحلية والتي تقوم بهاالجهات االستشارية.
 إعداد مستندات المناقصات الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل محطات التحلية. دراسة وتحليل العروض التي تقدمها الشركات المتخصصة في مجال محطاتالتحلية والتوصية باختيار المقاول أو الشركة للقيام بتنفيذ األعمال.
 اإلشراف على تشغيل وصيانة محطات التحلية التابعة للمديرية ومراجعة تقاريرالتشغيل والصيانة التي تقدمها الشركات والقيام بالزيارات الميدانية لمحطات
التحلية لمتابعة أعمال الشركات.
 مراجعة الفواتير المقدمة من مقاولي التشغيل والصيانة. المشاركة في اللجان الفنية وفرق العمل الخاصة بدراسة أعمال مشروعات المياه. دراسة ومراجعة تقارير التحاليل المعملية للمياه المنتجة من محطات التحليةوالتأكد من مطابقتها للمواصفات العمانية والعالمية.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

اختصاصات
229

قســـم الشــؤون اإلداريــــة
بدائـــرة محطات تحلية المياه
بالمديريـــة العــامة للميــــــاه
 القيام باألعمال اإلدارية المتعلقة بالدائرة. القيام بفتح السجالت والملفات للمراسالت والمعامالت الصادرة والواردة الخاصةبالدائرة وتنظيم حفظها مع جميع خلفياتها مما يسهل استرجاعها.
 القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بدعداد التقارير والرسائل الخاصة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا لما هو معتمد بالدائرة. القيام بدعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا للتوجيه. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

إختصاصات
قسم التصميم واإلشراف
بدائرة محطات تحلية المياه
بالمديرية العامة للمياه
 المراجعة واعتماد الدراسات الخاصة بمحطات التحلية والتي تقوم بها الجهات االستشارية. دراسة احتياجات المناطق المستهدفة من المياه المحالة وفق مصادر المياه المتاحة. إعداد المواصفات الفنية الخاصة بوحدات التحلية بما يتناسب مع نوعيه وحجم محطاتالتحلية والمكونات المرتبطة بها.
 إعداد التصاميم ومراجعة المخططات والرسومات التنفيذية . إعداد مستندات المناقصات الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات التحلية. دراسة وتحليل العروض التي تقدمها الشركات المتخصصة في مجال محطات التحليةوالتوجيه باختيار المقاول أو الشركة للقيام بتنفيذ األعمال.
 دراسة تطوير ورفع كفاءة المحطات القائمة .-

القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاق

اختصاصاته.

222

إختصاصات
قسم التشغيل والصيانة
بدائرة محطات تحلية المياه
بالمديرية العامة للمياه
 اإلشراف الميداني على أعمال تشغيل وصيانة محطات التحلية . التأكد من صالحية مكونات المحطات وكفاءتها التشغيلية. متابعة أعمال الصيانة الدورية والطارئة للمحطات . مراجعة التقارير األسبوعية والشهرية والخاصة بسير العمل في المحطات . متابعة إجراءات األمن والسالمة في المحطات . متابعة أداء الموظفين العاملين في المحطات . متابعة أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بآبار المياه التابعة لمحطات التحلية . مراجعة الفواتير المقدمة من مقاول التشغيل والصيانة .-

القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاق

اختصاصاته.

222

إختصاصات
قسم جودة المياه
بدائرة محطات تحلية المياه
بالمديرية العامة للمياه
 فحص عينات من المياه المنتجة من محطات التحلية وخزانات المياه المنتجة والتأكد منمطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.
 فحص عينات المياه الخام ومتابعة أي تغيير في نوعيتها أو وجود أي تلوث كيمائي أوبكتيريولوجي وإيجاد الحلول المناسبة.
 دراسة تحسين نوعية المياه وإدخال التقنيات الجديدة في نظم معالجة المياه. دراسة واعتماد المواد الكيماوية المستخدمة في المعالجة األولية والنهائية في محطات التحلية. التأكد من كفاءة عمل أجهزة حقن المواد الكيماوية. متابعة أعمال غسيل وتنظيف المرشحات الخاصة بتحليه المياه والتأكد من استخدام الموادالكيماوية المناسبة وفق البرنامج المعتمد.
 التأكد من كفاءة عمل نظام تعقيم المياه باستخدام األشعة فوق البنفسجية ومتابعة الصيانة الدوريةله.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتياختصاصاته.
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تدخل ضمن نطاق

اختصاصات دائرة المياه بطاقة (نمطي)
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بتوفير خدمات المياه وتوصيلها للمستهلكين في الوالية وفقا ً للقواعدالمنظمة لذلك.
 التأكد من صالحية المياه لالستهالك البشري والحيواني طبقا ً للمواصفاتالعالمية.
 القيام بصيانة شبكات وآبار وخزانات المياه. المشاركة في تحديد حفر اآلبار بالتنسيق مع جهات االختصاص. توفير وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لمواقع اآلبار حسب مقتضيات العمل. مسك حسابات المشتركين ،واإلشراف على تحصيل قيمة االستهالك وتوريدهاإلى الجهات المالية حسب القواعد المنظمة لذلك.
 تحديد ورفع االحتياجات الالزمة إلنجاز أعمال الدائرة. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن أعمال وإحصاءات المياه السنوية فينطاق اختصاصات الدائرة.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.
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اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية والمالية
بدائــــــرة الميــــــــاه بطاقــــــــة
بالمديريـــــــة العامــــــــة للميـــــــاه
 القيام بجميع األعمال اإلدارية الخاصة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بدعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا ً للتوجيه. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا ً لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات
قسم الشؤون الفنية
بدائرة المياه بطاقة
بالمديرية العامة للمياه
 اإلشراف على تنفيذ أعمال التمديدات الجزئية المتصلة بالشبكات الرئيسيةلضمان توافر المياه للمستهلك.
 التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالرسومات التي من شأنها توضيحخطوط الخدمات المختلفة لمراعاتها عند تنفيذ عمليات الحفر.
 اإلشراف على األعمال المنفذة لتمديدات المياه. التنسيق مع الجهات المختصة المتعلقة بصيانة شبكات المياه. تلقي البالغات عن األعطال المتعلقة بخدمات المياه والتنسيق بشأنها مع الجهةالمختصة.
 إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن سير أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات
قسم التوصيالت
بدائـرة الميـاه بطاقـة
بالمديريـة العامـة للميـاه
 تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إدخال المياه لمواقعهم. التنسيق مع الجهاز الفني بالدائرة فيما يتعلق بدجراءات الطلبات. القيام بأعمال الصيانة الدورية لخطوط المياه ورفع التقارير الالزمة فيذلك.
 القيام بتوصيل المياه للمواقع المذكورة بالطلبات ورفع تقرير عن األعمالالمنجزة.
 القيام بعمليات قطع وإعادة ونقل وتغيير العدادات حسب األنظمة المعمولبها.
 إعداد التقارير الالزمة حول أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم االستهالك وحسابات المشتركين
بدائـــرة الميــــاه بطاقــــة
بالمديريــة العامــة للميــاه
 مراقبة أداء الشركة التي تقوم بدصدار الفواتير وتحصيل قيمتها. اإلشراف على تنظيم أعمال قراءة عدادات المياه بصفة منتظمة. إمساك سجالت منتظمة للمشتركين. حساب قيمة االستهالك وإعداد الفواتير. اتخاذ إجراءات توريد المبالغ المحصلة للجهات المعنية وفقا ً للنظم المعمول بهافي هذا الصدد.
 تلقي شكاوي المواطنين واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها. إعداد التقارير الدورية واالستثنائية عن إنجازات القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات دائرة المياه بمرباط (نمطي)
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بتوفير خدمات المياه وتوصيلها للمستهلكين في الوالية وفقا ً للقواعدالمنظمة لذلك.
 التأكد من صالحية المياه لالستهالك البشري والحيواني طبقا ً للمواصفاتالعالمية.
 القيام بصيانة شبكات وآبار وخزانات المياه. المشاركة في تحديد حفر اآلبار بالتنسيق مع جهات االختصاص. توفير وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لمواقع اآلبار حسب مقتضيات العمل. مسك حسابات المشتركين ،واإلشراف على تحصيل قيمة االستهالك وتوريدهاإلى الجهات المالية حسب القواعد المنظمة لذلك.
 تحديد ورفع االحتياجات الالزمة إلنجاز أعمال الدائرة. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن أعمال وإحصاءات المياه السنوية فينطاق اختصاصات الدائرة.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.
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اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية والمالية
بدائــرة الميـــــاه بمربـــــاط
بالمديريـــة العامـــة للميـــاه
 القيام بجميع األعمال اإلدارية الخاصة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بدعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا ً للتوجيه. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا ً لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم الشؤون الفنية
بدائرة المياه بمرباط
بالمديرية العامة للمياه
 اإلشراف على تنفيذ أعمال التمديدات الجزئية المتصلة بالشبكات الرئيسيةلضمان توافر المياه للمستهلك.
 التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالرسومات التي من شأنها توضيحخطوط الخدمات المختلفة لمراعاتها عند تنفيذ عمليات الحفر.
 اإلشراف على األعمال المنفذة لتمديدات المياه. التنسيق مع الجهات المختصة المتعلقة بصيانة شبكات المياه. تلقي البالغات عن األعطال المتعلقة بخدمات المياه والتنسيق بشأنها مع الجهةالمختصة.
 إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن سير أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات
قسم التوصيالت
بدائرة المياه بمرباط
بالمديرية العامة للمياه
 تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إدخال المياه لمواقعهم. التنسيق مع الجهاز الفني بالدائرة فيما يتعلق بدجراءات الطلبات. القيام بأعمال الصيانة الدورية لخطوط المياه ورفع التقارير الالزمة في ذلك. القيام بتوصيل المياه للمواقع المذكورة بالطلبات ورفع تقرير عن األعمالالمنجزة.
 القيام بعمليات قطع وإعادة ونقل وتغيير العدادات حسب األنظمة المعمول بها. إعداد التقارير الالزمة حول أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات
قسم االستهالك وحسابات المشتركين
بدائرة المياه بمرباط
بالمديرية العامة للمياه
 مراقبة أداء الشركة التي تقوم بدصدار الفواتير وتحصيل قيمتها. اإلشراف على تنظيم أعمال قراءة عدادات المياه بصفة منتظمة. إمساك سجالت منتظمة للمشتركين. حساب قيمة االستهالك وإعداد الفواتير. اتخاذ إجراءات توريد المبالغ المحصلة للجهات المعنية وفقا ً للنظم المعمول بهافي هذا الصدد.
 تلقي شكاوي المواطنين واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها. إعداد التقارير الدورية واالستثنائية عن إنجازات القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات دائرة المياه بشهب أصعيب (نمطي)
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بتوفير خدمات المياه وتوصيلها للمستهلكين في الوالية وفقا ً للقواعدالمنظمة لذلك.
 التأكد من صالحية المياه لالستهالك البشري والحيواني طبقا ً للمواصفاتالعالمية.
 القيام بصيانة شبكات وآبار وخزانات المياه. المشاركة في تحديد حفر اآلبار بالتنسيق مع جهات االختصاص. توفير وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لمواقع اآلبار حسب مقتضيات العمل. مسك حسابات المشتركين ،واإلشراف على تحصيل قيمة االستهالك وتوريدهاإلى الجهات المالية حسب القواعد المنظمة لذلك.
 تحديد ورفع االحتياجات الالزمة إلنجاز أعمال الدائرة. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن أعمال وإحصاءات المياه السنوية فينطاق اختصاصات الدائرة.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.
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اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية والمالية
بدائـرة المياه بشهـب أصعيـــب
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بجميع األعمال اإلدارية الخاصة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بدعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا ً للتوجيه. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا ً لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم الشؤون الفنية
بدائرة المياه بشهب أصعيب
بالمديرية العامة للمياه
 اإلشراف على تنفيذ أعمال التمديدات الجزئية المتصلة بالشبكات الرئيسيةلضمان توافر المياه للمستهلك.
 التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالرسومات التي من شأنها توضيحخطوط الخدمات المختلفة لمراعاتها عند تنفيذ عمليات الحفر.
 اإلشراف على األعمال المنفذة لتمديدات المياه. التنسيق مع الجهات المختصة المتعلقة بصيانة شبكات المياه. تلقي البالغات عن األعطال المتعلقة بخدمات المياه والتنسيق بشأنها مع الجهةالمختصة.
 إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن سير أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات
قسم التوصيالت
بدائرة المياه بشهب أصعيب
بالمديريـــة العامـــة للميــــاه
 تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إدخال المياه لمواقعهم. التنسيق مع الجهاز الفني بالدائرة فيما يتعلق بدجراءات الطلبات. القيام بأعمال الصيانة الدورية لخطوط المياه ورفع التقارير الالزمة في ذلك. القيام بتوصيل المياه للمواقع المذكورة بالطلبات ورفع تقرير عن األعمالالمنجزة.
 القيام بعمليات قطع وإعادة ونقل وتغيير العدادات حسب األنظمة المعمول بها. إعداد التقارير الالزمة حول أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم االستهالك وحسابات المشتركين
بدائـــرة الميــــاه بشهــــب أصعيـــــب
بالمديريــــــــة العامــــــــة للميــــــــاه
 مراقبة أداء الشركة التي تقوم بدصدار الفواتير وتحصيل قيمتها. اإلشراف على تنظيم أعمال قراءة عدادات المياه بصفة منتظمة. إمساك سجالت منتظمة للمشتركين. حساب قيمة االستهالك وإعداد الفواتير. اتخاذ إجراءات توريد المبالغ المحصلة للجهات المعنية وفقا ً للنظم المعمول بهافي هذا الصدد.
 تلقي شكاوي المواطنين واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها. إعداد التقارير الدورية واالستثنائية عن إنجازات القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

292

اختصاصات دائرة المياه بثمريت (نمطي)
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بتوفير خدمات المياه وتوصيلها للمستهلكين في الوالية وفقا ً للقواعدالمنظمة لذلك.
 التأكد من صالحية المياه لالستهالك البشري والحيواني طبقا ً للمواصفاتالعالمية.
 القيام بصيانة شبكات وآبار وخزانات المياه. المشاركة في تحديد حفر اآلبار بالتنسيق مع جهات االختصاص. توفير وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لمواقع اآلبار حسب مقتضيات العمل. مسك حسابات المشتركين ،واإلشراف على تحصيل قيمة االستهالك وتوريدهاإلى الجهات المالية حسب القواعد المنظمة لذلك.
 تحديد ورفع االحتياجات الالزمة إلنجاز أعمال الدائرة. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن أعمال وإحصاءات المياه السنوية فينطاق اختصاصات الدائرة.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

299

اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية والمالية
بدائرة المياه بثمريت
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بجميع األعمال اإلدارية الخاصة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بدعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا ً للتوجيه. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا ً لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

292

اختصاصات
قسم الشؤون الفنية
بدائرة المياه بثمريت
بالمديرية العامة للمياه
 اإلشراف على تنفيذ أعمال التمديدات الجزئية المتصلة بالشبكات الرئيسيةلضمان توافر المياه للمستهلك.
 التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالرسومات التي من شأنها توضيحخطوط الخدمات المختلفة لمراعاتها عند تنفيذ عمليات الحفر.
 اإلشراف على األعمال المنفذة لتمديدات المياه. التنسيق مع الجهات المختصة المتعلقة بصيانة شبكات المياه. تلقي البالغات عن األعطال المتعلقة بخدمات المياه والتنسيق بشأنها مع الجهةالمختصة.
 إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن سير أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

292

اختصاصات
قســــم التوصيـــــالت
بدائــرة المياه بثمريــت
بالمديريــة العامــة للميـــاه
 تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إدخال المياه لمواقعهم. التنسيق مع الجهاز الفني بالدائرة فيما يتعلق بدجراءات الطلبات. القيام بأعمال الصيانة الدورية لخطوط المياه ورفع التقارير الالزمة في ذلك. القيام بتوصيل المياه للمواقع المذكورة بالطلبات ورفع تقرير عن األعمالالمنجزة.
 القيام بعمليات قطع وإعادة ونقل وتغيير العدادات حسب األنظمة المعمول بها. إعداد التقارير الالزمة حول أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

292

اختصاصات
قسم االستهالك وحسابات المشتركين
بدائــــــــرة الميــــــــــاه بثمريــــــــت
بالمديريــــــــة العامــــــــة للميـــــــاه
 مراقبة أداء الشركة التي تقوم بدصدار الفواتير وتحصيل قيمتها. اإلشراف على تنظيم أعمال قراءة عدادات المياه بصفة منتظمة. إمساك سجالت منتظمة للمشتركين. حساب قيمة االستهالك وإعداد الفواتير. اتخاذ إجراءات توريد المبالغ المحصلة للجهات المعنية وفقا ً للنظم المعمول بهافي هذا الصدد.
 تلقي شكاوي المواطنين واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها. إعداد التقارير الدورية واالستثنائية عن إنجازات القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسـم مياه شليم وجزر الحالنيات
بدائـــــرة الميـــــاه بثمريــــــــت
بالمديريــــة العامـــــة للميــــــاه
 اإلشراف على توفير خدمات المياه وتوصيلها للمستهلكين في والية شليموجزر الحالنيات وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
 التأكد من صالحية المياه لالستهالك البشري والحيواني طبقا للمواصفاتالمعمول بها في السلطنة.
 اإلشراف على صيانة شبكات وآبار وخزانات المياه في والية شليم وجزرالحالنيات.
 المشاركة في تحديد حفر اآلبار في والية شليم وجزر الحالنيات بالتنسيق معالجهات المختصة.
 مسك حسابات المشتركين واإلشراف على تحصيل قيمة االستهالك وتوريدهاإلى الجهات المالية حسب القواعد المنظمة لذلك.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

297

اختصاصات دائرة المياه بسدح (نمطي)
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بتوفير خدمات المياه وتوصيلها للمستهلكين في الوالية وفقا ً للقواعدالمنظمة لذلك.
 التأكد من صالحية المياه لالستهالك البشري والحيواني طبقا ً للمواصفاتالعالمية.
 القيام بصيانة شبكات وآبار وخزانات المياه. المشاركة في تحديد حفر اآلبار بالتنسيق مع جهات االختصاص. توفير وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لمواقع اآلبار حسب مقتضيات العمل. مسك حسابات المشتركين ،واإلشراف على تحصيل قيمة االستهالك وتوريدهاإلى الجهات المالية حسب القواعد المنظمة لذلك.
 تحديد ورفع االحتياجات الالزمة إلنجاز أعمال الدائرة. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن أعمال وإحصاءات المياه السنوية فينطاق اختصاصات الدائرة.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

292

اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية والمالية
بدائرة المياه بسدح
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بجميع األعمال اإلدارية الخاصة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بدعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا ً للتوجيه. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا ً لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

292

اختصاصات
قسم الشؤون الفنية
بدائرة المياه بسدح
بالمديرية العامة للمياه
 اإلشراف على تنفيذ أعمال التمديدات الجزئية المتصلة بالشبكات الرئيسيةلضمان توافر المياه للمستهلك.
 التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالرسومات التي من شأنها توضيحخطوط الخدمات المختلفة لمراعاتها عند تنفيذ عمليات الحفر.
 اإلشراف على األعمال المنفذة لتمديدات المياه. التنسيق مع الجهات المختصة المتعلقة بصيانة شبكات المياه. تلقي البالغات عن األعطال المتعلقة بخدمات المياه والتنسيق بشأنها مع الجهةالمختصة.
 إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن سير أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات
قسم التوصيالت
بدائرة المياه بسدح
بالمديرية العامة للمياه
 تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إدخال المياه لمواقعهم. التنسيق مع الجهاز الفني بالدائرة فيما يتعلق بدجراءات الطلبات. القيام بأعمال الصيانة الدورية لخطوط المياه ورفع التقارير الالزمة في ذلك. القيام بتوصيل المياه للمواقع المذكورة بالطلبات ورفع تقرير عن األعمالالمنجزة.
 القيام بعمليات قطع وإعادة ونقل وتغيير العدادات حسب األنظمة المعمول بها. إعداد التقارير الالزمة حول أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات
قسم االستهالك وحسابات المشتركين
بدائرة المياه بسدح
بالمديرية العامة للمياه
 مراقبة أداء الشركة التي تقوم بدصدار الفواتير وتحصيل قيمتها. اإلشراف على تنظيم أعمال قراءة عدادات المياه بصفة منتظمة. إمساك سجالت منتظمة للمشتركين. حساب قيمة االستهالك وإعداد الفواتير. اتخاذ إجراءات توريد المبالغ المحصلة للجهات المعنية وفقا ً للنظم المعمول بهافي هذا الصدد.
 تلقي شكاوي المواطنين واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها. إعداد التقارير الدورية واالستثنائية عن إنجازات القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات دائرة المياه بالمزيونة (نمطي)
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بتوفير خدمات المياه وتوصيلها للمستهلكين في الوالية وفقا ً للقواعدالمنظمة لذلك.
 التأكد من صالحية المياه لالستهالك البشري والحيواني طبقا ً للمواصفاتالعالمية.
 القيام بصيانة شبكات وآبار وخزانات المياه. المشاركة في تحديد حفر اآلبار بالتنسيق مع جهات االختصاص. توفير وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لمواقع اآلبار حسب مقتضيات العمل. مسك حسابات المشتركين ،واإلشراف على تحصيل قيمة االستهالك وتوريدهاإلى الجهات المالية حسب القواعد المنظمة لذلك.
 تحديد ورفع االحتياجات الالزمة إلنجاز أعمال الدائرة. إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن أعمال وإحصاءات المياه السنوية فينطاق اختصاصات الدائرة.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

222

اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية والمالية
بدائرة المياه بالمزيونة
بالمديرية العامة للمياه
 القيام بجميع األعمال اإلدارية الخاصة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا ً لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة. القيام بدعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا ً للتوجيه. القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا ً لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات
قسم الشؤون الفنية
بدائرة المياه بالمزيونة
بالمديرية العامة للمياه
 اإلشراف على تنفيذ أعمال التمديدات الجزئية المتصلة بالشبكات الرئيسيةلضمان توافر المياه للمستهلك.
 التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالرسومات التي من شأنها توضيحخطوط الخدمات المختلفة لمراعاتها عند تنفيذ عمليات الحفر.
 اإلشراف على األعمال المنفذة لتمديدات المياه. التنسيق مع الجهات المختصة المتعلقة بصيانة شبكات المياه. تلقي البالغات عن األعطال المتعلقة بخدمات المياه والتنسيق بشأنها مع الجهةالمختصة.
 إعداد التقارير الدورية وغير الدورية عن سير أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

222

اختصاصات
قسم التوصيالت
بدائرة المياه بالمزيونة
بالمديرية العامة للمياه
 تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إدخال المياه لمواقعهم. التنسيق مع الجهاز الفني بالدائرة فيما يتعلق بدجراءات الطلبات. القيام بأعمال الصيانة الدورية لخطوط المياه ورفع التقارير الالزمة في ذلك. القيام بتوصيل المياه للمواقع المذكورة بالطلبات ورفع تقرير عن األعمالالمنجزة.
 القيام بعمليات قطع وإعادة ونقل وتغيير العدادات حسب األنظمة المعمول بها. إعداد التقارير الالزمة حول أعمال القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم االستهالك وحسابات المشتركين
بدائـــــــرة الميــــــــاه بالمزيونــــــــة
بالمديريــــــــة العامــــــــة للميـــــــاه
 مراقبة أداء الشركة التي تقوم بدصدار الفواتير وتحصيل قيمتها. اإلشراف على تنظيم أعمال قراءة عدادات المياه بصفة منتظمة. إمساك سجالت منتظمة للمشتركين. حساب قيمة االستهالك وإعداد الفواتير. اتخاذ إجراءات توريد المبالغ المحصلة للجهات المعنية وفقا ً للنظم المعمول بهافي هذا الصدد.
 تلقي شكاوي المواطنين واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها. إعداد التقارير الدورية واالستثنائية عن إنجازات القسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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