النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية

الباب األول

الم ـادة _1يقصد بالتعابري اآلتيػة  ,يف معرض تطبيق أحكاـ ىذا النظاـ ,ادلعىن الوارد جبانب كل منها:
الق ـ ـانون  :القانوف األساسي للعاملني يف الدولة رقم /05/تاريخ .1552/21/6
النظـام الداخلي  :النظاـ الداخلي للمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع ادلشتقات النفطية .
المؤسســة العامـ ـة  :ادلؤسسػػة العامػػة لتكريػػر الػػنفط وتوزيػػع ادلشػػتقات النفطيػػة احملدثػػة بادلرسػػوـ التش ػريعي رقػػم
 /22/لعػاـ . 1552

الهيك ــل التنظيم ــي  :الش ػػكل التنظيم ػػي الرمس ػػي للمؤسسػػة  ,ال ػػذي يوض ػ توض ػػع الب ػػىن التنظيمي ػػة الفر ي ػػة,
وكيفية ارتباط العبلقات الوظيفية مع ادلستويات العليا والدنيا واألفقية دبا خيدـ تنفيذ ادلهاـ احملددة.
الهيكـل اإلداري  :وديثل توزيع وظائف ادلبلؾ العددي لى أجهزة اذليكل التنظيمي.
الوظيف ـ ـة  :كل مل دائم وردت تسميتو يف مبلؾ ادلؤسسة.
الـ ـ ـوزير  :وزي ػر النفط والثروة ادلعدني ػ ػة.
المدير العـ ـام  :مدير اـ ادلؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع ادلشتقات النفطية .
مجل ـس اإلدارة  :رللس إدارة ادلؤسسة ادلشكل وفق أحكاـ القوانني واألنظمة.
التنظــيا النقـ ـابي  :التنظػػيم النقػػاا يف ادلؤسسػػة ادلشػػكل وفقػاً ألحكػػاـ قػػانوف التنظػػيم النقػػاا رقػػم ( )42لعػػاـ
 2264وتعديبلتو النافذة.
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وصــا الوظيفـ ـة  :بطاقػػة و ػػف تعػػرؼ الوظيفػػة فتػػوز وامػػل التقػػوم الداخل ػة يف تكوينهػػا ,وتظهػػر الطبيعػػة
اخلا ػة يف أداء واجباهتا ومسؤولياهتا ,وربدد احلػد األد ادلقبػوؿ للمؤى ػبلت والق ػدرات
البلزمػة لشػغلها.
الوح ــدة التنظيمي ــة :كػػل مديريػػة أو دائػػرة أو شػػعبة أو مكت ػػب  ,وتتك ػػوف م ػ رلمو ػ ػة م ػ مراك ػػز العمػػل أو
الوظائف ادلتجانسة أو ادلتكاملة أو ادلرتابطة يف ادلؤسسة.
يعني بصورة دائمة يف إحدى الوظائف ادللحوظة بادلبلؾ العددي.
الع ـ ـامل  :كل م ّ
العـامل الموسمي :العامل الذي تقضي احلاجة إذل استخدامو خبلؿ موسم زلدد م السنة فقط.
العـامل المؤقت :العامل لى أ ماؿ مؤقتة بطبيعتها وفق أحكاـ ادلادة ( )226م القانوف.
العـامل المتعاقد :العامل الذي جيري التعاقد معو وفق أحكاـ ادلادة ( )221م القانوف.

الباب الثاني
الم ـادة _2هتدؼ ادلؤسسة العامة لتكريػر الػنفط وتوزيػع ادلشػتقات النفطيػة إذل اقػرتاح االسػرتاتيجيات ادلتعلقػة بتكريػر الػنفط
والص ػػنا ات البرتوكيميائي ػػة وتوزي ػػع ادلش ػػتقات النفطي ػػة دب ػػا يف ذلػ ػ اس ػػتخدامات الغ ػػاز الطبيع ػػي يف اآللي ػػات
وادلساك  ,وتتوذل  ,م أجل ذل  ,ادلهاـ واالختصا ات اآلتي ػة:
 .2اقػرتاح االس ػرتاتيجيات ادلتعلقػػة بتكريػػر الػػنفط والصػػنا ات البرتوكيميائيػػة وتوزيػػع ادلشػػتقات النفطيػػة دبػػا
يف ذل استخدامات الغاز الطبيعي يف اآلليات وادلساك .
 .1العمل لى إنشاء مصاؼ جديدة وفق خطط الدولة هبذا الشأف .
 .3إ داد وتطوير وربديث االتفاقيػات هبػدؼ جػذب ادلسػتثمري يف رلػاالت تكريػر الػنفط وزبػزي وتوزيػع
ادلشتقات النفطية .
 .2ربديػػد أفضػػليات التمويػػل االسػػتثماري للمشػػاريع األكثػػر أطيػػة لػػى النطػػاؽ الػػو يف رلػػاؿ تكريػػر
النفط وتوزيع ادلشتقات النفطية والقياـ دبا يلزـ لتأمني التمويل للمشػاريع مػ ادلؤسسػات ادلاليػة العربيػة
والدولية .
 .0التنسػػيق والتعػػاوف مػػع ادلؤسسػػات التدريبيػػة احملليػػة والعربيػػة والدوليػػة م ػ أجػػل بنػػاء القػػدرات الو نيػػة
وتنمية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة والشركات ادلرتبطة هبا .
 .6التنسيق مع اجلهات العربية والدولية يف رلاؿ تكرير النفط وتوزيع ادلشتقات النفطية .
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 .1مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة يف رلاؿ تكرير النفط وتوزيع ادلشتقات النفطيػة والعمػل
لى االستفادة منها .
 .4تقييم األثر البيئػي للنشػا ات وادلشػاريع اخلا ػة هبػا بالتنسػيق مػع اذليئػة العامػة لشػؤوف البيئػة واجلهػات
األخرى والعمل لى زبفيف ضرره .
 .2التنسيق مع اجلهات ادلعنية يف رلاؿ استرياد وتصدير احتياجػات اجلهػات ادلرتبطػة هبػا مػ الػنفط اخلػاـ
وادلشتقات النفطية .
 .25اإلشراؼ لى الشركات العاملة وادلشرتكة يف رلاؿ التكرير وتوزيع ادلشتقات النفطية .

الباب الثالث

الفصـل األول

المـ ـ ـادة _3تعم ػػل إدارة ادلؤسس ػػة ل ػػى قي ػػادة وادارة العم ػػل وربقي ػػق األى ػػداؼ ال ػػح أح ػػدث مػ ػ أجله ػػا  ,مس ػػتفيدة مػ ػ

التجارب ومستخدمة أفضل وأحدث الطرؽ العلميػة والعمليػة  ,و ليهػا بصػورة خا ػة أف تعمػل وفػق ادلبػ ػادئ
اآلتيػػة:
.2
.1
.3
.2

استخداـ منهجيات لمية يف ازباذ القرارات وحل ادلشكبلت.
ربقيق مبدأ القدوة بأف يكوف الرئيس قدوة دلرؤوسيو.
تنمية روح التعاوف وادلبادرة واالنضباط وااللتزاـ والتنسيق والتفا ل االجياا مع العمل.
تنمية العبلقات الدديقرا ية وزيادة فعالية ومشاركة العاملني يف اإلدارة .

 .0االىتماـ باجلانب اإلنساين يف العمل.
 .6تنمية الشعور لدى العاملني باالنتماء إذل ادلؤسسة.
 .1سيادة بلقات ادلساواة والعدالة وربقيق تكافؤ الفرص بني مجيع العاملني.
 .4وضع العاملني يف وظائف تتناسب مع اختصا اهتم وكفاءاهتم ومؤىبلهتم وخواهتم وذبارهبم.
 .2استخداـ احلػوافز ادلاديػة وادلعنويػة وادلكافػلت التشػجيعية مػ أجػل حػث الع ػاملني وربفيػزىم لبػذؿ
ادلزيد م اجلهد والعطاء واإلبداع.
 .25استخداـ أسلوب التخطيط العلمي والورلة واستنباط األولويػات يف العمػل.
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 .22السهر لى مصاحل ادلؤسسػة ادلاديػة وادلعنويػة ,وإقامػة وتنظػيم وتنسػيق بلقػات يبػة مػع اعتمػع
واجلهػ ػػات الو ػ ػػائية واجلهػ ػ ػات العامػ ػ ػة األخػ ػػرى ,واجله ػ ػ ػات ادلكملػ ػ ػة لعملهػ ػػا  ,ومػ ػػع ادلنظمػ ػػات
الشعبيػة وأجهزة اإل ػبلـ.
 .21ادلتابعة ومراقبة التنفيذ وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وذل دوف سبييز يف ادلعاملة.
الفصل الثاني

الم ـادة _4تتوذل قيادة وإدارة ادلؤسسة _ دبوجب القوانني واألنظمة النافذة _ وكل ضم اختصا ػو:
 .2رللس اإلدارة.
 .1ادلدير العاـ.

المادة_5أ_ رللس اإلدارة ىو السلطة ادلختصػة برسم السياسػة الػح تسػري ليه ػا ادلؤسسػة لتحقيػق الغػرض الػذي قامػ

م أجػلو  ,ويتوذل:
 .2وضػػع مشػػاريع األنظمػػة ادلاليػػة واحملاسػػبية وأنظمػػة العقػػود وادلبايعػػات والتكػػاليف وأنظمػػة احل ػوافز
ادلادي ػػة وأنظم ػػة ادلص ػػاحلات والتس ػػويات ,ومش ػػروع النظ ػػاـ ال ػػداخلي للمؤسس ػػة وأنظم ػػة التخػ ػزي
والتوزيع ,وادلسػتود ات وأنظمة الد اية واإل بلف ,ورفعها للجهػات ادلختصػة إل دارىػا.
 .1وضع ادلعايري ومعدالت األداء بالنسبة للمؤسسة والشركات التابعة .
 .3رس ػػم سياس ػػات وأى ػػداؼ اإلنت ػػاج والتص ػػدير والتس ػػويق واالس ػػتثمار والعمال ػػة والريعي ػػة واألس ػػعار
ومتابعة الشركات يف ربقيقها لؤلىداؼ الح تقررىا الدولة هبذا الشأف.
 .2وضع اخلطط التفصيلية والوامج التنفيذيػة الػح تكفػل تطػوير اإلنتػاج وأحكػاـ الرقابػة لػى جودتػو
وحس استخداـ ادلوارد ادلتاحة.
 .0إقرار اخلطة السنوية للشركات التابعػة للمؤسسة.
حل ما ينشأ بينها م خبلفات.
 .6التنسيق بني الشركات التابعة للمؤسسة ,والعمل لى ّ
 .1دراسػػة التقػػارير ربػػع السػػنوية والسػػنوية وغريىػػا الػػح يتقػػدـ هبػػا ادلػػدير العػػاـ للمؤسسػػة أو الشػػركات
التابع ػة إذل اعلس.
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 .4دراسة كل ما يرى الوزير أو رئيس رللس اإلدارة أو ادلدير العاـ أو شلثلو التنظػيم النقػاا يف رللػس
اإلدارة رضو م القضايا الح تتعلق بنشاط ادلؤسسة وشركاهتا.
ب_ جيتمػػع رللػػس اإلدارة مػػرة لػػى األقػػل يف الشػػهر  ,ولػػو أف جيتمػػع _ نػػد الضػػرورة _ بػػد وة م ػ رئيسػػو أو
بطلب م غالبي ػة أ ضائ ػو.

المـادة _6خيتص رللس اإلدارة ادلنعقد برئاسة الوزير دبا يلي:

 .2إقرار اخلطة السػنوية للمؤسسػة  ,واخلطػة السػنوية ادلوحػدة للمؤسسػة وشػركاهتا ضػم إ ػار اخلطػة
اخلمسية للدولة.
 .1إ ػ ػػداد ومناقشػ ػػة اخلطػ ػػط السػ ػػنوية للمؤسسػ ػػة وشػ ػػركاهتا يف ضػ ػػوء تقػ ػػارير مؤش ػ ػرات تقػ ػػوم األداء
السنوي.
 .3إقرار ادليزانيػة العمومية والقوائم ادلالية للمؤسسة والش ػركات التابعػ ػة ذل ػا  ,وتقػوم أدائهػا وإبػراء ذمػة
أ ضاء رللس إدارهتا وجلاهنا اإلدارية.
 .2اقرتاح زيادة رأس ماؿ ادلؤسسة والشركات التابعة ذلا وإنقا و.
 .0إنشاء وحدات اقتصادية  ..ودرلها  ..وذبزئتها  ..وإلغاؤىا ..

المـادة_7أ_ يتوذل ادلدير العاـ الصبلحيات اآلتيػة:

 .2تنفيذ قرارات رللس اإلدارة.
 .1إدارة ادلؤسسة وتطوير أساليب العمل فيها وتد يم أجهزهتا.
 .3شلارسة حق التعيني وفق القوانني واألنظمة النافذة.
 .2ترفيع ونقل وندب العاملني يف ادلؤسسة  ,يف حدود القوانني واألنظمة النافذة .
 .0م ػن ادلكػ ػافلت التشجيعيػ ػة يف حػػدود اال تمػ ػادات ادلر ػػدة  ,وفػػرض العقوبػػات ادلسػػلكية لػػى
ادلخالفني لؤل وؿ الوظيفية الواجبػة اإلتبػاع وفق القوانني واألنظمة النافذة.
 .6تفػػوي معػػاوف ادل ػدير العػػاـ و ادلػػديري ادلرك ػزيني بادلؤسس ػة وادل ػدراء العػػاموف يف الشػػركات التابعػػة
للمؤسسة ببع اختصا اتػو.
 .1اإلشراؼ لى أ ماؿ الشركات التابعة للمؤسسة.

ب_ يتمتػ ػػع ادلػ ػػدير العػ ػػاـ للمؤسسػ ػػة  ,يف حػ ػػدود الق ػ ػوانني واألنظمػ ػػة  ,بأوسػ ػػع الصػ ػػبلحيات يف إدارة شػ ػػؤوف
ادلؤسسة ويكوف مسؤوالً أماـ رللس اإلدارة وأماـ الوزير
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الم ـادة _8مػع مرا ػاة مبػادئ االدارة يف ادلؤسسػة وأحكػاـ القػوانني واألنظمػة النافػذة يسػمى معػاوف ادلػدير العاـ(بنػاء لػى
اقرتاح ادلدير العاـ) بقرار م الوزير وربدد مهامو وفق بطاقة الو ف اخلا ة بو .

المـ ـ ـ ـ ـادة _9م ػ ػ ػػع مرا ػ ػ ػػاة مب ػ ػ ػػادىء اإلدارة يف ادلؤسس ػ ػ ػػة ,وأحك ػ ػ ػػاـ القػ ػ ػ ػوانني واألنظم ػ ػ ػػة الناف ػ ػ ػػذة  ,دي ػ ػ ػػارس ك ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػدير
_ يف حدود بلحياتو _ ادلهػػاـ اآلتيػػة:
 .2تنفيذ التعليمات واألوامر والقرارات الصادرة اإلدارة.
 .1ادلساطة يف إ داد اخلطط اخلمسية والسنوية للمؤسسة وتتبع تنفيذىا.
 .3تقدم تقارير شهرية وربعية وسنوية تتبع تنفيذ اخلطط إذل ادلؤسسة.

 .2اإلشراؼ الف واإلداري لى مل ادلديرية والدوائر والشعب التابعػة ذلا.
 .0إ دار التعليمات اإلدارية والفنية دبا خيدـ مصلحة العمل والعاملني.
 .6العمل لى هتيئة الظروؼ ادلناسبة للنشاط الف واإلداري مػ الناحيػة ادلاديػة والبشػرية لرفػع وتػرية
العمل واإلنتاج.
 .1العمل لى تطوير ورف ػع مسػتوى الكفػاءات وادله ػارات الفنيػ ػة واإلداريػة للعػاملني وفػق احتياجػات
العمػل.
 .4اقرتاح الوامج وادلشاريع البلزمة لتطوير مل ادلؤسسة وربسني أدائها.
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المـادة _11يتألف اذليكل التنظيمي للمؤسسػة م :
-2
-1

مكتب اجلاىزية .
مكتب أمانة سر ادلدير العاـ .

-3
-2
-0

مديرية الشؤوف ادلالية .
مديرية احلسابات العامة .
مديرية الرقابة الداخلية .

-6
-1
-4
-2

مديرية ادلوارد البشرية .
مديرية الشؤوف التجارية والقانونية .
مديرية التخطيط والدراسات
ادلديرية الفنية .
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الفصـل األول

المـادة _11يتوذل مكتب اجلاىزية ادلهػػاـ اآلتيػػة:

أ -ادلرحلة التحضريية للمؤسسة والشركات التابعة ذلا يف حالة السلم دبا يلي :
ا .تنظيم لوائ بالعاملني يف ادلؤسسة وما يتبع ذلا  ,تضم ناوي إقامتهم وىواتفهم .
 .1تنظيم لوائ بكافة اآلليات وربديد ربات نقل ادلبي للعاملني ومعرفة خطوط السري ذىاباً وإياباً .

 .3إ ػػداد خطػػة تػػأمني مبي ػ سػػيارات نقػػل للعػػاملني إمػػا يف مرائػػب ادلؤسسػػة وشػػركاهتا أو يف مرائػػب الدولػػة
القريبة م خطوط السري .
 .2إ داد وثائق ادلقرات التعبوية ( الرئيسية والتبادلية واالحتيا ية ) وتأمني جاىزيتها .
 .0تأمني جاىزية االتصبلت يف ادلقر العمليايت يف ادلؤسسة والتأكد م جاىزيتها ( الداخلية واخلارجية).
 .6جاىزي ػػة ادلبلج ػػمل أو ادلن ػػا ق ال ػػح ديك ػ أف خيل ػػى إليه ػػا الع ػػاملني والتأك ػػد م ػ جاىزيته ػػا وق ػػدراهتا ل ػػى
استيعاب العاملني ويفضل أف تكوف يف منطقة قريبة م ادلؤسسة .
 .1يشارؾ يف مل اللجنة األمنية فيما يتعلق بإ داد اخلطػة األمنيػة للمؤسسػة وبإشػراؼ ػاـ مػ مػدير ػاـ

ادلؤسسة .
 .4إ داد جدوؿ حساب التحرؾ إذل ادلقرات التبادلية واالحتيا ية وربديد ادلهل الزمنية البلزمة للتحرؾ.
 .2ربديد وتدقيق كافة الواجبات الوظيفية لكافة العاملني يف ادلقرات .
 .25تفقد واختبار كافة أجهزة الوقاية الفردية ادلتوفرة يف ادلؤسسة .
 .22إ داد وتنظيم خطة إخبلء دلباين الرئيسية للمؤسسة .
 .21إ داد خطة اجلاىزية للمؤسسة وربط كافة التدابري بأزمنة حقيقية م خبلؿ ذبارب ملية .
 .23تنظ ػػيم وف ػػت س ػػجبلت ادلراقب ػػة وت ػػدقيق ال ػػدخوؿ واخل ػػروج مػ ػ وإذل ادلؤسس ػػة ( مػ ػ الع ػػاملني وال ػػزوار
واآلليات ) .
 .22تشػػكيل رلمو ػػات احلمايػػة الذاتيػػة يف ادلؤسسػػة ( ضػػم النسػػب احملػػددة ) م ػ العنا ػػر ادلدرب ػة ذلػػذه
الغاية ( إ فػاء – إخػبلء – إسػعاؼ – إنقػاذ ) والتحقػق مػ فهمهػم دلهػامهم اسػتناداً إذل خطػة الػدفاع
ادلدين .
 .20التأكد م جاىزية أجهزة اإل فاء ومراقبة بلحيتها .
 .26إ داد لوائ ادلناوبة بادلقر العمليايت للمؤسسة ومراقبة تنفيذىا والتقيد هبا .
 -21وضع لوائ بالعنا ر الكفؤة للعمل يف ادلقر العمليايت وربديد مهامهم .
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 .24اإلش ػراؼ لػػى مكاتػػب اجلاىزيػػة يف اجلهػػات الػػح تتبػػع ادلؤسسػػة واالتصػػاؿ هبػػا بشػػكل دوري لتػػأمني
تبادؿ ادلعلومات.
 .22تنظػػيم وتنسػػيق التعػػاوف والتوا ػػل مػػع ادلقػػر التعبػػوي يف رئاسػػة رللػػس الػػوزراء – الفػػرع اخلػػاص بشػػكل
دوري .
 -15تنظيم وتنسيق التعاوف مع إدارة التعبئة العامة م خبلؿ ضابط ارتباط التعبئة يف ادلؤسسة .
 12تفقد اإلحتيا ي االسرتاتيجي يف ادلؤسسة .
 .11التأكد م جاىزية ما ىو معبأ لصاحل القوات ادلسلحة بالتنسيق مع ضابط التعبئة .
ادلرحلة التنفيذية ند رفع اجلاىزية واالنتقاؿ م حالة السلم اذل حالة احلرب دبا يلي :
ب-
 .2تفقد اللوائ االمسية للعاملني يف ادلؤسسة وشركاهتا والح تضم ناوي إقامتهم وىواتفهم .
 .1تفقد لوائ اآلليات و ربات نقل ادلبي وربضريىا .
 .3تفقد خطة استد اء ادلبي استعداداً للتنفيذ .

 .2تفقػ ػػد تليػ ػػات ادلبي ػ ػ يف ادلرائػ ػػب واسػ ػػتد اء السػ ػػائقني واسػ ػػتد اء السػ ػػائقني لتجيزىػ ػػا اسػ ػػتعداداً لتنفيػ ػػذ
االستد اء الطلب .
 .0التحقيق م جاىزية مقرات القيادة ( الرئيسية والتبادلية ) وجاىزيتها وجاىزية الوثائق .
 .6التأكد م
 .1التحقق م
 .4التحقق م
 .2التحقػػق مػ

جاىزية االتصاالت يف ادلؤسسة ( الداخلية واخلارجية ) بكافة أنوا ها دلقر القيادة .
جاىزية ادلبلجمل ومنا ق اإليواء القريبة م مقر ادلؤسسة وشركاهتا وقدرهتا االستيعابية .
جاىزية اخلطة األمنية ونقاط احلراسة والدفاع واحلماية الذاتية ادلؤسسة وشركاهتا .
إجػراء احلسػػابات الضػػرورية إلجػراء التحػػرؾ إذل مقػرات القيػػادة التبادليػػة واالحتيا يػػة البلزمػػة

لذل .
 .25التأكد م جاىزية أجهزة الوقاية الفردية ادلتوفرة يف ادلؤسسة .
 .22التأكد م جاىزية الوقاية الفردية ادلتوفرة يف ادلؤسسة .
 .21التحقق م جاىزية خطة إخبلء ادلباين الرئيسية يف ادلؤسسة والقػدرة لػى تنفيػذىا خػبلؿ ادلهػل الزمنيػة
احملددة .
 .23التأكػػد مػ جاىزيػػة ادلؤسسػػة لتنفيػػذ خطػػة اجلاىزيػػة واالنتقػػاؿ بػػالوزارة ومؤسسػػاهتا مػ حالػػة السػػلم اذل
حالة احلرب مع التقيد الكامل بادلهل الزمنية احملددة .
 .22التحقق م فت سجبلت ادلراقبة لدخوؿ وخروج العاملني واآلليات م وإذل ادلؤسسة ومنشلهتا .
 .20التأكػػد مػ جاىزيػػة رلمو ػػات احلمايػػة الذاتيػػة للعمػػل وفهمهػػم دلهػػامهم يف ادلؤسسػػة ( إ فػػاء –إخػػبلء
– إسعاؼ – إنقاذ ) .
 .26التحقق م وجود وجاىزية لوائ ادلناوبة يف ادلقر العمليايت للمؤسسة .
 .21تفقد االحتيا ي االسرتاتيجي يف ادلؤسسة وشركاهتا وجاىزيتو لبلستخداـ .
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 .24التأكد م جاىزية وسػائط االتصػاؿ بػادلقر التعبػوي لرئاسػة رللػس الػوزراء وادلقػرات التعبويػة يف اجلهػات
الح تتبع ادلؤسسة .
 .22التحقق م جاىزية مكاتب اجلاىزية يف ادلؤسسات واجلهات التابعة للمؤسسة .
 .15التنس ػػيق م ػػع اجله ػػات ادلعني ػػة يف ادلؤسس ػػة لتنفي ػػذ تعليم ػػات جاىزي ػػة ادلؤسس ػػة رق ػػم  /2/و  /1/ن ػػد
الضرورة  /تعليمات جاىزية الدولة . /
جـ_ يتألف مكتب اجلاىزية م :
 .2رئيس مكتب اجلاىزية .
 .1ادلسؤوؿ األم .
 .3ضابط االرتباط يف ادلؤسسة .
حيتفظ مكتب اجلاىزية بالوثائق واخلطط و التأكد م وجود ادلوجودات الواردة بكتاب رئاسة رللس
الوزراء رقم /613ؼ ج تاريخ . 1552/0/10

المادة _12أ_ تتوذل أمانة سر ادلدير العاـ ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2مجيع األ م ػاؿ ادلتعلقة بأمانة السر م تنظيم موا يد ادلدير العاـ ومقاببلتػو واجتما ات ػو.
 .1اسػػتبلـ الكتػػب وادلراسػػبلت وادلػػذكرات ادلرفو ػػة إذل ادلػػدير العػػاـ وتنظػػيم رضػػها لي ػػو بعػػد إ ػػداد
اإلحاالت البلزمػة وم مث متابعة توزيع وا دار ادلتوجب ا داره ادلدير العاـ .
 .3حفظ وتصنيف ادلعامبلت والوثائق الح يتوجب حفظها أو حفظ ور نها.
 .2تنسيق ومتابعة بريد الشركات واجلهات العامة األخرى .
 .0بياف الرأي وادلقرتح يف القضايا احملالة إليو م ادلدير العاـ.

ب_ يرتبط بأمانة سر ادلدير العاـ :
 .2الديواف اخلاص.

.1أمانة سر رللس اإلدارة.
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المـادة  _13تتوذل أمانة السر ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2تنظيم موا يد ادلراجعني وادلقاببلت ,واالجتما ات للمدير العاـ.
 .1تلقي وتأمني االتصاالت اذلاتفية اخلا ة بادلدير العاـ.
 .3تنظيم األرشيف اخلاص بادلدير العاـ وحفظ الوثائق وادلراسبلت وتصنيفها.
 .2إ داد الكتب وادلذكرات وادلراسبلت وفق توجيهػات ادلدير العاـ.
 .0تلقي ور مراسبلت الشركات التابعة ذلا ومتابعة اصلازىا وفق توجيهات ادلػدير العػاـ وتنظػيم
أرشيف خاص بوثائق الشركات .

المـادة  _ 14يتوذل الديواف اخلاص ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2استبلـ الويد السري وتسجيلو يف سجل خاص أ والً و رضو لى ادلدير العاـ.
 .1متابعة ا دار الكتب وادلراسبلت ادلطلوبة م ادلدير العاـ اذل اجلهات ذات العبلقة .
 .3أرشفة وتصوير الوثائق السرية وحفظ ما يلزـ منها أو ما يوجو ادلدير العاـ حبفظػو.

المـادة  _15تتوذل أمانة سر رللس اإلدارة ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2مجع وتنظيم ادلواضيع وادلراسبلت احملالة م ادلدير العاـ بغية رضها لى رللس اإلدارة.
 .1ربضػػري تل ػ ادلواضػػيع وادلراسػػبلت وتػػأمني مػػا يلػػزـ م ػ ادلسػػتندات ادلتعلقػػة هبػػا  ,وإ ػػداد جػػدوؿ
أ م ػاؿ جلسػػات رللس اإلدارة.
 .3إ داد الػد وات اخلا ػة بعقػد اجللسػات  ,وإرسػػاذلا مػع جػدوؿ األ مػاؿ والوثػائق ادلتعلق ػة بػو إذل
أ ضاء اعلس او م يلزـ حضوره .
 .2إ داد الصكوؾ البلزمة للقرارات الح تصدر رللس االدارة وإببلغها دل يلزـ.
 .0حف ػػظ كاف ػػة الص ػػكوؾ وادلراس ػػبلت واحملاض ػػر وك ػػل م ػػا يتعل ػػق بعم ػػل رلل ػػس االدارة يف مص ػػنفات
يسهل العودة اليها ند احلاجة .
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الفصل الثالث

المــادة _17أ_يطبػػق ادلرسػػوـ رقػػم ( )242لعػػاـ  1551ادلتضػػم النظػػاـ ادلػػارل النافػػذ والسػػيما ادلػػادة ( )26منػػو و تتػػوذل
مديرية الشؤوف ادلالية ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2اسػػتبلـ وا ػػداد ادلوازنػػات التقديريػػة مػ الشػػركات التابعػػة للمؤسسػػة وتنظػػيم موازنػػة تقديريػػة إمجاليػػة ورفػػع
التقارير للمدير العاـ وادلذكرات ادلتعلقة بذل يف ادلوا يد احملددة .
 .1ا ػػداد البيانػػات ادلاليػػة ودراسػػتها وربليلهػػا ادلرسػػلة مػ الشػػركات التابعػػة للمؤسسػػة ورفعهػػا اذل ادلػػدير العػػاـ
مشػػفو ة بادلقرتحػػات الػػح تكفػػل االسػػتفادة القصػػوى مػ االمكانػػات ادلتاحػػة واجػراء ادلقارنػػات التحليليػػة
للفعاليات ادلتماثلة.
 .3ربصيل ادلوارد ومتابعة اجراءات استيفائها بادلوا يد احملددة للشركات التابعة للمؤسسة .
 .2تامني تسديد االلتزامات ادلرتتبة يف موا يدىا احملددة .
 .0العمل لى تأمني تسليم او استبلـ ادلواؿ وفق األنظمة النافذة.
 .6تنظيم أ ماؿ التدقيق ادلتعلقة بالشؤوف ادلالية للمؤسسة والشركات التابعة.
 .1السػػعي لتطػػوير أسػػاليب العمػػل ادلػػارل يف ادلؤسسػػة وشػػركاهتا دبػػا خيػػدـ ربقيػػق أىػػداؼ ادلؤسسػػة والغايػػة الػػح
أحدث م أجلها .
 .4األشراؼ لى أ ماؿ الصناديق الرئيسية والفر ية وتنظيم مليات القب
 .2االشراؼ ادلارل لى أ ماؿ ادلستود ات.
 .25تدريب وتأىيل العاملني يف ادلديرية باستمرار لرفع مستوى األداء .

والدفع .

 .22العمػػل لػػى اسػػتخداـ احلاسػػب االلكػػرتوين يف إصلػػاز كافػػة األ مػػاؿ ادلتعلقػػة هبػػا وأرشػػفتها الكرتونيػاً وفػػق
األساليب احلديثة وادلتطورة .
ب_ تتألف مديرية الشؤوف ادلالية م :
 .2الدائرة ادلالية .
 .1دائرة حفظ ادلستندات ادلالية.
.3مكتب ادلتابعة وتوثيق ادلعلومات
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المادة _18أ_ تتوذل الدائرة ادلالية ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2متابعػػة مػػل الشػػعب الػػح تتبػػع ذلػػا واالش ػراؼ لػػى حس ػ أدائهػػا وتطبيقهػػا لؤلنظمػػة والق ػوانني
ادلعموؿ هبا .
 .1إ داد البيانات ادلالية بعد دراستها وربليلها وكذل ادلوازنات التقديرية ورفعهػا اذل ادلػدير العػاـ يف
ادلوا يد احملددة .
 .3ربصيل ادلوارد وتسديد االلتزامات ادلالية يف ادلوا يد احملددة .
 .2تنظيم أ ماؿ ادلراجعة والتدقيق .
 .0اإلشراؼ لى أ ماؿ الصناديق وأ ماؿ القب

ب_ تتألف الدائرة ادلالية م :

والدفع وادلقبوضات وادلدفو ات .

.1شعبة التصفية والمصارف  ،وتتولى :
 إ ػػداد جػػداوؿ الرواتػػب واألج ػػور ومتمماهتػػا والتعويضػػات وبػػدالت االغ ػرتاب للعػػاملني يف ادلؤسسػػةوإ داد الشيكات واحلواالت وتسجيلها أل حاب العبلقة .
 تصػػفية االلتزامػػات والنفقػػات ادلاليػػة الػػح ترتتػػب لػػى ادلؤسسػػة وتسػػديد احلسػػميات وااللتزامػػات يفموا يدىا .
 إ داد البيانات ادلالية واإلحصائية وقوائم اإلنفاؽ الشهري الدورية . إ داد أوامر رؼ وأوامر دفع تصفيات العقود الداخلية واخلارجية وتصفيات االستمبلؾ . مس سجبلت الشطب البلزمة لذل . ادلشاركة يف إ داد ادلوازنة االستثمارية ومراقبة اال تمادات اخلا ة هبا . متابعة اال رتاضات وادلراسبلت خبصوص تصفيات ادلشتقات النفطية وغرامات التأخري . ادلشػػاركة يف اللجػػاف ادلختلفػػة وجلػػاف احلػػل الػػودي واإلش ػراؼ لػػى اإلف ػراج ػ الكفػػاالت وإج ػراء مػػايلزـ بشأهنا .
 مس اضبارة خا ة بػالعقود اخلارجيػة والداخليػة ودراسػة مشػاريع العقػود الػواردة مػ مديريػة الشػؤوفالتجارية والقانونية قبل التأشري ليها مػ ادلػدير ادلػارل واقػرتاح التعػديبلت البلزمػة إف وجػدت وإ ادهتػا
إذل مديرية الشؤوف التجارية والقانونية أ والً .
-

القياـ بفت اال تمادات ادلستندية لدى ادلصرؼ .
متابعة إجراءات فت اال تمادات ادلستندية لدى ادلصػرؼ .إلجػراء مجيػع مقبوضػات ومػدفو ات
ريقو وإ داد ادلراسبلت اخلا ة هبا وفق األنظمة النافذة .
ادلؤسسة
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-

إج ػراء مليػػات القػػب والصػػرؼ ػ ريػػق ػػناديقها الرئيسػػية والفر يػػة بعػػد ربديػػد موجػػودات
ىذه الصناديق بقرار م الوزير وإيداع ما يزيد احلد األ لى ادلقرر لدى ادلصرؼ .
ريق فت اال تمادات ادلستندية اخلارجية .
ربري حسابات ادلؤسسة العامة
اسػػتبلـ كشػف ادلصػرؼ ادلتعلقػػة حبسػػاب ادلػػدفو ات اخلػػاص بادلؤسسػػة وإجػراء ادلطابقػػة ادلصػػرفية
البلزمة أ والً .
إ ػػداد الكشػػوؼ التحليليػػة باال تمػػادات ادلسػػتندية لكاف ػة البطاقػػات وتػػدوير احلسػػابات للسػػنة
القادمة وفقاً للتعليمات النافذة .
رؼ الرواتب والتعويضات والسلف والنفقات النثرية للعاملني يف ادلؤسسة .
مطابقة كشوؼ ادلصرؼ مع ادلدفو ات وادلقبوضػات يف ادلؤسسػة بشػكل شػهري وإجػراء مػا يلػزـ
بشأهنا .
مس سجل ادلػدفو ات وادلقبوضػات وتسػجل أوامػر الصػرؼ والػدفع مػع سػندات القيػد اخلا ػة
هبا وم مث إرساذلا اذل دائرة حفظ ادلستندات ادلالية .

-

 .2شعبة الرواتب واألجور والتامينات  ،وتتوذل:

اسػ ػػتبلـ اجلػ ػػداوؿ والكشػ ػػوؼ ادلتعلقػ ػػة بوقو ػ ػػات العػ ػػاملني وإ ػ ػػداد جػ ػػداوؿ الرواتػ ػػب واألجػ ػػور

والتعويضات وسندات االستحقاؽ ومذكرات التصفية والصرؼ.
ف ػػت أض ػػابري شخص ػػية مالي ػ ػ ػة ربف ػػظ هب ػػا القػ ػرارات والوث ػػائق ادلتعلق ػػة باألمػ ػػور ادلالي ػ ػة لك ػػل مػ ػ
العاملني يف ادلؤسسة .
مس سجبلت رمسية لشطب الرواتب واألجور والتعويضات وادلكافلت للعاملني يف ادلؤسسة.

-

دفع الرواتب واألجور ومتمماهتا وبدالت االغرتاب للعاملني يف ادلؤسسة.
إ داد االستمارة رقم ( )2اخلا ة ببداية اخلدمة للعاملني مع ادلؤسسة .
إ داد االستمارة رقم ( )1اخلا ة باشرتاكات العاملني يف ادلؤسسة .

-

إ ػػداد الكش ػػوفات اخلا ػػة بالتعػػديبلت الطارئ ػػة ل ػػى االس ػػتمارة رقػػم ( )3جلميػػع الع ػػاملني يف
ادلؤسسة .
إ داد االستمارة رقم ( )2اخلا ة بنهاية خدمة العاملني يف ادلؤسسة .
ربضري ومراقبة وتسديد اشػرتاكات العػاملني يف مؤسسػة التأمينػات االجتما يػة  ,وتس ػديد حصػ ػة

-

ادلؤسسة  ,وفت أضابري شخصية بتأمينات كل م العاملني يف ادلؤسسة .
القيػػاـ بادلراسػػبلت واإلجابػػة لػػى الكتػػب الػ ػواردة م ػ مؤسسػػة التأمينػػات االجتما يػ ػة ومؤسسػػة
التأمني وادلعاش ػات .
تنظػػيم كش ػػوؼ شػػهرية بأمسػػاء العػػاملني وادلبػػال ادلسػػددة ػػنهم دلؤسسػػة التأمين ػػات االجتما يػ ػة
ودلؤسسة التأمني وادلعاشػات .
متابعة احلصوؿ لى إيصاالت التسديد م مؤسسة التأمينات االجتما ية والتأمني وادلعاشات.
- 14 -

النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية

-

-

إجػػراء ادلطابقػػة مػػع مؤسسػػة التأمينػػات االجتما يػػة والتػػأمني وادلعاشػػات والتصػػديق لػػى ػػحة
االشرتاكات.
مطابقػػة أقسػػاط التأمينػػات احملسػػوبة لػػى جػػداوؿ الرواتػػب وتنظػػيم إشػػعارات السػػداد الشػػهرية
بقاً لشهر كانوف الثاين م كل اـ ومتابعة احلصوؿ لى بػراءة الذمػة لكػل سػنة وفػق األ ػوؿ

م مؤسسة التأمينات االجتما ية والتأمني وادلعاشات .
مس ػ األضػػابري والقيػػود اخلا ػػة بالعػػاملني يف ادلؤسسػػة وكافػػة الصػػكوؾ والكشػػوؼ والبيانػػات
ادلتعلقة بالتأمينات االجتما ية .
تنظ ػػيم ببلغ ػػات إ ػػابة العم ػػل للع ػػاملني يف ادلؤسس ػػة وإرس ػػاذلا للجه ػػات ادلعني ػػة ومعاجل ػػة كاف ػػة
األمور الناشئة نها .
إ ػػداد اجل ػػداوؿ وادلس ػػتندات ادلتعلق ػػة بض ػػم اخلدم ػػة يف الدول ػػة ومتابع ػػة ربوي ػػل مب ػػال األقس ػػاط
الواجبة التسديد أ والً .
إ ػػداد القػوائم اخلا ػػة باالقتطا ػػات واحلسػػميات اجلاريػػة وادلنفػػذة لػػى جػػداوؿ رواتػػب العػػاملني
لصاحل سلتلف اجلهات العامة ومس ومتابعة حساباهتا وفق األ وؿ احملاسبية .
متابع ػػة تنفي ػػذ كاف ػػة الص ػػكوؾ ادلتعلق ػػة بق ػػانوف التأمين ػػات االجتما ي ػػة فيم ػػا خي ػػص اش ػ ػرتاكات
العاملني وأية أمور أخرى ذات الصلة .

-3شعبــة التدقيق والموازنة وتتولى :
-

إ داد موازنة ادلؤسسة وتوزيعها لى الشركات م واقع ادلوازنات ادلقدمة م الشركات .
إ ػداد اخلطػػة ادلاليػػة وادلشػاركة باخلطػػة االسػػتثمارية للمؤسسػة والعمػػل لػػى تطػوير أسػػاليب العمػػل

-

ادلارل .
تدقيق أوامر الصرؼ والدفع والوثائق ادلرفقة هبا والتأشػري ليهػا دبػا يفيػد ػحتها قانونيػاً وحسػابياً
و مستندياً الصادرة شعبة التصفية .

-

إ ػػداد مشػػاريع قػرارات مػػن السػػلف الدائمػػة وادلؤقتػػة واإليفػػاد ومسػ سػػجل خػػاص هبػػا ومتابعػػة
تسديدىا يف هناية العاـ أو ند إنتهاء الغاية الح وضع م أجلها أ والً .
مس اضبارة لتصنيف العقود الػواردة مػ مديريػة الشػؤوف التجاريػة والقانونيػة بالتسلسػل للعػودة
إليها ند احلاجة .

-

إرساؿ كافة أوامر الصرؼ بعد تدقيقها إذل شعبة ادلوازنة دلتابعة قيدىا يف سجل مراقبة ادلوازنة .
العمل لى إ داد اخلطة العامة للمؤسسة م الناحية ادلالية .
مناقش ػػة ودراس ػػة مش ػػاريع ادلوازن ػػات اجلاري ػػة واالس ػػتثمارية للش ػػركات التابع ػػة ذل ػػا واالسػ ػتحقاقات

-

اجلارية وخطة العمليات اإلنتاجية.
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-

-

-

-

إ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد مشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػروع ادلوازنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التقديريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنوية للمؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واالس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتحقاقات اجلاريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
و اإلي ػرادات اجلػ ػارية واخلطػػة االسػػتثمارية بالتنسػػيق مػػع مديريػػة التخطػػيط والدراسػػات باالسػػتناد
لى مشاريع ادلوازنات التقديرية ادلقرتحة م قبل الشركات .
توزيػػع اال تمػػادات اإليراديػػة لػػى احلسػػابات ادلسػػا دة والفر يػ ػة اجلزئيػ ػة والتحليلي ػ ػة يف ادلؤسسػػة
وفق النظاـ ادلارل النافذ .
توزيع اال تمادات ادلالية يف ادلؤسسة أ والً .
مس سجل اال تمادات والتأشري لى مػليات الصرؼ إشػعارا بتوفري اال تمادات البلزم ػة ذل ػا
فيما يتعلق با تمادات ادلؤسسة .
تس ػػجيل النفق ػػات يف دف ػػرت مف ػػردات نفق ػػات ادلوازن ػػة م ػ واق ػ ػع م ػػذكرات الص ػػرؼ وأوام ػػر الدف ػ ػع
وإجراء ادلطابق ػة.
إجػراء ادلنػػاقبلت البلزمػػة بػػني احلسػػابات للموازنػػة التقديريػػة للمؤسسػػة والشػػركات التابعػػة  ,وذلػ
وفق األسس احملددة يف األنظمة ادلر يػة.
مس ػ سػػجل القطػػع األجنػػق والعقػػود مبينػػة فيهػػا اسػػتعماالت القطػػع ومبػػال العقػػود وادلصػػروؼ
منهػػا والبػػاقي ادلرتتػػب ليػػو ومراقبػػة ذبػػاوز اال تمػػادات ادلر ػػدة بػػالقطع األجنػػق وذلػ بنػػاءً لػػى
الكشوؼ ادلقدمة وادلعتمدة أ والً م قبل الشركات التابعة للمؤسسة .
إ داد كشوؼ ادلصروفات الشهرية والسنوية للموازنة يف ادلؤسسة .
إ داد الكشوؼ التحليلية للمشاريع االستثمارية يف ادلؤسسة .
تدقيق دفػاتر نفقػ ػات ادلوازنػة االسػتثمارية ومطابقتهػا مػع قيػود وسػجبلت مديريػة دائػرة احلسػابات
العامة .

 -4المخزن  :ويتولى مايلي

 يستلم ادلواد والتجهيزات ويتأكد م مطابقة أ دادىا وأوزاهنا ونو ياهتا للوثائق ادلرفقة 5 يسلم ادلواد والتجهيزات دبوجب أذونات رؼ نظامية وفقا" للتعليمات النافذة 5 ديس بطاقات ادلخزف لتسجيل اإلدخاالت واالخراجات وفق التعليمات النافذة 5 يعد الكشوفات الدورية وكافة البيانات الح تطلب منو 5 يطابق بشكل مستمر ودوري بني مضموف بطاقات سلزنو وبطاقات مراقبة ادلخزوف يف دائرة زلاسبة ادلواد. -حيافظ لى ادلواد ويبل رؤسائو

كل تلف أو أضرار يلحق بادلواد نتيجة التخزي 5

 يعػػد لبػػات ش ػراء بػػادلواد الػػح تسػػتجر بشػػكل مسػػتمر نػػد و ػػوؿ الكميػػات إذل مسػػتوى إ ػػادة الطلػػب ويرفعهػػاللجهات احبة العبلقة 5
- 16 -

النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية

 ديس بطاقات العهدة الشخصية لتسجيل العدد واألدوات الح تسلم للعاملني 5 -يقوـ بكل ما يكلف بو م قبل رئيسو ادلباشر 5

المادة  _ 19تتوذل دائرة حفظ ادلستندات ادلالية ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2حف ػػظ أوام ػػر الص ػػرؼ ومس ػػتنداهتا وس ػػندات القي ػػد العائ ػػدة ذل ػػا بع ػػد تص ػػفية النفق ػػة وبع ػػد إجػ ػراءات
تسجيلها لدى دائرة احلسابات العامة .
 .1حفظ نسخ ادلوازنات التقديرية ادلوافق ليها م قبل وزارة ادلالية .
 .3حفظ نسخ ادليزانيات العمومية والقوائم ادلالية والتقػارير الدوريػة الػح ترفعهػا مديريػة الشػؤوف ادلاليػة
واحلسابات للمدير العاـ .
 .2حفػػظ نسػػخ ػ ادليزانيػػات العموميػػة والق ػوائم ادلاليػػة الصػػادر بشػػأهنا ق ػرارات قبػػوؿ وحفػػظ نسػػخ م ػ
التق ػػارير ال ػ ػواردة مػ ػ اجله ػػاز ادلرك ػػزي للرقاب ػػة ادلالي ػػة واإلجاب ػػات وال ػػردود ليه ػػا وادلنظم ػػة يف سلتل ػػف
مديريات ادلؤسسة .
 .0حفظ نسخ جلسات براءة الذمة لرئيس وأ ضاء رللس اإلدارة .
 .6التأكػػد مػ وجػػود مسػػتندات قػػد وتصػػفية و ػػرؼ النفقػػة و ػػحة تسػػجيلها لػػى أمػػر الصػػرؼ قبػػل
حفظهػػا واسػػتدراؾ أيػػة ن ػواقص يف الثبوتيػػات وادلسػػتندات ادلسػػجلة لػػى أمػػر الصػػرؼ قبػػل اسػػتبلمها
أ والً .
 .1تسليم أوامر الصرؼ ادلطلوبة م بع اجلهات دبوجب دفرت ذمة أ ورل والعمل لى اسػتعادهتا فػور
االنتهاء م الغاية الح سلم م أجلها إذل تل اجلهات .
 .4تقدم وتسليم أية أوامر رؼ مػع مسػتنداهتا وادلوازنػات التقديريػة وادليزانيػات العموميػة والقػوائم ادلاليػة
إذل مفتشػػي اجلهػػاز ادلركػػزي للرقابػػة ادلاليػػة نػػد لبهػػا م ػ أجػػل تػػدقيق أ مػػاؿ ادلؤسسػػة والعمػػل لػػى
استعادهتا أ والً ند إنتهاء ادلفتم م دراستها .

المادة  _ 21يتوذل مكتب ادلتابعة وتوثيق ادلعلومات ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2تدقيق الويد الوارد و رضو لى ادلدير ادلختص5
 .1تدوي الويد الوارد والصادر وإرسالو إذل اجلهات ادلعنية وفق توجيهات ادلدير ادلختص
 .3أرشفة الويد 5
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 .2حفظ ادلراسبلت والوثائق 5
 .0إدارة قوا د البيانات اخلا ة بادلديرية م حيث ضماف سريتها وتامني
للتجهيزات والشبكات والورليات دبا يؤم بيئة تشغيلية حيحة .

يانتها وتقدم الد م الف

الفصل الرابع

المــادة  _ 21يطبػػق ادلرسػػوـ رقػػم()225لعػػاـ  1551ادلتضػػم النظػػاـ احملاسػػق األساسػػي وتتػػوذل مديريػػة احلسػػابات العامػػة

ادله ػاـ اآلتيػػة:
 متابعػػة شػػركات ادلؤسس ػة والتأكيػػد لػػى ربصػػيل ادل ػوارد ومتابعػػة إج ػراءات اسػػتيفائها يف موا يػػدىا احملػػددةوتنظيم مذكرة للمدير العاـ هبذه ادلوارد .
 متابعة شركات ادلؤسسة والتأكيد لى تسديد االلتزامات ادلالية دبوا يدىا احملددة . تنظيم أ ماؿ ادلراجعة والتدقيق ادلتعلقة بالشؤوف احملاسبية لشركات ادلؤسسة تنظيم أ ماؿ ادلراجعة احملاسبية . السػػعي لتطػػوير أسػػاليب العمػػل احملاسػػق يف ادلؤسسػػة وشػػركاهتا دبػػا خيػػدـ ربقيػػق أىػػداؼ ادلؤسسػػة والغايػػةالح أحدث م أجلها .
 اإلشراؼ احملاسق لى أ ماؿ ادلقبوضات وادلدفو ات . اإلشراؼ لى تطبيق النظاـ احملاسق األساسي . ذبميع ادليزانبات العمومية والقوائم ادلالية الواردة م شركات ادلؤسسة وتنظيمها يف ميزانية إمجالية . اإلشراؼ لى زبصيص ادلؤونات ألغراض زلددة باالتفاؽ مع مديرية الشؤوف التجارية والقانونية . اإلشراؼ لى تطبيق زلاسبة التكاليف يف شركات ادلؤسسة وذل وفق األنظمة النافذة . -تدريب وتأىيل العاملني يف ادلديرية باستمرار لرفع مستوى االداء .

 العمػػل لػػى اسػػتخداـ احلاسػػب االلكػػرتوين يف اصلػػاز كافػػة األ مػػاؿ ادلتعلقػػة هبػػا وأرشػػفتها الكرتوني ػاً وفػػقاألساليب احلديثة وادلتطورة .
 العمل لى حفظ ادلستندات والوثائق احملاسبية وفق ما نص ليو النظاـ ادلارل واحملاسق .ب – تتألف مديرية احلسابات العامة م :
 .2دائرة احلسابات وادليزانية .
 .1دائرة الدراسات والتحليل ادلارل .
 .3مكتب ادلتابعة و توثيق ادلعلومات .
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المادة _22أ_ تتوذل دائرة احلسابات العامة وادليزانية ادلهػاـ اآلتيػػة:
 .2إ ػ ػػداد س ػ ػػندات القي ػ ػػد والتس ػ ػػجيل يف ال ػ ػػدفاتر اليومي ػ ػة العام ػ ػػة واليومي ػ ػات ادلس ػ ػػا دة  ,وإج ػ ػراء
الرتحيبلت م واقع مستندات القيد ادلنجزة وفق النظاـ احملاسق األساسي.
 .1تطبيق أنظمػة احملاسبة النافذة.
 .3استبلـ مذكرات التصفية والصرؼ وأوامر الدفع الصادرة

ادلؤسسة .

 .2إ داد دليل احلسابات اخلاص بادلؤسسة .
ب_ تتألف دائرة احلسابات العامة م :

 .1شعبة الحسابات والميزانية  ،وتتوذل:
-

تنظيم سندات القيد وقيدىا يف اليومية العامة واألستاذ العاـ .
تنظيم سندات القيد احملاسبية وفقاً لؤلنظمة النافذة واخلا ة بالقيود اخلتامية دبيزانية ادلؤسسة .

-

التسجيل يف الدفاتر اليومية العامة واليوميات ادلسا دة  ,وإجػراء الرتحػيبلت مػ واقػع مسػتندات
القيد ادلنجزة وفق النظاـ احملاسق األساسي.
إ داد موازي ادلراجعة الشهرية والربع سنوية والسنوية للمؤسسة .

-

إ ػػداد الق ػوائم ادلاليػػة للمؤسسػػة وف ػق ماقض ػ بػػو ادلػػادة السادسػػة م ػ النظػػاـ احملاسػػق األساسػػي
النافذ الصادر بادلرسوـ  225تاريخ . 1551/21/16
مس ػ حسػػابات فػػائ ادلوازنػػة وفػػائ السػػيولة ومتابعتهػػا مػػع وزارة ادلاليػػة بنػػاءً لػػى البيانػػات
ادلقدمة م الشركات .

-

دراسة احلسابات ذات األر دة الشػاغرة أو اعمدة  ,واقرتاح احلل دلعاجلتها ,أو إغبلقه ػا دبوافق ػة
ادلدير العاـ للمؤسسة .
الرقابة لى حركة أنواع ادلنتجات وادلواد اجلاىزة الح تتعامل هبا إدارة ادلؤسسة .

-

إ ػػداد دليػػل تػػرقيم للم ػواد يتفػػق مػػع حسػػابات ادلخػػازف وادلسػػتود ات الفر يػػة واحلسػػابات ادلاليػػة
وتعديلػو ند احلاجػة.

-

-

-

-

مس سجل إفرادي حلسابات السلف والذمم ومتابعة تسديدىا وسجل للتكاليف .
فت بطاقات أستاذ اـ وأستاذ مسا د لكافة حسابات ادلؤسسة.
إ داد سندات القيد م واقع الوثائق وادلستندات  ,وتوجيو احلسابات البلزمػة ذلػا ,وفقػاً للطريقػة
الح تتفق و بيعة مل ادلؤسسة واستناداً لقوا د احملاسبة ادلزدوجة .
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-

مراقبة ادلؤسسة باستخداـ األرقاـ الواردة يف الدليل ويف وثائق اإلدخاؿ والبطاقات.
تسجيل الوثائق ادلتعلقة حبركة ادلواد يف بطاقات مراقبة ادلخزوف بالكمية والقيمة.
تسعري اخراجات ادلواد.
إ ػ ػػداد كشػ ػػف شػ ػػهري حبركػ ػػة ادل ػ ػواد (ر ػ ػػيد أوؿ الشػ ػػهر  ,وإمجػ ػػارل اإلدخػ ػػاالت واالخراجػ ػػات

-

والر يد يف هناية الشهر بالكمية والقيمة).
مطابقة الكشف الشهري مع بطاقات ادلخزف .
متابعة إجراءات اجلرد ادلسػتمر خػبلؿ العػاـ واإلشػراؼ لػى اجلػرد الفعلػي للبضػا ة اجلػاىزة ربػ

-

الصنع يف هناية الدورة ادلالية.
تقدم البيانات األ ناؼ الراكدة وبطيئة احلركة.
مراقبة مستويات ادلخزوف وادلشاركة يف ربديدىا.
تسػػجيل بيانػػات اإلنتػػاج التػػاـ ونصػػف ادلصػنّع يف بطاقػػات ادلنتجػػات حبسػػب سػػعر ادلبيػػع وبسػػعر

-

يتناسب مع حركة الصنع.
اإلشراؼ زلاسبياً لى سلازف إدارة ادلؤسسة م خبلؿ حركة ادلواد الشهرية .

المادة  _ 23تتوذل دائرة الدراسات والتحليل ادلارل ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2دراسػػة أسػػاليب العمػػل ادلػػارل واحملاسػػق يف ادلؤسسػػة والش ػػركات التابع ػػة ذلػػا والعمػػل ل ػػى تطويرىػػا دبػػا
يتبلئم مع التطورات ادلالية واحملاسبية يف العادل .
 .1دراسة حاجة ادلؤسسة والشركات التابعة ذلا م التمويل مع اجلهات ذات العبلقة .
 .3دراسة تليات التعاوف بني ادلؤسسة والشػركات التابعػة ذلػا مػ حيػث التكامػل فيمػا بينهػا ماليػاً وزلاسػبياً
والعمل لى زبفيف نفقات التشغيل واإلنتاج وادلصروفات غري ادلباشرة .
 .2تطوير كفاءة وخوات العاملني يف ادلؤسسة والشركات التابعة ذلػا وذلػ بإتبػاع دورات تدريبيػة وحضػور
ندوات لمية داخلية وخارجية .

 .0مجع البيانات وادلعلومات اخلا ة بالقوائم ادلالية للمؤسسة وإجراء دراسة تفصيلية دقيقة وإجياد الربط
والعبلقة فيما بينها م حيث العبلقة بني اإليرادات وادلصروفات وتفسري النتائج الح تو ل إليها
والبحث أسباهبا وذل الكتشاؼ نقاط الضعف والقوة يف اخلطط خبلؿ فرتة زمنية معينة وذل
باف تشمل فرتة التحليل للقوائم ادلالية دة سنوات متتالية وديك أف يتم ذل باستخداـ نسبة
التداوؿ ونسبة السيولة الريعية ومعدؿ دوراف النقدية ومعدؿ دوراف ادلخزوف السلعي وادلراقبة ادلالية
وكشوؼ التدفقات النقدية خبلؿ فرتات زمنية متتالية .
 .6وضع تصور ألداء ادلؤسسة ادلتوقع يف ادلستقبل م خبلؿ احتساب إيرادات ادلؤسسة .
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.1إجراء الرقابة ادلالية بتقييم ومراجعة أ ماذلا للتأكد م أف تنفيذىا يسري وفقاً للمعايري واألسس
ادلوضو ة الكتشاؼ األخطاء واالضلرافات ونقاط الضعف ومعاجلتها يف الوق ادلناسب .
 . 4قياس سيولة ادلؤسسة وقياس الرحبية فيها واكتشاؼ االضلرافات السلبية يف الوق ادلناسب ومعاجلتها
ومعرفة مركز ادلؤسسة ادلارل بني مثيبلهتا .
 . 2تقييم ادلؤسسة م خبلؿ التحليل ادلارل للحكم لى مستوى األرباح وقدرة ادلؤسسة لى السيولة
وسداد االلتزامات وقدرهتا لى اإلئتماف وتقييم ادلوجودات .
 .25وضع التو يات البلزمة لتطوير ادلؤسسة يف هناية فرتة التقييم .

المادة  _ 24يتوذل مكتب ادلتابعة وتوثيق ادلعلومات ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .6تدقيق الويد الوارد و رضو لى ادلدير ادلختص5
 .1تدوي الويد الوارد والصادر وإرسالو اذل اجلهات ادلعنية وفق توجيهات ادلدير ادلختص

 .4أرشفة الويد 5
 .2حفظ ادلراسبلت والوثائق 5
 .25إدارة قوا د البيانات اخلا ة بادلديرية م حيث ضماف سريتها وتامني يانتها وتقدم الد م الف
للتجهيزات والشبكات والورليات دبا يؤم بيئة تشغيلية حيحة .
 .22اإلشراؼ لى موارد تقنية ادلعلومات م حيث استخدامها بشكل متوافق مع القوانني واألنظمة ادلر ية
وم ضمنها سياسات ادلؤسسة يف رلاؿ التشغيل ومحاية موارد تقنية ادلعلومات وسياسة التخزي
االحتيا ي.
ادلعلومات دبديرية التخطيط والدراسات

 .21إرساؿ ادلعلومات بشكل يومي اذل دائرة تقانة وبن
الشبكة .
 .23مس سجبلت دلتابعة أ ماؿ أو ملفات يطلب ادلدير ادلختص متابعتها 5
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المادة_ 25أ_ مع مرا اة أحكاـ قانوف اذليئة ادلركزية للرقابة والتفتيم ,تتوذل مديرية الرقابة الداخلية ادلهػاـ اآلتيػػة:

 .2القياـ بكل ما م شأنو سبكني اإلدارة م اإلحا ة بكيفية سري العمل يف ادلؤسسة .
 .1الكشف موا اخللل وأسباب القصور اإلداري ودوا ي دـ كفاءة التنفيذ .
 .3العم ػػل لػ ػػى ربقيػ ػػق الرقابػ ػػة اآلنيػ ػػة والبلحق ػػة لػ ػػى األداء اإلداري م ػ ػ خػ ػػبلؿ اخلطػ ػػط الرقابيػ ػػة
ادلمنهجة .
 .2التحقيق يف ادلخالفات اإلدارية وادلسلكية  ,احملالة إليها م ادلدير العاـ ومػ اذليئػة ادلركزيػة للرقابػة
والتفتيم .
 .0اإلش ػراؼ لػػى حسػ سػػري العمػػل يف ادلؤسسػػة وفػػق الق ػوانني واألنظمػػة النافػػذة ومعاجلػػة القضػػايا
وحاالت ادلخالفات يف ىذا اعاؿ  ,وتقدم التقارير نها اذل ادلدير العاـ .
 .6االقرتاح وادلساطة يف تطوير أساليب العمل  ,دبا خيدـ رفع مستوى األداء يف ادلؤسسة .
 .1وض ػػع األس ػػاليب والط ػػرؽ الكفيل ػػة بتحقي ػػق الرقاب ػػة الوقائي ػػة واإلشػ ػراؼ ل ػػى تنفي ػػذىا مػ ػ قب ػػل
ادلديريات ادلختصة .

ب_

تتألف مديرية الرقابة الداخلية م الدوائر

اآلتيػة:

 .2دائرة الرقابة و التحقيق .
 .1دائرة ادلتابعة .

المـادة  _26أ -تتوذل دائرة الرقابة والتحقيق ادلهػػاـ اآلتيػػة :

 .2القياـ بأ ماؿ الرقابة اآلنية والبلحقة لى األداء اإلداري وتطويره .
 .1سبكػػني اإلدارة م ػ اإلحا ػػة بكيفيػػة سػػري األ مػػاؿ يف اجلهػػات التابعػػة ذلػػا وضػػم الواليػػة العامػػة
للهيئة .
 .3تنفيػػذ الرقابػػة الداخليػػة بأ مػػاؿ ادلؤسسػػة م ػ خػػبلؿ خطػػة مػػل سػػنوية زلػػددة أو ارئػػة تضػػعها
اإلدارة باالتفػاؽ مع اذليئة.
 .2وض ػػع الي ػػد ل ػػى ك ػػل م ػػا يتعل ػػق بادلخالف ػػات اإلداري ػػة وادلس ػػلكية ال ػػح تكتش ػػفها يف أثن ػػاء أدائه ػػا
دلهماهتا الرقابية والتفتيشية وإ بلـ اإلدارة للحصوؿ لى اإلذف بالتقصي أو التحقيق هبػا ,ووضػع
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اليد لى ادلخالفات واجلػرائم ادلرتكبػة مػ قبػل العػاملني دبػا فيهػا اجلػرائم الواقعػة لػى ادل ػاؿ العػاـ,
والتحفظ لى أدلتها ووقائعها وإ بلـ اإلدارة واذليئ ػة هبا.
 .0التحقيق بادلخالفات الوظيفية وادلسلكية احملالة إليها أ والً .
 .6التحقيق يف ادلخالفات واجلرائم يف حدود التفوي ادلعطى م اذليئة للرقابة الداخليػة احملالػة إليهػا
أ والً .
 .1التحقي ػػق يف كاف ػػة القض ػػايا ال ػػح تف ػػوض هب ػػا مػ ػ قب ػػل اذليئ ػػة أو احملال ػػة إليه ػػا مػ ػ ادل ػػدير الع ػػاـ
للمؤسسة .

المـادة -27تتوذل دائرة ادلتابعة ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2تلقػػي تقػػارير اذليئػػة ادلركزيػػة للرقابػػة والتفتػػيم وتقػػارير الرقابػػة الداخليػػة ادلعتمػػدة واحملالػػة إليهػػا أ ػػوالً
م ادلدير والعمل لى تنفيذىا .
 .1متابعػ ػػة الشػ ػػكاوى وادلخالفػ ػػات احملالػ ػػة إليهػ ػػا أ ػ ػػوالً ,أو ادلنشػ ػػورة يف وسػ ػػائل اإل ػ ػػبلـ ,وتقػ ػػدم
ادلقرتحات البلزمة للتقصي نها بالتنسيق مع ادلديريات ذات العبلقػة.
 .3تقدم تقارير دورية ادلقرتحات والتو يات الح دل يتم تنفيذىا .
 .2معاجلة التقارير وإحالتها اذل ادلديريات ادلختصة لتنفيذىا .

 .0متابعة تنفيذ التو يات وادلقرتحات الواردة بالتقارير مع ادلديريات ادلختصة .
 .6إببلغ اذليئة ادلركزية للرقابة والتفتيم بصكوؾ التنفيذ .
 .1متابعة تنفيذ التو يات وادلقرتحات الواردة بالتقػارير مػع ادلػديريات ادلختصػة وإ ػبلـ اجلهػات الػح
وردت منها ىذه التقارير دبا يشعر حس التنفيذ .
 .4حفظ ىذه التقارير ضم أضابري خا ة وأرشفتها .
الفصل السادس

المادة_28أ_ تتوذل مديرية ادلوارد البشرية ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2تطبيق القوانني واألنظمة النافذة ادلتعلقة باألوضاع الوظيفية للعاملني وتبدالهتا.
 .1إدارة رأس ادل ػػاؿ البش ػػري وتط ػػويره مػ ػ خ ػػبلؿ إدارة ملي ػػة انتق ػػاء الع ػػاملني واختب ػػارىم وتعيي ػػنهم
وتو يف الوظائف ووضع الشروط البلزمة لذل .
 .3استخداـ وتطوير إمكانيات العاملني العلمية وادلهنية م أجل ربقيق أىداؼ ادلؤسسة .
 .2االىتماـ بالتدريب وهتيئة البيئة البلزمة لئلبداع والتطوير وتو ية العاملني .
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 .0إرساء مبادئ وأخبلقيات العمل وبػث الشػعور بػاألم واألمػاف الػوظيفي وربسػني بلقػات العمػل
ونشػػر ثقافػػة متكاملػػة تسػػعى اذل تنميػػة اجلانػػب ادلعنػػوي ( العػػدؿ بػػني اجلميػػع – الػػوالء – القػػدوة
للم ػػرؤوس – تط ػػوير ال ػػذات  -ربم ػػل ادلس ػػؤولية – العط ػػاء ب ػػبل ح ػػدود – س ػػر ة االصل ػػاز ػػدـ
تكرار األخطاء – احملافظة لى ادلمتلكات ) .
 .6إقامة االجتما ات الدورية لتعزيز التعاوف بني العاملني .
 .1تعزيز مبدأ االنتماء للمؤسسة ومبدأ الرقابة الذاتية .
 .4تعزيز مبدأ اال تماد لى فرؽ العمل .
 .2تعريػػف العػػاملني بنظػػاـ ومعػػايري تقػػوم األداء ومفػػاىيم وأسػػس التقيػػيم وتعػريفهم لػػى نتػػائج تقػػوم
أدائهم وحثهم لى أطية تطوير وربسني أدائهم واستشفاؼ تراء العاملني باإلدارة وبيئة العمل .
 .25أرشفة سجبلت العاملني وإدارة نظاـ ادلعلومات اخلا ة بالعاملني .
 .22إ داد كافة الصكوؾ ادلتعلقة بالعاملني .
 .21إ ػػداد خطػػة القػػوى العاملػػة السػػنوية واخلمسػػية للمؤسسػػة بالتنسػػيق مػػع اجلهػػات ادلعنيػػة ومتابعػػة
تنفيذىا.
 .23التنسيق والتعاوف مع ادلؤسسات التدريبيػة احملليػة والعربيػة والدوليػة مػ أجػل بنػاء القػدرات الو نيػة
وتنمية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة والشركات ادلرتبطة هبا .
 .22وضع خطػة التػدريب والتأىيػل الفػ واإلداري داخػل وخػارج القطػر الكفيلػة بتنميػة وتأىيػل ادلػوارد
البشرية يف ادلؤسسة بالتعاوف مع مديريات ادلؤسسة والشركات التابعة ذلا .
 .20إ ػداد الدراسػات البلزمػة لتنميػة ادلػوارد البشػرية يف ادلؤسسػة ومتابعػة تخػػر مػا تو ػل إليػو العلػػم يف
رلاؿ إدارة األفراد وأساليب اإلدارة احلديثة.
 .26مس ػ س ػػجل ادلراس ػػبلت الص ػػادرة وال ػواردة إذل ادلؤسس ػػة  ,وحف ػػظ ػػور ػ ػ مجي ػػع ادلراس ػػبلت
والصكوؾ والوثائق الصادرة ادلؤسسة.
.21
.24
.22
.15

با ة وتصوير ادلراسبلت اخلا ة بادلؤسسة.
تنظيم مل وسائط النقل ,واخلدمة اذلاتفية وأ ماؿ الصيانة ضم مباين اإلدارة ادلركزية.
اإلشراؼ لى أ ماؿ إ بلح الكهرباء والتمديدات الصحية وادلصا د وغريىا .
اإلشراؼ لى االذنة وادلقسم واالستعبلمات و ماؿ النظافة واحلديقة .

 .12تنظيم حركة اآلليات يف ادلؤسسة.
 .11تأمني احملروقات لآلليات ومس قيود رفها واستهبلكها وفق األنظمة النافذة .
 .13تأمني إ بلح و يانة تليات ادلؤسسة واحلفاظ لى جاىزيتها الفنية.
 .12تأمني استقباؿ الوفود الح تزور ادلؤسسة وإ داد برامج زياراهتا وجوالهتا ومقاببلهتا .
 .10ت ػػأمني مق ػػاببلت الشخص ػػيات الرمسي ػػة وادلس ػػؤولة والوف ػػود واللج ػػاف وادلػ ػراجعني م ػػع ادل ػػدير الع ػػاـ
ومعاونو بعد إ داد تقرير مسبق موضوع ادلقابلة .
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 .16تلق ػػي ش ػػكاوى ادلػ ػوا نني وتس ػػجيلها يف س ػػجل خ ػػاص ودراس ػػة ى ػػذه الش ػػكاوى وإ ػػداد ال ػػبلزـ
إلحالتها اذل اجلهات ادلعنية ومتابعتها إليصاؿ الشاكي اذل حقو وإببلغو نتيجة شكواه خطياً.
ب_ تتألف مديرية ادلوارد البشرية م :

 .2دائرة زبطيط ادلوارد البشرية .
 .1دائرة التدريب والتأىيل .
 .3دائرة شؤوف العاملني .
 .2دائرة الشؤوف اإلدارية واخلدمات .
.0
.6
.1
.4

دائرة العبلقػات العامػة والرتمجة .
ادلكتب اذلندسي الصنا ي .
ادلكتب الصحفي.
مكتب ادلتابعة وتوثيق ادلعلومات .

المادة _29أ_ تتوذل دائرة زبطيط ادلوارد البشرية ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2ربديد ومجع سلتلف البيانات ادلتعلقة باحتياجات ادلؤسسة م القوى العاملة كماً ونو اً.
 .1إ ػػداد خطػػة القػػوى العاملػػة واالسػػتخداـ السػػنوية واخلمسػػية للمؤسسػػة بالتعػػاوف مػػع ادلػػديريات
ادلختصة ومتابعة تنفيذىا ,وتقييمها يف ضوء التنفيذ الفعلي.
 .3إ داد التقارير الدورية والربعية والسنوية البلزمة إذل ىيئة زبطيط الدولة واجلهات ادلعنية.
 .2ادلس ػػاطة يف وضػ ػع الدراس ػػات البلزم ػػة لتنش ػػيط الق ػػوى العامل ػػة ورف ػػع أدائه ػػا وتوزيعه ػػا حس ػػب
مؤىبلهتا والدورات التدريبية الح زبضع ذلا.
 .0إ داد مشػروع خطػة العمالػة يف ضػوء مقرتحػات اإلدارات ادلختصػة والتو ػيف الػوظيفي وادلػبلؾ
العددي بالتعاوف مع دائرة شؤوف العاملني ومتابعة تنفيذ ىذه اخلطة .
 .6إ ػ ػبلـ دائ ػػرة الت ػػدريب بأمس ػػاء ادلرش ػػحني اجل ػػدد إلم ػػبلء الوظ ػػائف الش ػػاغرة وم ػػؤىبلهتم وذل ػ ػ
الختيار التدريب الذي يناسب ادلراكز الوظيفية الح سيشغلها .
 .1إ داد جداوؿ بعدد العاملني وتوز هم حبسب مؤىبلهتم وفئاهتم يف ادلديريات .
 .4إ داد جداوؿ بعدد الشواغر نتيجة التسرب والنقل وانتهاء اخلدمة.
 .2إ ػداد جػداوؿ بأ ػداد قػود اخلػوة _ والعقػود ادلؤقتػة_ و قػود العػرب غػري السػوريني _ والعقػػود
ادلومسية والعرضية.

- 25 -

النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية

 .25تنظػػيم بيانػػات إحصػػائية ( ربعية_نصفية_سػػنوية) حػػوؿ أوضػػاع القػػوى العاملػػة وتوزيعهػػا حسػػب
الشهادة أو اجلنس أو العمر أو بيعة العمل وتزويد ادلديريات والدوائر هبػذه البيانػات بنػاء لػى
لبها .
 .22مجع البيانات ادلتعلقة بالقوى العاملة و رضها باخلطوط والرسوـ البيانية .

المادة _31أ_ تتوذل دائرة التدريب والتأىيل ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2وضع خطط التدريب والتأىيل الف واإلداري وادلعلومايت داخل وخارج القطر وفق االحتياجات
التدريبية للعاملني يف ادلؤسسة والتنسيق مع الشركات التابعة للمؤسسة يف إ داد خطط التدريب
اخلا ة هبا بناء لى ادلعلومات التالية :
أ  -التوجهات يف السياسات الرئيسية يف ادلؤسسة.
ب  -خطط القوى العاملة السنوية واخلمسية .
جػ – مؤشرات األداء ومعدالت اإلنتاج .
د  -ادلعلومات اخلا ة باألفراد والوظائف –تو يف الوظائف -مهارات العاملني مستويات
كفاءاهتم ومؤىبلهتم و الشواغر ادلتوفرة نتيجة حلركة العاملني.
ىػ -اقرتاحات ادلديريات
و  -يف ضوء نتائج تقوم أداء العاملني .
 .1اإل داد للدورات التدريبية والتاىيلية ذات العبلقة دبهاـ وأىػداؼ ادلؤسسة داخلياً وخارجياً
بالتعػاوف مع ادلؤسسات واجلهػات ذات العبلقػة وربديد التكاليف يف ضوء اال تمادات ادلالية
ادلر دة .

 .3اإلشراؼ لى تنفيذ اخلطط التدريبية ادلعتمدة (ندوات -حلقات دراسية – دورات ورش العمل
)و تأمني ادلستلزمات اخلا ة هبا وإ داد الطرؽ ادلناسبة لتقوم اخلطط ادلنفذة منها .
 .2ربديد األساليب البلزمة دلتابعة ادلتدربني بعد انتهاء فرتة التدريب دلعرفة التغريات الطارئة لى
أدائهم م خبلؿ نتائج تقوم تدائهم نصف السنوية واالستفادة منها لوضع الشخص ادلناسب
يف ادلكاف ادلناسب.
 .0تقدم الدراسات ادلتعلقة حباجة ادلؤسسة للخواء أو إيفاد العاملني للتدريب داخل وخارج القطر .
 .6اقرتاح قد الندوات و احللقات الدراسية وإقامة ورش العمل لتدريب العاملني لى الكفاءات
العاملني
ومهارات العمل دبشاركة الشركات التابعة وتنظيم سجل خاص يتضم معلومات
الذي اتبعوا الدورات الداخلية واخلارجية واخلوات ادلكتسبة الح توفرت لديهم نتيجة ىذه الدورات
بشأف إمكانية اقرتاحهم كمدربني لؤلنشطة التدريبية الح تنفذ داخل ادلؤسسة بعد التنسيق مع
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سلتلف ىذه األنشطة التدريبية ادلنفذة

سلتلف اإلدارات والشركات التابعة وإ داد التقارير الدورية
.
 .1ادلشاركة بانتقاء ادلرشحني إلتباع الدورات التدريبية وفقاً للشروط ادلوضو ة للمشاركة ,وإجراء
مليات ادلفاضلة ند اللزوـ بناء لى نتائج تقوم األداء العاملني وتقرتح دراسة حاجة ادلؤسسة

للخواء أو ايفاد العاملني للتدريب داخل وخارج القطر .
 .4اإلشراؼ لى تنفيذ األنشطة التدريبية الح تكلف هبا ادلؤسسة لصاحل اجلهات العامة وتنظيم
سجبلت خا ة هبذه األنشطة .
 .2متابعة التطورات العلمية ادلستجدة سواء منها النظري أو العملي ودراستها والتنسيق مع ادلديريات
لبحث سبل التعاوف دلعرفة مدى استفادة ادلؤسسة منها وذل هبدؼ تطوير األفراد و إكساهبم
اخلوات اجلديدة لتنمية قدراهتم ومهاراهتم العملية .
 .25إ داد الدراسات البلزمة لتنمية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة والشركات التابعة ذلا واالرتقاء بو يها
الف واإلداري ومتابعة تخر ما تو ل إليو العلم يف رلاؿ إدارة األفراد وأساليب اإلدارة احلديثة
وادلشاركة يف االجتما ات الداخلية واخلارجية حوؿ مواضيع ادلوارد البشرية ..
 . 22ادلراقبة والتأكد م التطبيق الصحي إلجراءات التقوم النصف السنوي وبقصد الرتفيع وفق
القوانني واألنظمة النافذة ومتابعة تطور أداء العاملني م تقوم آلخر .
 .21ا ستبلـ تقارير تقوم األداء العاملني يف ادلؤسسة ومدراء العامني للشركات التابعة ذلا وتدقيقها
ورفعها إذل ادلدير العاـ ال تماد نتائج تقوم األداء وإرساذلا إذل ادلدير ادلختص إلببلغ أ حاب
العبلقة نتائج تقوم أدائهم بشكل سري واالحتفاظ هبا وفق القوانني واألنظمة النافذة بذل .
 .23إ داد اجلداوؿ النهائية يف األسبوع األوؿ م شهر أيلوؿ ( خبلؿ فرتة استحقاؽ الرتفيع) م
أجل إجراء ملية ترفيع العاملني بناء لى نتائج ملية تقوم أداء العاملني ورفعها إذل دائرة شؤوف
العاملني إل دار كوؾ الرتفيع بالنسبة للعاملني يف ادلؤسسة .

المادة _31أ_ تتوذل دائرة شؤوف العاملني ادلهػػاـ اآلتيػػة:

 .2تطبيق القوانني واألنظمة النافذة ادلتعلقة بأوضاع العاملني وتبدالهتا وإ داد الصكوؾ البلزمة
لذل .
 .1فت ومس دفاتر بالوظائف الشاغرة وإ داد قوائم هبا ند الطلب وربديد واحتياجات
ادلؤسسة م العاملني بادلشاركة مع دائرة زبطيط القوى العاملة وادلشاركة يف دراسة خطط القوى
العاملة مع شعبة اخلطط .
 .3تنظيم وإجراء ادلسابقات واالختبارات يف ضوء خطط القوى العاملة ادلعتمدة والشواغر ادلتوفرة
وحسب لتعليمات الصادرة

اجلهات الو ائية بالدولة .
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 .2إ داد الكتب والصكوؾ والقرارات واألوامر ادلتعلقة بأوضاع العاملني ومتابعة إببلغها
أل حاب العبلقة واجلهات ادلعنية وفقاً للتعليمات النافذة .
 .0ادلشاركة يف جلاف اختيار العاملني يف ادلؤسسة وفق القوانني واألنظمة النافذة .
 .6االتصاؿ بالعاملني اجلدد وتوضي واجباهتم وحقوقهم وتعريفهم بالقوانني و األنظمة النافذة
بادلؤسسة .
 .1رض كافة الصكوؾ اخلا ة بشؤوف العاملني اخلاضعة لرقابة اجلهاز ادلركزي للرقابة ادلالية م
التعيينات والعبلوات والرتفيعات الدورية والنقل واإل ادة إذل العمل وما يف حكمها للتأشري
وفقاً لقانوف

ليها بعد التثب م مطابقتها للموازنة العامة وللقوانني واألنظمة النافذة وذل
اجلهاز ادلركزي للرقابة ادلالية .
 .4مس البطاقات الذاتية للعاملني وفق التعليمات النافذة وإرساؿ كافة الصكوؾ ادلتعلقة بالعامل
بعد تأشريىا م اجلهاز ادلركزي للرقابة ادلالية اذل السجل العاـ للعاملني يف الدولة .
ريق الديواف العاـ
 .2تبلي اجلهات ادلالية الوثائق والصكوؾ ذات األثر ادلارل
الوثائق وادلستندات والسجبلت الشخصية للعاملني
 .25إ طاء ورة مصدقة أو خبل ات
حسب التعليمات النافذة .
 .22فت أضابري شخصية لكل امل يف ادلؤسسة ربفظ فيها األوراؽ الثبوتية ومجيع الوثائق
والصكوؾ وادلعلومات الذاتية اخلا ة بو .
 .21حفظ األوراؽ والصكوؾ يف األضابري بشكل يومي لسهولة مراجعتها ند االقتضاء ومرا اة
تسلسل توارخيها ومس الفهارس ادلناسبة الح تسا د لى ذل .
ومس

التقارير والبيانات وادلراسبلت ادلتعلقة بسري العمل يف الدائرة
 .23حفظ ورة
األضابري و دـ تسليم أية إضبارة إذل أي جهة إال بتوجيهات م ادلسؤولني ادلباشري .
 .22وضع جدوؿ زم دلن اإلجازات اإلدارية السنوية للعاملني ومتابعة تنفيذه وفق التعلميات
بطاقات اإلجازات للعاملني يف ادلؤسسة وترحيل مجيع أنواع

النافذة هبذا الشأف ومس
اإلجازات ليها.
 .20مراقبة دواـ العاملني واإلشراؼ لى بع بطاقات الدواـ وتثبي الوقو ات اخلا ة بذل
.

ليها

 .26إببلغ ادلكتب اذلندسي الصنا ي بالوقو ات اإلدارية للعاملني يف مديريات ادلؤسسة م واقع
بطاقات الدواـ .
اإلجازات السنوية وفق أحكاـ القانوف
 .21إ داد قوائم العاملني ادلستحقني البدؿ النقدي
واألنظمة النافذة .
 .24دراسة وتدقيق كافة الصكوؾ وادلعامبلت احملالة اليها والعائدة للعاملني يف الشركات التابعة
للمؤسسة ورفعها أ والً بعد تدقيقها وفقاً للقوانني واألنظمة النافذة .
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المادة_ 32أ_ تتوذل دائرة الشؤوف اإلدارية واخلدمات ادلهػػاـ اآلتيػػة:
 .2مس ػ ػ س ػػجل ادلراس ػػبلت الص ػػادرة وال ػ ػواردة إذل ادلؤسس ػػة  ,وحف ػػظ ػػور ػ ػ مجي ػػع ادلراس ػػبلت
والصكوؾ والوثائق الصادرة ادلؤسسة.
.1
.3
.2
.0

با ة وتصوير ادلراسبلت اخلا ة بادلؤسسة.
تنظيم مل وسائط النقل ,واخلدمة اذلاتفية وأ ماؿ الصيانة ضم مباين اإلدارة ادلركزية.
اإلشراؼ لى أ ماؿ إ بلح الكهرباء والتمديدات الصحية وادلصا د وغريىا .
اإلشراؼ لى االذنة وادلقسم واالستعبلمات و ماؿ النظافة واحلديقة .

 .6تنظيم حركة اآلليات يف ادلؤسسة.
 .1تأمني احملروقات لآلليات ومس قيود رفها واستهبلكها وفق القوانني واألنظمة النافذة .
 .4تأمني إ بلح و يانة تليات ادلؤسسة واحلفاظ لى جاىزيتها الفنية.
ب_ تتألف دائرة الشؤوف اإلدارية واخلدمات م :

.1شعبة الديوان العام ،ويتوذل:
-

تسػػجيل الويػػد الصػػادر وال ػوارد يف السػػجبلت ادلخصصػػة لػػذل ,وحفػػظ نسػػخ ػ ادلراسػػبلت

-

الصادرة .
العمل لى ربط الويد الصادر بالوارد وبالعكس وفقاً للتعليمات النافذة.
مس سجل خاص بالقرارات واألوامر والتعليمات و التعاميم الصادرة ادلؤسسة .
حفظ وتنسيق ادلراسبلت اخلا ة بادلؤسسة وفقاً للتعليمات النافذة .

تعميم القرارات والببلغات والتعليمات لى سلتلف مديريات ادلؤسسة وفق توجيهات اإلدارة .
مس دفاتر الذمة ادلناسبة لتسليم الويد الوارد والصادر.
با ة الكتب وادلراسبلت يف ادلؤسسة .

-

متابعة تأمني ادلواد اخلا ة بعمل الشعبة
تصوير الوثائق وادلستندات .
متابعة تأمني يانة اآلالت اخلا ة بالنسخ والتصوير وغريىا .

.2شعبة الشؤون الصحية والخدمات  ،وتتوذل:
-

تنظيم اخلدمات الصحية يف ادلؤسسة واإلشراؼ لى أ مػاؿ الطبابػة فيهػا وتػأمني مػا يلػزـ حلسػ
سريىا .
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-

متابعة العمل بالبطاقة الصحية للعاملني يف ادلػديريات وتسػجيل اإلجػراءات التشخيصػية وادلعاجلػة
ليها باإلضافة إذل اإلحاالت والو فات واألجهزة الطبية والعمليات .
تتبع جاىزية مستو ف ادلؤسسة .
متابعػػة اج ػراءات قػػود األ بػػاء ادلعتمػػدي مػػع الصػػندوؽ ادلشػػرتؾ وحفػػظ األضػػابري اخلا ػػة هبػػم
وتدقيقها دبا ينسجم مع األنظمة والقوانني النافذة يف ادلؤسسة و احبة العمل هبا .
تتبع تنفيذ العقود ادلومة مع ادلشايف و ادلستو فات الصحية .
ت ػػدقيق ومراقب ػػة الو ػػفات الطبي ػػة وف ػ ػواتري ادلش ػػايف وادلخ ػػابر واألخص ػػائيني العائ ػػدة للع ػػاملني يف
ادلؤسسة وإحالتها اذل مديرية الشؤوف ادلالية واحلسابات الستكماؿ إجراءات رفها .
تدوي النفقات الطبية للعاملني يف ادلؤسسة م خبلؿ الو فات والفػواتري الطبيػة الرمسيػة دبوجػب
برنامج لى الكمبيوتر .
مس السجبلت اخلا ة بالنظارات والعدسات و األجهزة الطبيػة الػح سبنحهػا ادلؤسسػة دبوجػب
النظاـ الطق النافذ فيها .
إ داد القوائم البلزمة والح تبني استحقاؽ العاملني يف مديريات ادلؤسسة للمكافلت الطبية.
هتيئ ػػة ادلن ػػاخ الص ػػحي ادلناس ػػب للع ػػاملني مػ ػ خ ػػبلؿ اإلشػ ػراؼ ل ػػى أ م ػػاؿ اخل ػػدمات داخ ػػل
ادلؤسسة .
تنظػػيم مػػل احل ػراس و مػػاؿ ادلقاسػػم والسػػائقني و مػػاؿ احلػػدائق والتنظيػػف و األذنػػة واإلش ػراؼ
لى ملهم و إرشادىم وتوجيههم باأل ماؿ ادلنا ة هبم .
تنظيم لبات بادلواد وادلستلزمات البلزمة لعمل الشعبة ومتابعة تأمينها م ادلستودع .

-

مس ػ البطاق ػػات و الكش ػػوفات ال ػػح تب ػػني اس ػػتحقاقات العم ػػاؿ يف ادلؤسس ػػة م ػ ادلزاي ػػا العيني ػػة
واإلشراؼ لى توزيعها .
توفري اإلسعافات األولية يف مكاف العمل بالتنسيق مع ادلستو ف .

-

تو يػػة العػػاملني لضػػرورة احملافظػػة لػػى كافػػة ادلسػػتلزمات ادلوجػػودة يف ادلبػػىن وسلػػا ر التػػدخني ػ
ريق وضع ادللصقات واإلشارات الدالة لى خطر التدخني .
متابعة تنفيذ تعليمات ترشيد الطاقة واحملافظة لى البيئة الصحية السليمة .
تنظيم أذونات السفر للعاملني يف ادلؤسسة .

-

-

 .3شعبة المرآب والمرافق  ،ويتبعها مستودع القطع التبديلية واذلوال وتتوذل:
-

تسػػجيل الويػػد ال ػوارد والصػػادر وكافػػة الطلبػػات ادلتعلقػػة بصػػيانة وإ ػػبلح اآلليػػات وإحالتهػػا إذل
اجلهات ادلختصة بادلؤسسة الستكماؿ ما يلزـ بشأهنا أ والً.

مراقبة حركة اآلليات وتنظيمها.
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-

تنظػػيم أوامػػر ادلهمػػات اليوميػػة والشػػهرية لآلليػ ػات وفػػق النم ػوذج ادلعتمػػد حلصػػر كمي ػة احملروق ػات
وادلس ػافػة.
العمل لى فرز وتنظيم مل السائقني حسب توجيهات اإلدارة.
تػػأمني احملروقػػات والزيػػوت ومسػ قيػػود ػػرفها واسػػتهبلكها وفػػق موجبػػات القانػ ػػوف رق ػم ()36
لعػاـ  2245واألنظمة والتعليمات النافذة.
تػػدقيق بطاقػػات حركػػة سػػري اآلليػػات وتصػػنيفها شػػهرياً ,واق ػرتاح زلاسػػبة السػػائقني ػ احملروقػػات
ادلصروفة زيادة ادلعدؿ ادلقرر.

-

تػػدقيق ومطابقػػة ف ػواتري احملروقػػات والزيػػوت وإحالتهػػا إذل ادلديريػػة ادلاليػػة والتجاريػػة لصػػرؼ قيمتهػػا
حسب األ وؿ.
تنظيم الئحػة ادلعدؿ الوسطي الستهبلؾ كل تلية م الوقود بالتعاوف مع اللجنة ادلختصة .
استبلـ وتسليم اآلليات للسائقني مع ما فيها م قطع إضافية.

-

حف ػػظ األض ػػابري الذاتي ػػة آللي ػػات ادلؤسس ػػة وتس ػػوية الوض ػػع الق ػػانوين دل ػػا يطػ ػرأ ليه ػػا مػ ػ تب ػػديل
(شاسي _زلرؾ) تغيري ملكية.
مس سجل خاص باإل بلحات اجلارية لى اآللية ,وما يركب ذلا م قطع جديدة.

-

ذبديػد رخػػص سػري اآلليػػات والتػأمني ليهػػا ومتابعػػة معامبلهتػػا لػدى دوائػػر النقػػل واجلهػػات العامػػة
األخرى حسب األ ػوؿ.
تسجيل زلاضر تركيب وتنسيق القطع التبديلية.
وضع الوامج الزمنية للصيانة الدورية و مرة اآلليات لى أساس ادلسافات ادلقطو ة.

-

-

-

 تدقيق قيود اآلليات بعد تنسيقها أ والً وإهناء بلقة ادلؤسسة هبا. القياـ بعمليات الصيانة الدورية لآلليات العاملة يف ادلؤسسة . تنظػػيم مػػل ومناوبػػة السػػائقني والس ػػيارات ادلوض ػػو ة بتصػػرؼ اإلدارة ومراقبػػة مهامهػػا ومس ػ-

السجبلت والبطاقات البلزمة لضبط أ ماذلا وفق األنظمة والقوانني النافذة.
العمػػل لػػى إجػراء اإل ػػبلحات الفنيػػة وتنظػػيم لبػػات اإل ػػبلح لؤل طػػاؿ  ,ليػػتم تنفيذىػػا ػ
ريق جلنػة الشراء.
التأكد م جاىزية اآللية فعلياً بعد اإل بلح وم القطع التبديلية ادلثبتة ليها أثناء اإل بلح.
تنظيم لبات إخراج القطع التبديلية م مستودع القطع التبديلية.
متابعة تامني يانة االالت اخلا ة بادلؤسسة .
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المـادة  _33أ -تتوذل دائرة العبلقات العامة والرتمجة ادلهػػاـ اآلتيػػة:
 .2القيػػاـ بادلراسػػبلت واالتصػػاالت ادلطلػػوب اجراؤى ػػا مػػع اجلهػػات العربيػػة واألجنبيػػة ومػػع ادلنظمػػات
وادلؤسسات الدولية وفقاً لتوجيهات ادلدير العاـ.
 .1استقباؿ الوفود م

رب وأجانب ,وتأمني إقامتهم وتنقبلهتم.

 .3تنظػػيم شػػؤوف اخلػواء و اسػػتقباذلم وتػػأمني إقػػامتهم وتػػنقبلهتم ومتابعػػة مػػا يتعلػػق بػػإجراءات إقػػامتهم
يف القطر مع اجلهات الرمسية ..
 .2تنظيم اللقاءات واالجتما ات وتدوي احملاضر اخلا ة هبا.
 .0توزيع ادلذكرات وادلطبو ات ادلتعلقة باجلوانب اإل بلمية والتعريفية

نشاط ادلؤسسة.

 .6ربضػػري وتػػأمني مسػػتلزمات قػػد ادلػؤسبرات والنػػدوات وورشػػات العمػػل واحملاضػرات وادلعػػارض احملليػ ػػة
والدوليػػة.
 .1تنظيم قد الندوات وحلقات البحث العلمي ادلتخصص.
 .4تأمني إجراءات سفر ادلوفدي اذل خارج القطر دبهاـ رمسية .
 .2متابع ػػة العبلق ػػات العام ػػة ور ػػد ادلناس ػػبات ادلختلف ػػة وإ ػػداد بطاق ػػات وبرقي ػػات الته ػػاين والتع ػػازي
والد وات .
 .25تلقي شكاوى ادلوا نني ومتابعة الرد ليها مع اجلهات ادلعنية .
 .22ر ػػد ومتابعػػة وتوثيػػق مػػا يػػرد يف أجهػػزة اإل ػػبلـ ادلختلفػػة م ػ معلومػػات أو مبلحظػػات إخباريػػة
ذات ػػلة بادلؤسسػػة والشػػركات التابعػػة ذلػػا والتأكػػد مػ إخطػػار ادلػػدير العػػاـ واإلدارات والشػػركات
بفحواىا ومتابعة إ داد الردود ادلناسبة مع ىذه اإلدارات والشركات .
 .21ترمج ػػة العق ػػود وادلراس ػػبلت والفاكس ػػات ال ػ ػواردة اذل ادلؤسس ػػة احملال ػػة اليه ػػا أ ػػوالً م ػ ػ اللغت ػػني
االنكليزية والفرنسية اذل العربية .
 .23إ داد ادلراسبلت األجنبية الح تصدر

ادلؤسسة باللغتني االنكليزية و الفرنسية.

 .22ترمجة النشرات وادلواضيع الح ذلا بلقة بنشاط ادلؤسسة .
 .20الرتمجة للوفود الزائرة للمؤسسة .
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المادة _ 34يتوذل ادلكتب الصحفي ادله ػاـ اآلتيػػة:
 .2االىتماـ بالشؤوف اإل بلمية والصحفية ومتابعة كل مػا ينشػر ػ نشػا ات ادلؤسسػة وشػركاهتا يف وسػائل
اإل بلـ وإ داد الردود والتوضيحات البلزمة بشأهنا .
 .1االىتم ػػاـ بالش ػػكاوى ال ػػح ت ػػرد اذل ادلؤسس ػػة أو تنش ػػر حوذل ػػا يف وس ػػائل اإل ػػبلـ وبالش ػػؤوف اإل بلمي ػػة
والصحفية .
 .3هتيئة الويد والوثػائق البلزمػة الػح سػتعرض لػى ادلػدير العػاـ وتلػ الػح تلػزـ لبلجتما ػات الػح يرأسػها أو
الح سيشارؾ هبا .

المـادة_ _35يتوذل ادلكتب اذلندسي الصنا ي ادله ػاـ اآلتي ػة:

 .2إ داد البيانات والدراسات ادلتعلقة بسبل رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملني م خبلؿ أنظمة
احلوافز ادلعموؿ هبا وإ داد الوامج واالقرتاحات البلزمة لذل بالتنسيق مع مركز تطوير اإلدارة
واإلنتاجية واجلهات ذات العبلقة .
 .1إ داد الدراسة التقيمية وتو يف األ ماؿ اإلنتاجية بالتعاوف مع ادلديريات ادلعنية بغية ربديد
ادلقاييس ادلعيارية لؤل ماؿ الح تنفذىا ادلؤسسة ,وتقدم الدراسات للجهات ادلختصة ومتابعتها
م اجل إجراء التعديبلت الضرورية لتطوير األداء بشكل مستمر.
 .3ربديد نسب التنفيذ للوحدات اإلنتاجية واخلدمية دبقارنة األ ماؿ ادلخططة وادلنفذة مع معايري
األداء احملددة يف الدراسة اخلا ة حبساب بلوات اإلنتاج.
 .2إ داد جداوؿ حبساب العبلوات و دد العبلمات للعاملني وسعر العبلمة وكتلػة بلوة ادلؤسسة
 ,وذل م اجل إسباـ العمليات احلسابية والصرفية.
 .0العمل لى دراسة األنظمة الداخلية واخلا ة ادلعموؿ هبا بادلؤسسة أو م ادلفرتض أف تصدر
ريق اقرتاح تشكيل اللجاف ادلختصة
ووضعها موضع التنفيذ وذل إما بشكل مباشر أو
لذل .

المادة  _ 36يتوذل مكتب توثيق ادلعلومات ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2تدقيق الويد الوارد و رضو لى ادلدير ادلختص5
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.1
.3
.2
.0

تدوي الويد الوارد والصادر وارسالو اذل اجلهات ادلعنية وفق توجيهات ادلدير ادلختص
أرشفة الويد 5
حفظ ادلراسبلت والوثائق 5
إدارة قوا د البيانات اخلا ة بادلديرية م حيث ضماف سريتها وتامني يانتها وتقدم الد م

الف للتجهيزات والشبكات والورليات دبا يؤم بيئة تشغيلية حيحة .
 .6اإلشراؼ لى موارد تقنية ادلعلومات م حيث استخدامها بشكل متوافق مع القوانني
واألنظمة ادلر ية وم ضمنها سياسات ادلؤسسة يف رلاؿ التشغيل ومحاية موارد تقنية ادلعلومات
وسياسة التخزي االحتيا ي .
 .1إرساؿ ادلعلومات بشكل يومي اذل دائرة تقانة وبن ادلعلومات دبديرية التخطيط والدراسات
ريق الشبكة .
 .4مس سجبلت دلتابعة أ ماؿ أو ملفات يطلب ادلدير ادلختص متابعتها

الفصل السابع
المادة -37أ_ تتوذل مديرية الشؤوف التجارية والقانونية ادلهػػاـ اآلتيػػة:

.2ازباذ اإلجراءات االزمة إلبراـ العقود الداخلية واخلارجية لتأمني احتياجات ادلؤسسة م مستلزمات
العمل وادلشاريع اإلسرتاتيجية اجلديدة ومتابعة تنفيذىا .
 .1تدقيق العقود وإجراءاهتا الح توـ م قبل الشركات التابعة للمؤسسة يف ضوء التعليمات واألنظمة
النافذة .
 .3التنسيق مع مكتب تسويق النفط لتأمني حاجة الشركات التابعة للمؤسسة م ادلشتقات النفطية
والزيوت ادلعدنية واإلضافات والنفط اخلاـ ومتابعة إجراءات إبراـ قودىا وإحالتها اذل الشركات
ادلعنية دلتابعة تنفيذىا .
 .2التنسيق مع مكتب تسويق النفط يف رلاؿ ابراـ قود تصدير ادلشتقات النفطية وفق خطة التصدير
ومتابعة إجراءات إبراـ العقود وإحالتها اذل الشركات ادلعنية دلتابعة تنفيذىا .
 . 0ادلساطة يف إصلاز اتفاقيات الشركات ادلشرتكة الح تساىم فيها ادلؤسسة بشخصيتها اال تبارية
وذل م النواحي القانونية والتجارية وبالتنسيق مع اجلهات ادلعنية .
 .6التنسيق مع ادلديريات التجارية يف الشركات التابعة للمؤسسة .
 .1دراسة التطورات ادلختلفة للعقود والعمل لى تطوير مناذج العقود واالتفاقات هبدؼ وضع ي
قود واتفاقات منوذجية ربقق أىداؼ ادلؤسسة .
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 .4متابعة الد اوى القانونية اخلا ة بادلؤسسة واإلشراؼ لى القضايا ادلتعلقة بالشركات التابعة ذلا.
 .2إ داد الدراسات القانونية البلزمة للمواضيع ادلعروضة لى ادلؤسسة .
ب_ تتألف ادلديرية الشؤوف التجارية والقانونية م :
 .1دائرة العقود.
 .2دائرة التوريدات واالسترياد .
 .3دائرة التخليص اجلمركي.
 .4الدائرة القانونية
 .5مكتب ادلتابعة وتوثيق ادلعلومات

المادة_38أ_ تتوذل دائرة العقود ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2إ ػػداد العق ػػود اخلا ػػة بت ػػأمني كاف ػػة االحتياج ػػات الداخلي ػػة واخلارجي ػػة البلزم ػػة للمؤسس ػػة وف ػػق
األنظمة والقوانني .
 .1اس ػػتبلـ وت ػػدقيق العق ػػود وإجراءاهت ػػا ال ػػح أ ػػدت مػ ػ قب ػػل الش ػػركات التابع ػػة للمؤسس ػػة يف ض ػػوء
التعليمات واألنظمة النافذة .
 .3اإلش ػ ػراؼ لػ ػػى حفػ ػػظ العقػ ػػود الداخليػ ػػة واخلارجيػ ػػة وكػ ػػل مػ ػػا يتعلػ ػػق بعمػ ػػل الػ ػػدائرة م ػ ػ كتػ ػػب
ومراسبلت ومراجع .
 .2تق ػػدم اإلرش ػػادات والتوجيه ػػات وادلس ػػا دة للجه ػػات ادلس ػػؤولة ػ العق ػػود يف الش ػػركات التابع ػػة
للمؤسسة .
 .0إ ػػداد دفػػاتر الشػػروط ادلاليػػة واحلقوقيػػة واسػػتكماؿ أضػػابري ادلناقصػػات و لبػػات ػػروض األسػػعار
والعقود بالرتاضي الح توـ م قبل ادلؤسسة .
 .6استبلـ لبات الشراء مع ادلوا فات الفنية م اجلهات الطالبة مرفقاً هبا دفاتر الشروط الفنية.
 .1متابع ػػة اإلج ػ ػراءات ادلتعلق ػػة باضػ ػػبارة اإل ػػبلف واس ػػتكماؿ إج ػ ػراءات اس ػػتبلـ الع ػػروض ومتابعػ ػػة
دراستها بالتنسيق مع اللجاف ادلختصػة و ػوالً إذل اإلرسػاء والتعاقػد بعػد احلصػوؿ لػى ادلوافقػات
البلزمة للعقود الح توـ م قبل ادلؤسسة .
 .4تنظ ػػيم اإل ػػبلف ػ ػ ادلناقص ػػات أو لب ػػات الع ػػروض الداخلي ػػة واخلارجي ػػة وإ ػػداد ادلراس ػػبلت
ادلتعلقة بذل .
 .2تنظيم كتب اإلحالة وأوامر ادلباشرة وتبليغها للمتعهدي ضم ادلدة القانونية .
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 .25متابعة تصديق العقود م اجلهات ادلختصة وتوزيعها لى اجلهات ادلعنية .
 .22اسػػتكماؿ إج ػراءات التأمينػػات النهائيػػة وادلؤقتػػة وسبديػػدىا وإج ػراء جػػرد دوري ذلػػا وإ ادهتػػا بعػػد
االنتهاء م الغرض ادلقدمة ألجلها .
 .21مسػ ػ س ػػجبلت خا ػػة ( لب ػػات ػػروض األس ػػعار – ادلناقص ػػات – العق ػػود ومبلحقه ػػا –
احملرومني م التعامل مع جهات القطاع العاـ ) وتنظيم كافة ادلراسبلت اخلا ة بالعقود .
 .23إ ادة التأمينات األولية للمتعهدي الذي دل يرس ليهم العطاء وفق األ وؿ النافذة .
 .22تأمني احتياجات ادلؤسسة بالشراء وادلباشرة ند احلاجة وحسب األ وؿ .
 .20ادلسػػاطة يف إصلػػاز اتفاقيػػات الشػػركات ادلشػػرتكة الػػح تسػػاىم هبػػا ادلؤسسػػة بشخصػػيتها اال تباريػػة
وذل دبا يتعلق بالنواحي القانونية والتجارية وبالتنسيق مع اجلهات ادلعنية .
 .26ادلشاركة يف ادلفاوضات الح ذبػري مػع الشػركات الػح ترغػب بػإبراـ قػود شػراكة يف رلػاؿ تكريػر
النفط وزبزي وتوزيع ادلشتقات النفطية وغريىا .
 .21تطوير وربديث االتفاقيات ادلومة مع الشركات األجنبية اخلا ة بإنشػاء مصػايف جديػدة مشػرتكة
وفق خطط الدولة هبذا الشأف دبا يساىم يف جذب ادلستثمري .
 .24متابع ػػة تنفي ػػذ العق ػػود ادلوم ػػة م ػػع الش ػػركات وخا ػػة فيم ػػا يتعل ػػق بالتزام ػػات وحق ػػوؽ وواجب ػػات
اجلانب الو ومتابعة العمل لى ضماف حس تنفيذىا .
 .22ادلشػػاركة يف إ ػػداد وتوقيػػع قػػود ادلشػػاريع ادلشػػرتكة وإصلػػاز مػػا يلػػزـ السػػتكماؿ إ ػػدارىا ومتابعػػة
تنفيذىا بالتنسيق مع ادلديريات ادلعنية يف ادلؤسسة .
 .15إنشاء قا دة بيانات مالية وذبارية وخا ة بعقود ادلشاريع ادلشرتكة وبالتنسيق مع اجلهات ادلعنية
 .12إ داد البيانات البلزمة لبياف حصص أ راؼ العقد دلشاريع ادلصايف بشكل دوري وسنوي .
 .11إ داد مجيع ادلراسبلت ادلتعلقة بنفقات وتكاليف الشركات ادلشرتكة .
 .13متابعػػة التطػػورات العادليػػة للنمػػاذج و ػػي االتفاقيػػات والعقػػود واالسػػتفادة منهػػا قػػدر اإلمكػػاف يف
تطوير مناذج االتفاقيات والعقود يف ادلؤسسة .
وتتألف دائرة العقود م :

المادة  – 39شعبة العقود الداخلية وتتولى المهام التالية :

 .2إ ػػداد دفػػاتر الشػػروط ادلاليػػة واحلقوقيػػة واسػػتكماؿ أضػػابري ادلناقصػػات و لبػػات ػػروض األسػػعار
والتعاق ػػد بالرتاض ػػي ال ػػح تومه ػػا ادلؤسس ػػة لت ػػامني االحتياج ػػات م ػ الس ػػوؽ الداخلي ػػة ال ػػح تزي ػػد
قيمتها ادلقدرة سقف الشراء ادلباشر .
 .1متابعػػة اإلجػراءات ادلتعلقػػة باإل بلنػػات الداخليػػة واسػػتبلـ الكفػػاالت والعػػروض الداخليػػة ومتابعػػة
دراستها مع اللجاف ادلختصة و والً لئلرساء والتعاقد وما يتبع ذل .
 .3إ داد العقود الداخلية ومتابعة تنفيذىا وتصنيفها وما يتبع ذل .
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 .2حفػػظ ملفػػات العق ػػود الداخليػػة وكاف ػػة ادلسػػتندات ادلتعلقػػة بعم ػػل الش ػػعبة م ػ مراس ػػبلت وكت ػػب
ومراجع وغريىا .
 .0العمػػل لػػى تػػامني احتياجػػات ادلؤسسػػة ػ ريػػق جلػػاف الػراء ادلباشػػر مػ القطػػاع العػػاـ واخلػػاص
واإلشراؼ لى تل اللجاف ومتابعة ملها .

المادة _41أ_ تتوذل دائرة التوريدات و االسترياد ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2اإلشراؼ والتنسيق لتأمني احتياجات ادلصايف م النفط اخلاـ داخلياً وخارجياً .
.1تنسيق مليات استرياد ادلشتقات النفطية والزيوت ادلعدنية للشركات التابعة بادلؤسسة .
.3دراسػػة خطػػط تزويػػد الػػنفط اخلػػاـ للمصػػايف خارجيػاً بالتنسػػيق مػػع مكتػػب تسػػويق الػػنفط وداخليػاً
بالتنسيق مع ادلؤسسة العامة للنفط .
.2دراسػػة خطػػة تزويػػد الػػنفط اخلػػاـ للمصػػايف داخلي ػاً وخارجي ػاً وفق ػاً الحتياجػػات الطاقػػة اإلنتاجيػػة
ذلذه ادلصايف ووضع برنامج زم لتزويدىا بالنفط اخلاـ بالتنسيق مع اجلهات ادلعنية .
.0اإلشراؼ وادلتابعة لعمليات تزويد الػنفط اخلػاـ ادلسػتورد خارجيػاً للمصػايف سػواء أكػاف ػ ريػق
الو أو النواقل .
.6تػػدقيق مػػذكرات الشػػح ونقػػل الػػنفط اخلػػاـ ادلػػورد إذل ادلصػػايف مػػع اجلهػػات ادلصػػدرة واجلهػػات

ادلستلمة .
.1متابع ػػة اإلشػ ػراؼ ل ػػى ملي ػػات ف ػػت اال تمػ ػادات ادلس ػػتندية ال ػػح تق ػػوـ هب ػػا الش ػػركات التابع ػػة
بادلؤسس ػػة لص ػػاحل اجله ػػات ادلتعاق ػػد معه ػػا ل ػػى شػ ػراء ال ػػنفط اخل ػػاـ وذلػ ػ بتلق ػػي إش ػػعارات ف ػػت
اال تمادات وتبليغها للشركة ادلصدرة ( ادلستفيد ) .
 .4فت سجبلت خا ة لعقود شراء النفط اخلاـ داخلياً وخارجياً .
 .2ادلساطة يف إ داد خطة استرياد ادلشتقات النفطية والغاز والزيوت ادلعدنية واإلضافات .
 .25اإلشراؼ لى تنفيذ العقود الح يومها مكتب تسويق النفط لصػاحل الشػركات التابعػة للمؤسسػة
فيما يتعلق باسترياد وتصدير ادلشتقات النفطية والزيوت ادلعدنية والنفط اخلػاـ ومسػ سػجبلت
ذلذه العقود ومتابعة مراحل تنفيذىا .
 .22تنظػػيم إحصػػائيات أسػػعار ادلشػػتقات النفطيػػة والغػػاز وسػواىا الػػح يػػتم شػراؤىا داخليػاً وخارجيػاً
ومتابعة تطور أسعار بيعها ادلياً وزللياً .
 .21اإلشراؼ لى تنفيػذ قػود بيػع ادلشػتقات النفطيػة داخليػاً بالتنسػيق مػع الشػركات ذات العبلقػة
.
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 .23متابعػػة تسػػويق منتجػػات الشػػركات التابعػػة للمؤسسػػة م ػ ادلشػػتقات النفطيػػة زللي ػاً بالتنسػػيق مػػع
تل الشركات .
 .22التنس ػػيق م ػػع الش ػػركات التابع ػػة للمؤسس ػػة ح ػػوؿ الكمي ػػات ادلنتج ػػة و ػػرؽ ت ػػأمني توزيعه ػػا إذل
ادلشرتي دبا يف ذل مليات التخزي والشح وغريىا .
 .20متابعػػة التػػدقيق دلػػذكرات الشػػح والنقػػل للمنتجػػات ادلبا ػػة داخليػاً ومس ػ السػػجبلت اخلا ػػة
بتسجيل القيود والبيانات ادلتعلقة بعقود التسويق الداخلي للمشػتقات النفطيػة وتنظػيم جػداوؿ
شهرية بكميات اإلنتاج وادلشتقات النفطية الح يتم بيعها داخلياً .
 .26متابعػػة إج ػراءات قػػود مبيعػػات ادلشػػتقات النفطيػػة اخلارجيػػة ادلومػػة لػػدى مكتػػب تسػػويق الػػنفط
والتنس ػػيق م ػػع اجله ػػات ادلعني ػػة واإلشػ ػراؼ ل ػػى تنفي ػػذ ى ػػذه العق ػػود وف ػػت الس ػػجبلت البلزم ػػة
لتسجيل القيود وادلعلومات ادلتعلقة بعقود التسويق اخلارجي .
 .21اإلش ػ ػراؼ والتنس ػػيق م ػػع الش ػػركات التابع ػػة للمؤسس ػػة ل ػػى تنفي ػػذ ى ػػذه العق ػػود ومتابع ػػة ف ػػت
اإل تمادات البلزمة لصاحل الشركة ادلستفيدة وقيد القيمة .
 .24ف ػػت س ػػجبلت تب ػػني احلرك ػػة ادلالي ػػة و ملي ػػات الش ػػح لعق ػػود تص ػػدير ادلش ػػتقات ومتابع ػػة ف ػػت
احلسػابات البلزمػة لكػل قػد لػدى مديريػة احلسػػابات والتنسػيق معهػم لكػل مػا يلػزـ حلسػ سػػري
العمل .
 .22إبداء الػرأي يف ادلػواد وادلعػدات والتجهيػزات البلزمػة إلنشػاء ادلصػايف ادلطلػوب إدخاذلػا إذل القطػر
م قبل الشركات ادلتعاقدة مع ادلؤسسة دبا ينسجم مع نصوص العقد .
 .15دراسػػة لبػػات إدخػػاؿ ادل ػواد م ػ قبػػل الشػػركات ادلتعاقػػدة مػػع ادلؤسسػػة دبػػا يتفػػق مػػع بنػػود العقػػد
وإتفاقيات الشراكة .
 .12إ داد السجبلت اخلا ة بادلعامبلت اجلمركية دلراقبة وتدقيق حجم ادلواد ادلدخلػة إذل القطػر مػ
قبل كل شركة دبا ينسجم وحجم األ ماؿ ادلنا ة هبا .
 .11إ ػػداد ادلراس ػػبلت البلزم ػػة دب ػػا يتعل ػػق بإدخ ػػاؿ ادلػ ػواد أو إ ػػادة تص ػػديرىا بالتنس ػػيق م ػػع مديري ػػة
الشؤوف التجارية والقانونية .

المادة _ 41أ_ تتوذل دائرة التخليص اجلمركي اخلاـ ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2سبثيل ادلؤسسة أو شركاهتا أماـ اجلمارؾ السورية واجلهات ادلرتبطة بعمليػات التخلػيص اجلمركػي

واجلهات األخرى .
 .1اإلشراؼ لى استبلـ وتسليم البضائع لدى اجلمارؾ وىيئات النقل ادلختلفة .
 .3تنظ ػػيم البيان ػػات اجلمركيػػة والتعه ػػدات البلزمػػة لس ػػحب البض ػػائع م ػ ادلرافػػمل وادلراك ػػز اجلمركي ػػة
األخرى .
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 .2اإلشراؼ لى أ ماؿ التحميل والتنسيق وتأمني نقل البضائع .
 .0تدقيق وتنظيم الوثائق ادلؤيدة للشحنات وإرساذلا .
 .6العمػػل لػػى زبلػػيص البضػػائع اخلا ػػة بادلؤسسػػة م ػ األمانػػات وفػػق الق ػوانني واألنظمػػة النافػػذة
وتسديد الرسوـ ادلرتتبة ليها .
 .1اإلشراؼ لى إجراءات التخليص اجلمركي ادلتعلقة بعمليات التصدير .
 .4اإلشراؼ والب ومتابعة لبات إدخاؿ ادلواد للشركات ادلشرتكة .
 .2تسديد البيانات اجلمركية حسب األ وؿ ادلتبعة .
 .25القياـ بأي مل تخر يتعلق بإجراءات التخليص اجلمركي .

رابعاً:دائرة الشؤون القانونية

المادة _42أ_ تتوذل دائرة الشؤوف القانونية ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2متابعة اإلجراءات البلزمػة إلقامػة ومعاجلػة سلتلػف أنػواع القضػايا(اإلدارية – ادلدنيػة – التجاريػة –
اجلزائي ػػة ) وغريى ػػا مػ ػ القض ػػايا ال ػػح ترف ػػع ض ػػد ادلؤسس ػػة أو مػ ػ قبله ػػا وإ ػػداد ال ػػدفوع البلزم ػػة
بالتنسيق مع زلامي ادلؤسسة .
 .1متابعة الد اوى أماـ احملاكم بكافة درجاهتػا وبالتنسػيق مػع إدارة قضػايا الدولػة وسبثيػل ادلؤسسػة يف
حضور الكشوؼ واخلوة الح ذبريها احملاكم.
 .3اقػ ػرتاح التعاق ػػد م ػػع زل ػػامني يف ال ػػد اوى ذات الطبيع ػػة اخلا ػػة وف ػػق أحك ػػاـ القػ ػوانني واألنظم ػػة
النافذة .
 .2دراسة احلاالت الح جيوز فيها إحالة العاملني إذل احملاكم ادلسلكية وتقرير ذل م دمو .
 .0سبثي ػػل ادلؤسس ػػة أم ػػاـ النياب ػػة العام ػػة يف التحقيق ػػات ال ػػح ذبريه ػػا بش ػػأف االختبلس ػػات والس ػػرقات
والتعدي لى أمػواؿ ادلؤسسػة وغػري ذلػ مػ احلػوادث الػح يرتتػب ليهػا رفػع د ػاوى مػ و لػى
ادلؤسسة .
 .6ادلشاركة يف اللجاف اخلا ة حبوادث السري وادلفاوضات القانونية مع الغري بشأف احلػوادث الػح قػد
م ػ أو لػػى ادلؤسسػػة ودراسػػة التسػػويات بالتنسػػيق مػػع جلنػػة

يرتتػػب ليهػػا رفػػع د ػػاوى تعػػوي
حوادث السري .
 .1إب ػػداء الػ ػرأي يف التس ػػويات ال ػػح ت ػػتم ب ػػني ادلؤسس ػػة والغ ػػري دب ػػذكرات معلل ػػة ورفعه ػػا إذل اجله ػػات
ادلختصة للب فيها .
 .4التنسػػيق مػػع الشػػركات التابعػػة للمؤسسػػة يف الػػد اوى ادلشػػرتكة وإ ػػداد ادلراسػػبلت إلدارة قضػػايا
الدولػػة واجلهػػات الو ػػائية وتػػأمني كافػػة الوثػػائق والثبوتيػػات ادلتعلقػػة هبػػا وإ ػػداد الػػدفوع البلزمػػة
بالتنسيق مع اجلهات ادلختصة ( داخلياً – خارجياً ) .
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 .2دراس ػ ػػة وإ ػ ػػداد مش ػ ػػاريع قػ ػ ػرارات حرم ػ ػػاف أو ػ ػػي احلرم ػ ػػاف بالنس ػ ػػبة للعارض ػ ػػني أو ادلتعه ػ ػػدي
الستكماؿ إجراءات إ دارىا م اجلهات ادلختصة .
 .25ازباذ اإلجػراءات القانونيػة البلزمػة لتنفيػذ األحكػاـ القضػائية وفػت ملفػات تنفيذيػة لؤلحكػاـ بعػد
اكتساهبا الدرجة القطعية.
 .22دراسة ادلواضيع والشكاوى ذات الطابع القانوين الح يتقدـ هبػا العػاملوف أو الػح تػرد إذل ادلؤسسػة
م اجلهات اخلارجية وإ داد ادلذكرات اخلا ة هبا .
 .21إ ػػداد الػػدفوع والوثػػائق البلزمػػة يف الػػد اوى ادلقامػػة م ػ أو لػػى ادلؤسسػػة بالتنسػػيق مػػع زلػػامي
ادلؤسسة .
 .23إقامػػة ومتابعػػة الػػد اوى اجلزائيػػة حبػػق العػػاملني ادلعت ػوي حبكػػم ادلسػػتقيلني وفػػق أحكػػاـ الق ػوانني
واألنظمة النافذة هبذا الشأف .
 .22إقامة ومتابعة د اوى اال تداء لى أمواؿ وشلتلكات ادلؤسسة أماـ احملاكم اجلزائية .
 .20العمػػل لػػى تنفيػػذ مقرتحػػات اذليئػػة ادلركزيػػة للرقابػػة والتفتػػيم واجلهػػاز ادلركػػزي للرقابػػة ادلاليػػة ذات
الصفة اجلزائية .
 .26استخراج القرارات القضائية الح زبص ادلؤسسة م احملاكم وتبليغها للخصم .
 .21تنفيذ تعليمات إدارة قضايا الدولة خبصوص التبلي الصادر اجلهات القضائية ادلختصة .
 .24دفع رسوـ اإلد اء يف كافة مراحلو وأتعاب اخلوة يف حالة إجراءىا .
 .22دراسػػة ومعاجلػػة قضػػايا االسػػتمبلؾ واألض ػرار الزرا يػػة ومػػا يتفػػرع نهػػا وا ػػداد مشػػاريع الصػػكوؾ
ادلتعلقة باالستمبلؾ .
 .15متابعػة القضػػايا ادلتعلقػػة بالعقػػارات ادلملوكػػة للمؤسسػة أو ادلسػػتأجرة و مليػػات شػراءىا وتسػػجيلها
لدى الدوائر العقارية وتنظيم العقود اخلا ة هبا .
 .12االشرتاؾ يف جلاف التخمني البدائية أو النهائية اخلا ة باالستمبلؾ .
.11
.13
.12
.10

قود اإلجيار واالستئجار ذلذه العقارات .
متابعة القضايا النامجة
مس السجبلت البلزمة للعقارات ادلملوكة للمؤسسة والعقارات ادلستأجرة أو ادلؤجرة .
حفظ سندات التملي لعقارات ادلؤسسة .
دراسػػة ومتابعػػة ادلواضػػيع القانونيػػة احملالػػة إليهػػا مػػع بقيػػة اجلهػػات يف ادلؤسسػػة وإبػػداء الػرأي بشػػأهنا

ورفع ادلقرتحات ادلناسبة .
 .16دراسػ ػػة الصػ ػػعوبات الػ ػػح تعػ ػػاين منهػ ػػا ادلؤسسػ ػػة م ػ ػ خػ ػػبلؿ تطبيػ ػػق الق ػ ػوانني واألنظمػ ػػة وإ ػ ػػداد
الدراسات والتو يات بالتعديبلت الضرورية ذلا .
 .11تأمني كافة ادلراجع القانونية واإل دارات القانونية والتنظيمية والح تلق حاجة العمل يف ادلؤسسػة
وحفظه ػػا يف مكتب ػػو لس ػػهولة الع ػػودة إليه ػػا واالس ػػتفادة منه ػػا يف رل ػػاالت م ػػل كاف ػػة م ػػديريات
ادلؤسسة .
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 .14دراسػػة مشػػاريع العقػػود الػػح تعتػزـ ادلؤسسػػة إبرامهػػا م ػ الناحيػػة القانونيػػة قبػػل إحالتهػػا اذل مديريػػة
الشؤوف ادلالية واحلسابات .
 .12إ ػػداد ادلراسػػبلت البلزمػػة إذل اجلهػػات ادلختصػػة بتفسػػري النصػػوص القانونيػػة إلبػػداء الػرأي بػػاألمور
غري الواردة يف القانوف األساسي للعاملني يف الدولة وقانوف العقود ادلوحد أو دفرت الشػروط العامػة
الصادرة اجلهات ادلختصة .
 .35دراسة دفاتر الشروط احلقوقية للمناقصات و روض األسعار .

المادة  _ 43يتوذل مكتب ادلتابعة وتوثيق ادلعلومات ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2تدقيق الويد الوارد و رضو لى ادلدير ادلختص5
 .1تدوي الويد الوارد والصادر وإرسالو اذل اجلهات ادلعنية وفق توجيهات ادلدير ادلختص
 .3أرشفة الويد 5
 .2حفظ ادلراسبلت والوثائق 5
 .0إدارة قوا د البيانات اخلا ة بادلديرية م حيث ضماف سريتها وتامني يانتها وتقدم الد م
الف للتجهيزات والشبكات والورليات دبا يؤم بيئة تشغيلية حيحة .
 .6اإلشراؼ لى موارد تقنية ادلعلومات م حيث استخدامها بشكل متوافق مع القوانني واألنظمة
ادلر ية وم ضمنها سياسات ادلؤسسة يف رلاؿ التشغيل ومحاية موارد تقنية ادلعلومات وسياسة
التخزي االحتيا ي .
 .1إرساؿ ادلعلومات بشكل يومي اذل دائرة تقانة وبن ادلعلومات دبديرية التخطيط والدراسات
ريق الشبكة .
.4

مس سجبلت دلتابعة أ ماؿ أو ملفات يطلب ادلدير ادلختص متابعتها 5
.

المادة -44أ_ تتوذل ادلديرية الفنية ادلهػػاـ اآلتيػػة:
 .2ادلسػػاطة يف رسػػم إسػرتاتيجية التكريػػر وتوزيػػع ادلشػػتقات النفطيػػة واسػػتخدامات الغػػاز الطبيعػػي يف
القطر .
 .1اإلشراؼ لى أ ماؿ التكرير يف ادلصايف .
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 .3ادلسػػاطة يف وضػػع اخلطػػط اإلنتاجيػػة واالسػػتثمارية وب ػرامج العم ػرات السػػنوية ومتابعػػة تنفيػػذىا يف
الشركات التابعة للمؤسسة .
 .2متابعة تامني توريد وتوزيع ادلشتقات النفطية وزيوت األساس والزيوت ادلعدنية واإلضافات.
 .0متابعػػة تػػأمني احتياجػػات العمػػل يف الشػػركات التابعػػة للمؤسسػػة م ػ قطػػع غيػػار وم ػواد كيميائيػػة
ووسائط.
 .6متابعة أ ماؿ الصيانات وخطط العمرات السنوية يف الشركات التابعة للمؤسسة .
 .1متابعة أمور الصحة والسبلمة ادلهنية والبيئية يف الشركات التابعة للمؤسسة .
 .4متابعة مشاريع التطوير والتأىيل واالستبداؿ يف الشركات التابعة للمؤسسة .
 .2تتبع إنشاء مشاريع ادلصايف اجلديدة والوحدات االقتصادية األخرى والعمػل لػى تطبيػق اخلطػط
البلزمة لوضع ىذه ادلشاريع يف االستثمار ند االنتهاء م تنفيذىا .
 .25ادلتابعة مع مكتب تسويق النفط خبصوص تأمني النفط اخلاـ وادلشتقات البرتولية .
 .22ادلساطة يف وضع سياسة للصحة والسبلمة ادلهنية والبيئية وتعميمها لى الشركات التابعة .
 .21ادلتابعة مع ادلؤسسة العامة للنفط خبصوص التزويد بالنفط اخلاـ والغاز الطبيعي للمصايف .
 .23إبداء الػرأي يف ادلػواد وادلعػدات والتجهيػزات البلزمػة إلنشػاء ادلصػايف ادلطلػوب إدخاذلػا إذل القطػر
م قبل الشركات ادلتعاقدة مع ادلؤسسة دبا ينسجم مع نصوص العقد .
ب_ تتألف ادلديرية الفنية م :
 .2دائرة التكرير .
 .1دائرة االمداد .
 .3دائرة احلفاظ لى الطاقة
 .2دائرة الصحة والسبلمة ادلهنية والبيئة .
 .0مكتب ادلتابعة توثيق ادلعلومات .

المادة_45أ_ يتوذل دائرة التكرير ادله ػاـ اآلتيػػة:
 .2متابعة نشا ات التكرير اليومية يف ادلصايف .
 .1ادلساطة يف وضع اخلطط اإلنتاجية واالستثمارية وبرامج العمرات السنوية يف ادلصايف .
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 .3متابعة التقارير اإلنتاجية الشهرية والربعية والسنوية يف ادلصايف .
 .2متابعة تنفيذ العمرات والصيانات الدورية والصيانات الطارئة يف ادلصايف .
 .0متابعة تأمني مستلزمات أ ماؿ التكرير م وسائط ومواد كيميائية وإضافات وقطع الغيار.
 .6متابعة حركة النفط اخلاـ وادلشتقات النفطية واألر دة وادلخزونات يف ادلصايف .
 .1متابعة ادلوازنات ادلادية السنوية للخامات ادلكررة وادلشتقات النفطية يف ادلصايف .
 .4متابعة مشاريع التأىيل والتطوير واالستبداؿ يف ادلصايف .
 .2تتبػػع تنفيػػذ إنشػػاء مشػػاريع ادلصػػايف اجلديػػدة والوحػػدات االقتصػػادية األخػػرى والعمػػل لػػى تطبيػػق
اخلطط البلزمة لوضع ىذه ادلشاريع يف االستثمار ند االنتهاء م تنفيذه .
 .25ادلساطة يف تنفيذ مهاـ ادلديرية األخرى
ب_ تتألف دائرة التكرير م الشعب :

 .1شعبة العمليات التكنولوجية  ،وتتوذل:
-

متابعة نشا ات التكرير اليومية يف ادلصايف .
متابعة التقارير اإلنتاجية الشهرية و اخلطط اإلنتاجية و ادلوازنات ادلادية يف ادلصايف .
متابعة مشاريع التطوير واالستبداؿ والتأىيل ادلتعلقة بالوحدات اإلنتاجية واخلدمية يف ادلصايف.

-

متابعة تأمني مستلزمات أ ماؿ التكرير م وسائط ومواد كيميائية وإضافات يف ادلصايف .
ادلساطة يف تنفيذ مهاـ قسم التكرير األخرى .

.2شعبة الصيانات الهندسية  ،وتتوذل:
-

متابعة تنفيذ برامج العمرات السنوية والصيانات الدورية والصيانات الطارئة يف ادلصايف.
متابعة تأمني مستلزمات الصيانات م مواد وقطع غيار يف ادلصايف .
متابعة مشاريع االستبداؿ والتأىيل والتطوير ادلتعلقة بالقياس والتحكم والطاقة واالتصاالت يف
ادلصايف .

-

تأمني جاىزية االتصاالت واإلنارة واأل ماؿ ادلدنية يف مبىن ادلؤسسة .

 .3شعبة التنسيق و التوازن المادي  ،وتتوذل:
-

التنسيق ما بني ادلصايف فيما خيص كافة مستلزمات اإلنتاج م قطع غيار ومواد كيميائية

-

ووسائط .
التنسيق ما بني ادلصايف خبصوص اخلطط االستثمارية واإلنتاجية والعمرات السنوية .
التنسيق ما بني ادلصايف وشركة زلروقات خبصوص تسليم ادلشتقات النفطية .
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-

التنسيق ما بني ادلصايف وادلؤسسة العامة للنفط خبصوص تأمني النفط اخلاـ والغاز الطبيعي
وغريىا .
التنسيق مع مكتب تسويق النفط خبصوص توريد ادلشتقات النفطية وزيوت األساس وغريىا.
ادلساطة يف إجراء مطابقة كميات النفط اخلاـ والغاز الطبيعي ادلسلمة إذل ادلصايف مع ادلؤسسة
العامة للنفط .
ادلساطة يف دراسة األسباب الفنية الضلراؼ نسب التكرير
للمصايف واقرتاح احللوؿ ادلناسبة .

النسب ادلعيارية ادلعتمدة

ادلساطة يف إجراء ادلطابقات البلزمة لكميات ادلشتقات النفطية ادلسلمة إذل شركة زلروقات
وغري زلروقات مع إنتاج ادلصايف .
ادلساطة يف إجراء ادلطابقة مع مكتب تسويق النفط خبصوص ادلشتقات النفطية ادلسلمة إذل
شركة زلروقات وادلصدر وادلورد .

المادة _ 46أ_ تتوذل دائرة االمداد ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2ادلتابعة اليومية حلركة ادلشتقات النفطية والزيوت ادلعدنية .
 .1متابعة األر دة وادلخازي للمشتقات النفطية والزيوت ادلعدنية ادلعدة للتوزيع .
 .3ادلساطة يف وضع اخلطط اإلنتاجية واالستثمارية وبرامج العمرات السنوية يف ادلصايف وبالتعاوف
مع قسم التكرير.
 .2ادلساطة يف دراسة وربديد حاجة السوؽ احمللية م ادلشتقات النفطية والزيوت ادلعدنية ومتابعة
تأمينها .
 .0ادلساطة يف وضع اخلطط االسرتاتيجية لتحديد حاجة السوؽ احمللية م ادلشتقات النفطية
والزيوت ادلعدنية وزيوت األساس .
 .6متابعة مشاريع التأىيل والتطوير وأ ماؿ الصيانات دلعدات ومواقع التخزي والتحميل والضخ
للمشتقات النفطية والزيوت ادلعدنية .
 .1ادلساطة يف تنفيذ مهاـ ادلديرية األخرى 5

ب_ تتألف دائرة االمداد م :

 .1شعبة تتبع و توزيع وتوريد المشتقات البيضاء والغاز  ،وتتوذل:
-

متابعة تأمني حاجة السوؽ احمللية م ادلشتقات البيضاء والغاز ادلساؿ .
متابعة احلركة اليومية للمشتقات البيضاء والغاز ادلساؿ .
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-

متابعة اخلطط اإلنتاجية وادلخازي واألر دة وادلوازنات ادلادية للمشتقات البيضاء والغاز ادلساؿ
.
متابعة مشاريع االستبداؿ والتأىيل والتطوير واخلطط السنوية أل ماؿ الصيانات الدورية
والصيانات الطارئة دلواقع ربميل وضخ ادلشتقات البيضاء والغاز ادلساؿ .

 .2شعبة تتبع و توزيع وتوريد المشتقات السوداء والزيوت المعدنية  ،وتتوذل:
-

متابعة احلركة اليومية للمشتقات السوداء وزيوت التزليق .
متابعة تأمني حاجة السوؽ احمللية م ادلشتقات السوداء وزيوت التزليق .

-

متابعة اخلطط اإلنتاجية وادلخازي واألر دة وادلوازنات ادلادية للمشتقات السوداء وزيوت
التزليق .
متابعة مشاريع االستبداؿ والتأىيل والتطوير واخلطط السنوية أل ماؿ الصيانات الدورية
والصيانات الطارئة دلواقع ربميل وضخ ادلشتقات السوداء وزيوت التزليق .

-

المادة  _ 47تتوذل دائرة الصحة والسبلمة ادلهنية والبيئية ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2ادلساطة يف وضع سياسة للصحة والسبلمة ادلهنية والبيئية وتعميمها لى الشركات التابعة
للمؤسسة .
 .1متابعة تطبيق سياسة الصحة والسبلمة ادلهنية والبيئة يف الشركات التابعة للمؤسسة .
 .3ادلساطة يف دراسة تقييم األثر البيئي للمشاريع اجلديدة ومتابعة تنفيذىا.
 .2التنسيق مع اذليئات القطرية والدولية ادلهتمة بشؤوف البيئة فيما يتعلق باألنظمة والضوابط البيئية
وغريىا .
 .0متابعة تنفيذ ادلشاريع البيئية يف الشركات .
 .6ادلساطة يف اقرتاح الندوات والدورات التدريبية يف رلاؿ الصحة والسبلمة ادلهنية والبيئية للعاملني
يف الشركات التابعة للمؤسسة وبالتنسيق مع مديرية ادلوارد البشرية واخلدمات الدا مة.
 .1ادلساطة يف إجياد احللوؿ ادلناسبة للمشاكل البيئية الح تعاين منها الشركات التابعة للمؤسسة 5
 .4ادلساطة يف وضع أسس التداوؿ وتصنيف ونقل وزبزي ونقل ادلواد الضارة واخلطرة لى البيئة
بالتعاوف مع الشركات التابعة للمؤسسة5

المادة  48ـ ـ آ _ تتوذل دائرة احلفاظ لى الطاقة ادله ػاـ اآلتيػػة
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 وضع سياسة إلدارة اإلنتاج واستخداـ الطاقة بأنوا ها للمؤسسة واجلهات التابعة ذلا . متابعة تطبيق ىذه السياسة مػ خػبلؿ ادلراجعػة الشػاملة شػهرياً واقػرتاح السػبل األمثػل للتخفيػفم اذلدر .
 متابعة التطورات العادلية يف ىذا اعاؿ لبلستفادة منها يف الشركات التابعة للمؤسسة . نشر الو ي ألساليب ومفاىيم احلفاظ لى الطاقة بني العاملني يف اجلهات التابعة للمؤسسة . تدريب وتأىيل الكوادر البشرية للعمل يف رلاؿ احلفاظ لى الطاقة . اإلشػراؼ لػػى الشػػعب التابعػػة ذلػػا حيػػث تقػػوـ بدراسػػة التقػػارير الطاقيػػة ودراسػػة التػػدقيق الطػػاقيادلنفذة م ىذه الشعب .
 إنشاء قوا د بيانات م اجل ذبميع ودراسة وتدقيق البيانات الواردة م الشعب . القياـ بكافة مهاـ الشعب الفر ية فيما خيص األبنية اخلا ة هبا . ادلراجعة الشهرية لكافة البيانات .ب – تتألف دائرة احلفاظ لى الطاقة يف ادلؤسسة م رلمو ح مل :
 -2رلمو ة التدقيق الطاقي ومهمتها :
 .2إ داد وتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي .

-1

 .1العمل لى تطبيق تقانات الطاقات ادلتجددة والعزؿ احلراري لؤلبنية .
 .3إ ػػداد اخلطػػط السػػنوية خبصػػوص حفػػظ الطاقػػة واالسػػتفادة مػ مصػػادر الطاقػػة ادلتجػػددة ورفػػع كفػػاءة
استخداـ الطاقة .
رلمو ة ميزاف الطاقة ومهمتها :
 .2بناء ومجع البيانات اإلحصائية وربليلها .
 .1إ داد موازنات الطاقة السنوية .
 .3إ داد التقارير اإلحصائية وضع الطاقة يف اجلهات ادلعنية .

ج – تشكل الدائرة يف مواقع الشركات التابعة للمؤسسة شعب تتبع للدائرة ادلركزية وىي :
 .2شعبة احلفاظ لى الطاقة يف شركة زلروقات .
 .1شعبة احلفاظ لى الطاقة يف شركة مصفاة محص.
 .3شعبة احلفاظ لى الطاقة يف شركة مصفاة بانياس .
وتتوذل ىذه الشعب ادلهماـ التالية :
 إنشػ ػػاء قوا ػ ػػد بيانػ ػػات باسػ ػػتهبلكات حوامػ ػػل الطاقػ ػػة كافػ ػػة وكميػ ػػات اإلنتػ ػػاج وكػ ػػل مػ ػػا يتعلػ ػػقبالتجهيزات ادلستهلكة للطاقة .
 إ داد تقارير شهرية وسػنوية ػ أوجػو االسػتهبلؾ دلختلػف حوامػل الطاقػة وفػق النمػاذج البيانيػةادلعتمدة م قبل ادلركز ومافاتو هبا .
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ريػق إ ػداد دراسػات التػدقيق

 ربديد فرص ترشيد استهبلؾ الطاقة ورفع كفاءة اسػتخدامها ػالطاقي بالتعاوف مع الدائرة ادلركزية واقرتاح احللوؿ ادلناسبة .
 -تنفيذ مجيع األ ماؿ الح تكلف هبا م فبل الدائرة هبدؼ تطبيق أحكاـ القانوف .

المادة _ 49يتوذل مكتب ادلتابعة وتوثيق ادلعلومات ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2تدقيق الويد الوارد و رضو لى ادلدير ادلختص5
 .2تدوي الويد الوارد والصادر وإرسالو اذل اجلهات ادلعنية وفق توجيهات ادلدير ادلختص

 .1أرشفة الويد 5
 .3حفظ ادلراسبلت والوثائق 5
 .2إدارة قوا د البيانات اخلا ة بادلديرية م حيث ضماف سريتها وتامني يانتها وتقدم الد م الف
للتجهيزات والشبكات والورليات دبا يؤم بيئة تشغيلية حيحة .
 .0اإلشراؼ لى موارد تقنية ادلعلومات م حيث استخدامها بشكل متوافق مع القوانني واألنظمة ادلر ية
وم ضمنها سياسات ادلؤسسة يف رلاؿ التشغيل ومحاية موارد تقنية ادلعلومات وسياسة التخزي
االحتيا ي .
 .6إرساؿ ادلعلومات بشكل يومي اذل دائرة تقانة وبن ادلعلومات دبديرية التخطيط والدراسات
الشبكة .
 .1مس سجبلت دلتابعة أ ماؿ أو ملفات يطلب ادلدير ادلختص متابعتها .

ريق

المادة -51أ_ تتوذل مديرية التخطيط والدراسات ادلهػػاـ اآلتيػػة:
 .2دراسة ومناقشة وإ داد مشاريع اخلطط اخلمسية والسنوية للمؤسسة.
 .1التنس ػػيق م ػػع الش ػػركات التابع ػػة بش ػأف إ ػػداد اخلط ػػط اخلمس ػػية والس ػػنوية ,وخبا ػ ػة االس ػػتثمارية
وادلاليػة منها.
 .3إ داد اخلطط االسرتاتيجية للمؤسسة بالتعاوف مع ادلديريات ادلعنية ورفعها للجهات ادلختصة.
 .2ادلشاركة يف إ داد خطط الدراسات ادلتعلقة بتطوير وربسني مشاريع ادلؤسسة وشركاهتا.
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 .0زبط ػػيط ومتابع ػػة تنفي ػػذ اتفاقيػ ػػات التع ػػاوف العلم ػػي ب ػ ػني ادلؤسسػ ػػة وادلؤسس ػػات النظ ػػرية العربيػ ػػة
واألجنبيػػة ,وسلتلػػف أشػػكاؿ التعػػاوف العلمػػي والف ػ مػػع اذليئػػات ومراك ػػز البح ػػوث واجلامعػػات
داخل وخارج القطر.
 - .6متابعػػة تنفيػػذ مجيػػع األ مػػاؿ ادلتعلقػػة دبشػػاريع اخلطػػط السػػنوية واخلمسػػية اجلاريػػة واالسػػتثمارية
للمؤسسة ,واتفاقيات التعاوف احمللية والعربية واألجنبية وخطط ومشاريع التطوير.
 .1ادلسػ ػػاطة يف إج ػ ػراء الدراسػ ػػات الفنيػ ػػة البلزم ػ ػػة إلنش ػ ػػاء مش ػ ػػاريع جدي ػ ػػدة يف الشػ ػػركات التابع ػ ػػة
للمؤسسة .
 .4ادلسػػاطة يف إجػراء الدراسػػات الفنيػػة اخلا ػػة بتطػػوير وتأىيػػل وربسػػني أداء الوحػػدات اإلنتاجيػػة (
الرئيسية وادلسا دة ) والوحدات اخلدمية ووحدات الطاقة يف الشركات التابعة للمؤسسة.
 .2ادلس ػ ػػاطة يف إ ػ ػػداد الدراس ػ ػػات الفني ػ ػػة البلزم ػ ػػة إلنش ػ ػػاء ادلص ػ ػػايف اجلدي ػ ػػدة وإنش ػ ػػاء الوح ػ ػػدات
االقتصادية األخرى يف القطر .
 .25متابعػػة تنفيػػذ ادلشػػاريع اجلديػػدة ومشػػاريع التطػػوير والتأىيػػل وربسػػني األداء يف الشػػركات التابعػػة
للمؤسسة .
 .22اإلشراؼ لى مشاريع إنشاء ادلصايف اجلديدة وإنشاء الوحدات االقتصػادية األخػرى يف القطػر
وادلتابعة مع اجلهات احبة العبلقة داخلياً وخارجياً .
 .21ادلسػػاطة يف تقػػدم احللػػوؿ الفنيػػة ادلناسػػبة الػػح تعػػرتض سػػري مشػػاريع إلنشػػاء ادلصػػايف اجلديػػدة
ومش ػػاريع الوح ػػدات االقتص ػػادية األخ ػػرى يف القط ػػر والعم ػػل ل ػػى تنفي ػػذ ى ػػذه احلل ػػوؿ ب ػػالطرؽ
ادلناسبة .
 .23ادلساطة يف دراسة روض الشركات اخلا ة بإنشاء مشاريع جديدة ومشاريع التأىيػل والتطػوير
وربسني األداء يف الشركات التابعة للمؤسسة ومتابعة تنفيذىا.
 .22ادلسػ ػػاطة يف دراسػ ػػة ػ ػػروض الشػ ػػركات اخلا ػ ػػة بإنشػ ػػاء ادلصػ ػػايف اجلديػ ػػدة وإنشػ ػػاء الوحػ ػػدات
االقتصادية األخرى يف القطر ومتابعة تنفيذىا .
 .20اقرتاح ادلشاريع البلزمػة للمؤسسػة وإ ػداد دفػاتر الشػروط الفنيػة البلزمػة ودراسػة العػروض ادلقدمػة
ومتابعة تنفيذ ىذه ادلشاريع حىت االستبلـ النهائي بالتنسيق مع الشركات التابعة للمؤسسة .
 .26تفعيل دور ادلعلوماتية يف التنمية وادلسػاطة يف إدخػاؿ تكنولوجيػا ادلعلوماتيػة احلديثػة يف الشػركات
التابعة للمؤسسة .
 .21حفػػظ الوثػػائق م ػ الدراسػػات وسلططػػات تصػػميمية وكتػػب التشػػغيل والصػػيانة والوثػػائق العلميػػة
األخرى للمشاريع ادلختلفة .
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ب_ تتألف مديرية التخطيط والدراسات م :
 .2دائرة التعاوف الدورل والدراسات االقتصادية.
 .1دائرة التخطيط واإلحصاء .
 .3دائرة دراسات ادلشاريع واالتفاقيات .
 .2دائرة ادلتابعة وتنفيذ ادلشاريع .
 .0دائرة التقانة وبن ادلعلومات .
 .6مكتب ادلتابعة .

المـادة  _51تتوذل دائرة التعاوف الدورل و الدراسات االقتصادية ادله ػاـ اآلتي ػة:

 .2دراسة مدى التطور احلا ل بادلقارنة مع السنة السابقة واستخراج ادلؤشرات دلعدؿ االستثمار
والرحبية وفرتات االسرتجاع .
 .1دراسة أوضاع السوؽ اخلارجية واألسعار العادلية للمواد الح تتعامل هبا ادلؤسسة استرياداً أو
تصديراً .
 .3متابعة تطوير حالة ادلخزوف العادلي للمواد الح تتعامل هبا ادلؤسسة .
 .2دراسة أوضاع الشركات العادلية الح تتعامل معها ادلؤسسة وتطور أوضا ها وحجم أ ماذلا يف
السوؽ العادلية .
 .0متابعة الدراسات العلمية الح ذبري لى النطاؽ العادلي للمواد الح تتعامل معها ادلؤسسة .
 .6هتيئة البيانات وادلعلومات البلزمة للدراسات االقتصادية .
 .1تزويد اجلهات ادلتخصصة م خارج ادلؤسسة ادلكلفة بإجراء الدراسات االقتصادية بالبيانات
وادلعلومات ادلتعلقة بنشاط ادلؤسسة والح زبدـ ىدؼ الدراسة.
 .4ادلشاركة يف أ ماؿ اللجاف الداخلية(داخل ادلؤسسة) الح تكلف بإجراء دراسات اقتصادية
ومتابعتها وتزويد ىذه اللجاف جبميع ادلعلومات الضرورية الح تبىن الدراسات ليها .
 .2إجراء الدراسات التويرية للمشاريع الح تغلب ليها الصفة اخلدمية بالتعاوف مع اللجاف أو
اإلدارات الح تناط هبا ىذه الدراسات وهتيئتها بالشكل ادلقبوؿ الذي يؤىلها إلدراجها يف

خطط ادلؤسسة .
 .25هتيئة الدراسات ادلنجزة ووضعها بالشكل ادلقبوؿ لدى ىيئة زبطيط الدولة وتسليمها للجهات
ذات العبلقة إلدراجها ضم خطط ادلؤسسة .
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 .22إجراء الدراسات االقتصادية األولية للمشاريع بالتعاوف مع ادلختصني م اإلدارات األخرى .
 .21متابعة مجيع اجلهات ادلكلفة بإجراء الدراسات االقتصادية إلصلازىا .
 .23متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاوف ومذكرات التفاىم والووتوكوالت وادلشاريع ادلشرتكة ,وسلتلف
أشكاؿ التعاوف العلمي والف بني ادلؤسسة واجلهات النظرية احملليػة والعربيػة والدوليػة.
 .22متابعة القضايا ادلتعلقػة بالتنظيم وادلشػاركة يف الندوات واحملاضرات وادلؤسبرات الدولية وادلعارض
واألسواؽ الدولية الح تشػارؾ هبػا ادلؤسسة داخػل وخػارج القطر.

المادة  _52أ -تتوذل دائرة التخطيط واإلحصاء ادله ػاـ اآلتي ػة:

 .2إ داد اخلطط االستثمارية والتجارية واإلنتاجية .
 .1إ داد تقارير تتبع التنفيذ وهتيئة البيانات وادلعلومات .

ب_ تتألف دائرة التخطيط واإلحصاء م :

 .1شعبة الخطة االستثمارية  ،وتتوذل:
ربلي ػػل البيان ػػات واإلحص ػػاءات واس ػػتنباط مع ػػدالت تغي ػػري الظػ ػواىر وتفس ػػريىا هب ػػدؼ إ ػػداد اخلط ػػطاالستثمارية .
 ادلشاركة يف إ داد مشروع اخلطط االستثمارية الطويلة وادلتوسطة والقصػرية األجػل يف ضػوء مقرتحػاتاإلدارات ادلختصة وحاجات ادلؤسسة والشركات التابعة ذلا ويف إ ار خطة الدولة .
 اقػرتاح مشػػروع اخلطػػة السػػنوية للمشػرتيات والنقػػل والتخػزي وادلبيعػػات للمشػػتقات وادلػواد الػػح تتعامػػلهبا ادلؤسسة بالتعاوف مع ادلديريات ادلعنية .
 ادلشاركة يف إ داد ادلوازنة التقديرية مع مديرية الشؤوف ادلالية. إ ػػداد الػوامج السػػنوية لتنفيػػذ ادلشػػرو ات اإلمنائيػػة ال ػواردة يف خطػػة ادلؤسسػػة بالتعػػاوف مػػع ادلػػديرياتادلعنية .
 ادلشاركة يف مناقشة اخلطط يف ىيئة زبطيط الدولة واجلهات ادلعنية ند االقتضاء. متابعة تنفيذ اخلطط والتثب مػ ػحة التنفيػذ وبيػاف أسػباب االضلرافػات واقػرتاح التعػديبلت ادلناسػبةليها وتقصي الصعوبات و أسباهبا ومتابعة معاجلتها .
 إ ػداد تقػػارير تتبػع تنفيػػذ اخلطػػط و إبػبلغ ىيئػػة زبطػيط الدولػػة واجلهػػات ادلعنيػة بالبيانػػات وادلعلومػػاتادلطلوبة ضم ادلوا يد احملددة .
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 ادلشػػاركة بإ ػػداد اخلطػػة السػػنوية لنفقػػات رأس ادلػػاؿ الػػح تػػرد يف ادلوازنػػة التقديريػػة بالتعػػاوف مػػع ادلديريػػةادلالية ومتابعة تنفيذىا .

 .2شعبة الخطة اإلنتاجية  ،وتتوذل:
 متابعة إ دد اخلطط اإلنتاجية للشركات التابعة للمؤسسة ومتابعة تنفيذ ىذه اخلطط . إ داد التقارير الدورية والطارئة اخلا ة باخلطط اإلنتاجية . تقصي الصعوبات الح تعػرتض سػري تنفيػذ اخلطػط اإلنتاجيػة يف الشػركات التابعػة للمؤسسػة وادلسػاطةيف إجياد احللوؿ ادلناسبة ذلا بالتعاوف مع اجلهات احبة العبلقة .
 دراسة البيانات ادلتعلقة باإلنتاج والواردة م الشركات التابعة للمؤسسة ووضع ادلقرتحات البلزمة. -تتبع تنفيذ تقارير اخلطط اإلنتاجية للشركات التابعة للمؤسسة بشكل دوري وكلما د احلاجة .

 -3شعبة اإلحصاء  ،وتتولى:
 ذبميع البيانات وادلعلومات الح ديك أف يكوف ذلا تأثري لػى النشػاط التجػاري للمؤسسػة والشػركاتالتابعة ذلا .
 توحي ػػد البيان ػػات النهائي ػػة بع ػػد إجػ ػراء ادلطابق ػػة ليه ػػا فيم ػػا يتعل ػػق بتط ػػوير  :ادلبيع ػػات -ادلش ػ ػرتياتومصادرىا  -اإلنتاج  -النقل  -ادلخزوف  -األسعار  -االستهبلؾ .
 تزويد ادلديريات والدوائر بالبيانات واإلحصػاءات الػح ديكػ أف تسػتفيد منهػا يف إصلػاز ادلهػاـ ادلطلوبػةمنها .
 ذبميػػع البيانػػات ادلتعلقػػة بنشػػاط ادلؤسسػػة والشػػركات التابعػػة ذلػػا و رضػػها بػػاخلطوط والرسػػوـ البيانيػػةوادلنحنيات….اخل
 إ داد البيانات والتقارير اإلحصائية ادلطلوبة م ادلكتب ادلركزي لئلحصاء واجلهات األخرى . متابعة تامني البيانات والتقارير الدورية ادلطلوبة م ادلؤسسة واالحتفاظ بنسخ نها. -إجراء كافة ادلراسبلت ادلطلوبة لعملها وحفظ أرشيف خاص لذل .

المادة  _ 53تتوذل دائرة دراسات ادلشاريع واالتفاقيات ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2ادلساطة يف الدراسات الفنية البلزمة إلنشاء مشاريع جديدة يف الشركات التابعة للمؤسسة .
 .1ادلساطة يف إجراء الدراسات الفنية اخلا ة بتطوير وتأىيل وربسني أداء الوحدات اإلنتاجية
(الرئيسية وادلسا دة ) واخلدمية ووحدات الطاقة يف الشركات التابعة للمؤسسة .
 .3ادلساطة يف إ داد الدراسات الفنية البلزمة إلنشاء ادلصايف اجلديدة وإنشاء الوحدات االقتصادية
األخرى يف القطر .
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 .2ادلساطة يف دراسة روض الشركات اخلا ة بإنشاء مشاريع جديدة ومشاريع التأىيل والتطوير
وربسني األداء يف الشركات التابعة للمؤسسة .
 .0اقرتاح ادلشاريع البلزمة للمؤسسة وإ داد دفاتر الشروط الفنية البلزمة ودراسة العروض ادلقدمة .
 .6حفظ الوثائق م دراسات وسلططات تصميمية وكتب التشغيل والصيانة والوثائق العلمية
األخرى للمشاريع ادلختلفة .

المادة _ 54تتوذل دائرة ادلتابعةو تنفيذ ادلشاريع ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2تتبع مراحل تنفيذ ادلشاريع اجلديدة ومشاريع التطوير والتأىيل وربسني األداء يف الشركات التابعة
للمؤسسة .
 .1تتبع مراحل تنفيذ مشاريع ادلصايف اجلديدة وإنشاء الوحدات االقتصادية األخرى يف القطر .
 .3ادلساطة يف تقدم احللوؿ الفنية ادلناسبة الح تعرتض تنفيذ مشاريع التطوير والتأىيل وربسني
األداء يف الشركات التابعة للمؤسسة .
 .2ادلساطة يف تقدم احللوؿ الفنية ادلناسبة الح تعرتض تنفيذ مشاريع إنشاء ادلصايف اجلديدة وإنشاء
الوحدات االقتصادية األخرى يف القطر والعمل لى تنفيذ ىذه احللوؿ بالطرؽ ادلناسبة.
 .0ادلساطة يف تأمني ادلوافقات والرتاخيص البلزمة إلنشاء ادلصايف اجلديدة وإنشاء الوحدات
االقتصادية األخرى يف القطر مع اجلهات احبة العبلقة .
 .6متابعة تنفيذ ادلشاريع اخلا ة بادلؤسسة حىت االستبلـ النهائي .

المادة  _ 55تتوذل دائرة التقانة وبن ادلعلومات وبن ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2إنشاء شبكة للمعلوماتية داخل ادلؤسسة لربط مديريات ادلؤسسة مع بعضها .
 .1إنشاء موقع للمؤسسة لى شبكة االنرتن وتأمني وإتاحة االستفادة م شبكة االنرتن

لكافة

الوحدات التنظيمية يف ادلؤسسة ولكل م تتطلب بيعة ملو استخداـ ىذه الشبكة .
 .3احملافظة الدائمة لى جاىزية شبكة االنرتن والشبكة احمللية .
 .2تفعيل موقع ادلؤسسة لى شبكة االنرتن ووضع ادلعلومات والبيانات البلزمة للتعريف بنشا ات
وفعاليات ادلؤسسة والشركات التابعة ذلا وادلشاريع اجلديدة م كافة النواحي الفنية والتجارية
والقانونية وربديث ىذه ادلعلومات كلما د احلاجة اذل ذل .
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كل ما ىو جديد يف رلاؿ مل ادلؤسسة والشركات التابعة ذلا
 .0البحث يف شبكة االنرتن
وإنشاء بن للمعلوماتية لى الشبكة الداخلية للمؤسسة يتضم كافة ادلعلومات ادلطلوبة لسري
العمل م أنظمة وقوانني وتشريعات ...اخل وإتاحة االستفادة منو لكافة العاملني يف ادلؤسسة
وربديث ىذه البيانات بشكل دائم .
 .6العمل لى تأمني كل مستلزمات إنشاء الشبكة الداخلية والو ل مع شبكة االنرتن م
حواسب وأكباؿ وغريىا إضافة لقطع الغيار البلزمة للحفاظ لى اجلاىزية الدائمة ذلذه الشبكات
مع اجلهات احبة العبلقة .
 .1وضع ادلوا فات الفنية البلزمة لكافة مستلزمات التقانة م حواسب و ابعات وفبلشات ..اخل
والتأكد م مطابقة ىذه مستلزمات للموا فات الفنية ادلطلوبة قبل استبلمها .
 .4التوا ل والتنسيق الدائم مع اجلهات احبة العبلقة يف الشركات التابعة للمؤسسة م أجل
تبادؿ ادلعلومات .
 .2االستفادة م إمكانية استخداـ االنرتن السلكياً يف ادلؤسسة ويف الشركات التابعة ذلا ومع الوزارة
لتبادؿ ادلعلومات .
ريق الشبكة وأرشفتها وحفظها وفق القوانني
 .25تلقي البيانات وادلعلومات ادلتعلقة بالعمل
واألنظمة النافذة .
 .22ادلساطة يف إجراء الدراسات اإلحصائية والتحليلية للمؤسسة واستثمار نتائجها يف سلتلف
رلاالت نشاط ادلؤسسة وخبا ة يف رلاؿ التخطيط .
 .21ادلساطة يف محاية أماك العمل والتجهيزات اخلا ة م أخطار احلريق و إ ابات العمل ,
وإ داد ادلوا فات الفنية لتجهيز غرؼ تشغيل موارد تقنية ادلعلومات .
 .23ادلساطة يف توجيو العاملني لى التجهيزات باستخدامها بشكل متوافق مع القوانني واألنظمة
ادلر ية.
 .22ادلساطة يف محاية التجهيزات و الشبكات و الورليات و قوا د البيانات م االخرتاقات
والفريوسات .
 .20وضع سياسة محاية امة دلوارد تقنية ادلعلومات و ربديد تليات ادلراقبة و التفتيم يف النظم
والشبكات ادلعلوماتية و إجراء السو الدوري لؤلخطار النامجة االخرتاقات و الفريوسات .
 .26وضع سياسة حفظ وسائط التخزي العادية و االحتيا ية  ,وتأمني استمرارية مل و جاىزية
موارد تقنية ادلعلومات خبلؿ ادلرور يف حاالت األزمات .
 .21تو ية العاملني بأطية أم موارد تقنية ادلعلومات وسرية ادلعلومات ادلتداولة .
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المادة  _ 56يتوذل مكتب ادلتابعة ادله ػاـ اآلتيػػة:

 .2تدقيق الويد الوارد و رضو لى ادلدير ادلختص5
 .1تدوي الويد الوارد والصادر وإرسالو اذل اجلهات ادلعنية وفق توجيهات ادلدير ادلختص
 .3أرشفة الويد 5
 .2حفظ ادلراسبلت والوثائق 5
 .0مس سجبلت دلتابعة أ ماؿ أو ملفات يطلب ادلدير ادلختص متابعتها 5

الباب اخلامس

الم ـادة  - 57بقػاً ألحكػػاـ ادلػػادة ( )222مػ القػػانوف خيضػػع العػػاملوف يف ادلؤسسػػة إذل أحكػػاـ قػػانوف التنظػػيم النقػػاا

الصػػادر بادلرسػػوـ التشػريعي رقػػم (/ )42لعػػاـ 2264وتعديبلتػػو وادلرسػػوـ التشػريعي رقػم ()225لعػػاـ 2264
وتعديبلت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو .ودي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارس التنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم النق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاا يف ادلؤسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ادله ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ادلنص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوص نه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يف القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوانني
واألنظمة النافذة.

الباب السادس

الفصل األول

الم ـادة  _58تقسم الوظائف يف ادلؤسسة إذل الفئػات احملػددة يف اجل ػداوؿ ادللحق ػة بالق ػانوف ,وتطبػق ش ػروط التعيػني الػواردة
يف ادل ػادة ( )0م القانػوف.
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الفصل الثاني

المـادة  _59حيدد احلد األد واألقصى ألجر كػل فئػة مػ العػاملني ادلشػار إليهػا يف ادلػادة السػابقة وفػق اجلػداوؿ ادللحقػة
بالقانوف والتعديبلت الطارئة ليها أ والً.

الفصل الثالث

المـادة  _61ربدد الشروط العامػة للتعيني وفقاً دلا نص

لي ػو ادل ػادة ( )1م القانػوف.

المـادة  _61ربدد الشروط اخلا ة للتعيني يف ادلؤسسة وفق الشروط احملددة يف بطاقػات الو ف الوظيفي.
الفصل الرابـع

الم ـادة  _62مػػع مرا ػػاة أحكػػاـ الفصػػل الرابػػع مػ البػػاب الثالػػث مػ القػػانوف ,تلتػػزـ ادلؤسسػػة القيػػاـ بػاإلجراءات ادلطلوبػػة
للتعيني يف الوق ادلناسب وضم أحكػاـ خط ػة اليد العاملػة السنويػة وبرامػج العم ػل وادل ػبلؾ العػ ػددي.
الفصل اخلامس

المـادة  _63ترا ى أحكاـ ادلادة ( )26م القانوف يف حاالت التعيني االستثنائي يف ادلؤسسة.
الفصل السادس

المـادة  _ 64ترا ى أحكػاـ ادلػادة ( )21م القانوف اخلا ػة بالتمري .
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الباب السابع

المـ ـادة  _65مػػع األخػػذ بعػػني اال تبػػار أحكػػاـ البػػاب الرابػػع م ػ القػػانوف ,خيضػػع العػػاملوف يف ادلؤسسػػة ل ػوامج التػػدريب
والتأىيل _حسب احلاجة وفق أحكاـ ىذا النظاـ .

المـادة  -66هتدؼ برامج التدريب والتأىيل ادلستمر يف ادلؤسسة اذل :

 إ داد العاملني لمياً وفنيػاً و مليػاً وزبصصػياً دبػا حيقػق تػوفري مهػارات مناسػبة تسػا دىم لػى شلارسػةأ ماؿ وظائفهم واالرتقاء دبستوى األداء لديهم ربقيقاً ألىداؼ ادلؤسسة .
 زيادة واستكماؿ ادلعلومات وادلعرفة يف رلاؿ مهاـ وأىداؼ ادلؤسسة . تطوير ادلهارات الفردية واجلما ية باالستفادة م التقانات احلديثة . تك ػػوي (ك ػوادر) بش ػرية جديػػدة و كف ػػوءة دلواجهػػة ادله ػػاـ واأل بػػاء اجلديػػدة يف ادلؤسسػػة ,وإكس ػػابالعاملني معارؼ ومهارات جديدة تتبلءـ وتل ادلهاـ واأل باء.
 سػػد الفجػػوة يف األداء حبيػػث تسػػهم سلرجػػات التػػدريب يف ربقيػػق األداء ادلسػػتهدؼ للعامػػل والوحػػدةالتنظيمية.

المادة  -67تشمل برامج التدريب والتأىيل مجيػع ادلستويات فيها وتتوزع ىذه الوامج لى:

 .1مستوى اإلدارة العليا:
بقص ػػد رب ػػديث وذبدي ػػد ادلعلوم ػػات وادلعرف ػػة وإجي ػػاد فه ػػم مش ػػرتؾ للعم ػػل اإلداري ومه ػػاـ االدارة العلي ػػا
وحضور الندوات وادلؤسبرات الح زبص نشاط و مل ادلؤسسة .

 .2مستوى اإلدارة الوسطى:
بقص ػػد زي ػػادة مع ػػرفتهم  ,ومس ػػا دهتم ل ػػى االس ػػتفادة مػ ػ ى ػػذه ادلعرف ػػة  ,وتوظيفه ػػا يف رل ػػاؿ ادلب ػػادئ
وادلوض ػػو ات األساس ػػية ادلتعلق ػػة بواجب ػػات ومس ػػؤوليات وظ ػػائفهم وزي ػػادة فع ػػاليتهم يف االتص ػػاؿ ونق ػػل
ادلعرفة اذل اآلخري .

 .3مستوى القاعدة:
وخيضعوف لوامج تدريبية وتأىيلية مناسبة يف رلاؿ أ ماذلم لتمكينهم م أدائها بكفاءة أ لى .
المـ ـادة  _ 68توضػػع ب ػرامج التػػدريب والتأىيػػل لػػى أسػػاس ربديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة ,واسػػتقراء نتػػائج تنفي ػذ ال ػوامج
وتقوديها نظرياً و ملياً م خبلؿ مل ادلتدربني يف وظائفهم وبالتعػاوف والتنسيق مع اإلدارات ادلعنيػة.
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المـ ـادة  _ 69ال جيػػوز تسػػمية العػػاملني اجلػػدد لػػى وظػػائف يف اذليكػػل اإلداري يف ادلؤسسػػة إال بعػػد إخضػػا هم لػػدورة
تدريبية أو ا بل ية أو تأىيلية مناسبة.

الم ــادة  _71ال جيػػوز إسػػناد وظيفػػة مػػدير أو مػػا يعادذلػػا ألي امػػل ,مػػا دل يك ػ قػػد خضػػع لػػدورات تدريبيػػة إداريػػة أو
زبصصػية بلغػ رلمو هػا خ ػبلؿ خدمت ػو مػػدة شػهري
القانوف.

لػػى األقػل بعػػد تأ ػيلو وفػػق أحكػاـ ادلػػادة ()21مػ

الم ـادة  _71تضػػع مديريػػة ادلػوارد البشػرية واخلػػدمات الدا مػػة خطػػة سػػنوية لػوامج التػػدريب والتأىي ػ ػل واإل ػػبلع تتضػػم
بشك ػ ػل خ ػ ػاص:

 .2نوع ومستوى ىذه الوامج.
 .1ربديد دد ونوع ادلتدربني.
 .3ربديد موضو ات الدورة  ..مدهتا  ..زماهنا  ..مكاهنا  ..اخل ..
الم ـادة  _72ذبػػرى الػػدورات التدريبيػػة والتأىيليػػة واال بل يػػة لػػى ادلس ػتوى ادلركػػزي أو احمللػػي أو اخلػػارجي ,وذلػ حسػػب
احل ػػػ اؿ واذل ػدؼ م الدورة.

المـادة  _73تؤم إدارة ادلؤسسة االستفادة ادلثلى م ادلتدربني يف إصلاز أ ماذلا يف األ ماؿ أو ادلهاـ الػح خضػعوا لػوامج
التػػدريب والتأىيػ ػل واإل ػ ػبلع ادلتعلقػ ػة هبػػا ,وذل ػ بػػأف يعمػ ػل ادلتػ ػدرب يف نف ػػس األ مػ ػ ػاؿ الػػح تػػدرب يف
إ ارىػا.

المــادة  – 74تقػػع مسػػؤولية وضػػع ومتابعػػة تنفيػػذ ب ػرامج التػػدريب والتأىيػػل واال ػػبلع لػػى ػػاتق مديريػػة ادل ػوارد البش ػرية
واخلدمات الدا مة وتتوذل يف ىذا اعاؿ بوجو خاص ما يلي :

 .2إ ػػداد الدراسػػات البلزمػػة يف كػػل مػػا يتعلػػق بالػػدورات التدريبيػػة والتأىيليػػة واإل بل يػػة وب ػرامج وإحتياجػػات
ادلؤسسة.
 .1اإلشراؼ لى ادلركز التدريق والتأىيلي يف ادلؤسسة يف حاؿ وجوده .
 .3اإل داد للدورات العلمية والفنية واإلدارية ذات العبلقة دبهاـ وأىداؼ ادلؤسسة .
 .2تنسػػيق ب ػرامج و أ مػػاؿ التػػدريب والتأىيػػل واال ػػبلع مػػع ادلػػديريات ادلتخصصػػة بادلؤسسػػة واجلهػػات ادلعنيػػة
األخرى وكذل التنسيق مع الشركات التابعة ذلا يف ربديد احتياجاهتا 5
المـ ـادة  _75يسػػتفيد العػػاملوف يف ادلؤسسػػة م ػ العػػبلوات ادلنصػػوص نهػػا يف ادل ػواد ( )12_15_22م ػ القػػانوف وفػػق
الشروط واحلدود ادلنصوص نها يف ادلادة ( )11م القانوف.
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الباب الثامن

المـ ـ ـادة  _76تقػ ػػوـ ادلؤسسػ ػػة بتقػ ػػوم أداء العػ ػػاملني لػ ػػديها وتػ ػػرفيعهم وفق ػ ػاً ألحكػ ػ ػاـ ادلرسػ ػػوـ ادلنصػ ػػوص ليػ ػػو يف ادل ػ ػ ػادة
( )13م ػ ػ القػ ػػانوف وكػ ػػذل ادل ػ ػ ػواد ( )14 _11_16_10_12م ػ ػ القػ ػػانوف نفسػ ػػو ,كمػ ػػا يػ ػػتم مػ ػػن
العاملني ػبلوة الرتفيع االستثنائية وفق أحك ػاـ ادل ػادة ( )12م القانػوف.

الباب التاسع

الفصل األول

الم ـادة  -77يرا ػػى ,نػػد نقػػل العػاملني لػػدى ادلؤسسػػة ,أحكػػاـ الفصػل األوؿ مػ البػػاب السػػابع مػ القػػانوف ,م ػع األخػػذ
بعني اال تبار ادلصلحػة العامػة ومصلحػة العمػل لديها.
الفصل الثاني

المـادة  _ 78جيػ ػوز ,بنػاءً لػى مقتضػيات ادلصػلحة العامػة نػدب العػاملني ادلؤ ػلني مػ واذل ادلؤسسػة وفػق أحك ػاـ الفصػل
الثػاين م الباب السػابػع م القانػوف.
الفصل الثالث

الم ـ ـادة  _79م ػ ػع مرا ػػاة األحك ػػاـ القانوني ػػة اخلا ػػة بوض ػػع الع ػػاملني يف اجله ػػات العام ػػة ربػ ػ تص ػػرؼ احل ػػرس الق ػػومي
وبتفرغهم لدى ادلنظمات الشعبية والنقابات ادلهنية ,جيوز إ ارة العامل ادلؤ ل وفقاً ألحكاـ الفصػل الثالػث
م الباب السابع م القانوف.

- 58 -

النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية

الباب العاشـر

الفصـل األول

المـ ـ ـادة  -81رب ػػدد أوق ػػات العم ػػل يف ادلؤسس ػػة وفق ػاً ألحك ػػاـ الفص ػػل األوؿ م ػ الب ػػاب الث ػػام م ػ الق ػػانوف والص ػػكوؾ
الصادرة هبذا الشػأف  ,وفقاً ألحكػاـ الفصل ادلشػار إليػو.
الفصل الثـاني

الم ـ ـ ـ ـادة  _81سب ػ ػػن ادلؤسس ػ ػػة الع ػ ػػاملني ل ػ ػػديها اإلج ػ ػػازات اإلداري ػ ػػة الس ػ ػػنوية والص ػ ػػحية واألموم ػ ػػة واالض ػ ػػطرارية واحل ػ ػػج
واخلا ػة بػػبل أجػػر وفق ػاً ألحك ػاـ الفص ػل الثػاين مػ البػػاب الث ػام مػ القػػانوف والصػكوؾ التنظيميػػة الصػػادرة
بناءً لى أحكامو .
الفصل الثالث

المـادة  _82تعمل ادلؤسسة يف رلػاؿ الصحة والسبلمػة ادلهنية واألم الصنا ي ومحايػة بيئػة العمػل لى:
 .2ازب ػػاذ االحتيا ػػات البلزمػ ػػة حلماي ػػة الع ػػاملني م ػ ػ أخط ػػار العم ػػل واألض ػ ػرار الص ػػحية وأخطػ ػػار
اآلالت والعدد وادلواد والغازات واإلشعا ات وتلوث البيئة.
 .1ت ػػدريب الع ػػاملني ل ػػى ريق ػػة العم ػػل وإح ػػا تهم لمػ ػاً دبخ ػػا ر ادلهن ػػة واآلل ػػة أو مك ػػاف العم ػػل
وتعريفهم بوسائل الوقاية الواجب ازباذىا .
 .3تأمني وسائل ومواد و دد وألبسة الوقاية البلزمة وال جيوز أف يقتطع م أجػور العػاملني أي مبلػ
لقاء تأمني ذل .
 .2ازباذ اإلجراءات البلزمة دلنع تلوث البيئة بأي نوع م أنواع التلوث .
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 .0إجػراء الكشػػف الػػدائم والػػدوري لفحػػص اآلالت واألدوات وادلػواد واألجهػػزة واألبنيػػة للتأكػػد مػ
سبلمتها وم أهنا تؤدي ملها بطريقة أمينة ومطابقة لشروط الوقاية واألم الصػنا ي والسػبلمة
ادلهنية .
 .6توفري شروط اإلضاءة والتهوية ومنع انتشار األخبرة والغازات واإلشعا ات .
 .1ت ػػأمني احلمام ػ ػات وادلغاس ػ ػل وم ػ ػواد التطه ػػري والنظاف ػ ػة ادلبلئم ػػة للع ػ ػاملني ال ػػذي تتطل ػػب بيع ػػة
ملهم ذل .
 .4هتيئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ادلكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ادلناسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب باإلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعافات الطبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األوليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وتزويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػده بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادلواد الطبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
واإلسعافات واألدوات واألجهزة البلزمة .
 .2تأمني شلرض يف موقع العمل حسب األنظمة النافذة .
أ -إجػراء الفحػػص الطػػق الػػدوري سػػنوياً للعػػاملني الػػذي يعملػػوف يف ادلهػ الشػػاقة واخلطػػرة ,والػػذي
يعملوف يف وظائف يتعرضوف فيها لئل ابات واألمراض ادلهنية .
ب-جيري الفحص الطق الدوري رب مسؤولية بيب ,وال جيػوز ربميػل العامػل أي نفقػة أو أجػور
للمعاينة أو ادلعاجلة .
ج ػ ػ -ت ػػدوف نت ػػائج الفح ػػوص الطبي ػػة الدوري ػػة يف اس ػػتمارات خا ػػة بالع ػػاملني  ,وت ػػؤم س ػ ػرية
ادلعلومػات ادلدونػة يف ىػذه االسػتمارات  ,وال جيػوز اإل ػبلع ليهػا إال مػ قبػل الطبيػب ادلسػؤوؿ
و ادلسؤوؿ ادلع يف ادلؤسسة ,واذليئات ادلختصة يف مؤسسة التأمينات االجتما ية .
 .25تلتزـ ادلؤسسة بالقرارات والتعليمات اخلا ة بالوقاية والصحة والسبلمة ادلهنية الح تصػدرىا وزارة
الشؤوف االجتما ية والعمل ,وادلؤسسة العامة للتأمينات االجتما ية.
 .22تػػأمني ميػػاه الشػػرب النظيفػػة واالحتفػػاظ هبػػا يف األمكنػػة البعيػػدة بأو يػػة خا ػػة زلكمػػة اإلغػػبلؽ
منعاً للتلوث.
 .21العمػػل لػػى التو يػػة خبطػػر التػػدخني لػػى الصػػحة العام ػة بالوسػػائل ادلتاحػػة وتػػوفري مكػػاف معػػزؿ
للمدخنني
الم ـ ـادة  _83تش ػػكل جلن ػػة يف ادلؤسس ػػة للص ػػحة والس ػػبلمة ادلهني ػػة واألمػ ػ الص ػػنا ي وبيئ ػػة العم ػػل م ػ شلثل ػػني ػ ػ اإلدارة
والتنظػيم النقػاا ودائػرة الصػحة والسػبلمة ادلهنيػة والطبيػب ادلعتمػد تكػوف مهمتهػا مراقبػة حسػ تنفيػذ ذلػ
ووضع ادلقرتحات البلزمة والتعاوف مع اجلهات ادلعنية يف اجلهات العامة األخرى.
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المـ ــادة  -84تلت ػػزـ ادلؤسس ػػة بتمك ػػني اجله ػػات ذات العبلق ػػة ب ػػالتفتيم  ,و ػػدـ شلانعته ػػا مػ ػ إجػ ػراء الدراس ػػة والقياس ػػات
وادلقارنة للمحافظة لى شروط العمل ادلوضو ية .

الباب احلادي عـشر

الفصل األول

الم ـادة  _ 85تطبػػق لػػى العػػاملني لػػدى ادلؤسسػػة أحكػػاـ الفصػػل األوؿ مػ البػػاب التاسػػع مػ القػػانوف بالنسػػبة للواجبػػات
واحملظورات الواردة م ىذا الباب.

الفصل الثاني

المـادة  _86تطبق ادلؤسسة  ,يف معرض فرضها للعقوبات ادلسلكية حبق العاملني لديها  ,أحكاـ الفصػل الثػاين مػ البػاب
التاسع م القانوف  ,والصكوؾ التنفيذية الصادرة دبوجبو.
الفصل الثالث

المـادة  _ 87يستفيد العاملوف يف ادلؤسسة مػ احلقػوؽ ادلنصػوص ليهػا يف القػانوف والقػوانني واألنظمػة النافػذة ,والسػيما

حق ػػوؽ الرتفيػػع والتعويضػػات والر ايػػة الصػػحية وادلزايػػا األخ ػػرى ادلمنوح ػػة ذلػػم ,وكػػذل شلارسػػة حػػق العم ػػل
النقاا واحلق يف التقدـ الوظيفي وفقاً للمؤىبلت ومستوى الكفاءة واألنظمػة النافػذة واحلػق يف ادلعاملػة لػى
قدـ ادلساواة والعمل يف ظروؼ مبلئمة حياً وجسدياً ونفسياً وإجتما ياً.
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الباب الثـاني عشر

الم ـ ــادة  -88زبػ ػػتص احمل ػ ػػاكم ادلسػ ػػلكية ادلش ػ ػ ّكلة دبوج ػ ػػب القػ ػػانوف رقػ ػػم  /1/ت ػ ػػاريخ  2225/1/10دبحاكم ػ ػػة الع ػ ػػاملني
م الناحية التأديبية مرا اة الفقرة /ب /م ادلادة  /11/م القانوف .

الباب الثالث عشـر

المادة _89جيوز للمؤسسة التعيني بالوكالػة  ,بصورة مؤقتػة ,لى وظيفة أ ػيلها يف أح ػد األوضػاع ادلبينػة يف الفقػرة (أ) مػ

ادل ػادة ( )13م القانوف وتطبق يف ىػذه احلال ػة الشػروط والقوا ػد واألسػس احمل ػددة يف البػاب احلػ ػادي شػر
م القانػوف.

الباب الرابع عشـر

المـادة  _91يتقاضى العاملوف يف ادلؤسسة أجورىم وفق القوا د واألسس احملػددة يف البػاب الثػاين شػر مػ القػانوف ووفػق
التعليمات الصادرة تنفيذاً الحكاـ القانوف.
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الباب اخلامس عشـر

المـادة _ 91يتقاضى العاملوف يف ادلؤسسة التعويضات و بلوات اإلنتاج وادلكافلت التشجيعية ادلنصػوص ليهػا يف البػاب

الثالث شر م القانوف وفق القوا د واألسس الناظمػة لػذل  ,ودبوجػب الصػكوؾ الصػادرة تنفيػذاً الحكػاـ
ىػذا البػاب م ادلراج ػع ادلختص ػة.

الباب السادس عشر

المـ ـادة  _92تنتهػػي خدمػػة العامػػل يف ادلؤسسػػة ألحػػد األسػػباب ادلػػذكورة يف ادلػػادة ( )232م ػ البػػاب الرابػػع شػػر م ػ

القػػانوف  ,وتتبػػع ادلؤسسػػة القوا ػد واأل ػ ػوؿ ادلػػذكورة يف ذل ػ البػػاب لػ ػدى معاجل ػة موضػ ػوع انتهػػاء خدمػ ػة
أحػد العاملني لديهػا.

الباب السابع عشر
المـادة  _ 93ا -مػع مرا ػاة أحك ػاـ ادلػ ػادة ( )226مػ القػانوف جيػوز للمؤسسػة  ,وضػم اال تمػادات ادلر ػدة يف ادلوازنػة
ذلذا الغرض استخداـ املني وفق األسس والقوا د اآلتية :
 .2ندما تكوف األ ماؿ ذات بيعة مؤقتة أو مومسية أو رضية يف ادلؤسسة .

.1

نػػدما تكػػوف مػػدة االسػػتخداـ ادلؤق ػ بطبيعتػػو  ,يف حػػاالت االسػػتخداـ ادلؤق ػ احملػػددة يف الفقػػرة السػػابقة

االستخداـ ادلؤق .
,ىي ادلدة البلزمة إلصلاز األ ماؿ موضوع
 .3أف تتػػوفر فػػيم يػػتم اسػػتخدامو الشػػروط العامػػة للتعيػػني ال ػواردة يف ادلػػادة السػػابعة م ػ القػػانوف وادلوا ػػفات
ادلناسػػبة لقيامػػو بتلػ األ مػػاؿ وربػػدد اجلهػػة العامػػة ىػػذه الشػػروط وادلوا ػػفات وفقػاً لطبيعػػة العمػػل ادلطلػػوب
اصلازه .
 .2يػػتم االسػػتخداـ ادلؤقػ بطبيعتػػو ادلومسيػػة والعرضػػية  ,دوف التقيػػد بأحكػػاـ ادلػواد الػواردة يف البػػاب الثالػػث مػ
القانوف .
 .0يتم االستخداـ ادلؤق بطبيعتو ادلومسية استناداً خلطة اليد العاملة يف ادلؤسسة .
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ب  -يطبػػق حكػػم الفقػػرة د م ػ ادلػػادة  226مػ القػػانوف لػػى مجيػػع أن ػواع االسػػتخداـ ادلؤق ػ سػواء كػػاف العامػػل
مؤقتاً أـ مومسياً أـ رضياً .
المادة _94أ_ مع مرا ػاة أحكػاـ ادل ػادة ( )226م القػانوف يشػرتط يف مػ يسػتخدـ لػى أسػاس ادلػادة السػابقة مػ ىػذا
النظاـ أف تتوفر لديػو اللياقة اجلسدية وادلعرفػة ادلناسػبة لنػوع العم ػل ادلسػتخدـ مػ أجلػو ,ودبػا ال يتعػارض مػع

األحكػاـ العامػة ومرا ػاة أحكاـ ادلادة ( )222م القانػوف.
ب _ ربدد أجور ادلؤقتني وادلومسيني والعرضيني يف ضوء األسس والشػروط اآلتيػػة:

أوالً .بالنسبة للمؤقتين:
 .2ربدد أجورىم ببدء أجر التعيني للشهادة أو ادلؤىل احملدد يف اجلداوؿ ادللحقة بالقػانوف األساسػي
للعاملني يف الدولة رقم ( )05لعاـ  1552وتعديبلتو.
 .1ف ػػإذا ك ػػانوا م ػ ػ محل ػػة الش ػػهادة اجلامعي ػػة أو الفني ػػة أو ادلهني ػػة أو اش ػػتغلوا يف مهن ػػة ح ػػرة زب ػػوذلم
شػػهاداهتم شلارسػػتها بػػق بشػػأهنم مػػا يطبػػق لػػى أمثػػاذلم مػ الػػدائمني دبقتضػػى ادلػػادة ( )22م ػ
القانوف األساسي للعاملني يف الدولة .أي أهنم دينحوف بلوة قدرىا ( )%1مػ أجػر بػدء التعيػني
ادلذكور كل سنة م سنوات شلارسة ادلهنة بعػد حيػازهتم الشػهادة ادلعينػني لػى أساسػها لػى
شر بلوات لى األكثر.
أف التزيد العبلوات ادلمنوحة ذلذا الغرض

المـادة  _95بالنسبة للموسميين والعرضيين:
ربدد أجورىم ببدء أجر التعيني للشهادة أو ادلؤىل احملدد يف اجلداوؿ ادللحقة بالقانوف وتعديبلهتا.
المـ ـادة  _96مػػع مرا ػػاة أحكػػاـ ادلػػادة ( )221م ػ القػػانوف حيػػق للمؤسسػػة التعاقػػد مػػع اخل ػواء واالختصا ػػيني وادلهنيػػني
ضم حدود اال تمادات ادلر دة ذلذا الغرض واخلطة ادلوضو ة ووفقاً للشروط التالية:
 .2ن ػػدما ال يت ػػوفر للمؤسس ػػة م ػ ب ػػني ماذل ػ ػا اخل ػػوة واالختص ػػاص أو ادله ػ ػارة ادلهني ػػة أو ادلمارس ػػة
ادلهنيػة ادلطلوبػة.
 .1جيب أف يتوفر بادلتعاقد معو اخلوة أو االختصاص أو ادلهارة ادلهنية.
 .3جيب أف التقل مدة شلارسة ادلتعاقد للعمل سبعة سنوات شلارسة فعلية.
 .2يتم التعاقد لفرتة زلددة ولعمل معني يتناسب واالختصاص بعد إبػراز مػا يثبػ شلارسػة اخلػوة مػ
اجلهات ادلعنية موثقة حسب األ وؿ.
 .0الجيػػوز اللجػػوء إذل التعاقػػد مػػع اخلػواء األجانػػب واالختصا ػػيني وادلهنيػػني مػػا دل تتأكػػد ادلؤسسػػة
م دـ توفرىم زلليا.
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 .6أف ي ػػنص يف ػػكوؾ التعاق ػػد م ػػع اخلػ ػواء واالختصا ػػيني وادلهني ػػني أف يق ػػوـ بت ػػدريب النظػ ػراء
السوريني العاملني لدى ادلؤسسة شل تكلفهم ادلؤسسة بالعمل إذل جانبػو وتقػدم كافػة ادلعلومػات
العلميػػة والعمليػػة والفنيػػة ادلتعلقػػة بادلهمػػة الػػح ن التعاقػػد معػػو م ػ أجلهػػا ومػػا ي ػرتبط هبػػا ذل ػػؤالء
النظراء كتابياً وشفهياً.
 .1ربدد أجور ادلتعاقدي م قبل ادلؤسسة وفق ما يلي:

أ .بالنسبة للخبراء واالختصاصيين:
 .2ربدد أجورىم ببدء أجر التعيني للشهادة أو ادلؤىل احملدد يف اجلداوؿ ادللحقة بالقانوف.
 .1دين اخلبري أو االختصا ي ادلتعاقد معو بلوة قدرىا ( )% 0كل سػنة مػ سػنوات شلارسػتو
اخلػػوة أو االختصػػاص بعػػد تػػاريخ نيلػػو الشػػهادة الػػح جػػرى التعاقػػد معػػو لػػى أساسػػها ,لػػى أف
التزيػػد العػػبلوات ادلمنوحػػة ذلػػذا الغػػرض ػ ( )20سػػنة لػػى األكثػػر إال إذا كانػ ىنػاؾ ضػرورة
دلنحو ػبلوات أكثر حيث يقتضي _يف ىذه احلالة _ أخػذ موافقػة لػى ذلػ مػ رئػيس رللػس
الوزراء.

ب .بالنسبة للمهنيين من حملة الشهادات:
.2

ربدد أجورىم ببدء أجػر التعيني للشهادة أو ادلؤىل احملدد يف اجلداوؿ ادللحقة بالقػانوف.

 .1دي ػػن ادله ػ ادلتعاق ػػد مع ػػو ػػبلوة ق ػػدرىا ( )%2ػ ك ػػل س ػػنة م ػ س ػػنوات شلارس ػػتو ادلهن ػػة بع ػػد
حيازتو لى الشهادة الػح ن التعاقػد معػو لػى أساسػها ,لػى أف التزيػد العػبلوات ادلمنوحػة ذلػذا
الغرض ( )20سنة لى األكثر.

ج .بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات:
 .2ربدد أجػورىم ببدء أجر التعيني للمسػتوى ادله للمتعػػاقد مع ػو وفقػاً للج ػدوؿ رق ػم ( )2ادللحػق
بالقػانوف.
 .2جيػػوز دبوافقػػة مسػػبقة مػ رئػػيس رللػػس الػػوزراء _ نػػد وجػػود ضػػرورة لػػذل _ مػػن ادلهػ ادلتعاقػػد
معو زيادة يف األجر احملدد وفق البند السابق ال يزيد مقدارىا
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الباب الثامن عشـر

المـادة  _97يشتمل ىذا التصنيف لى تقسيم  ,تنظم يف إ اره مجيع الوظػائف ضػم رلمو ػات لػى أسػاس التشػابو يف
بيعتها ومهامها واف اختلف يف مستويات الصعوبة وادلسؤولية.

المـادة  _98تقسم رلمو ات الوظائف ادلتشاهبة يف بيعتها ومهامها إذل:
 .2الوظائف اإلداريػة.
 .1الوظائف الكتابية وادلكتبيػة.
 .3الوظائف اإلنتاجيػة.

المـادة  _99تنقسم الوظائف اإلدارية يف ادلؤسسة إذل:

أ .وظائا اإلدارة العليا وهي:
ىػػذه الوظػػائف مػػدير ػػاـ – مديريػػة ادلػػديريات–وينػػاط هبػػذه الوظػػائف مهمػػة اإلسػػهاـ يف رسػػم السياسػػات
ووضػػع مشػػاريع اخلطػػط للمؤسسػػة  ,إ ػػدار الق ػرارات التنفيذيػػة  ,وضػػع ب ػرامج العمػػل التنفيذيػػة  ,تنظػػيم
األنشػػطة والتنسػػيق فيمػػا بينهػػا  ,قيػػادة وتوجيػػو األف ػراد  ,متابعػػة تنظػػيم تنفيػػذ األ مػػاؿ واخلطػػط وال ػوامج
والتعليمات والتوجيهات  ,ربسني األداء وتطوير ادلهارات والقدرات وأساليب العمل
يتطلػػب شػػغل وظػػائف ىػػذه اعمو ػػة تػػأىيبلً لمي ػاً مناسػػباً م ػ حيػػث ادلسػػتوى ون ػوع االختص ػػاص,
إضافػة إذل توفر اخلوة النو يػة والزمنيػة حسب ما ربدده بطاقػة و ف الوظيفة.

ب .وظائا اإلدارة الوسطى والقاعدية وهي:
رؤساء الدوائر _ رؤساء الشعب – رؤساء ادلكاتب .
ينػػاط هبػػذه الوظػػائف مهمػػة فهػػم األىػػداؼ احملػػددة وادلخططػػة م ػ قبػػل اإلدارة العلي ػا  ,وفهػػم أسػػاليب
تنفي ػػذىا بدق ػػة ويف موا ي ػػدىا ,وإ ػػدار التعليم ػػات البلزم ػػة وادلتعلق ػػة بتنفي ػػذ ادله ػػاـ بدق ػػة ووض ػػوح إذل
ادلسا دي وادلرؤوسني ادلنفذي  ,ومتابعة ومراقبة سري تنفيذ ادلهػاـ ,ورفع التقػارير والبيانػات ػ األ مػاؿ
ادلنف ػػذة إذل اجله ػػات األ ل ػػى يف اإلدارة  ,وإب ػػداء الػ ػرأي  ,وتق ػػدم ادلقرتح ػػات ح ػػوؿ ك ػػل م ػػا مػ ػ ش ػػأنو
ربسني العمل وتوفري اجلهد ورفع مستوى األداء الوظيفي.
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يتطلػػب شػػغل وظػػائف ىػػذه اعمو ػػة تػػأىيبلً لميػاً وزبصصػاً مناسػػباً وخػػوة متخصصػػة يف رلػػاؿ العمػػل
حبسب ما ربدده بطاقػة و ف الوظيفػة.

ج .وظائا خدمات اإلدارة:
وتش ػػمل مجي ػػع الوظ ػػائف ال ػػح تتص ػػف أ ماذل ػػا باإلشػ ػراؼ أو القي ػػاـ بأ م ػػاؿ تتس ػػم بطابعه ػػا اخل ػػدمي
ادلسا د لئلدارة يف أداء واجباهتا.
وم ػ األمثل ػػة لػػى ى ػػذه الوظ ػػائف :خدمػػة ادلكات ػػب وادلراس ػػبلت وادلقاسػػم واالس ػػتعبلمات واحل ػدائق
وقيادة اآلليات وخدمات يانة ادلباين والكهرباء واآلليات.
يتطلػػب شػػغل ىػػذه الوظػػائف مػػؤىبلت لميػػة و مليػػة وقػػدرات جسػػدية مبلئمػػة وفػػق مػػا ربػػدده بطاقػػة
الو ف الوظيفي.

المـادة  _111تشمل رلمو ة الوظائف الكتابية وادلكتبية:

الوظػػائف الػػح تػػؤدى يف أثنػػاء مليػػة سػػياؽ ادلعلومػػات البلزمػػة لتسػػيري أ مػػاؿ اإلدارة وخدمػػة أى ػدافها.
وسبارس م خبلذلػا أ مػاؿ كتابيػة ذات بيعػة منطيػة متميػزة ػ غريىػا بطرقهػا وأسػاليبها ,ووفقػاً لقوا ػد
وتعليمات اإلدارة .
وم ػ األمثل ػة لػػى ى ػذه الوظػػائف :أ مػػاؿ أمانػػة الس ػر والدي ػواف واحلواسػػب واآلالت الكاتبػػة واحلاسػػبة

والويػػد االلكػػرتوين واالنرتنػ والسػ ػحب والتصػػوير .ويتطلػػب شغ ػل ى ػذه الوظائ ػف مؤى ػبلً لميػاً وفني ػاً
مناسباً وفػق ما ربدده بطاقػة الو ف الوظيفي .

المادة  _111تشمل ىذه اعمو ػة:

أ .الوظائا اإلنتاجية المرتبطة بعمليات اإلنتاج:
كعم ػ ػ ػ ػػاؿ ػ ػ ػ ػػيانة اآللي ػ ػ ػ ػػات وس ػ ػ ػ ػػائقي اآللي ػ ػ ػ ػػات اذلندسػ ػ ػ ػ ػية والثقيل ػ ػ ػ ػػة..وفنيو النش ػ ػ ػ ػػر واإل ػ ػ ػ ػػبلـ وادلعلوماتي ػ ػ ػ ػػة
واالتصاالت_شبكات_انرتني _و ماؿ يانة ادلعدات واألجهزة احلاسوبية.

ب_ وظائا اإلدارة الفنية واإلنتاجية:
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وىػػي الوظػػائف ادلنػػاط هبػا اإلش ػراؼ الفػ أو التنظػػيم أو القيػػاـ بأ مػػاؿ مرتتبػػة لػػى العمليػػة اإلنتاجيػػة م ػ
الناحية الفنية وم رلاالت مل ىذه الوظائف تسهيل مليات نقل ادلػواد وحركػة األفػراد وترتيػب اآلالت
وادلع ػػدات وت ػػوفري ى ػػذه ادلػ ػواد وتنظ ػػيم العملي ػػات اإلنتاجي ػػة وخ ػػدمات اإلنت ػػاج دب ػػا يكف ػػل تتابعه ػػا وربدي ػػد
التك ػػاليف اخلا ػػة دبراح ػػل اإلنت ػػاج والعم ػػل ل ػػى زبفي ػػف ى ػػذه التك ػػاليف وربدي ػػد ادله ػػارات والكف ػػاءات
ادلطلوبة ووضع التصاميم والرسومات الفنية ادلتعلقة باإلنتاج وإدخاؿ التحسينات ليها.
يتطلب شغل ىذه الوظائف ادلعرفة بالعمل و رؽ وأساليب أدائػو الػح تكتسػب بالدراسػة وادلػراف والتػدريب
وفقاً دلا ربدده بطاقة الو ف الوظيفي .

الباب التاسع عشر

المادة _112أ_ يتم تصنيف الوظائف ادلهنية ادلتماثلة يف إحدى ادلسػتويات ادلهنيػة مػع مرا ػاة مػدة ادلمارسػة واخلػوة لػى
أساس اخلصائص النو ية للعمل ادلؤدى وذل ا تماداً لى:
-

رلاؿ اختصا ات الوظيفة ادلهنية.
الوسائل ادلستخدمة ألداء الوظيفة ادلهنية.
ادلػواد الػػح جيػػرى ليهػػا التػػأثري لتحويلهػػا إذل نتػػائج معينػػة يف سػػياؽ مزاولػػة واجب ػ ػات ومسػػؤوليات

-

الوظيفػ ػة ادلهنيػ ػة.
درجة إسهاـ الوظيفة يف تنفيذ ادلهػاـ.
مستوى تعقيد العم ػل وأ ب ػائو.

-

الظروؼ البيئية احمليطة ,وأخطار العمل الح تزاوؿ فيها واجبات ومسؤوليات الوظيفة ادلهنية.
ادلمارسة واخلوة الح تضم احلد األد لصبلحية م يشغل الوظيفة.

ب_ تشمل الوظائف ادلهنية مجيع الوظػائف الػح تعتمػد واجباهتػا ومسػؤولياهتا لػى اإلشػراؼ أو القيػاـ بأ مػاؿ
ذات بيعػػة مهنيػػة تتطلػػب اسػػتخداـ اآلالت أو الع ػدد أو ادلعػػدات أو ادل ػواد ووسػػائل النقػػل ادلختلفػػة ومػػا

يرتبط هبا م أ ماؿ التشغيل والصيانة واإل ػبلح أو التصػنيع واإلنتػاج يف الورشػات ادلختلفػ ػة وغريى ػا مػ
رلمو ػات ادله النو يػة.
ج _ يتطل ػػب ش ػػغل ى ػػذه الوظ ػػائف ادلعرف ػ ػة بأ ػػوؿ أداء الوظيف ػػة ادلهني ػػة ادلكتس ػػبة يف رل ػػاؿ العم ػػل بادلمارس ػػة
واخلوة ,إضافة إذل شروط أخرى حسب بطاقػة و ف الوظيفػة.
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د _ تنقسػػم الوظػػائف ادلهنيػػة إذل رلمو ػػات نو يػػة مثػػل الوظػػائف ادلهني ػػة للورش ػػات واآلالت ,وترت ػػب يف كػػل
رلمو ػػة الوظ ػػائف ادلهني ػػة ال ػػح تتماث ػػل وتتش ػػابو يف بيع ػػة أ ماذل ػػا أو نو ه ػػا واف اختل ػػف يف مس ػػتويات
عوبتها ومسػؤوليتها يتػدرج تصػنيفها يف إحػدى ادلسػتويات ادلهنيػة للفئػة الرابعػة حسػب العوامػل التقييميػة
الداخل ػػة يف تك ػػوي الوظيف ػػة احمل ػػددة بالتع ػػاوف م ػػع مرك ػػز تط ػػوير اإلدارة واإلنتاجي ػػة وديك ػ تص ػػنيف ادله ػ

ادلتماثلػة يف إحػدى ادلس ػتويات ادلهني ػة حسػب ما يلي:
المستوى األول :معلا مهنة ممتاز:
ويشػػرتط فيػػو أف يك ػػوف قػػد اكتسػػب تػػدريبا ومرانػػا يف رلػػاؿ ملػػو دلػػدة التقػػل ػ ( )20سػػنة وحيس ػ
القي ػ ػاـ باأل م ػػػ اؿ اآلتي ػػة:
 .2اإلشراؼ لى تنفيذ األ مػاؿ يف اع ػاالت ادلنػا ة بػو.
 .1اإلشراؼ لى اإل بلحات ادلعقدة والصيانة.
 .3توزيع األ ماؿ لى العماؿ أو الورديات.
 .2إ طاء التوجيهات واإلرشادات يف تسيري العمل.
 .0مراقبة األ ماؿ اإلنتاجية واإلشراؼ ليها ومراقبة اإلنتػاج (كمػاً _ ونو ػاً) وتػبليف اخلطػأ وازبػاذ
التدابري ادلناسبة لسري مليػة اإلنت ػاج.
 .6العمل لى زيادة تأىيل مرؤوسيو م العماؿ ورفع مهاراهتم وقدراهتم ادلهنية .

المستوى الثاني :معلا مهنة:
ويشرتط فيو أف يكوف قد اكتسب تدريباً ومراناً يف رلػاؿ ملػو دلػدة التقػل ػ ( )22سػنة وحيسػ القيػ ػاـ
باأل م ػاؿ اآلتي ػػة:
 .2تشغيل اآلالت وتنفيذ األ ماؿ ادلعقدة ليها.
 .1ادلسا دة يف اإلشراؼ لى األ ماؿ.
 .3ادلسا دة يف توزيع األ ماؿ لى العماؿ والورديات.
 .2إ بلح األ طاؿ ادلعقدة و يانػة اآلالت.
 .0ادلشاركة يف العمػل لى زيادة تأىيػل مرؤوسيو م العمػاؿ ورفػع مهاراهتم .
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المستوى الثالث :مهني ماهر:
ويشػػرتط فيػػو أف يكػػوف قػػد اكتسػػب مران ػاً وتػػدريباً يف رلػػاؿ ملػػو دلػػدة التقػػل ػ ( )4سػػنوات وحيس ػ
القياـ باأل م ػاؿ اآلتي ػػة:
 .2تشغيل اآلالت الح تعمل وفق سلططات معينػة.
 .1ضبط معايري اآلالت (تعيريىا) ومراقبتها وفق األ وؿ ادلطلوبػة فنياً.
 .3القياـ بإ ػبلح األ طاؿ الطارئة وإزالػة األخػطاء ادلهنيػة.
المستوى الرابع مهني نصا ماهر :
ويشػػرتط فيػػو أف يكػػوف قػػد اكتسػػب مرانػػا وتػػدريباً يف رلػػاؿ ملػػو دلػػدة التقػ ػل ػ ( )0سػػنوات وحيس ػ
القياـ باأل م ػاؿ اآلتي ػػة:
 .2تشغيػل اآلالت.
 .1إ بلح األ طاؿ الصغرية وإزالة األخطاء ادلهنية رب إشراؼ ادله ادل ػاىر .
المستوى الخامس :مهني عادي أول:
ويشػػرتط فيػػو أف يكػػوف قػػد اكتسػػب مران ػاً وتػػدريباً يف رلػػاؿ ملػػو دلػػدة التقػػل ػ ( )3سػػنوات وحيس ػ
القي ػاـ باأل م ػاؿ اآلتي ػػة:
 .2ادلسا ػدة يف تشػغيل اآللػة.
 .1اكتشاؼ األ طاؿ البسيطة الح تطرأ لى اآللػة.
 .3معرفة أمساء ووظائف القطع الرئيسية يف اآللػة.
 .2ادلسا دة يف أ مػاؿ فػ وتروي

اآللػة.

المستوى السادس :مهني عادي ثاني:
ويشػػرتط فيػػو أف يكػػوف قػػد اكتسػػب مران ػاً وتػػدريباً يف رلػػاؿ ملػػو دلػػدة التقػػل ػ (سػػنة ) وحيس ػ القيػ ػاـ

باأل م ػاؿ اآلتي ػػة:

 .2تنفيذ األ ماؿ الح تعود يف موا فاهتا ال ماؿ ادلستوى اخلامس.
.1

االرتبػػاط باآللػػة ( إمػػداد اآللػػة بػػادلواد واسػػتبلـ اإلنتػػاج مػ اآللػػة وا ػػبلـ الػرئيس ادلباشػػر ػ أي
ارئ دوف إدارهتا أو تعيريىا ) .
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.3

القياـ بتنفيذ أ مػاؿ الصيانػة (غسيل _ تزيي _ تشحيم _ اخل .) ..

المستوى السابع :مهني مبتدئ:
ويشرتط فيو القػدرة لى القي ػاـ باأل م ػاؿ اآلتي ػػة:
.2

تنفيذ األ مػاؿ ادلس ػا دة.

.1

التعامل مع العدد واألدوات اليدويػة.

الباب العشرون

المـادة  _113الوظائف العادية ىي الوظائف الح ال يشرتط الشغاذلا توفر أية شهادة لميػة أو كفػاءة مهنيػة وادلنػوه نهػا
باجلدوؿ رقم ( )0ادللحق بالقانوف.

المـادة  _114تصنف الوظائف ادلذكورة يف ادلادة السابقة م ىذا النظاـ اذل قسمني:
 .2وظائف ادية تتطلب نشا اً جسػدياً وجهػداً ضػلياً متميػزاً يتعػذر بػدوهنا ربقيػق مهػاـ واىػداؼ
ىذه الوظائف.كأ ماؿ احلفر اليدوية واآللية وأ مػاؿ التحميػل والعتال ػة.
 .1وظ ػػائف ادي ػػة ال يتطلػ ػب ربقي ػػق مهامه ػػا وأى ػػدافها جه ػػداً ض ػػلياً متميػ ػزاً  ,وإف ك ػػاف يتطل ػػب
نشا اً جسدياً مناسباً مثل وظائف احلراسة  ,واالذنة  ,و مػاؿ احلػدائق  ,ادلراسػلوف .
المـ ـادة  _115مػػع األخػػذ بعػػني اال تبػ ػار أحكػ ػاـ الفقػػرة (و) م ػ ادلػػادة ( )0مػ القػػانوف  ,يشػػرتط للتعيػػني يف الوظػػائف
العادية ادلػذكورة يف ادلػادة السػابقة  .تػوافر الشػروط األخػرى ادلنصػوص نهػا يف النظػاـ الػداخلي للمؤسسػة

وفق ما ربدده بطاقات الو ف الوظيفي.
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الباب الواحد والعشرون

ادلػػادة  -256مػػع األخػػذ بعػػني اال تبػار دبػػا ورد يف جػػداوؿ تصػػنيف الوظػػائف ادلتشػػاهبة يف بيعتهػػا ومهامهػػا لػػدى ادلؤسسػػة
ادللحقة هبذا النظاـ والح تعتو جزءاً ال يتجزأ منو  ,ربدد الوظائف اإلنتاجية ادلتماثلة وفقاً دلا يلي :
 -2وظائف اإلنتاج ادلباشر وفقاً للجدوؿ ادلرفق والذي يعتو جزءاً ال يتجزأ م ىذا النظاـ .
 -1وظائف اإلنتاج غري ادلباشر وفقاً للجدوؿ ادلرفق والذي يعتو جزءاً ال يتجزأ م ىذا النظاـ .
 -3وظائف خدمات اإلنتاج وفقاً للجدوؿ ادلرفق والذي يعتو جزءاً ال يتجزأ م ىذا النظاـ .
 -2وظائف اإلدارة الفنية واإلنتاجية وفقاً للجدوؿ ادلرفق والذي يعتو جزءاً ال يتجزأ م ىذا النظاـ.

الباب الثاني والعشرون

الفصل األول

الم ـادة  _ 117جيػػوز للمؤسسػػة بقػرار مػ الػػوزير تػػوفري وس ػائل النق ػل ادلناس ػبة للعػ ػاملني وفػػق اإلمكاني ػات ادلتاحػ ػة وخ ػدمة
ألىػدافها.
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الفصل الثاني

المـادة  _118تلتزـ ادلؤسسة بتوفري السػك إف اقتضى األمر للعػاملني يف مواقعها البعيػػدة ػ العمػراف اف وجػدت شػريطػػة
ػػدـ التزامهػا بتوفري وسػػائط النق ػػل.

الفصل الثالث

المــادة _ 119أ_ تلتػػزـ ادلؤسسػػة بتقػػدم األلبسػػة الوقائيػػة اخل ػا ة ,واألقنعػػة والقفػػازات والكمامػػات والقبع ػات والنظػػارات

واألحذيػػة واجلػزـ ,والوسػائل الوقائيػػة األخػػرى الػػح تتطلبهػػا بيعػػة ادلهن ػة ,اف لزمػ والػػح تس ػا د الع ػامل يف
تأدية الوظيفة ادلكلف هبا ,واحلػيلول ػة دوف إ ابت ػو باألخ ػطار الػح تسػببّها  ,يف حػاؿ وجودىػا وذلػ بشػكل
أي جػزء مػ أجػر الع ػامل وتعويض ػاتو لق ػاء ىػذه ادلػ ػواد والوسػائل االحتيا يػة
دوري ورل ػاين ,وال جيػوز اقتطػاع ّ
الح تستخدـ دلنػع احلػوادث واألخطػار ,وربػدد الفئػات الػح تتطلػب بيعػة ملهػا تزويػدىا باأللبسػة الوقائي ػة
ووسػائل الوقاي ػة األخػرى بقرار م ادلديػر الع ػاـ.

ب_ تطبق األسس اآلتي ـة في استخـدام وس ـائل وألبس ـة الوقـاي ـة:
-

تػػوزع وسػػائل الوقايػػة لػػى الفئػ ػات ادلس ػتفيدة منهػػا رلػ ػاناً السػػتعماذلا وحفظهػػا يف مك ػاف العمػ ػل,

-

ي ػػوزع اللب ػاس الوق ػػائي ل ػػى فئ ػ ػات ادلس ػػتفيدي احمل ػ ػددة بق ػرار ادل ػػدير الع ػ ػاـ  ,وي ػػتم التوقي ػػع ل ػػى
استبلمػو ويعػاد إذل ادلستودع يف هنايػة مره االستعمارل لتسليمو وضاً نو.

-

يف حاؿ فقػداف أو تلػف وسػيلة الوقاي ػة أو اللبػاس الوقػائي قبػل هنايػة العمػر االسػتعمارل احمل ػدد ل ػو
يػػنظم بػػذل تقريػػر يصػػادؽ ليػػو م ػ قبػػل ال ػرئيس ادلباشػػر وادلػػدير ادلخػػتص  ,وحي ػاؿ إذل ادلديريػػة
اإلداريػػة والشػػؤوف العامػػة  ,ومػ مثّ إذل ادلديريػػة ادلاليػػة مشػػفو اً بػػالرأي وادلقػػرتح ّإم ػا ب ػالتغرم ادلػػارل
بثمنػو أو دبعاجل ػة النتيج ػة وفػػق ادلقتضػى األ ػورل  ,ويػػتم تسػليم الع ػامل اللبػػاس الوقػائي بػدالً ػ

وتعتو ىػذه الوسائل دبثاب ػة هػدة شخصيػة لى مستلمهػا.

ادلفقود أو التػالف .
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الفصل الرابع

المادة 111
_ ربدد الوظائف الح يستحق شاغلوىػا ادلػواد الغذائيػة والوقائي ػة وفػق القػوانني واألنظم ػة والقػرارات الناف ػذة ذات

الصل ػة  ,والسيّما أحكػ ػاـ ببلغػي رئاس ػ ػة رل ػلس الػوزراء رقػم /10ب 20/6242/تػاريخ  2221/25/11ورقػم
/11ب 20/1501/ت ػ ػػاريخ  2221/22/21وق ػ ػ ػرار وزارة الش ػ ػػؤوف االجتما ي ػ ػػة والعم ػ ػػل رق ػ ػػم  2542ت ػ ػػاريخ
 2222/22/12وقرارىا رقم  2251تاريخ  1554/2/13وما قد يطرأ م تعديبلت ليها .

الفصل اخلامس

المادة _111أ_ يطبق النظاـ الطق الصػادر بقػرار وزيػر الػنفط والثػروة ادلعدنيػة رقػم  121تػاريخ  2211/1/26وتعليماتػو
التنفيذيػػة لػػى العػػاملني يف ادلؤسسػػة اذل أف يصػػدر قػػانوف الضػػماف الصػػحي تبقػػى األنظمػػة الصػػحية النافػػذة
سارية ادلفعوؿ .
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الفصل السادس

المادة  -112أ_ ربدد فئػات العػاملني الػح تسػتفيد مػ لبػاس العمػل واذلنػداـ حسػب قػرار رئػيس رللػس الػوزراء ادلتضػم
النظاـ الداخلي النموذجي النافذ .

ب -ديكػ إضػػافة فئػػات أخػػرى اذل الفئػػات احملػػددة يف لفقػػرة /أ /السػػابقة بعػػد موافقػػة جلنػػة مػ الػػوزير ووزيػػري
الشؤوف االجتما ية والعمل وادلالية واالرباد العاـ لنقابات العماؿ .
المـادة _113تقدـ ألبسة العمل ادلشار إليها يف ادلادة السابقة إذل مستحقيها يناً .
المـادة _114أ_ يف مجيع احلاالت لى العاملني أف يقوموا بارتداء األلبسة ادلخصصة ذلم ,بسبب العمل أثناء تأديتو
رب

ائلة ادلسؤولية .

ب_ الجيوز اجلمع بني كل م لباس اذلنداـ ولباس العمل ولباس الوقاية.
المـادة _115أ -ربدد األلبسة الح تقدـ اذل العماؿ وفق اجلدولني اآلتيني :
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المـادة _116ب -تقدـ األلبسة الشتوية يف النصف األوؿ م شهر تشري األوؿ واأللبسة الصيفية يف النصف األوؿ
م شهر أيار .
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البـاب الثالث والعشـرون

الفصل األول

الم ــادة  _117جيػػوز للمؤسسػػة تشػػغيل األحػػداث قػػي بع ػ

األ مػػاؿ العرضػػية وادلومسيػػة  ,ودبػػا ال يتعػػارض مػػع الق ػوانني

واألنظم ػػة الناف ػػذة ووفػ ػق م ػػا ج ػػاء يف النظ ػػاـ ال ػػداخلي النم ػػوذجي ادلعتم ػػد بقػ ػرار رئ ػػيس رلل ػػس ال ػػوزراء رق ػػم
(  )253تاريخ .1550/1/14

الفصل الثاني

المـادة  _118أ  -دينع تشغيل النساء احلوامل وادلرضعات يف أ ماؿ تعرضهم للتماس مػع ادلػواد أو األخبػرة الػح ذلػا تػأثري
لػػى منػػو اجلنػػني والوليػػد وتكوينػػو مثػػل ادل ػواد الكيماويػػة وأخبػػرة ادلشػػتقات النفطيػػة أو ادل ػواد ذات النشػػاط
اإلشعا ي أو قيامه حبمل أي ثقػل يتجػاوز العشػر كيلػو غرامػات ويف األ مػاؿ الػح يتعػرض فيهػا للبنػزوؿ

(  ) h6c6وادلواد ادلشتملة ليو .
ب -دينع تشغيل النساء يف محل األثقاؿ أو جرىا أو دفعها وذل يف احلدود ادلنصوص نهػا يف ادلػادة 26
م النظاـ الداخلي النموذجي ادلعتمد بقرار رئاسة رللس الوزراء برقم  253تاريخ 1550/1/14
جػ  -دينع تكليف النساء بالعمل ليبلً بني السا ة العاشرة مساءً والسابعة باحاً.
د -فيما دا األ ماؿ ادلبينة يف الفقرات السابقة تسري لى النسػاء مجيػع األحكػاـ الػح تسػري لػى الرجػل
دوف سبييز .
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الباب الرابع والعشرون

المــادة _119أ_ تضػػع ادلؤسسػػة خطػ ػة سػػنوية للجػ ػاىزية واإلنػػذار ,وفػػق مػػا ىػػو زلػػدد بكتػػاب رئاسػػة رللػػس الػػوزراء رقػػم
/613ؼ ج تاريخ . 1552/0/10

الباب اخلامس والعشرون

الم ــادة  -121رب ػػل ش ػػهادة التعل ػػيم األساس ػػي زل ػػل ش ػػهادة الدراس ػػة االبتدائي ػػة أو ادل ػػتعلم إذل كاف ػػة وظ ػػائف الفئ ػػة الرابع ػػة
باإلضػػافة إذل شػػروط اخلػػوة ادلهنيػػة وذل ػ ا تبػػاراً م ػ  1522/2/2م ػبلً بادلػػادة  261م ػ القػػانوف األساسػػي
للعاملني يف الدولة رقم  05لعاـ . 1552
........................................................
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 1 :

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ
انًؤهم انعهًً :شٓبدح خبيعٛخ

يذٌر عاو

إدارج عهٍا

أونى

االختصاص:
ُْذسخ (انكًٛٛبئٛخ ٔ انجززٔنٛخ)
انخثرج فً يجال انعًم:
سجع سُٕاد ثبنُسجخ نهذكزٕراِ
رسع سُٕاد ثبنُسجخ نهًبخسزٛز
اثُزب عشزح سُخ ثبنُسجخ نإلخبسح

اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر

انىزٌر

ٌُىب عُه
انىصف انعاو نهىظٍفح

يعاوٌ انًذٌر انعاو
لٛبدح انًؤسسخ ٔ اإلشزاف عهٗ أعًبل يذٚزٚبرٓب ٔ يكبرجٓب ٔ رًثٛهٓب نذٖ انغٛز





واجثاخ و يسؤونٍاخ
انىظٍفح

انهغاخ األجُثٍح :
إرمبٌ إحذٖ انهغبد األخُجٛخ







تنفٌذ قرارات مجلس اإلدارة.
إدارة المإسسة وتطوٌر أسالٌب العمل فٌها وتدعٌم أجهزتها.
منح المكـافآت التشجٌعٌـة فً حدود االعتمـادات المرصدة  ,وفرض
العقوبات المسلكٌة على المخالفٌن لؤلصول الوظٌفٌة الواجبـة اإلتبـاع.
ٌتمتع بؤوسع الصبلحٌات فً إدارة شإون المإسسة فً حدود القوانٌن و
األنظمة.
ٌمارس حق التعٌٌن و الترفٌع و النقل و الندب و العهدة و اإلسناد ضمن
حدود القوانٌن النافذة.
تطبٌق مبادئ اإلدارة المنصوص علٌها فً النظام الداخلً للمإسسة.
ٌفوض معاون المدٌر العام و المدٌرٌن المركزٌٌن بالمإسسة و المدراء
العامون للشركات التابعة للمإسسة لبعض اختصاصاته ضمن حدود القوانٌن
و األنظمة النافذة.
اإلشراف على أعمال الشركات التابعة للمإسسة.
ٌكون مسإوالً من أمام الوزٌر عن حسن أداء وظٌفته.

طثٍعح انجهذ  :فكز٘ .
ظروف انعًم :يكزج – ٙيٛذاَ. ٙ
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 2 :

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

انًؤهم انعهًً :شٓبدح خبيعٛخ

يعاوٌ يذٌر عاو

أونى

اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
انىصف انعاو نهىظٍفح

إدارج عهٍا

يذٌر عاو

االختصاص:
ُْذسخ (انكًٛٛبئٛخ ٔ انجززٔنٛخ)
انخثرج فً يجال انعًم:
خًس سُٕاد ثبنُسجخ نهذكزٕراِ
سجع سُٕاد ثبنُسجخ نهًبخسزٛز
عشزح سُٕاد ثبنُسجخ نإلخبسح
انهغاخ األجُثٍح :
إرمبٌ إحذٖ انهغبد األخُجٛخ

ٚسبعذ انًذٚز انعبو ف ٙلٛبدح انًؤسسخ ٔ اإلشزاف عهٗ أعًبل يذٚزٚبرٓب ٔ يكبرجٓب ظًٍ
انصالحٛبد انًفٕض ثٓب ٔفك انمٕاَ ٔ ٍٛاألَظًخ انُبفذح




واجثاخ و يسؤونٍاخ
انىظٍفح

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ





ٌوقع على المعامبلت بحدود التفوٌض الصادر عن المدٌر العام
التنسٌق مابٌن أعمال المدٌرٌات ومتابعة أوضاع الشركات التابعة وحل
اإلشكاالت واقتراح الحلول المبلبمة لؤلمور التً تعترض حسن انتظام سٌر
العمل
متابعة خطط المإسسة من ناحٌة إعدادها وتنفٌذها وإحاطة المدٌر العام
بالعوابق التً تعترض هذه الخطط ومقترحاته بالحلول المناسبة كما ٌرفع
تقارٌر دورٌة عن مراحل التنفٌذ .
تقدٌر المهارات والقدرات لتحسٌن أسالٌب العمل .
ٌنوب عن المدٌر العام فً حال غٌابه غٌابا ً قانونٌا ً وٌسٌر العمل فً المإسسة
فً حدود ما ٌفوض به
ٌقوم بسابر األعمال المماثلة األخرى وتوجٌهات المدٌر العام التً توجبها
القوانٌن واألنظمة النافذة

طثٍعح انجهذ  :فكز٘ .
ظروف انعًم :يكزج – ٙيٛذاَ. ٙ
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 3 :

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

رٕصٛف
انٕظٛفخ

فئخ انٕظٛفخ

انًؤهم انعهًً :شٓبدح خبيعٛخ ف:ٙ
انُٓذسخ (كًٛٛبئٛخ ٔ ثززٔنٛخ) – انحمٕق –
االلزصبد – اٜداة(عزث - ٙإَكهٛش٘)
االختصاص :كم حست اخزصبصّ

يذٌر

أونى

اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر

انًذٌر انعاو

ٌُىب عُه

رئٍس دائرج

يهاو انىظٍفح

ظروف انعًم  :يكزجٙ
أٔ يٛذاَٙ

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ

إدارج عهٍا

انخثرج فً يجال انعًم:
ثالس سُٕاد ثبنُسجخ نهذكزٕراِ
خًس سُٕاد ثبنُسجخ نهًبخسزٛز
سجع سُٕاد ثبنُسجخ نإلخبسح

انًسبًْخ ف ٙإعذاد انخطػ انخًسٛخ ٔانسُٕٚخ نهًؤسسخ ٔرزج ْع رُفٛذْب.
 رمذٚى رمبرٚز شٓزٚخ ٔرثعٛخ ٔسُٕٚخ عٍ رزج ْع رُفٛذ انخطػ إنٗ انًؤسسخ.
 اإلشزاف انفُٔ ٙاإلدار٘ عهٗ عًم انًذٚزٚخ ٔانذٔائز ٔانشعت انزبثعـخ نٓب.
 إصذار انزعهًٛبد اإلدارٚخ ٔانفُٛخ ثًب ٚخذو يصهحخ انعًم ٔانعبيه.ٍٛ
 انعًللم عهللٗ رٓٛئللخ انظللزٔف انًُبسللجخ نهُشللبغ انفُللٔ ٙاإلدار٘ يللٍ انُبحٛللخ
انًبدٚخ ٔانجشزٚخ نزفع ٔرٛزح انعًم ٔاإلَزبج.
 انعًللم عهللٗ رطللٕٚز ٔرفللـع يسللزٕٖ انكفللبااد ٔانًٓللـبراد انفُٛـللـخ ٔاإلدارٚللخ
نهعبيهٔ ٍٛفك احزٛبخبد انعًـم.
ٚعًم عهٗ رزشٛذ اسزخذاو انٕسلبئم انًٕظلٕعخ رحلذ رصلزفّ ٔ انعًلم عهلٗ
رخفٛط انٓذر ٔاإلسزاف
 الزلللزاذ انجلللزايح ٔانًشلللبرٚع انالسيلللخ نزطلللٕٚز عًلللم انًؤسسلللخ
ٔرحس ٍٛأدائٓب.
رُفٛذ انزعهًٛبد ٔاألٔايز ٔانمزاراد انصبدرح عٍ اإلدارح.

طثٍعح انجهذ :فكز٘
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 4 :

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

رئٍس دائرج

أونى

وسطى

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ
انًؤهم انعهًً :شٓبدح خبيعٛخ ف:ٙ
انُٓذسخ (كًٛٛبئٛخ ٔ ثززٔنٛخ – يعهٕيبرٛخ –
انًٛكبَٛكٛخ ٔ انكٓزثبئٛخ – انًذَٛخ/انجٛئخ) –
انحمٕق – االلزصبد – اٜداة (عزث- ٙ
إَكهٛش٘)
االختصاص :كم حست اخزصبصّ
انخثرج فً يجال انعًم:
سُزبٌ ثبنُسجخ نهذكزٕراِ
أرثع سُٕاد ثبنُسجخ نهًبخسزٛز
خًس سُٕاد ثبنُسجخ نإلخبسح

اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر

يذٌر

ٌُىب عُه

رئٍس شعثح

يهاو انىظٍفح












ظروف انعًم  :يكزجٙ
أٔ يٛذاَٙ

ٌتولً إدارة و قٌادة شإون دابرته و اإلشراف على حسن سٌر العمل فٌها.
ٌعمل ضمن األهداف المحددة و المخططة لئلدارة.
ٌعمل على قٌادة و تنظم العمل المختص به بشكل ٌكفل االستمرارٌة.
ٌعطً التعلٌمات و التوجٌهات للعناصر التً تعمل لدٌه لتنفٌذ المهام الموكلة
له بدقة و فً المواعٌد المحددة.
ٌتابع سٌر العمل لدٌه.
ٌعمل على تطوٌر العمل لدٌه و رفع مستوى األداء و االستخدام األمثل
للموارد و العدد و التجهٌزات و تخفٌف الهدر.
ٌحافظ على النظام و االنضباط.
ٌقوم بتوزٌع المهام و األعباء على العاملٌن لدٌه بما ٌتبلءم مع إمكاناتهم
ووضعهم الوظٌفً.
ٌكون مسإول أمام المدٌر عن حسن أداء عمله.
ٌحرص على حسن تطبٌق القوانٌن و األنظمة النافذة.

طثٍعح انجهذ  :فكز٘
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يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

رئٍس شعثح
أونى

اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
ٌُىب عُه
يهاو انىظٍفح

انًؤهم انعهًً :شٓبدح خبيعٛخ ف:ٙ
انُٓذسخ (كًٛٛبئٛخ ٔ ثززٔنٛخ – يعهٕيبرٛخ –
انًٛكبَٛكٛخ ٔ انكٓزثبئٛخ – انًذَٛخ/انجٛئخ) –
انحمٕق – االلزصبد – اٜداة (عزث- ٙ
إَكهٛش٘)
االختصاص :كم حست اخزصبصّ

رئٍس دائرج
يٍ ٌكهفه انًذٌر











ظروف انعًم  :يكزجٙ
أٔ يٛذاَٙ

وسطى

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ

ٌتولى إدارة و قٌادة شإون شعبته و اإلشراف على حسن سٌر العمل فٌها.
ٌعمل ضمن األهداف المحددة و المخططة لئلدارة.
ٌعمل على قٌادة و تنظم العمل المختص به بشكل ٌكفل االستمرارٌة.
ٌعطً التعلٌمات و التوجٌهات للعناصر التً تعمل لدٌه لتنفٌذ المهام الموكلة
له بدقة و فً المواعٌد المحددة.
ٌتابع سٌر العمل لدٌه.
ٌعمل على تطوٌر العمل لدٌه و رفع مستوى األداء و االستخدام األمثل
للموارد و العدد و التجهٌزات و تخفٌف الهدر.
ٌحافظ على النظام و االنضباط.
ٌقوم بتوزٌع المهام و األعباء على العاملٌن لدٌه بما ٌتبلءم مع إمكاناتهم
ووضعهم الوظٌفً.
ٌرفع التقارٌر و البٌانات البلزمة عن سٌر العمل.
ٌكون مسإول أمام المدٌر عن حسن أداء عمله.

طثٍعح انجهذ  :فكز٘
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 6 :

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

رئٍس يكتة
أونى
اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
يهاو انىظٍفح

ظروف انعًم  :يكزجٙ

وسطى

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ
انًؤهم انعهًً :شٓبدح خبيعٛخ ف}:ٙانُٓذسخ
(انكًٛٛبئٛخ ٔ انجززٔنٛخ – انًعهٕيبرٛخ – انحمٕق
– االلزصبد – اٜداة (عزث - ٙإَكهٛش٘)
انعهٕو ( رٚبظٛبد – فٛشٚبا – كًٛٛبا ){
االختصاص :كم حست اخزصبصّ

يذٌر
 تدقٌق البرٌد الوارد وعرضه على المدٌر المختص.
 تدوٌن البرٌد الوارد والصادر وإرساله إلى الجهات المعنٌة وفق توجٌهات
المدٌر المختص.
 أرشفة البرٌد وحفظ المراسبلت والوثابق.
 إدارة قواعد البٌانات الخاصة بالمدٌرٌة من حٌث ضمان سرٌتها وتامٌن
صٌانتها وتقدٌم الدعم الفنً للتجهٌزات والشبكات والبرمجٌات بما ٌإمن بٌبة
تشغٌلٌة صحٌحة .
 اإلشراف على موارد تقنٌة المعلومات من حٌث استخدامها بشكل متوافق مع
القوانٌن واألنظمة المرعٌة ومن ضمنها سٌاسات المإسسة فً مجال التشغٌل
وحماٌة موارد تقنٌة المعلومات وسٌاسة التخزٌن االحتٌاطً .
 مسك سجبلت لمتابعة أعمال أو ملفات ٌطلب المدٌر المختص متابعتها 0

طثٍعح انجهذ :فكز٘
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 7 :

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

يترجى
أونى
اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
يهاو انىظٍفح

انًؤهم انعهًً :شٓبدح خبيعٛخ ف:ٙ
اٜداة (فزَس - ٙإَكهٛش٘)

رئٍس دائرج









ظروف انعًم  :يكزجٙ

وسطى

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ

ٌعمل ضمن األهداف المحددة و المخططة لئلدارة.
ٌقوووم باالتصوواالت و المراسووبلت المطلوووب إجراإهووا مووع الجهووات
العربٌوووة و األجنبٌوووة وموووع المنظموووات و المإسسوووات الدولٌوووة وفقوووا ً
لتوجٌهات المدٌر العام.
ٌقوم بترجمة العقود والمراسوبلت والفاكسوات الوواردة المحالوة إنٛلّ
أصوال من اللغتٌن االنكلٌزٌة والفرنسٌة إنٗ العربٌة .
ٌقوم بإعداد المراسبلت األجنبٌة التً تصدر عن المإسسة .
ٌقوووووم بترجمووووة النشوووورات والمواضووووٌع التووووً لهووووا عبلقووووة بنشوووواط
المإسسة.
ٌقوم بالترجمة للوفود الزابرة للمإسسة.
ٌكون مسإوالً أمام مدٌره عن حسن أداء العمل.

طثٍعح انجهذ :فكز٘
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 8 :

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

فًُ تًرٌض
ثاٍَح
اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
ٌُىب عُه
يهاو انىظٍفح

خذياخ
اإلدارج

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ
المؤهل العلمي:
شهادة مدرسة سبري

نظاـ ثبلث سنوات

رئٍس دائرج
يٍ ٌكهفه انًذٌر
ٌ عمل تحت إشراف الطبٌب .
ٌ ساعد الطبٌب فً عمله للكشف الطبً على العمال .
ٌ قوم بحقن اإلبر للعمال بناء على تعلٌمات الطبٌب.
ٌ قوم باإلسعافات األولٌة للعمال المصابٌن.
ٌ حافظ على نظافوة األجهوزة الطبٌوة المسوتعملة وعلوى تعقٌمهوا وفوق
األصول الصحٌة .
ٌ هٌا المناخ الصحً المناسب للعاملٌن داخل المإسسة.
ٌ قوم بتوفٌر مواد اإلسعافات األولٌة فً مكان العمل بالتنسٌق مع اإلدارة.
ٌ كون مسإوالً أمام ربٌس الدابرة عن حسن أداء عمله.

ظروف انعًم  :يكزجٙ
أٔ يٛذاَ. ٙ

طثٍعح انجهذ :فكز٘
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 9:

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

فًُ -فًُ
يعهىياتٍح
ثاٍَح

اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
يهاو انىظٍفح

اإلدارج انفٍُح
اإلَتاجٍح

المؤهل العلمي:
شػ ػػهادة معهػ ػػد التقػ ػػاين ( :للػ ػػنفط والغػ ػػاز – الصػ ػػنا ي –
للحاسوب ) ثانوية نا ية .

رئٍس دائرج








ظروف انعًم  :يكزجٙ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ

ٌعمل ضمن األهداف المحددة و المخططة لئلدارة.
ٌعمل على إنشاء شبكة للمعلوماتٌة داخل المإسسة لربط مدٌرٌات
المإسسة مع بعضها.
ٌعمل على إنشاء موقع للمإسسة على شبكة االنترنت و تؤمٌن و
إتاحة االستفادة من شبكة االنترنت فً المإسسة و لكل من تتطلب
طبٌعة علمه استخدام هذه الشبكة.
ٌقوم بالمحافظة الدابمة على جاهزٌة شبكة االنترنت و الشبكة
المحلٌة.
ٌقوم بتوعٌة العاملٌن بؤهمٌة أمن موارد تقنٌة المعلومات و سرٌة
المعلومات المتداولة.
ٌضع سٌاسة حفظ وسابط التخزٌن العادٌة و االحتٌاطٌة  ,و تؤمٌن
استمرارٌة عمل و جاهزٌة موارد تقنٌة المعلومات فً حاالت
األزمات
ٌعد الكتب والمراسبلت فً ضوء توجٌهات ربٌسه المباشر وٌكون
مسإوال أما مدٌره عن حسن أداء العمل.

طثٍعح انجهذ :فكز٘
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 11:

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

رٕصٛف
انٕظٛفخ

فئخ انٕظٛفخ

كاتة
ثاٍَح
اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
يهاو انىظٍفح

ظروف انعًم  :يكزجٙ

انىظائف
انًكتثٍح

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ
المؤهل العلمي:
شهادة معهد التقاين  (:ادلارل – العلػوـ ادلاليػة وادلصػرفية –
للحاسوب ) ثانوية (:أدا– لمي– نا ية–ذبارية ) .

رئٍس دائرج






ٌعمل تحت إشراف ربٌسه المباشر .
ٌعد الكتب والمراسبلت والبٌانات والجداول والكشوف.
ٌنظم الصكوك من خبلل الوقوعات الموجودة لدٌه .
ٌمسك السجبلت والبطاقات وفق التعلٌمات النافذة .
ٌحفظ لمراسبلت والبٌانات والجداول وفق التعلٌمات الصادرة.

طثٍعح انجهذ :فكز٘
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 11:

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

المؤهل العلمي:

أيٍٍ يستىدع
ثاٍَح

اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
ٌُىب عُه
يهاو انىظٍفح

خذياخ
اإلدارج

شهادة معهد التقاين  }:للنفط والغاز ( سلازف
ومستود ات – أجهزة دقيقة – نقل وزبزي ) – ادلارل –
للعلوـ ادلالية وادلصرفية {

رئٍس دائرج
يٍ ٌكهفه انًذٌر










ظروف انعًم  :يكزجٙ

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ

ٌسوتلم الموواد والتجهٌوزات وٌتؤكود مون مطابقوة أعلذادْب وأوزانهوا ونوعٌاتهوا
للوثابق المرفقة 0
ٌسولم الموواد والتجهٌوزات بموجوب أذونووات صورف نظامٌوة وفقواا للتعلٌمووات
النافذة 0
ٌمسووك بطاقووات المخووزن لتسووجٌل اإلدخللبالد واالخراجووات وفووق التعلٌمووات
النافذة 0
ٌعد الكشوفات الدورٌة وكافة البٌانات التً تطلب منه 0
ٌطابق بشكل مستمر ودوري بٌن مضمون بطاقات مخزنه وبطاقات مراقبوة
المخزون فً دابرة محاسبة المواد.
ٌحووافظ علووى المووواد وٌبل و رإسووابه عوون كوول تلووف أو أظللزار ٌلحووق بووالمواد
نتٌجة التخزٌن 0
ٌعد طلبات شراء بوالمواد التوً تسوتجر بشوكل مسوتمر عنود وصوول الكمٌوات
إنٗ مستوى إعبدح الطلب وٌرفعها للجهات صاحبة العبلقة 0
ٌمسك بطاقات العهدة الشخصٌة لتسجٌل العدد واألدوات التً تسولم للعواملٌن
0
ٌقوم بكل ما ٌكلف به من قبل ربٌسه المباشر 0

طثٍعح انجهذ :فكز٘
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 12:

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

عايم يهًُ
راتعح
اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
يهاو انىظٍفح

ظروف انعًم  :يٛذاَٙ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ

خذياخ إَتاج المؤهل العلمي :شهادة التعليم األساسي

رئٍس دائرج
ٚ عًم ثئشزاف رئٛسّ انًجبشز.
ٚ حبفع عهٗ اٜالد ٔانزدٓٛشاد انًسهًخ نّ .
ٚ حبفع عهٗ سزٚخ انًزاسالد ٔانًخططبد انًصٕرح .
ٌ إمن الصٌانة البلزمة نألخٓشح مع الجهات المعنٌة .
ٚ مٕو ثبألعًبل انًُٓٛخ ٔفك غجٛعخ عًهّ.

طثٍعح انجهذ :ععهٙ
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ثطبلخ رٕصٛف رلى 13:

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

سائق
راتعح
اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
يهاو انىظٍفح

رٕصٛف
انٕظٛفخ

خذياخ
اإلدارج

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ
المؤهـ ــل العلمـ ــي :ش ػػهادة التعل ػػيم األساس ػػي  +ش ػػهادة

سوؽ امة

رئٍس دائرج











ٌتفقد اآللٌة المسإول عنها ( الزٌت – الهواء – الفرامل – أجزاء
اآللٌة األخرى ) وتجهٌزها بما ٌلزم وٌتحقق من سبلمتها قبل
سٌرها 0
ٌنفذ المهام المطلوبة منه وٌقود اآللٌة فً المهمات الداخلٌة لنقل
العاملٌن أو المواد 0
ٌقوم بالمهمات السفرٌة الخارجٌة وفق توجٌهات ربٌسه المباشر 0
ٌنظف اآللٌة وٌعتنً بمظهرها الداخلً والخارجً وٌقوم
باإلصبلحات البسٌطة لآللٌة عند االقتضاء 0
ٌبدل اإلطارات حٌن تدعو الحاجة لذلك وٌضبط عٌار الهواء فٌها
ٌدون المعلومات فً بطاقة عمل اآللٌة وٌوقع على األوراق
الخاصة بها إن وجدت.
ٌعلم ربٌسه المباشر عن أي عطل طارئ ٌحدث لآللٌة 0
ٌعلم ربٌسه المباشر عن مواعٌد تبدٌل الزٌت والصٌانة الدورٌة
التخاذ اإلجراءات البلزمة لذلك 0
ٌنفذ تعلٌمات األمن الصناعً والسبلمة المهنٌة وسبلمة البٌبة 0
ٌشرف على صٌانة وإصبلح اآللٌة عند االقتضاء وٌكون مسإوالً
عنها 0

ظروف ويخاطر انعًم :
طثٍعح انجهذ :فكز٘ ٔععه. ٙ
يخبغز انزعزض
نحٕادس انطزق

- 91 -

النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية

ثطبلخ رٕصٛف رلى 14 :

يٕلع انٕظٛفخ فٙ
انزُظٛى

فئخ انٕظٛفخ

عايم عادي
خايسح
اسى وظٍفح انرئٍس
انًثاشر
يهاو انىظٍفح

ظروف انعًم  :يٛذاَٙ

رٕصٛف
انٕظٛفخ

خذياخ
اإلدارج

انشزٔغ انًطهٕثخ نًًبرسخ انٕظٛفخ

المؤهل العلمي :شهادة التعليم

األساسي .

رئٍس دائرج





ٌعمل تحت إشراف ربٌسه المباشر.
ٌإدي أي مهام أخرى ٌكلف بها من قبل ربٌسه المباشر ضمن مجال عمله
ٌتخذ كافة إجراءات الحٌطة والحذر المناسبة عندما ٌنفذ مهمته .
ٌإمن الخدمات البلزمة للعاملٌن فً حدود التعلٌمات النافذة .

طثٍعح انجهذ:ععه. ٙ
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