(الباب األول)
تعــارٌـــؾ
المادة 1ــ ٌقصد بالتعابٌر اآلتٌة ,فً معرض تطبٌق أحكام هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:
القانون :القانون األساسً للعاملٌن فً الدولة رقم ( )50الصادر بتارٌخ  2004/12/6وتعدٌبلته.
النظام الداخلً :النظام الداخلً الصادر استناداً ألحكام الفقرة (ب) من المادة  / 4 /من القانون.
الوزارة :وزارة الصناعة.
الوزٌر :وزٌر الصناعة.
معاون الوزٌر :معاون وزٌر الصناعة.
المإسسة :المإسسة العامة لبلسمنت ومواد البناء.
الشركة :شركة طرطوس لصناعة االسمنت ومواد البناء.
اللجنة االدارٌة  :اللجنة االدارٌة للشركة.
المجلس اإلنتاجً :المجلس اإلنتاجً للشركة المشكل وفق القوانٌن واألنظمة النافذة.
المدٌر العام :المدٌر العام للشركة.
التنظٌم النقابً  :التنظٌم النقابً العمالً للشركة.
المبلك :المبلك العددي للشركة.
الهٌكل التنظٌمً :الهٌكل التنظٌمً للشركة.
الهٌكل اإلداري :الهٌكل اإلداري للشركة وٌتضمن توزٌع وظابؾ المبلك العددي على الهٌكل التنظٌمً.
الوظٌفة :كل عمل دابم وردت تسمٌته فً المبلك.
العامل :كل من ٌعٌّن بصورة دابمة فً إحدى الوظابؾ الملحوظة فً المبلك.
العامل الموسمً :العامل الذي تقتضً الحاجة إلى استخدامه خبلل موسم محدد من السنة فقط.
العامل العرضً :العامل الذي تقتضً الحاجة إلى استخدامه فً أعمال عرضٌة ال تدخل بطبٌعتها فٌما
تزاوله الشركة وال ٌحتمل تكرار الحاجة إلى استخدامه بعد انتهاء عمله.
العامل ا لمتعاقد :العامل الذي ٌجري التعاقد معه وفق أحكام المادة  /147/من القانون.
 :العامل الذي ٌتم التعاقد معه فً أعمال مإقتة بطبٌعتها وفق
العامل المإقت
أحكام المادة  /146/من القانون.
األجر :المبلػ الشهري المقطوع الذي ٌستحقه العامل مقابل أدابه العمل المح ّدد فً صك تعٌٌنه وفق أحكام
القانون وطبقا" للجداول الملحقة به.
التعوٌضات :المبالػ التً تمنح للعامل مقابل ظروؾ العمل أو مشقته أو مخاطره أو مكانه أو زمانه أو
لقاء تكوٌنه المهنً وال ٌدخل فً مفهوم األجر أي من الحاالت المذكورة نفا ً.
( الباب الثانً)
الفصل األول
أهداؾ الشركة
المادة 2ـ تعمل الشركة ضمن إطار الخطة االقتصادٌة واالجتماعٌة للدولة على تحقٌق األهداؾ
التالٌة:
 - 1إنتاج االسمنت والعمل على تطوٌر صناعته.
 - 2االشراؾ الكامل على العملٌة اإلنتاجٌة فً الشركة بمختلؾ مراحلها.
 - 3رفع مستوى األداء والجاهزٌة الفنٌة لدى العاملٌن واالستفادة من طاقتهم القصوى.
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 االشراؾ والمحافظة على سبلمة البٌبة والسبلمة المهنٌة. تخفٌؾ نسب الهدر. انتاج أكٌاس الورق لسد حاجة الشركة وبٌع الفابض منها. انتاج أحجار البلوك والمجاري البٌتونٌة وبٌعها.الفصل الثانً
الهٌكل التنظٌمً

المادة 3ــ ٌتكون الهٌكل التنظٌمً فً الشركة من:
أ  -المدٌر العام.
ب -مدٌرٌة التخطٌط و اإلحصاء والتعاون الدولً .
ج  -مدٌرٌة العمل والشإون االدارٌة والقانونٌة.
د  -مدٌرٌة الشإون المالٌة.
ه  -مدٌرٌة الحسابات.
و  -مدٌرٌة الشإون التجارٌة.
ز  -مدٌرٌة الرقابة الداخلٌة.
ح  -مدٌرٌة الشإون اإلنتاجٌة.
ط  -مدٌرٌة الشإون الفنٌة.
ي -مكتب المدٌر العام
الفصل الثالث
واجبات إدارة الشركة
المادة 4ــ تعمل الشركة على تطبٌق نظامها الداخلً وتطوٌره ,بما ٌعزز سعٌها الحثٌث إلى
تحقٌق ما ٌلً:
 - 1رفع مستوى األداء الوظٌفً والمإسساتً.
 - 2االشراؾ الجٌد وتخفٌض الكلفة ومنع الهدر واالشراؾ والضٌاع.
 - 3تحسٌن خدمة الزبابن والمواطنٌن .
 - 4تحقٌق الجودة الشاملة.
الفصل الرابع
مٌزات الهٌكل التنظٌمً
المادة 5ــ ت ّم توزٌع الهٌكل التنظٌمً للشركة بما ٌخدم أهدافها وت ّم األخذ بعٌن االعتبار ظروفها وطبٌعة
عملها والطرق المستخدمة فً أدابها علما ً أن هذا الهٌكل ٌتمتع بالمرونة والدقة وت ّم مراعاة
األمور التالٌة:
أ .توزٌع المهام واألعمال والصبلحٌات والمسإولٌات على الوحدات التنظٌمٌة الربٌسٌة
وفً إطارها على الوحدات الفرعٌة بما فٌها المراكز الوظٌفٌة حسب طبٌعة العمل.
ب .توزٌع العمل مكانٌا ً بٌن الوحدات التنظٌمٌة وفق متطلبات تنفٌذ العملٌات
المطلوب إنجازها.
ج .مراعاة عدم االزدواجٌة فً المهام والصبلحٌات والمسإولٌات.
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د .مراعاة وحدة القٌادة واإلدارة والتسلسل الوظٌفً الذي ٌضمن انضباطٌة العمل وسهولة
انسٌاب األوامر والمعلومات والتوجٌهات.
ه .تحقٌق مبدأ جماعٌة العمل وتعمٌق الفكر المإسساتً والمسإولٌة الفردٌة.
( الباب الثالث )
قٌادة وإدارة الشركة
الفصل األول
مبادئ االدارة فً الشركة :
المادة  -6تعمل إدارة الشركة على قٌادة وإدارة العمل ,وتحقٌق األهداؾ المخططة والمتوقعة التً
أحدثت من أجلها الشركة وفق القوانٌن واألنظمة النافذة ومستخدمة فً سبٌل ذلك أفضل
الطرق العلمٌة والعملٌة وفق المبادئ اآلتٌة:
- 1استخدام منهجٌات علمٌة فً اتخاذ القرارات وحل المشكبلت.
- 2تحقٌق مبدأ القدوة بؤن ٌكون الربٌس قدوة لمرإوسٌه.
- 3تنمٌة روح التعاون والمبادرة واالنضباط وااللتزام والتنسٌق والتفاعل
االٌجابً مع العمل.
- 4تنمٌة العبلقات الدٌمقراطٌة وتفعٌل مشاركة العاملٌن فً اإلدارة.
- 5االهتمام بالجانب اإلنسانً بالعمل.
- 6تنمٌة الشعور لدى العاملٌن باالنتماء إلى الشركة وتؤمٌن المناخ النفسً و المادي
السلٌم للعمل فً الشركة.
- 7سٌادة عبلقات المساواة والعدالة وتحقٌق مبدأ تكافإ الفرص بٌن جمٌع العاملٌن.
- 8وضع العاملٌن فً وظابؾ تتناسب مع اختصاصاتهم وكفاءاتهم ومإهبلتهم
وخبراتهم وتجاربهم.
- 9استخدام الحوافز المادٌة والمعنوٌة والمكافآت التشجٌعٌة كؤداة من أجل حث
العاملٌن لبذل مزٌد من الجهد والعطاء واإلبداع.
- 10اعتماد أسلوب التخطٌط العلمً والمبرمج واستنباط األولوٌات فً العمل.
- 11العمل لتحقٌق مصالح الشركة المادٌة والمعنوٌة وإقامة وتنظٌم وتنسٌق عبلقات
صحٌحة مع المجتمع والجهات الوصابٌة والجهات العامة األخرى المكملة لعملها
ومع المنظمات الشعبٌة وأجهزة االعبلم.
- 12متابعة ومراقبة التنفٌذ والمحاسبة وتطبٌق مبدأ الثواب والعقاب دون
تمٌٌز فً المعاملة.
- 13عدم االزدواجٌة فً المهام والمسإولٌات والصبلحٌات.
 - 14التفاعل اإلٌجابً و تحقٌق االنسجام بٌن مختلؾ المستوٌات االدارٌة واإلنتاجٌة
أفقٌا ً وعمودٌا ً بما ٌخدم العملٌة اإلنتاجٌة وٌحقق أهداؾ الشركة.
- 15تنمٌة وتطوٌر الفكر و العمل المإسساتً لدى العاملٌن فً الشركة.
- 16التفوٌض بالصبلحٌات لبلستفادة من عاملً الزمن والجهد.
- 17تفعٌل عملٌة الرقابة و المتابعة االدارٌة و تعزٌز الرقابة الذاتٌة كإسلوب ووسٌلة
للتطوٌر والتحدٌث.
- 18توطٌن التقانات الحدٌثة وتكنولوجٌا المعلومات و استثمارها بالحدود القصوى.
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الفصل الثانً
ادارة الشركة
المادة  -7تتولى إدارة الشركة ,بموجب القوانٌن واألنظمة النافذة وكل فً اختصاصه:
- 1اللجنة االدارٌة.
- 2المدٌر العام.
الفصل الثالث
مهام وصبلحٌات اللجنة االدارٌة والمجلس اإلنتاجً
المادة - 8
أ .تتشكل اللجنة االدارٌة فً الشركة وتتولى المهام المحددة لها فٌها وفق القوانٌن واألنظمة
النافذة ال سٌما القانون رقم  /2/تارٌخ .. 2005/2/9
بٌ .شكل المجلس اإلنتاجً فً الشركة وفق القوانٌن واألنظمة النافذة وٌتولى المهام
المحددة له فٌها.
الفصل الرابع
مهام وصبلحٌات المدٌر العام
مهام وصبلحٌات معاون المدٌر العام المكلؾ باإلضافة إلى عمله والمدراء
المادة - 9
أ -مهام وصبلحٌات المدٌر العام :
ٌ .1مارس المدٌر العام المهام والصبلحٌات المحددة له وفق القوانٌن واألنظمة
النافذة وله بموجبها أن ٌفوض المدٌرٌن فً الشركة ببعض اختصاصاته.
ٌ .2حق للمدٌر العام االستعانة بمستشارٌن له باإلضافة إلى عملهم من الخبرات
المتمٌزة لدى الشركة فً مختلؾ المجاالت التً ٌرى ضرورة لها على أال ٌترتب
مسإولً قانونٌة أو نفقة مالٌة.
ة
على ذلك أٌة
ب -مهام المدٌر المكلؾ بؤعمال معاون المدٌر العام باإلضافة إلى عمله
إضاؾ إلى عمله األصلً لدى الشركة:
ة
ٌمارس معاون المدٌر العام المهام والصبلحٌات التالٌة
 .1مهام وصبلحٌات المدٌر العام فً حال ؼٌابه.
 .2االشراؾ على المدٌرٌات التً ٌفوضه بها المدٌر العام .
 .3سابر الصبلحٌات التً ٌفوضه بها المدٌر ضمن القوانٌن واألنظمة النافذة.
جـ  -مهام وصبلحٌات المدراء :
ٌمارس مدٌر كل مدٌرٌة المهام والصبلحٌات التالٌة:
ً
- 1االشراؾ على المدٌرٌة المكلؾ بإدارتها وٌعتبر مسإوال عن حسن سٌر العمل فٌها
أمام المدٌر العام.
- 2اعتماد المطالعات والدراسات المعدة والمتعلقة بعمل مدٌرٌته قبل عرضها على المدٌر العام.
- 3توزٌع العمل ضمن دوابر وأقسام وشعب مدٌرٌته بٌن العاملٌن فٌها حسب الهٌكل
التنظٌمً للشركة.
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- 4إصدار الكتب والمراسبلت ضمن المدٌرٌة .
- 5تقدٌم المقترحات الضرورٌة وابداء اآلراء فٌما ٌتعلق بالعاملٌن لدٌه وخاصة من حٌث:
النقل والندب واإلجازات.المكافآت و العقوبات.اإلٌفاد بمختلؾ أنواعه.التكلٌؾ بؤي عمل خارج مدٌرٌته. - 6المهام التً ٌكلفه بها المدٌر العام وفق القوانٌن واألنظمة النافذة
الفصل الخامس
مهام المدٌرٌات والدوابر و األقسام والشعب والمكاتب
المادة  - 10تتولى المدٌرٌات والدوابر و األقسام والشعب والمكاتب كبلً حسب اختصاصاته المهام
التالٌة:
 - 1مدٌرٌة التخطٌط واإلحصاء والتعاون الدولً
ت االقتصادٌة لمشارٌع

تتولى المدٌرٌة أعمال التخطٌط واإلحصاء والتعاون الدولً والقٌام بالدراسا
الشركة وتتؤلؾ من الدوابر التالٌة:
أوالً – دابرة التخطٌط واإلحصاء :
تقوم هذه الدابرة بتنفٌذ المهام المتعلقة بالتخطٌط واإلحصاء وعلى وجه الخصوص:
 .1اعداد الخطة اإلنتاجٌة واالستثمارٌة وخطة القطع األجنبً وتتبع تنفٌذها شهرٌا ً.
 .2اعداد الكتب والمراسبلت المطلوبة وتتبع اإلنتاج الٌومً والشهري وخطة القوى العاملة
السنوٌة وتتبع تنفٌذها.
 .3القٌام بالمهام التً تكلؾ بها من قبل مدٌر التخطٌط واإلحصاء وفق القوانٌن واألنظمة.
تتؤلؾ من ثبلث شعب :
أ  -شعبة الخطة االستثمارٌة :
تقوم هذه الشعبة بتنفٌذ المهام المتعلقة بالتخطٌط االستثماري وعلى وجه الخصوص:
– مشارٌع
- 1اعداد مشارٌع الخطة االستثمارٌة( الستبدال والتجدٌد  -مشارٌع مباشر بها
– الخطة الخمسٌة -وضع خطط استراتٌجٌة )
جدٌدة ) فً الشركة (الخطة السنوٌة
إضافة إلى خطة القطع األجنبً بالتعاون مع المدٌرٌات والجهات المعنٌة.
- 2المشاركة بتخطٌط وتموٌل االستثمارات بالتعاون مع مدٌرٌتً الشإون المالٌة والحسابات .
- 3المشاركة باعداد مشروع البرنامج السنوي لتنفٌذ المشروعات اإلنمابٌة وفق الخطة العامة للدولة
وفً ضوء اإلطار العام والتوجٌهات الواردة من الجهات المعنٌة.
- 4متابعة تنفٌذ البرام ج والخطط اإلنمابٌة وتقصً الصعوبات وتوضٌح أسبابها وتفسٌر التؽٌرات
الطاربة علٌها وربطها بالظواهر األخرى واقتراح وسابل التؽلب علٌها بالتعاون مع المدٌرٌات
المختصة والجهات المعنٌة.
- 5تعمٌم الخبرات والنجاحات التً تتحقق فً التنفٌذ ودعم العمل الجماعً فً انجاز الخطط.
- 6تنفٌذ قرارات وتوجٌهات وتعلٌمات الجهات الوصابٌة المتعلقة بمجال نشاط الشركة اإلنمابً
وموافاتها بكافة المعلومات والصعوبات والمقترحات البلزمة ضمن مواعٌد محددة بالتعاون مع
المدٌرٌات والجهات المعنٌة.
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- 7اعداد تقارٌر دورٌة (شهرٌة  -ربعٌة – سنوٌة) وعرضها على مدٌر التخطٌط لرفعها إلى
المدٌر العام للوقوؾ على مدى التقٌد بالبرامج الزمنٌة لتنفٌذ الخطة االستثمارٌة و الصعوبات
التً تعترض تنفٌذها والمقترحات البلزمة.
- 8اعداد مإشرات تقٌٌم الوضع الراهن تمهٌداً العداد الخطة الخمسٌة.
- 9تطبٌق التعلٌمات الصادرة عن الجهات المعنٌة والخاصة باالستثمارات الجدٌدة وأسلوب وضع
وصٌاؼة الخطط وتحدٌد مصادر تموٌلها.
- 10تتبع تنفٌذ الخطط االستثمارٌة ربعٌا ً ورفع المقترحات البلزمة إلجراء المناقبلت الخاصة
بالمشارٌع ومتابعتها.
- 11المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة.
ب  -شعبة الخطة اإلنتاجٌة:
تقوم هذه الشعبة بتنفٌذ المهام المتعلقة بالتخطٌط االنتاجً وعلى وجه الخصوص:
- 1اعداد مشارٌع الخطة اإلنتاجٌة للشركة( الطوٌلة والمتوسطة والقصٌرة األجل ) بالتعاون مع
المدٌرٌات والجهات المعنٌة.
- 2التنسٌق مع مدٌرٌة الشإون اإلنتاجٌة إلنجاز المهام التالٌة:
 إدخال تخطٌط اإلنتاج بكافة عناصره األساسٌة وتطوٌر نظامه. إدخال تخطٌط االستهبلك اإلنتاجً. إدخال تخطٌط إنتاجٌة العمل واالنتفاع من الطاقات. تخطٌط التكالٌؾ المادٌة لئلنتاج. -3التنسٌق مع مدٌرٌة الشإون التجارٌة إلنجاز المهام التالٌة
 تخطٌط المبٌعات بكافة عناصره وتطوٌر نظامه. تخطٌط نقل المواد األولٌة والمساعدة والمنتجة. تخطٌط االستهبلك العام والخاص والمخزون. تخطٌط األسعار.- 4التنسٌق مع مدٌرٌتً الشإون المالٌة والحسابات إلنجاز المهام التالٌة:
 تخطٌط الدخل الناجم عن العمل. تخطٌط التكالٌؾ المادٌة واألرباح.- 5دراسة الطاقات التصمٌمٌة والطاقات المتاحة ووضع المإشرات المتعلقة بالخطة
اإلنتاجٌة وفقا ً لذلك.
- 6مقارنة معاٌٌر االستهبلك المعٌاري للمواد األولٌة والطاقة مع االستهبلك الفعلً
وبٌان االنحرافات واإلشارة إلٌها لمعالجتها ومعدالت الهدر المسموح به.
- 7متابعة الخطط وتقصً الصعوبات التً تعترض تنفٌذها وتوضٌح أسبابها وتفسٌر التؽٌرات
الطاربة علٌها وربطها بالظواهر األخرى واقتراح وسابل التؽلب علٌها بالتعاون مع المدٌرٌات
األخرى حسب اختصاصها.
- 8اعداد استمارات التتبع الٌومً والشهري والسنوي ورفعها عن طرٌق مدٌر التخطٌط الى
المدٌر العام و اللجنة االدارٌة.
- 9تعمٌم الخبرات والنجاحات التً تحقق فً التنفٌذ ودعم العمل الجماعً فً إنجاز
الخطط.
- 10تنفٌذ القرارات والتوجٌهات والتعلٌمات المتعلقة بنشاط الشركة اإلنتاجً وموافاتها بكافة
المعلومات والدراسات والمقترحات البلزمة ضمن المواعٌد المحددة بالتعاون مع المدٌرٌات
المعنٌة.
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- 11تعمٌم البحوث والتجارب بشكل تحدد فٌه األهداؾ والمصطلحات والنماذج
والتعلٌمات والبرنامج الزمنً البلزم لتنفٌذها بما ٌنسجم مع احتٌاجات الشركة
وتوجٌهات المكتب المركزي لئلحصاء.
- 12جمع وتحلٌل بٌانات البحوث والتجارب واستنباط معدالت التؽٌر فٌها والعبلقات فٌما بٌنها
ودراسة أثرها المستقبلً على خطط الشركة.
- 13اعداد الدراسات والمقترحات الخاصة برفع نسبة االستفادة من الطاقة اإلنتاجٌة المتاحة
بالتعاون مع المدٌرٌات المعنٌة.
- 14رفع تقارٌر دورٌة تتضمن تتبع تنفٌذ الخطة اإلنتاجٌة واعداد تقرٌر خاص بذلك ٌتضمن
تقٌٌم نتابج تنفٌذ الخطة اإلنتاجٌة وكشؾ نقاط التقصٌر واالنحرافات وأسبابها وبٌان المقترحات
البلزمة لتجاوزها.
 - 15تقدٌم البٌانات والدراسات من أجل اإلعبلم والنشر.
- 16المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة.
جـ  -شعبة اإلحصاء :
بتنفً المهام المتعلقة بالعملٌات اإلحصابٌة وعلى وجه الخصوص:
ذ
تقوم هذه الشعبة
 .1االشراؾ على عملٌات اإلحصاء فً الشركة إشرافا" مباشرا" بما ٌحقق التنسٌق بٌن
توجٌهات المكتب المركزي لئلحصاء والجهات الوصابٌة كافة.
 .2المشاركة مع شعبة التنمٌة االدارٌة العداد مشارٌع خطط القوى العاملة .
 .3التعاون مع مدٌرٌة العمل والشإون االدارٌة والقانونٌة وشعبة التنمٌة االدارٌة
إلنجاز المهام التالٌة:
 تخطٌط القوى العاملة. تخطٌط الخدمات للقوى العاملة. .4التعاون مع مدٌرٌتً الشإون الفنٌة واإلنتاجٌة إلنجاز المهام التالٌة:
 تخطٌط التطور الفنً والعلمً. تقدٌم الدراسات المتعلقة بحاجة الشركة من الفنٌٌن والخبراء. .5متابعة تنفٌذ خطة القوى العاملة وخدماتها وتقصً الصعوبات وتوضٌح أسبابها وتفسٌر
التؽٌرات الطاربة علٌها وربطها بالظواه ر األخرى واقتراح الحل المناسب لها للتؽلب علٌها
ورفع تقارٌر دورٌة.
– اآلالت – التجهٌزات – العمالة – المبانً)
 .6اعداد وتحلٌل البٌانات (اإلحصاءات
وإٌداعها لدى الجهات المعنٌة بشكل دوري وفق خطة العمل اإلحصابٌة السنوٌة.
 .7تحدٌث اإلحصاءات والبٌانات الصناعٌة واعداد السبلسل الزمنٌة لهذه البٌانات.
 .8اعداد البحوث اإلحصابٌة والعمل على تنفٌذها.
 .9المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة.
ثانٌا ً – دابرة التعاون الدولً :
تتولى الدابرة القٌام بالمهام المتعلقة بالتعاون الدولً وعلى وجه الخصوص:
 .1تنظٌم مقاببلت المدٌر العام وزٌاراته الخارجٌة.
 .2التحضٌر الجتماعات المدٌر العام مع الجهات األجنبٌة والعربٌة واعداد المحاضر البلزمة
وتلقً محاضر االجتماعات التً ٌحضرها وتوزٌعها على المدٌرٌات المعنٌة ومتابعة تنفٌذ
التوجٌهات الصادرة بشؤن الموضوعات المطروحة .
 .3متابعة أوجه التعاون مع الدول العربٌة واألجنبٌة.
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.4
.5
.6
.7
.8

وحفظ أرشٌؾ خاص لكل من هذه
مراسل ة المنظمات والمإسسات العربٌة و الدولٌة
المنظمات والمإسسات مع محاضر االجتماعات و المإشرات و المقررات والدراسات
المقدمة منها إلى الشركة ومتابعة االستفادة منها ومن مجموع العبلقات معها.
التنسٌق مع الجهات المعنٌة لبلستفادة من المساعدات التً ٌمكن الحصول علٌها من
المنظمات والمإسسات العربٌة والدولٌة .
التحضٌر واالعداد الجتماعات المنظمات والمإسسات العربٌة والدولٌة التً لها
عبلقات مع الشركة .
ترجمة المراسبلت والمقاببلت من وإلى اللؽات األجنبٌة.
معالجة ومتابعة الشإون المتعلقة بالمإتمرات والندوات والحلقات الدراسٌة ذات الصلة بؤعمال
الشركة التً تتم خارج القطر وتحدٌد مدى االستفادة من المنح والدورات التدرٌبٌة التً ترد إلى
الشركة من خارج القطر وذلك بالتنسٌق مع شعبة التنمٌة االدارٌة .

ثالثا ً– دابرة الدراسات واالتفاقٌات :
وٌكون لهذه الدابرة ارتباط مع نقاط فنٌة ٌتم تحدٌدها لدى هٌبة التخطٌط والتعاون الدولً وٌتم التنسٌق
بٌنها بشكل مستمر حول أفضل لٌة إلنجاز العمل.
وتتولى الدابرة القٌام بالمهام المتعلقة باعداد الدراسات واالتفاقٌات وعلى وجه الخصوص:
 - 1المشاركة فً اعداد دراسات الجدوى االقتصادٌة والفنٌة للمشارٌع الصناعٌة الجدٌدة.
 - 2مراجعة وتدقٌق دراسات الجدوى االقتصادٌة للمشارٌع الجدٌدة التً تعدها المدٌرٌات األخرى قبل
رفعها إلى الجهات المعنٌة.
 - 3اعداد التقرٌر السنوي عن نشاط الشركة .
رابعا ً -شعبة المتابعة :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالمتابعة وعلى وجه الخصوص:
 .1متابعة البرامج الزمنٌة المادٌة والمالٌة للمشارٌع بما ٌكفل حسن وسرعة تنفٌذها.
 .2متابعة تحصٌل القروض واالستفادة من التسهٌبلت الممنوحة للمشارٌع والعمل على
تنفٌذها وفق البرامج المحددة لها 0
 .3المشاركة فً أعمال التنسٌق والمتابعة مع الجهات العربٌة والدولٌة فٌما ٌتعلق بمشارٌع
التدرٌب والتؤهٌل واستقدام الخبراء وتؤمٌن القروض.
 .4وضع خطة القطع األجنبً ومتابعة تنفٌذها واعداد التقارٌر الدورٌة حول ذلك مع بٌان الصعوبات
والمشاكل التً تعترض تنفٌذ هذه الخطة ومقترحات تجاوزها.
 .5دراسة مشارٌع خطة القوى العاملة والتدرٌب والتؤهٌل واإلٌفاد الداخلً والخارجً واستقدام الخبراء
مع األجهزة المعنٌة فً المإسسات والجهات األخرى بالتنسٌق مع شعبة التنمٌة االدارٌة.
خامسا ً – دٌوان المدٌرٌة  :مهمته استبلم البرٌد الوارد إلى المدٌرٌة وتسجٌله وعرضه على
المدٌر  ,وتسجٌل البرٌد الصادر من المدٌرٌة إلى الجهات االدارٌة األخرى  ,وحفظ الوثابق
الخاصة بالمدٌرٌة للعودة إلٌها عند اللزوم .
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 - 2مدٌرٌة العمل والشإون االدارٌة والقانونٌة
تختص مدٌرٌة العمل والشإون االدارٌة والقانونٌة بالمهام المتعلقة بؤوضاع العاملٌن لدى الشركة
وتنظٌم مراسبلت الشركة وتؤمٌن الخدمات البلزمة لحسن سٌر العمل فٌها وكذلك اعداد الدراسات
واالستشارات القانونٌة فً جمٌع المسابل التً تعرض علٌها ودراسة وإقرار األمور االدارٌة
والقانونٌة والعمالٌة وتتؤلؾ هذه المدٌرٌة من الدوابر التالٌة:
أوالً– دابرة الشإون االدارٌة :
وتضم الشعب التالٌة :
أ .شعبة المراسبلت واألرشٌؾ (الدٌوان العام ) :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالمراسبلت واألرشٌؾ وعلى وجه الخصوص:
 .1استبلم وتسجٌل البرٌد الوارد إلى الشركة وتوزٌعه على المدٌرٌات حسب األصول.
 .2استبلم وتسجٌل البرٌد الصادر من الشركة وإٌداعه لدى الجهات المعنٌة وتنظٌم األضابٌر الخاصة
به.
 .3حفظ وأرشفة القوانٌن والمراسٌم والقرارات والببلؼات والتعامٌم واألوامر االدارٌة والتعلٌمات
والمراسبلت وؼٌرها.
 .4تنظٌم سجل خاص بالقرارات واألوامر االدارٌة والتعلٌمات والتعامٌم الصادرة عن
الشركة.
 .5تؤمٌن أعمال النسخ والتصوٌر والسحب.
 .6توزٌع مختلؾ الكتب والصحؾ والمجبلت على مدٌرٌات الشركة.
 .7المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ب .شعبة الخدمات والمقسم :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالخدمات والمقسم وعلى وجه الخصوص:
االشراؾ على صٌانة و نظافة مبنى الشركة وأثاثه والمحافظة علٌه.
تنظٌم عمل المستخدمٌن واآلذنة .
اعداد سجبلت بؤسماء العمال المستفٌدٌن من اللباس العمالً.
متابعة كل ما ٌتعلق بالخدمات فً الشركة داخل األبنٌة.
بالنسبة للمقسم تؤمٌن االتصاالت الداخلٌة والخارجٌة للشركة .
المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة
ج -شعبة اآللٌات والحركة:
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة باآللٌات والحركة وعلى وجه الخصوص:
 .1تؤمٌن نقل العمال من وإلى الشركة بواسطة لٌاتها أو بواسطة اآللٌات المستؤجرة أصوالً.
 .2االشراؾ على حركة وسابط النقل فً الشركة وتنظٌم السجبلت والمطبوعات البلزمة
لضمان حسن سٌر العمل والتقٌد باألنظمة والببلؼات والتعلٌمات النافذة بهذا الخصوص.
 .3تنظٌم عمل السابقٌن ومناوباتهم.
 .4مراقبة مهمات السٌارات واآللٌات ومدى التقٌد بالتعلٌمات وإعبلم مدٌر العمل والشإون
االدارٌة والقانونٌة بؤٌة مخالفة.
 .5االشراؾ على صٌانة اآللٌات التابعة لها.
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 .6مراقبة استهبلك المحروقات والمعاٌرة.
 .7متابعة المعامبلت الخاصة باآللٌات العابدة للشركة لدى الجهات المعنٌة.
 .8متابعة إصبلح السٌارات المإمن علٌها لدى مإسسة التؤمٌن والسٌارات التً ٌتم إصبلحها
على حساب مإسسة التؤمٌن.
 .9تجدٌد الرخص السنوٌة للسٌارات.
ً
 .10التؤمٌن على السٌارات تؤمٌنا ً إلزامٌا ً وكافة لٌات الشركة المسجلة أصوال وفق القوانٌن
واألنظمة النافذة .
 .11المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة.
د  -شعبة الحراسة:
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالحراسة وعلى وجه الخصوص:
 .1تنظٌم وردٌات الحراسة وتوزٌعها حسب القطاعات بما ٌضمن الحفاظ على أمن الشركة.
 .2مسك سجبلت الحراسة وجدول المناوبات.
 .3القٌام بجوالت مٌدانٌة لتفقد الحراس.
 .4تبلٌػ المسإولٌن فوراً عن حدوث أي طارئ.
 .5التنسٌق و التعاون مع اللجان المشكلة للحفاظ على أمن المنشؤة.
 .6المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة
هـ -شعبة المستوصؾ :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالطبابة وعلى وجه الخصوص:
 .1فتح وحفظ األضابٌر الخاصة بالعاملٌن لدى الشركة ومتابعة تسجٌل الوصفات الطبٌة
فً إضبارة كل عامل.
 .2تؤمٌن الدواء البلزم للعاملٌن.
 .3إحالة العمال المرضى حسب الحاجة إلى المشافً لمتابعة العبلج.
 .4متابعة إجراء الفحوص الدورٌة للعاملٌن وفق التعلٌمات النافذة بذلك.
 .5ارتداء اللباس الخاص بعمال المستوصؾ والمحافظة على نظافته.
 .6المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة
و-
.1
.2
.3
.4

شعبة السكن الوظٌفً :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالسكن الوظٌفً وعلى وجه الخصوص:
ي لصالح
استكمال المعامبلت البلزمة للمساكن الوظٌفٌة والمبانً الخاصة بالسكن الوظٌؾ
الشركة.
اعداد نظام استثمار خاص بالمساكن الوظٌفٌة وتحدٌد العمال المستحقٌن واألجور المترتبة على
كل فبة من فبات المساكن وتؤمٌن األثاث البلزم فً حال النص على وجوب تؤمٌنه.
تؤمٌن الصٌانة الضرورٌة واألساسٌة البلزمة للمساكن الوظٌفٌة خبلل فترة استثمارها وكذلك
بالنسبة لؤلثاث فً حال وجوده وفق القوانٌن واألنظمة النافذة.
المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة
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ثانٌا ً – دابرة الشإون القانونٌة :وتضم الشعب التالٌة :
أ .شعبة القضاٌا واالستمبلك :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالقضاٌا واالستمبلك وعلى وجه الخصوص:
 .1دراسة الدعاوى المتعلقة بالمصالحات والتحكٌم وإبداء الرأي القانونً فٌها.
 .2متابعة الدعاوى القضابٌة التً تقام من أو على الشركة وتحضٌر كافة البٌانات والوثابق
والمإٌدات القانونٌة البلزمة لذلك بالتنسٌق مع الجهة التً تتولى المرافعة و الدفاع عن الشركة
ومع من ٌمثلها أمام القضاء و معالجة كافة الخبلفات القضابٌة المتعلقة بها وفق القوانٌن
واألنظمة النافذة.
 .3حفظ كافة أضابٌر الدعاوى المقامة من وعلى الشركة مع صور عن كافة المراسبلت المتعلقة
بها ومتابعة إجراءات هذه الدعاوى مع مختلؾ درجات التقاضً.
 .4القٌام بكافة أعمال االستمبلك للشركة ومتابعة المواضٌع ذات الصلة.
 .5االشتراك فً لجان التخمٌن المشكلة لتخمٌن العقارات المستملكة لصالح الشركة.
 .6متابعة تسجٌل العقارات المستملكة باسم الشركة.
 .7المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
ب .شعبة الدراسات والعقود :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالدراسات والعقود وعلى وجه الخصوص:
 .1اعداد الدراسات القانونٌة وإبداء الرأي القانونً فً القضاٌا التً تعرض علٌها.
 .2دراسة وتدقٌق مشارٌع الصكوك بمختلؾ أنواعها التً تتعلق بالشركة من الناحٌة
القانونٌة.
 .3تؤشٌر صكوك العقود ومبلحقها واالتفاقات ودفاتر الشروط الخاصة وإعبلنات المناقصات
وطلبات العروض وكافة الوثابق القانونٌة ومسك السجبلت البلزمة لذلك.
 .4اعداد المجموعات الخاصة بالنصوص القانونٌة بمختلؾ أنواعها التً لها عبلقة بؤعمال الشركة
ونشاطاتها وتوزٌعها على المدٌرٌات التابعة للشركة.
 .5اعداد كافة المراسبلت المتعلقة بنطاق عملها ومهامها.
 .6المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
ثالثا ً – دابرة شإون العاملٌن :
وتتؤلؾ من الشعب التالٌة:
 - 1شعبة الذاتٌة:
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالذاتٌة وعلى وجه الخصوص:
 .1اعداد صكوك الترفٌع والنقل و الندب واالستقاالت والؽٌاب ؼٌر المشروع والعقوبات
والمكافآت واإلجازات بمختلؾ أنواعها للعاملٌن.
 .2متابعة كل ما ٌتعلق بتؤشٌر صكوك ترفٌع العاملٌن ونقلهم وتعٌٌنهم وحركة الشواؼر الشهرٌة
وتدقٌقها مع الجهاز المركزي للرقابة المالٌة .
 .3اعداد جداول التعٌٌنات واالستقاالت والتسرٌحات والتنقبلت للعاملٌن فً الشركة.
 .4تنظٌم وحفظ أضابٌر المتعاقدٌن مع الشركة من أطباء ومحامٌن وخبراء.
 .5تنظٌم األضابٌر العابدة للعاملٌن فً الشركة.
 .6اعداد صكوك التعٌٌن وإنهاء الخدمة والبطاقات الذاتٌة للعاملٌن لدى الشركة.
 .7تنظٌم شهادة الخدمة وكافة المصدقات المطلوبة من قبل العاملٌن فً الشركة
وبالتعاون مع مدٌرٌاتها.
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 .8تنظٌم وحفظ األضابٌر الشخصٌة لكافة العاملٌن وكافة الوقوعات والوثابق المتعلقة بهم.
 .9اعداد المراسبلت الخاصة مع السجل العام للعاملٌن فً الدولة.
المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
.10
ب .شعبة الدوام واالستعبلمات :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بدوام العمال واالستعبلمات وعلى وجه الخصوص:
 .1االشراؾ على حركة الدخول والخروج من والى الشركة وفقا ً لتعلٌمات اإلدارة.
 .2فتح سجبلت الدوام وترقٌمها وتؤشٌرها من المدٌر العام والعمل بها وفق األنظمة النافذة.
 .3مراقبة دوام العمال وتسجٌل أسماء الؽٌاب وأسبابه و رفع جداول بذلك إلى اإلدارة.
 .4فتح سجبلت العمل اإلضافً وتسجٌل ساعات العمل وفق قرارات التكالٌؾ واعداد الجداول
الشهرٌة من واقع السجبلت.
 .5المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
جـ .شعبة العمالٌة :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالعمالٌة وعلى وجه الخصوص:
 .1اعداد خطط القوى العاملة والمبلك العددي والنظام الداخلً للشركة بالتنسٌق مع شعبة
التنمٌة االدارٌة والمدٌرٌات األخرى.
 .2المساهمة فً تصنٌؾ فبات العاملٌن لدى الشركة.
 .3متابعة شإون إٌفاد العاملٌن فً الشركة واعداد الصكوك الخاصة بذلك.
 .4اتخاذ ما ٌلزم لتؤمٌن اإلجابة على معامبلت المواطنٌن والجهات الرسمٌة والرد على
االستفسارات ضمن المواعٌد المحددة.
 .5اعداد اإلجراءات البلزمة للمسابقات واالختبارات لتؤمٌن احتٌاجات الشركة من
العمالة وفق األصول.
 .6المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
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 - 3مدٌرٌة الشإون المالٌة
تختص بجمٌع األمور المالٌة فً الشركة وتؤمٌن كافة مستلزمات الشركة عن طرٌق الشراء المباشر
وفق القوانٌن والتعلٌمات واألنظمة النافذة من القطاعٌن العام والخاص وتضم الدوابر التالٌة :
أوالً – دابرة الصرؾ والتموٌل :
وتضم الشعب التالٌة :
أ .شعبة الصرؾ:
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بعملٌات الصرؾ وعلى وجه الخصوص:
 .1تسلٌم حساب استحقاقات أصحاب العبلقة والعمل على دفعها وتنظٌم أوامر الدفع والصرؾ
والشٌكات والتحوٌبلت المصرفٌة وتسلٌم الثبوتٌات البلزمة إلى مدٌرٌة الحسابات لتقوم بإجراء
القٌود المحاسبٌة.
 .2التثبت من صحة استخدام األموال المخصصة ألؼراض معٌنة فً األوجه المحددة لها.
 .3صرؾ رواتب وأجور العاملٌن فً الشركة وكافة التعوٌضات والمكافآت الصادرة
بموجب قرارات أصولٌة.
 .4منح السلؾ والعمل على استردادها وفق األصول القانونٌة بالتنسٌق مع مدٌرٌة الحسابات.
 .5العمل على تسدٌد االقتطاعات لحساب الؽٌر إلى أصحابها أو مستحقٌها وفق األحكام الخاصة بها
وبنا ًء على الكتب التً ترد من مدٌرٌة الحسابات.
 .6تسوٌة التؤمٌنات المودعة أو المقدمة من الؽٌر وردها إلى أصحابها ومستحقٌها فً حال زوال
السبب الذي قدمت من أجله بموجب إشعار ٌردها من المحاسبة العامة بعد المطابقة.
 .7مراقبة استخدام الوسابل المالٌة المخصصة للشركة بالتعاون مع مدٌرٌة التخطٌط وأجهزة الرقابة
المالٌة والتفتٌش من خبلل التقارٌر المحددة بهذا الشؤن.
 .8تسوٌة واسترداد التؤمٌنات لدى الؽٌر فور زوال السبب الذي قدمت من أجله وفق األصول.
 .9االشراؾ المباشر على صندوق الشركة ومراقبته وجرده ٌومٌا ً وتدقٌق بٌان الصندوق الٌومً
وإرساله للمحاسبة العامة إلجراء القٌد المحاسبً البلزم.
 .10المشاركة بدراسة تقارٌر أجهزة الرقابة والتفتٌش المتعلقة باألمور المالٌة فً الشركة واإلجابة
علٌها وإبداء الرأي وإعطاء التوجٌهات البلزمة بشؤنها بالتعاون مع مدٌرٌة الرقابة الداخلٌة
ودابرة التدقٌق والموازنة.
 .11المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
ب .شعبة التموٌل :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بعملٌات التموٌل وعلى وجه الخصوص:
 .1دراسة الموازنات النقدٌة للشركة والوقوؾ من خبللها على النواقص والعجوزات الناجمة عنها
واتخاذ اإلجراءات المتعلقة بها.
 .2اعداد الصكوك المتعلقة بتعدٌبلت الخطط المالٌة للشركة بالتعاون مع مدٌرٌة التخطٌط والتعاون
الدولً.
 .3دراسة سبل تموٌل خطط الشركة واإلجراءات المتعلقة بها.
ً
 .4مراقبة استخدام الوسابل المادٌة للشركة الموضوعة تحت تصرفها وفقا لخططها المعتمدة بما
ٌإمن القدرة البلزمة على القٌام بتسدٌد التزامات الشركة فً المواعٌد المحددة.
 .5المساهمة مع المدٌرٌات األخرى والجهات المختلفة بإدارة أموال الشركة بشكل اقتصادي بما
ٌحقق تخفٌض األعباء وزٌادة الموارد المالٌة وفق األهداؾ الموضوعة لها.
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اعداد الدراسة التفصٌلٌة فً حال عجز الموارد عن تؽطٌة احتٌاجات الشركة ورفعها إلى
المإسسة لتصدٌق أسلوب تؽطٌة العجز عند حدوثه باالتفاق مع الجهات المختصة.
المساهمة فً إجراء عقود القروض مع الدولة والمإسسات المالٌة والمصرفٌة الداخلٌة
والخارجٌة المعتمدة أصوال.
تحصٌل الدٌون وتسدٌد االلتزامات خبلل المدة المحددة واحتساب الفوابد المتوجبة فً
حال استحقاقها.
المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة.

ج .شعبة الرواتب واألجور :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالرواتب واألجور وعلى وجه الخصوص:
 .1تنظٌم الجداول الخاصة بالرواتب واألجور والتعوٌضات والمكافآت للعاملٌن فً الشركة.
 .2تنفٌذ الجداول الخاصة بعبلوات اإلنتاج وصرفها أصوالً .
 .3المساهمة فً اعداد موازنة النفقات االدارٌة للشركة.
 .4مسك سجل خاص بالرواتب واألجور والتعوٌضات ودفاتر الشطب الخاصة بالعاملٌن
فً الشركة.
 .5تنظٌم ومسك الكشوؾ الخاصة بذمم العاملٌن فً الشركة المترتبة علٌهم للدوابر
الرسمٌة وما فً حكمها.
 .6التسجٌل اآللً للرواتب واألجور لكافة العاملٌن للشركة وفق برنامج الحاسب المعد لذلك وسحب
جدول الرواتب واألجور فً مواعٌدها.
 .7المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
د .شعبة محاسبة المحروقات :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بمحاسبة المحروقات وعلى وجه الخصوص:
- 1تنظٌم طلبات التموٌن بالمحروقات البلزمة وطرٌقة إدخالها وإخراجها من وإلى خزانات
ومستودعات الشركة ومسك القٌود والسجبلت البلزمة لذلك.
- 2حساب استهبلك المحروقات آللٌات الشركة.
- 3إجراء عملٌات الجرد لكمٌات المحروقات المخزنة والباقٌة.
- 4مراقبة الحدٌن األقصى واألدنى لمخزون المحروقات وإببلغ الجهات المعنٌة فً الوقت المناسب
إلعادة تعببة الخزانات والمستودعات بالمحروقات وكذلك إعبلم اإلدارة عن كمٌات المحروقات التً
لم ٌجر علٌها حركة لمدة تزٌد عن ستة أشهر.
- 5إعبلم اإلدارة عن أي تقصٌر أو ؼش أو تبلعب أو سوء استعمال ٌظهر عند حساب االستهبلك.
- 6اعداد برنامج تفصٌلً قبل بدء السنة المالٌة ٌسمى برنامج التموٌن بالمحروقات وٌتضمن المعلومات
الواردة فً طلب التموٌن وفق النموذج رقم  /1/المعتمد.
- 7تنظٌم بطاقات العمل آللٌات الشركة وتسلٌمها للسابقٌن بعد توقٌعها من المدٌر المختص.
- 8استبلم بطاقات عمل لٌات الشركة فً نهاٌة كل شهر وفً كل مرة تبدل فٌها البطاقات بعد تدوٌن
المعلومات فٌها لٌصار إلى تصنٌفها أصوالً.
- 9مشاركة لجان فحص لٌات الشركة لتحدٌد معدل استهبلكها من المحروقات.
- 10حفظ بطاقات عمل لٌات بعد تصنٌفها ( حسب استهبلكها ) فً مصنفات خاصة لكل لٌة بعد
تفرٌػ محتوى البطاقة فً السجبلت الممسوكة لهذه الؽاٌة.
- 11مطالبة العاملٌن على اآللٌات بكمٌات المحروقات المستهلكة زٌادة عما هو محدد فً ضبط لجنة
تحدٌد معدل االستهبلك.
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مسك سجبلت وفتح القٌود البلزمة لحساب المحروقات وحفظ الوثابق الخاصة بها.تؤمٌن المطبوعات والسجبلت والنماذج البلزمة إلدارة المحروقات.التنظٌم واالشراؾ على حسن تطبٌق األنظمة النافذة الخاصة بالمحروقات ومتابعة التنفٌذ لدىجمٌع الجهات المرتبطة فً الشركة.
اعداد المراسبلت والكتب البلزمة.التنسٌق والتعاون مع باقً المدٌرٌات ضمن الشركة.-المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة.

هــ  .شعبة التؤمٌنات وإصابات العمل واألمراض المهنٌة :
تتولى هذه الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالتؤمٌنات وإصابات العمل واألمراض المهنٌة وعلى وجه
الخصوص:
 - 1تنظٌم االستمارات الخاصة بالتؤمٌنات االجتماعٌة .
 - 2تتبع تؽٌرات الٌد العاملة فً الشركة.
 - 3تنظٌم ببلؼات إصابات العمل و األمراض المهنٌة
 - 4المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
ثانٌا ً – دابرة التدقٌق والموازنة :
وتضم الشعب التالٌة :
أ -شعبة المراجعة والتدقٌق :
تتولى هذه الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بعملٌات المراجعة والتدقٌق وعلى وجه الخصوص:
- 1تدقٌق الثبوتٌات والمستندات والتؤشٌر علٌها بما ٌفٌد صحة مضمونها.
- 2تدقٌق أوامر الصرؾ والدفع والتحوٌبلت الحسابٌة قبل صرفها والتؤشٌر علٌها بما ٌفٌد صحتها وفق
أحكام القوانٌن واألنظمة النافذة.
- 3تدقٌق جداول رواتب وأجور العاملٌن فً الشركة وكذلك تعوٌضاتهم و مكافآتهم.
- 4المساهمة فً تؤمٌن مستلزمات عمل الشركة وفق قانون العقود النافذ.
- 5مراقبة تطبٌق األنظمة المالٌة.
- 6تدقٌق البٌانات المالٌة ودراستها وتحلٌلها.
- 7مراقبة الحركة النقدٌة للصرؾ والقبض سواء التً تمت عن طرٌق المصارؾ أو صندوق الشركة.
- 8المشاركة فً الرد على تقارٌر الجهاز المركزي للرقابة المالٌة والهٌبة المركزٌة للرقابة والتفتٌش
فٌما ٌخص األمور المالٌة.
- 7تؤشٌر صكوك عقد النفقات بما ٌفٌد صحة النفقة.
- 8المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة
ب  -شعبة الموازنة والدراسات:
تتولى هذه الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بعملٌات اعداد الموازنات والدراسات وعلى وجه الخصوص:
- 1إنجاز الموازنة التقدٌرٌة فً موعدها المحدد.
- 2وضع أرقام الموازنة فً ضوء كمٌات اإلنتاج المخططة وٌتم تحدٌد أسعارها وفق خر
مناقصة تم شراء المواد بموجبها على أن ٌكون اإلنفاق الجاري متناسبا ً مع معدل تنفٌذ الخطة
اإلنتاجٌة.
- 3دراسة التقارٌر الواردة من الجهاز المركزي للرقابة المالٌة و اإلجابة علٌها فً األوقات المحددة من
قبل الجهة المعنٌّة.
- 4الوقوؾ على رأس المال والسٌولة لدى الشركة.
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- 5اعداد كافة القوابم المطلوبة والدراسات المالٌة البلزمة.
- 6تؤشٌر صكوك عقد النفقات بما ٌفٌد توفر االعتماد البلزم.
- 7متابعة تنفٌذ الخطتٌن االنتاجٌة واالستثمارٌة من الناحٌة المالٌة.
- 8مسك سجل خاص لمراقبة االنفاق االستثماري فً الشركة.
- 9تحلٌل المٌزانٌة الختامٌة وإجراء تحلٌل للموازنة الجارٌة بعد تنفٌذها ومقارنتها بتتبع تنفٌذ الخطة
اإلنتاجٌة.
- 10المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
ج – شعبة األرشٌؾ وحفظ المستندات المالٌة :
تتولى هذه الشعبة المهام المتعلقة بعملٌات األرشفة وحفظ المستندات المالٌة وعلى وجه الخصوص:
 .1استبلم البرٌد الوارد إلى مدٌرٌة الشإون المالٌة.
 .2توثٌق البرٌد الصادر عن مدٌرٌة الشإون المالٌة .
 .3اعداد األضابٌر الخاصة بالقرارات والتعلٌمات واألوامر وؼٌرها.
 .4حفظ المستندات المالٌة وأرشفتها والقرارات المتعلقة باألمور المالٌة بشكل أصولً.
 .5المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
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 - 5مدٌرٌة الحسابات
تقوم بمختلؾ النشاطات البلزمة العداد الحسابات الختامٌة الضرورٌة للتعرؾ على المركز المالً
للشركة وتؤمٌن المعلومات البلزمة لمختلؾ النشاطات واالشراؾ على أعمال الدوابر والشعب التابعة
لها.
أوالً – دابرة التكالٌؾ :
تعمل هذه الدابرة على تطبٌق نظام محاسبة التكالٌؾ وتقدٌم التقارٌر والبٌانات البلزمة دورٌا ً إلى إدارة
الشركة ,وتضم الشعب التالٌة :
أ -شعبة محاسبة المواد والمستودعات:
تتولى هذه الشعبة المهام المتعلقة بعملٌات محاسبة المواد والمستودعات وعلى وجه الخصوص:
- 1مراقبة حركة كافة المواد التً تتعامل بها الشركة.
- 2اعداد دلٌل ترقٌم للمواد التً تتعامل بها الشركة.
- 3مراقبة حركة المستودعات باستخدام األرقام الواردة فً الدلٌل على وثابق اإلدخال
واإلخراج والبطاقات.
- 4تعدٌل الدلٌل عند الحاجة.
- 5تسجٌل كافة الوثابق المتعلقة بحركة المواد فً بطاقة مراقبة المخزون بالكمٌة والقٌمة.
- 6االشراؾ على مستودعات الشركة وتؤمٌن استبلم وتسلٌم المواد وفق األنظمة النافذة.
- 7اعداد كشؾ شهري بحركة المواد ٌتضمن رصٌد أول الشهر وإجمالً اإلدخاالت واإلخراجات
والرصٌد فً نهاٌة الشهر بالكمٌة والقٌمة.
- 8مطابقة الكشؾ الشهري مع بطاقات المستودع والحسابات ومراقبة المخازٌن.
- 9مراقبة الجرد السنوي والمستمر وتدقٌق موجودات المستودعات مع بطاقات المستودع بشكل
دوري.
- 10تقدٌم البٌانات البلزمة عن األصناؾ الراكدة والبطٌبة الحركة.
- 11تطبٌق األنظمة الخاصة بالمواد والمستودعات.
- 12مراقبة مستوٌات المخزون والمشاركة فً تحدٌدها.
- 13المهام التً تكلؾ بهاوفق القوانٌن واألنظمة .
ب -شعبة سجبلت التكالٌؾ :
تتولى هذه الشعبة المهام المتعلقة بعملٌات تنظٌم سجبلت التكالٌؾ وعلى وجه الخصوص:
- 1انجاز قوابم التكالٌؾ ربعٌا ً وسنوٌا ً وكلما دعت الحاجة (عند كل تؽٌٌر فً عناصر الكلفة)
ودراستها ,واعداد قوابم التكالٌؾ المتعلقة بعمل الشركة.
- 2متابعة الحصول على بٌانات التكالٌؾ من األقسام المختلفة لمحاسبة المستودعات والحسابات المالٌة
وشعبة األجور ومراقبة اإلنتاج وتقارٌر مدٌرٌة الشإون الفنٌة.
- 3توزٌع مصروفات الخدمات على مراكز اإلنتاج تطبٌقا ً لؤلسس الموضوعة فً نظام التكالٌؾ.
- 4مطابقة إجمالً موازٌن المراجعة المحددة لمعرفة الحسابات المالٌة على التفاصٌل الواردة بالتكالٌؾ
فً مراكز التكلفة.
- 5حساب معدالت أجر ساعة العمل بالنسبة لكل قسم من أقسام التصنٌع والصٌانة من واقع البٌان
الشهري الذي ٌعد بمعرفة شعبة األجور.
- 6اعداد مٌزان المراجعة الشهري لدفتر أستاذ التكالٌؾ مبٌن فٌه نوع المصروفات طبقا ً لدلٌل
الحسابات المالٌة محللة على مراكز التكلفة.
- 7االلتزام بسجل األصول الثابتة.
- 8اعداد سند قٌد الٌومً الشهري الخاص باستهبلك األصول الثابتة.
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- 9اعداد قوابم التكالٌؾ للمنتجات فً نهاٌة كل دورة مالٌة بعد تسعٌر اإلنتاج ؼٌر التام
(تحت الصنع) واإلنتاج التام (الجاهز) وتحدٌد أسعار بٌع المنتجات الجدٌدة ودراسة مدى
مبلءمة األسعار الحالٌة مع التكالٌؾ لمنتجات الشركة.
- 10المشاركة باعداد الحسابات الختامٌة للمٌزانٌة فً نهاٌة كل دورة مالٌة.
- 11تزوٌد مدٌرٌات الشركة ببٌانات التكالٌؾ الفعلٌة.
- 12اعداد التوجٌه المحاسبً لسندات القٌد على مراكز التكلفة طبقا ً للتبوٌب الوارد فً دلٌل
الحسابات.
- 13التقٌد بدفتر استاذ التكالٌؾ من واقع بٌانات محاسبة المستودعات واألجور ومستندات القٌد بحٌث
ٌُحمل كل مركز تكلفة كافة التكالٌؾ مباشرة علٌه.
- 14تحلٌل ساعات العمل الفعلٌة إلى ساعات عمل مقابلها إنتاج وساعات تعطل بالنسبة لكل مركز من
مراكز التكلفة.
- 15المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة
ج -شعبة حسابات اإلنتاج والتكالٌؾ المعٌارٌة :
تتولى هذه الشعبة المهام المتعلقة بعملٌات حساب اإلنتاج والتكالٌؾ المعٌارٌة وعلى وجه الخصوص:
- 1تجمٌع ومراقبة بٌانات اإلنتاج تحت الصنع و التامة الصنع التً ترد من األقسام المختلفة.
- 2تحلٌل تقارٌر اإلنتاج الٌومٌة وتجمٌعها على مستوى المراكز على فترات دورٌة وتسجٌلها فً
السجبلت الخاصة بها.
- 3اعداد البٌانات الدورٌة التالٌة وموافاة شعبة سجبلت التكالًؾ بها وهً:
 كمٌة اإلنتاج الفعلٌة على مستوى مراكز التكالٌؾ. ساعات التشؽٌل الفعلٌة لآلالت والعمال فً المراكز المختلفة وساعات التعطٌل والتوقؾ. كمٌة المواد الربٌسٌة والمستهلكة فً اإلنتاج من مراحل التشؽٌل المختلفة.- 4االشتراك مع المدٌرٌات واألقسام المختلفة فً اعداد معدالت استخدام المواد األولٌة والمتممة
ومعدالت استخدام المحروقات ونسبة الهدر.
- 5إعادة النظر فً كل دورة مالٌة بالمعدالت والمعاٌٌر الموضوعة على ضوء التؽٌٌر فً ظروؾ
العمل وكلما دعت الحاجة.
- 6مقارنة األداء الفعلً للمٌزانٌة الشهرٌة لكل مركز تكلفة مع بٌان لبلنحرافات السالبة والموجبة
وأسبابها وتحدٌد المسإولٌة.
- 7إجراء مقارنة لتكالٌؾ اإلنتاج مع الشركات األخرى ذات اإلنتاج المماثل ومقارنة التكلفة

الفعلٌة مع التكلفة المعٌارٌة.
- 8رفع تقرٌر دوري للجنة االدارٌة ٌتضمن تقٌٌم أداء كافة أنشطة الشركة ومقارنة معدالت األرقام
المتحققة مع دراسة أسباب االنحرافات إن وجدت.
- 9المهام التً تكلؾ بهاوفق القوانٌن واألنظمة .
ثانٌا ً – دابرة المحاسبة :تتولى هذه الدابرة المهام المتعلقة بعملٌات المحاسبة وعلى وجه الخصوص:
 .1االشراؾ على تدقٌق السجبلت والترحٌل المحاسبً.
 .2االشراؾ على السجبلت واآلالت االلكترونٌة.
وتتضمن الشعب التالٌة :
أ .شعبة السجبلت والترحٌل والتدقٌق المحاسبً:
تتولى هذه الشعبة المهام المتعلقة بعملٌات تنظٌم السجبلت والترحٌل والتدقٌق المحاسبً
وعلى وجه الخصوص:
- 1االشراؾ على تنظٌم سندات القٌد البلزمة لكافة الثبوتٌات ( أوامر الصرؾ  -أوامر
الدفع  -كتب مطابقة.)..
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- 2العمل على وضع تطبٌق برامج التدقٌق وأعمال السجل اآللً والمجموعة الدفترٌة وٌشمل ذلك
تدقٌق عملٌات التسجٌل والترحٌل بالنسبة لكافة الٌومٌات ودفاتر التدقٌق الٌدوي.
- 3تدقٌق كافة الحسابات الختامٌة و المٌزانٌة.
- 4التؤكد من صحة أرصدة الموزعٌن و العمبلء.
- 5تدقٌق أعمال الضرابب والتؤمٌنات.
- 6تدقٌق كافة البٌانات اإلحصابٌة الواردة إلى مدٌرٌة الحسابات.
- 7تدقٌق لٌة تحلٌل المواد وتقارٌر اإلنتاج.
- 8تدقٌق كافة موازٌن المراجعة.
- 9تدقٌق كافة أعمال المستودعات متضمنا ً بطاقات مراقبة المخزون وضبوط االستبلم والتسلٌم.
- 10التؤكد من مطابقة أرصدة حسابات المستودعات.
- 11المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
ب .شعبة الحاسب اإللكتروني:
تتولى هذه الشعبة المهام المتعلقة بعملٌات التسجٌل اآللً وعلى وجه الخصوص:
- 1أعمال التسجٌل اآللً من واقع أوامر الصرؾ ومستندات قٌد الٌومٌة وٌومٌة الصندوق والمبٌعات
والمشترٌات شهرٌا" وفق نظام المحاسبة الموحد.
- 2اعداد موازٌن المراجعة الشهرٌة للحسابات.
- 3التسجٌل اآللً لمراقبة المواد وفق نظام محاسبة المواد واستخراج الموازٌن الشهرٌة واخراجا ت
المواد موزعة حسب زمن المواد على مراجعها المستندٌة.
- 4حفظ مستندات التسجٌل والٌومٌات والبطاقات المختلفة وترتٌبها وتنظٌفها.
- 5إجراء الجرد الدفتري لبطاقات المواد فً نهاٌة كل دورة مالٌة.
- 6العناٌة باآلالت المحاسبٌة وااللكترونٌة بشكل ٌإدي إلى االستفادة من إمكانٌاتها على
أفضل وجه.
- 7المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
ج  -شعبة األرشٌؾ وحفظ المستندات :
تتولى هذه الشعبة المهام المتعلقة بعملٌات األرشفة وحفظ المستندات وعلى وجه الخصوص:
استبلم البرٌد الوارد إلى مدٌرٌة الحسابات.
.1
توثٌق البرٌد الصادر عن مدٌرٌة الحسابات .
.2
اعداد األضابٌر الخاصة بالقرارات والتعلٌمات واألوامر وؼٌرها.
.3
حفظ المستندات التً ٌتم تنظٌم سندات قٌدها.
.4
حفظ وأرشفة المستندات بشكل أصولً.
.5
المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
.6
د  -مستودع اإلدارة و المدٌنة السكنٌة – ومهمته :
 .1استبلم مستلزمات العمل اإلداري للشركة (القرطاسٌة  -المنظفات  -المطبوعات) إضافة إلى
استبلم لباس العمل وألبسة الوقاٌة الفردٌة مستودعٌا ً.
 .2التؤكد من مطابقة مواصفة المواد الواردة إلى المستودع مع المواصفات المطلوبة.
 .3حفظ المواد الواردة إلى المستودع وتسلٌمها إلى الجهات الطالبة وفق األصول.
 .4استبلم مواد العهد المعادة من المدٌرٌات كافة بشكل أصولً.
 .5استبلم األثاث والتجهٌزات الخاصة بالشركة والمدٌنة السكنٌة.
 .6استبلم المواد الؽذابٌة وحفظها والتؤكد من سبلمتها.
 .7توزٌع هذه المواد على العاملٌن وفق القوانٌن واألنظمة النافذة.
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 - 6مدٌرٌة الشإون التجارٌة

وعلى وجه

تقوم مدٌرٌة الشإون التجارٌة بالمهام المتعلقة بالشإون التجارٌة فً الشركة
الخصوص:
- 1تنظٌم وتنسٌق عملٌات التسوٌق الداخلً والخارجً لمنتجات الشركة بالتعاون مع الجهات المعنٌة.
- 2القٌام باإلجراءات البلزمة لتؤمٌن المواد األولٌة والمساعدة واآلالت والمعدات والتجهٌزات والقطع
التبدٌلٌة للشركة بالتعاون مع مدٌرٌتً الشإون الفنٌة واإلنتاجٌة.
- 3تنظٌم مساهمة الشركة فً المعارض واألسواق الداخلٌة والخارجٌة وؼٌرها من النشاطات
التجارٌة.
- 4دراسة وتدقٌق األمور التجارٌة المحالة إلٌها كافة.

وتضم الدوابر التالٌة :
أوالً – دابرة التجارة الداخلٌة:
تتولى هذه الدابرة المهام المتعلقة بالتجارة الداخلٌة وعلى وجه الخصوص:
- 1اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفٌذ االتفاقٌات مع مإسسات التجارة الداخلٌة والجهات المعنٌة لتوزٌع
منتجات الشركة و متابعة تنفٌذها.
- 2اعداد المقترحات البلزمة لتنشٌط وتروٌج المبٌعات الداخلٌة لبلسمنت وذلك بعد اعداد الدراسات
البلزمة للسوق الداخلٌة.
- 3االشراؾ على حركة مستودعات البضاعة الجاهزة ومسك القٌود البلزمة لها.
- 4مسك سجبلت المبٌعات إلى المإسسات المعنٌة أو التصدٌر إلى الخارج.
- 5تنظٌم التقرٌر الٌومً لتسلٌمات االسمنت و توزٌعه على المدٌرٌات فً الشركة.
- 6تنظٌم الكشوؾ النصؾ شهرٌة لكمٌات االسمنت المسلمة وتنظٌم الفواتٌر وفق هذه الكشوؾ
بالتعاون مع المدٌرٌة المالٌة.
- 7تنظٌم األوراق الثبوتٌة للسٌارات الشاحنة المحملة باالسمنت أو الكلٌنكر وفق األصول.
- 8تنظٌم وتدقٌق جداول كمٌات االسمنت المسلم إلى الجهات المعنٌة ٌومٌا ً والمصدرة إلى الخارج
بالتعاون مع مدٌرٌة الشإون اإلنتاجٌة.
- 9تنظٌم وتدقٌق األوراق الثبوتٌة المتعلقة بتسٌٌر السفن الشاحنة لبلسمنت أو الكلٌنكر.
- 10مسك سجبلت قٌود االسمنت المصدرة الى خارج القطر عن طرٌق البحر أو البر.
السنوي وكمٌاتها مع كل من مدٌرٌتً الحسابات والمالٌة.
ة
- 11مطابقة المبٌعات
- 12تؤمٌن مستلزمات اإلنتاج وفق القوانٌن واألنظمة النافذة .
- 13التعاون مع قسم المستودعات فً مراقبة مخزون مستلزمات اإلنتاج.
- 14مسك سجل خاص بالسٌارات المحملة باإلسمنت ٌسجل فٌه (رقم السٌارة – حمولتها –مقصدها –
اسم السابق.)-----
- 15المتابعة المستمرة والٌومٌة مع مإسسة عمران لتؤمٌن سٌارات نقل االسمنت.
- 16حفظ األوراق الثبوتٌة المتعلقة بتسلٌم االسمنت.
- 17المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
وتضم هذه الدابرة الشعب التالٌة :
أ .شعبة تسلٌمات اإلسمنت والبٌع المباشر( مبٌعات داخلٌة) :

تتولى هذه الشعبة المهام المتعلقة بعملٌات تسلٌمات اإلسمنت والبٌع المباشر وعلى وجه
الخصوص:
 .1تنظٌم جمٌع الوثابق والثبوتٌات الخاصة بتسلٌم االسمنت إلى الجهات الموزعة
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 .2تنظٌم عملٌة دخول السٌارات إلى دابرة التعببة واالشراؾ علٌها داخل الشركة.
 .3مسك سجل خاص بالسٌارات الداخلة إلى الشركة لتحمٌل االسمنت ٌتضمن (رقم السٌارة ــ اسم
السابق ــ عابدٌة السٌارة ــ مقصدها ــ ساعة دخولها وخروجها من وإلى الشركة.)......
 .4تنظٌم وتدقٌق جداول كمٌات االسمنت المسلم ٌومٌا ً باالستناد إلى الوثابق المنظمة وإجراء المطابقة
الٌومٌة مع دابرة التعببة ولجنة االستبلم التابعة إلى مإسسة عمران أو ؼٌرها (حسب الحال) واعتمادها
من قبل ربٌس دابرة التعببة إشعاراً بصحتها.
 .5رفع تقرٌر ٌومً إلى دابرة التجارة الداخلٌة ٌتضمن الكمٌات المسلمة (معبؤ – فرط -عدد األكٌا س).
وبعض المعلومات األخرى والتً تقوم بدورها بتوزٌعه إلى المدٌرٌات المعنٌة.
 .6تنظٌم الوثابق الثبوتٌة الخاصة بالكمٌات المسلمة من مادة الكلٌنكر ٌومٌا ً كما هو الحال
بالنسبة لمادة اإلسمنت.
ٌ .7عمل عناصر هذه الشعبة على نظام الوردٌات.
 .8بٌع مخصصات الشركة من مادة اإلسمنت وفق القوانٌن واألنظمة الصادرة بهذا الخصوص.
 .9المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة.
ب .شعبة تدقٌق تسلٌمات اإلسمنت:

تتولى هذه الشعبة المهام المتعلقة بعملٌات تدقٌق تسلٌمات اإلسمنت وعلى وجه الخصوص:
 .1تدقٌق ٌومٌات التسلٌم من حٌث العدد والوزن ومطابقة بطاقة القبان مع بطاقة التعداد وكذلك
أوامر التسلٌم وأوامر اإلصدار.
 .2تدقٌق القٌود الٌومٌة للوزن والكمٌة.
 .3اإلعبلم عن أٌة مخالفة قانونٌة.
 .4توزٌع ٌومٌات التسلٌم بعد تدقٌقها إلى المدٌرٌات المختصة.
 .5المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة.
ثانٌا ً – دابرة العقود:

تتولى هذه الدابرة المهام المتعلقة بإجراءات التعاقد وتتؤلؾ من الشعب التالٌة :
أ  -شعبة العقود :
تتولى المهام التالٌة :
 .1اعداد دفاتر الشروط الحقوقٌة الخاصة واعداد األضابٌر العابدة للمناقصات أو طلبات العروض أو
المزاٌدة واإلعبلن عنها وذلك بالتعاون مع المدٌرٌات المختصة.

 .2اعداد اإلعبلنات ومتابعة إجراءاتها وكل ما ٌتعلق به
 .3تنظٌم جمٌع العقود المبرمة بٌن الشركة والجهات األخرى مهما كان نوع هذه العقود
وذلك وفق المواصفات والشروط التً تضعها المدٌرٌات المعنٌة فً الشركة ووفق
العقد النموذجً وبما ٌنسجم مع القوانٌن واألنظمة النافذة .
 .4القٌام باإلجراءا ت البلزمة لوضع العقود موضع التنفٌذ وخاصة فٌما ٌتعلق بإصدار
مر المباشرة .
 .5حفظ النسخ األصلٌة من العقود المبرمة مع الؽٌر وحفظ الكفاالت والتؤمٌنات ومسك سجل خاص بها.

 .6مسك السجبلت الخاصة بالعقود للعودة إلٌها عند الحاجة .
 .7المشاركة فً أعمال لجان فض العروض واالشراؾ واالستبلم.
 .8المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة النافذة .
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ب -شعبة التدقٌق والمتابعة :
وتتولى المهام التالٌة :
 .1متابعة كافة األمور المتعلقة بالعقود خبلل فترة تنفٌذ العقد حتى االنتهاء منه بشكل أصولً
وفق القوانٌن واألنظمة النافذة .
 .2التنسٌق مع المدٌرٌات المعنٌة .
 .3متابعة ضمان حقوق الشركة من خبلل التؤمٌنات الخاصة بالعقود وفق الشروط المعدة لهذه الؽاٌة.
 .4مسك سجبلت خاصة بمتابعة العقود والتؤمٌنات وخاصة الكفاالت والعقود العالقة ( ؼٌر
المنتهٌة) .
 .5المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة النافذة
ثالثا ً – دابرة التجارة الخارجٌة:

تتولى هذه الدابرة المهام المتعلقة بعملٌات التجارة الخارجٌة وعلى وجه الخصوص:
- 1مسك سجل الخبراء األجانب فً الشركة.
- 2تدقٌق سجل الدوام واإلجازات الممنوحة للخبراء األجانب مع مدٌرٌتً الشإون
الفنٌة واإلنتاجٌة.
- 3تقدٌم المساعدة البلزمة فً إجراءات دخول وخروج الخبراء األجانب من والى القطر
لدى السلطات المحلٌة.
- 4تؤمٌن استقبال وإقامة وتنقبلت الوفود القادمة إلى الشركة.
- 5اقتراح االشتراك بالمعارض واألسواق الدولٌة التً تحقق مصلحة الشركة .
- 6جمع المعلومات البلزمة عن المواد والسلع التً ٌتم تؤمٌنها من األسواق الخارجٌة.
- 7االطبلع على االتفاقٌات التجارٌة السورٌة مع البلدان األخرى واالستفادة منها عند اللزوم.
- 8دراسة إنتاج الببلد المجاورة من مادة االسمنت.
- 9القٌام بؤعمال الترجمة الخاصة بالعروض الخارجٌة والمراسبلت المتعلقة بها .
- 10اعداد برامج الدعاٌة واإلعبلن للشركة.
- 11اقتراح المبالػ التً ٌجب رصدها لبند الدعاٌة واإلعبلن فً مٌزانٌة الشركة و لٌة توزٌعها .
- 12اعداد مشروع خطة المبٌعات الخارجٌة وخطة القطع األجنبً وذلك باالستناد إلى
القوابم المرفقة بالخطة السنوٌة.
 - 13اعداد برامج شراء المواد والسلع والتجهٌزات وذلك بنا ًء على ضوء الحاجة الفعلٌة والمخزون
الواجب توفره فً المستودعات بالتعاون مع المدٌرٌة المعنٌة.
- 14اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتؤمٌن استٌراد مستلزمات اإلنتاج مثل:
 تلقً الطلبات من المدٌرٌات المختصة. اعداد دفاتر الشروط الخاصة بالتعاون مع المدٌرٌات المعنٌة بالشركة. تؤمٌن احتٌاجات الشركة وفق قانون العقود المعمول به. تنظٌم إجازات االستٌراد للمواد المطلوبة. الحصول على عقود التؤمٌن البلزمة. تنظٌم استمارات خاصة بطلبات فتح االعتمادات المستندٌة ومسك سجل خاص بها. فتح االعتمادات المستندٌة الخاصة بقٌمة المواد وأجور النقل وعقود التؤمٌن لدى الجهاتالمعنٌة.
- 15فتح سجل خاص بالشركات المتعامل معها والشركات الممنوع التعامل معها.
- 16دراسة األنظمة واألسس المتعلقة بالقطع األجنبً وتطبٌق أحكامها.
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- 17اعداد خطة التصدٌر السنوي حسب التوجٌهات الواردة من الجهات الوصابٌة واقتراح البلدان التً
ٌمكن التصدٌر إلٌها.
- 18متابعة الحصول على جمٌع المواد المتعاقد علٌها وتصفٌة االعتمادات المستندٌة بعد االستبلم
النهابً ( الكمً والفنً للمواد ).
- 19التؤمٌن على كافة اآلالت والمعدات والمبانً العابدة للشركة وكل ما ٌتعلق بذلك.
- 20المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة.
وتتضمن شعبة االستٌراد والتصدٌر :

تتولى هذه الشعبة المهام المتعلقة بعملٌات االستٌراد والتصدٌر وعلى وجه الخصوص:
 .1اعداد مشروع خطة التصدٌر السنوٌة بما ٌتفق مع حجم اإلنتاج ومتطلبات االستهبلك المحلً.
 .2دراسة السلع المنافسة فً أسواق البلدان التً ٌمكن التصدٌر إلٌها.
 .3دراسة أنظمة التجارة الخارجٌة والتعرٌفات الجمركٌة والرسوم المطبقة على السلع المصدرة إلى
البلدان المستوردة ومتابعة جمٌع التبدالت التً تطرأ علٌها.
 .4مراجعة تنفٌذ العقود واالرتباطات التجارٌة.
 .5دراسة واقتراح التسهٌبلت البلزمة للتصدٌر وإجراءات الدعم والتنشٌط.
 .6االشراؾ على نشاطات المراكز التجارٌة التً ٌمكن أن تحدثها الشركة والعمل على
تزوٌدها بكافة احتٌاجاتها.
 .7جمع المعلومات من أجور التخزٌن فً المرافا والمناطق الحرة ومعدالت التؤمٌن وأجور النقل
البري أو البحري أو الجوي والخطوط المبلحٌة المتوفرة وكل ما ٌتعلق بشإون التصدٌر.
 .8مسك سجل بالموردٌن المحرومٌن من التعاقد مع الدولة.
 .9استبلم االسمنت المصدر إلى خارج القطر من شعبة تسلٌمات االسمنت وتسلٌمه إلى الجهة
المستوردة وفق األصول وفتح سجبلت خاصة بذلك.
 .10إجراء المطابقة الٌومٌة بٌن كمٌات االسمنت المستلمة والكمٌات المسلمة وتوثٌق ذلك بوثابق
رسمٌة معتمدة من الجهة التً استلمت االسمنت وحفظ هذه الوثابق.
 .11تنظٌم األوراق الثبوتٌة الخاصة بترحٌل أٌة باخرة مع الجمارك والمرفؤ وشركة
التوكٌبلت المبلحٌة.
 .12تنظٌم تقرٌر شامل عن كمٌات االسمنت المستلمة من الشركة والمسلمة الى الباخرة والمرتجعة
وكمٌات الهدر الحاصلة بالنسبة لكل باخرة وتصدٌق هذه التقارٌر من المدٌر العام.
 .13اعداد مشروع خطة االستٌراد السنوي واعداد برنامج شراء المواد والتجهٌزات والسلع التً
ٌتوجب استٌرادها من الخارج ومواعٌد االستٌراد ووصول البضابع وذلك بالتعاون مع الجهات وفً
ضوء خطط الشركة.
 .14جمع المعلومات عن هذه المواد بشكل ٌشمل األسعار ووصول البضابع وذلك بالتعاون مع الجهات
المعنٌة وفً ضوء خطط الشركة.
 .15التنظٌم واالشراؾ على مشارٌع عقود االستٌراد بعد استدراج عروض المواد والتجهٌزات
واآلالت والسلع الواردة فً خطط وبرامج االستٌراد السنوي وفق المواصفات الفنٌة والشروط التً
تطبقها الجهات المختصة.
 .16دراسة األنظمة والقواعد المتعلقة بالقطع األجنبً واالستفادة من أحكامها واقتراح ما
ٌلزم بشؤنها.
 .17متابعة أعمال التؤمٌن على كافة البضابع المستوردة والمصدرة.
 .18متابعة أنظمة التجارة الخارجٌة واالستفادة من أحكامها واقتراح تطوٌرها.
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 .19العمل على متابعة تخلٌص المواد ونقلها من المرفؤ أو المطارات أو مراكز الحدود إلى الشركة
بالتعاون مع دابرة التخلٌص وإدخال هذه المواد إلى المستودعات والحصول على نسخ من محاضر
االستبلم للمواد المستوردة.
 .20االطبلع على اإلعفاءات والتسهٌبلت الممنوحة للشركات األجنبٌة.
 .21المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة النافذة .
رابعا ً– دٌوان المدٌرٌة :
مهمته استبلم البرٌد الوارد إلى المدٌرٌة وتسجٌله وعرضه على المدٌر  ,وتسجٌل البرٌد
الصادر من المدٌرٌة إلى الجهات االدارٌة األخرى  ,وحفظ الوثابق الخاصة بالمدٌرٌة
للعودة إلٌها عند اللزوم .
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 - 7مدٌرٌة الرقابة الداخلٌة
تتولى مدٌرٌة الرقابة الداخلٌة المهام التحقٌقٌة والرقابة التفتٌشٌة وفق ما هو محدد لها فً قانون الهٌبة
المركزٌة للرقابة والتفتٌش رقم /24 /تارٌخ  1981/7/8وتعدٌبلته ووضع الٌد على كل ما ٌتعلق فً
الجرابم الواقعة على المال العام والمرتكبة من قبل العاملٌن فً الشركة والتحفظ على وثابقها إلى حٌن
مباشرة الجهات المختصة بالتحقٌق بها إضافة للتحقٌق ببعض القضاٌا المتعلقة بهذه الجرابم بتفوٌض من
الهٌبة المركزٌة للرقابة والتفتٌش  .وتمارس مدٌرٌة الرقابة الداخلٌة اختصاصاتها المنصوصة فً قانون
الهٌبة وتهدؾ إلى تحقٌق الرقابتٌن اآلنٌة والبلحقة على األداء اإلداري واإلنتاجً وتطوٌره وتعمل فً
نطاق الوالٌة العامة للهٌبة وتإازر الهٌبة فً أداء مهامها .
وتضم الدوابر التالٌة :
أوالً– دابرة الرقابة االدارٌة والمالٌة :
تتولى هذه الدابرة المهام المتعلقة بعملٌات الرقابة االدارٌة والمالٌة وعلى وجه الخصوص:
 - 1التحقٌق فً المخالفات االدارٌة والمالٌة والمسلكٌة والمحاسبٌة والتجارٌة
 - 2التحقٌق فٌما ٌمكن الوقوؾ علٌه أو ٌحال إلٌها من شكاوى العمال والمواطنٌن من قبل
الهٌبة أو المدٌر العام .
 - 3تنفٌذ أعمال رقابٌة وتفتٌشٌة محددة من خبلل خطط أعمال سنوٌة أو طاربة تضعها
اإلدارة باالتفاق مع الهٌبة المركزٌة للرقابة والتفتٌش.
ثانٌا ً -دابرة الرقابة الفنٌة واإلنتاجٌة :
تتولى هذه الدابرة المهام المتعلقة بعملٌات الرقابة الفنٌة واإلنتاجٌة وعلى وجه الخصوص:
 - 1التحقٌق فً المخالفات الفنٌة و اإلنتاجٌة
 - 2تنفٌذ أعمال رقابٌة وتفتٌشٌة محددة من خبلل خطط أعمال سنوٌة أو طاربة تضعها
اإلدارة باالتفاق مع الهٌبة المركزٌة للرقابة والتفتٌش
 - 3مراقبة تنفٌذ الخطط المعتمدة والكشؾ عن انحرافات التنفٌذ وتقٌم النتابج ومراقبة سٌر
العملٌات اإلنتاجٌة وتتبع أوجه اإلسراؾ والهدر فً تنفٌذ مشروعات الخطة وفً إدارة
عملٌات اإلنتاج.
ثالثا ً– دٌوان المدٌرٌة :
مهمته استبلم البرٌد الوارد إلى المدٌرٌة وتسجٌله وعرضه على المدٌر  ,وتسجٌل البرٌد
الصادر من المدٌرٌة إلى الجهات االدارٌة األخرى  ,وحفظ الوثابق الخاصة بالمدٌرٌة من
قوانٌن وقرارات والتعلٌمات النافذة للعودة إلٌها عند اللزوم .
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 - 8مدٌرٌة الشإون اإلنتاجٌة
تقوم المدٌرٌة بالمهام المتعلقة بالشإون اإلنتاجٌة وعلى وجه الخصوص:
- 1تعتبر المدٌرٌة اإلنتاجٌة هً المرجع األساسً لكافة األعمال التكنولوجٌة فً الشركة.
- 2توجٌه العملٌات اإلنتاجٌة والتكنولوجٌة.
 - 3المشاركة فً وضع الخطط اإلنتاجٌة وتنفٌذها .
التكنولوجً .
ة
- 4وضع الحلول المناسبة لكافة االختناقات
 - 5مراقبة جودة المنتجات الربٌسٌة والسعً إلى تحسٌنها ومطابقتها للمواصفات القٌاسٌة السورٌة
المعتمدة .
- 6العمل على تحقٌق الزٌادة فً اإلنتاج والتقلٌل من نسب الهدر وترشٌد استهبلك الطاقة.
- 7التعاون مع المدٌرٌة الفنٌة فً وضع خطط برامج الصٌانة واإلصبلح.
- 8مراقبة جودة المواد األولٌة الداخلة فً العملٌة اإلنتاجٌة .
- 9المشاركة فً وضع دفاتر الشروط لشراء للمواد األولٌة الداخلة فً العملٌة اإلنتاجٌة
- 10تقدٌم الدراسات الخاصة بتطوٌر الحوافز اإلنتاجٌة فً الشركة .
- 11رفع مستوى العاملٌن فً المدٌرٌة اإلنتاجٌة من خبلل تنظٌم برامج تدرٌب خاصة
بالعاملٌن بالتعاون مع شعبة التنمٌة االدارٌة .
- 12دراسة واقع الخطوط اإلنتاجٌة والعمل على رفع المردود بؽٌة تخفٌض
تكالٌؾ اإلنتاج بالتنسٌق مع مدٌرٌة الشإون الفنٌة.
- 13متابعة أعمال تحمٌل ونقل الكلٌنكر المصدر لؤلسواق الخارجٌة وفق مواصفاته المطلوبة.
- 14دراسة وتحلٌل الطاقات اإلنتاجٌة ورفع المقترحات الخاصة لتحسٌنها والعمل على رفع
معدالت اإلنتاج .
- 15تنظٌم واعداد االستمارات والجداول والسجبلت والبطاقات البلزمة لتجمٌع المعلومات اإلحصابٌة
وتوثٌقها.
- 16اعداد التقارٌر اإلنتاجٌة الدورٌة ( ٌومٌة – شهرٌة – ربعٌة ) والتقارٌر الخاصة بالتوقفات
وإعبلم المدٌرٌة الفنٌة بذلك.
- 17تقدٌم االستفسارات والبٌانات المطلوبة إلى الجهات ذات العبلقة.
- 18العمل على حسن تنفٌذ الخطة اإلنتاجٌة المقررة.
- 19العمل على تنفٌذ تعلٌمات التشؽٌل التكنولوجً.
- 20دراسة وتطبٌق أنظمة الحوافز اإلنتاجٌة.
- 21متابعة كافة القضاٌا المتعلقة بالحوافز اإلنتاجٌة.
 - 22اعداد قوابم توزٌع الحوافز اإلنتاجٌة وفق التعلٌمات التنفٌذٌة الصادرة بهذا الخصوص.
- 23اعداد الدراسات السنوٌة البلزمة لتطوٌر لٌة توزٌع الحوافز وفق واقع العمل الفعلً فً الشركة
وبما ٌتوافق مع الطاقات اإلنتاجٌة.
- 24حفظ سجبلت الحوافز بؤضابٌر خاصة للرجوع الٌها عند الحاجة.
- 25وضع لٌة لمعدالت استخدام المواد ومعدالت الهدر المسموح بها و الزمن المعٌاري
لئلنتاج وتدقٌقها واعتمادها واعداد قوابم التكالٌؾ المعٌارٌة بضوء معدالت استخدام
– عقود
المواد األولٌة والطاقة والعمال وٌمكن الحصول علٌها من (دراسات الجدوى
شراء اآلالت) مع األخذ باالعتبار نسب الهدر المسموحة فً الصناعة
- 26المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن األنظمة.
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وتتبع لمدٌرٌة الشإون اإلنتاجٌة إدارٌا ً الدوابر واألقسام التالٌة :
 - 1مكتب الوردٌات
 - 2دابرة الدراسات اإلنتاجٌة.
 - 3دابرة المقالع والمواد األولٌة.
 - 4دابرة إنتاج الكلٌنكر.
 - 5دابرة مطاحن اإلسمنت.
 - 6دابرة تعببة اإلسمنت.
 - 7قسم المخابر.
أوالً  :مكتب الوردٌات :
التكنولوجً واإلنتاجٌة واالدارٌة على مدار الساعة ضمن الوردٌات وٌكون على
ة
ٌقو م بمتابعة األعمال
اتصال مباشر بالمدٌر الفنً والمدٌر اإلنتاجً وٌقوم بتوزٌع العمل مباشرة أثناء الصٌانة على الوردٌات
المختصة أو فً حالة حصول أي عطل فً أي مكان ومتابعة عملها والربط بٌن األقسام وٌكلؾ العاملٌن
بالمهام واألعمال حسب ضرورة المصلحة العامة وٌكون مسإوالً عن حسن سٌر العمل فً الشركة بكافة
جوانبها بما ٌحقق سبلمة العمل وسٌر خطوط اإلنتاج واالشراؾ الكامل على حركة العمل فً الشركة 0
ٌتم العمل على أربع وردٌات بالتناوب وٌضم المكتب فً كل وردٌة مهندس وردٌة عام ذو خبرة ممٌزة ,
ٌقوم بالتنسٌق والمتابعة مع مهندسً الوردٌات الذٌن ٌعملون ضمن الدوابر واألقسام اإلنتاجٌة لمتابعة
كافة األعمال على أرض الواقع بؽٌة اإلسراع فً إزالة كافة العقبات أو االختناقات التً تعترض سٌر
العملٌة اإلنتاجٌة ,وٌفتح سجل خاص بكل وردٌة ٌدون فٌه كافة المعلومات المتعلقة بسٌر العمل ضمن
الوردٌة .
ثانٌا ً :دابرة الدراسات اإلنتاجٌة :
تتولى هذه الدابرة القٌام بالمهام المتعلقة بالدراسات اإلنتاجٌة وعلى وجه الخصوص:
 .1إجراء الدراسات اإلنتاجٌة والجٌولوجٌة.
 .2مراقبة جودة المنتجات والمعاٌٌر المعتمدة و المواد األولٌة الداخلة فً العملٌة اإلنتاجٌة.
 .3تحدٌد االنحرافات المعٌارٌة و اقتراح الحلول المناسبة لٌتم معالجته أصوالً.
 .4تقدٌم الدراسات البلزمة لزٌادة اإلنتاج والتقلٌل من الهدر والدراسات الخاصة بتطوٌر
الحوافز اإلنتاجٌة.
 .5االشراؾ والمتابعة لكافة أعمال الوحدات التابعة له.
 .6إجراء تقوٌم لكافة مراحل العملٌة اإلنتاجٌة من خبلل دراسة حساب االستهبلكات النوعٌة
للطاقة لكافة أقسام الشركة واعداد جداول استهبلك الفٌول والكهرباء ومقارنتها مع االستهبلكات
المعٌارٌة وتحدٌد انعكاسها على كلفة إنتاج الكلنكر واالسمنت وفق المعاٌٌر ومراقبة جودتها
بالتعاون مع قسم المخابر واألقسام اإلنتاجٌة .
 .7حساب اإلنتاج الٌومً والشهري والسنوي وحساب المخازٌن لكافة مراحل العملٌة اإلنتاجٌة.
 .8اعداد الدراسات السنوٌة البلزمة لتطوٌر توزٌع الحوافز وفق واقع العمل الفعلً فً الشركة
وبما ٌتوافق مع الطاقات اإلنتاجٌة.
 .9البحث الجٌولوجً عن أماكن جدٌدة صالحة لبلستثمار فً حال التوسع فً خطوط اإلنتاج .
 .10تقدٌم دراسة حول إمكانٌة االستفادة من طبقات الكلس المدلمت .
 .11المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .

صفحة  27من 100

وتضم الوحدات التالٌة:
-1
-2
-3
-4
-5

وحدة حساب الطاقة.
وحدة مراقبة الجودة والمعاٌٌر.
وحدة حساب اإلنتاج.
وحدة الحوافز اإلنتاجٌة .
وحدة الدراسات الجٌولوجٌة .

ثالثا ً :دابرة المقالع و المواد األولٌة :
تتولى هذه الدابرة القٌام بالمهام المتعلقة بالمقالع والمواد األولٌة وعلى وجه الخصوص:
 .1االشراؾ و المتابعة لكافة األقسام التابعة له.
 .2القٌام باعداد كافة التقارٌر والمراسبلت عن طرٌق مدٌر اإلنتاج .
 .3تنفٌذ أعمال الصٌانة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة الٌومٌة لضمان سٌر العملٌة اإلنتاجٌة.
 .4طلب القطع التبدٌلٌة ومتابعة ما ٌمكن تصنٌعه منها داخل الشركة بالتنسٌق مع مدٌرٌة الشإون
الفنٌة بما ٌتعلق بهذه المهام.
 .5المهام التً تكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
وتشمل هذه الدابرة :
- 1قسم المقالعٌ :ختص قسم المقالع بتؤمٌن المواد األولٌة من كلس و بازلت عبر مقالعه البلزمة للعملٌة
اإلنتاجٌة  ,ووضع برامج الحفر الٌومٌة والمخططات البلزمة لعملٌات التفجٌر وحساب كمٌات المواد
المتفجرة واالشراؾ على عمل كسارات البازلت و الكلس والتعاون مع قسم المخابر والدراسات
اإلنتاجٌة لتحلٌل عٌنات المواد األولٌة بؽٌة الحصول على أفضل النسب ,وكل ما ٌكلؾ به من أعمال
وفق القوانٌن واألنظمة وٌضم القسم وحدتٌن ( إنتاج – كسارات )
- 2قسم تحضٌر المواد األولٌة ( المجفؾ )ٌ :ختص القسم بتكسٌر ونقل وتجفٌؾ وتخزٌن المواد األولٌة
بما ٌضمن استمرار عمل مطاحن المواد األولٌة  ,و االشراؾ على أعمال الصٌانة المٌكانٌكٌة
والكهربابٌة الٌومٌة لضمان سٌر العملٌة اإلنتاجٌة  ,ومراقبة المخزون والتقلٌل من الهدر والتعاون
والتنسٌق مع قسم المخابر ,وكل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة ,وٌضم الوحدات التالٌة
مٌكانٌكً )
ة
 ( :تشؽٌل – صٌانة
- 3قسم المواد المضافة ٌ :ختص بتؤمٌن المواد المضافة ( رمل  ,بوزالنا  ,جبس )إلى مطاحن المواد
األولٌة ومطاحن اإلسمنت وتخزٌنها فً سٌلوات خاصة بذلك  ,واالشراؾ على أعمال الصٌانة الٌومٌة
لضمان سٌر العملٌة اإلنتاجٌة ومراقبة مخزون المواد المضافة والتقلٌل من الهدر  ,وكل ما ٌكلؾ به
مٌكانٌكً )
ة
من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة ,وٌضم وحدتٌن ( تشؽٌل – صٌانة
- 4قسم تجانس المواد  :وٌختص باستقبال المواد األولٌة الواردة من قسم المقالع عبر قسم تحضٌر
المواد األولٌة وتخزٌنها والعمل على تقدٌمها بنسب متجانسة إلى مطاحن المواد األولٌة  ,واالشراؾ
على أعمال الصٌانة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة الٌومٌة لضمان سٌر العملٌة اإلنتاجٌة والتقلٌل من الهدر
وحماٌة التجهٌزات ضمن القسم  ,وكل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة  ,وتضم وحدتٌن
مٌكانٌكً )
ة
( تشؽٌل – صٌانة
وٌتبع للدابرة وحدة الصٌانة الكهربابٌة وتقوم بتنفٌذ كافة الصٌانات الكهربابٌة فً الدابرة وضمان سٌر
العملٌة اإلنتاجٌة .
صفحة  28من 100

رابعا ً :دابرة إنتاج الكلٌنكر :
ٌتولى ربٌس الدابرة االشراؾ و المتابعة لكافة األقسام التابعة له ,وتتبع لها األقسام التالٌة:
 - 1قسم إنتاج الكلٌنكر طرطوس األول وٌضم
أ -وحدة تشؽٌل مطاحن المواد األولٌة .
ب -وحدة تشؽٌل األفران

 - 2قسم إنتاج الكلٌنكر طرطوس الثانً وٌضم
أ -وحدة تشؽٌل مطاحن المواد األولٌة .
ب -وحدة تشؽٌل األفران

 - 3قسم التبطٌن وٌضم وحدة التبطٌن والعزل
تختص أقسام إنتاج الكلٌنكر بنقل المواد األولٌة من سٌلوات الحجر الكلسً والبازلتً و من بناكر المواد
المضافة إلى مطاحن المواد األولٌة وطحنها وتخزٌنها فً سٌلوات المزج و التخزٌن و نقلها وحرقها فً
األفران الدوارة وتكسٌرها وتبرٌد الكلٌنكر الناتج وتخزٌنه فً السٌلوات الخاصة حسب الخطة اإلنتاجٌة
وضمن المواصفات المعتمدة ,والتنسٌق مع قسم المخابر فٌما ٌخص جودة المواد المنتجة ضمن
المواصفات الفنٌة ,واالشراؾ على أعمال الصٌانة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة الٌومٌة لضمان سٌر العملٌة
اإلنتاجٌة واعداد الكتب والتقارٌر عن اإلنتاج والهدر والمخزون,وٌقوم قسم التبطٌن بؤعمال التبطٌن
المخططة والطاربة لؤلفران والمبردات والمسخنات وتؤمٌن كل ما ٌلزم ألعمال التبطٌن ,وتؤمٌن
األخشاب البلزمة بالمواصفات المطلوبة بالتعاون مع قسم المستودعات  ,وكل ما ٌتم تكلٌفهم بها من
أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
خامسا ً  :دابرة مطاحن اإلسمنت مهمتها :
تؤمٌن نقل مادة الكلٌنكر من سٌلوات التخزٌن و المواد المضافة من البناكر إلى مطاحن اإلسمنت وفق
نسب محددة و طحنها و الحصول على مادة اإلسمنت بالمواصفات المطلوبة ونقل اإلسمنت الناتج
وتخزٌنه فً السٌلوات الخاصة ,والتنسٌق مع قسم المخابر فٌما ٌضمن جودة االسمنت المنتج
واالشراؾ على تنفٌذ برامج الصٌانة الخاصة الٌومٌة لضمان سٌر العملٌة اإلنتاجٌة والحفاظ على
مخزون اإلسمنت والتقلٌل من الهدر  ,وكل ما تكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة  ,وتقسم
الدابرة إلى قسمٌن:
أ .قسم إنتاج طرطوس األول وٌضم :
أ .وحدة الصٌانة
ب .وحدة إنتاج
ب .قسم إنتاج طرطوس الثانً وٌضم :
أ .وحدة الصٌانة
ب .وحدة إنتاج
سادسا ً :دابرة تعببة اإلسمنت :
– فرط  -باالت ) بالمواصفات
تختص الدابرة بتؤمٌن عملٌات تعببة االسمنت بؤنواعها ( أكٌاس
المطلوبة بشكل ٌضمن تنفٌذ التسلٌمات وفق الخطط المطلوبة ,واالشراؾ على تنفٌذ برامج الصٌانة
الٌومٌة الخاصة لضمان سٌر العملٌة اإلنتاجٌة ,وتؤمٌن تنفٌذ خطة التسلٌمات الٌومٌة والشهري و
والسنوٌة والتقلٌل من الهدر على خطوط اإلنتاج ,والتنسٌق مع قسم المخابر ,وكل ما تكلؾ بها من
أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
صفحة  29من 100

وتقسم الدابرة إلى :
 .1قسم تعببة طرطوس األول وٌضم
أ .وحدة إنتاج .
ب .وحدة صٌانة .
 .2قسم تعببة طرطوس الثانً وٌضم
أ .وحدة إنتاج .
ب .وحدة صٌانة .
 .3قسم الكهرباء .
 .4وحدة القبانات 0
 .5وحدة الضواؼط .
 .6وحدة المنكات 0
سابعا ً :قسم المخابر :
ٌتولى هذه القسم المهام المتعلقة بعملٌات التحلٌبلت و االختبارات وعلى وجه الخصوص:
–
- 1إجراء كافة التحلٌبلت و االختبارات على المواد بمختلؾ مراحلها اإلنتاجٌة ( أولٌة  -طحٌن
كلٌنكر – إسمنت ) من نعومة – وزن نوعً – رطوبة – نسبة الكربونات – تحلٌل الفٌول.
- 2إجراء تحالٌل للمواد الواردة إلى الشركة لبٌان جودتها وكافة التحالٌل الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة واألشعة
والوردٌات المطلوبة ,
- 3كل ما ٌكلؾ بها من أعمال .
وٌتؤلؾ من المخابر التالًة :
أ .وحدة المخبر الكٌمٌابً.
ب .وحدة المخبر الفٌزٌابً.
ج .وحدة مخبر األشعة.
د .وحدة مخبر الوردٌات.
ثامنا ُ -دٌوان المدٌرٌة :
مهمته استبلم البرٌد الوارد إلى المدٌرٌة وتسجٌله وعرضه على المدٌر  ,وتسجٌل البرٌد
الصادر من المدٌرٌة إلى الجهات االدارٌة األخرى  ,وحفظ الوثابق الخاصة بالمدٌرٌة للعودة
إلٌها عند اللزوم .

صفحة  30من 100

 - 8مدٌرٌة الشإون الفنٌة
تختضِذ٠ش٠حاٌشئْٚاٌفٕ١حتاالششافاٌىاًِػٍٝخّ١غاألِٛساٌّ١ىأ١ى١حٚاٌتىٌٕٛٛخ١ح
ٚاٌىٙشتائ١حٚط١أحتد١ٙضاختّختٍفأٔٛاػٙاٚغ١شرٌهِّا٠تظفتٙآِأػّاياٌظ١أح
ٚسائشاألػّاياٌفٕ١حاٌّتؼٍمحتاٌششوح  ,باعتبار أن عملٌة االستبدال والتجدٌد من ضمن مهام
مدٌرٌة الشإون الفنٌة فإنه ٌتوجب علٌها مراعاة األمور التالٌة فً خطة االستبدال والتجدٌد:
 - 1إزالة نقاط االختناق.
 - 2المحافظة على الطاقة اإلنتاجٌة.
 - 3المحافظة على جودة المنتج.
 - 4المحافظة على االستهبلك المعٌاري.
وتقوم المدٌرٌة بالمهام المتعلقة بالشإون الفنٌة وعلى وجه الخصوص:
- 1تعتبر مدٌرٌة الشإون الفنٌة هً المدٌرٌة المختصة لكافة أعمال الصٌانة ( المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة-
اإللكترونً )الدورٌة والمخططة فً كافة دوابر وأقسام الشركة.
ة
الوقابٌة –
- 2االشراؾ الكامل على جمٌع األمور الفنٌة بالشركة.
- 3التعاون مع مدٌرٌة الشإون اإلنتاجٌة فً وضع خطط برامج الصٌانة واإلصبلح.
- 4اعداد برامج الصٌانات الدورٌة بالتنسٌق مع كافة دوابر وأقسام الشركة واالشراؾ على تنفٌذها
- 5العمل على رفع مستوى العاملٌن فً المدٌرٌة الفنٌة من خبلل تنظٌم برامج تدرٌب خاصة
بالعاملٌن.
- 6دراسة واقع خطوط العمل اإلنتاجٌة وعمل ما ٌلزم لرفع مردود العمل بؽٌة تخفٌض
تكالٌؾ االنتاج.
- 7دراسة وتحلٌل الطاقات اإلنتاجٌة ورفع المقترحات الخاصة بتحسٌنها والعمل على رفع معدالت
اإلنتاج بالتعاون مع المدٌرٌة اإلنتاجٌة.
- 8تنظٌم واعداد االستمارات والجداول والسجبلت والبطاقات البلزمة لتجمٌع المعلومات
اإلحصابٌة وتوثٌقها.
- 9اعداد التقارٌر الفنٌة الدورٌة ( ٌومٌة – شهرٌة – ربعٌة ) والتقارٌر الخاصة بالتوقفات وإعبلم
المدٌرٌة اإلنتاجٌة بذلك.
- 10تقدٌم االستفسارات والبٌانات المطلوبة إلى الجهات ذات العبلقة.
- 11مراقبة حسن تنفٌذ الخطة اإلنتاجٌة المقررة.
- 12المساهمة فً اعداد الدراسات الفنٌة ووضع دفاتر الشروط الفنٌة للمشارٌع والمعدات الجدٌدة
- 13متابعة صناعة القطع التبدٌلٌة للمشؽل المٌكانٌكً وتنظٌم عمل قسم المستودعات والقطع التبدٌلٌة .
وتتبع لها إدارٌا ً الدوابر واألقسام التالٌة:
أوالً  :دابرة الدراسات الفنٌة
مهمة الدابرة :القٌام بكافة الدراسات التً ُتحال إلٌها والعمل على دراستها وحفظ كافة المخططات
الهندسٌة واعداد دفاتر الشروط الفنٌة المحالة إلٌها أصوالً  ,ودراسة المعدات واآلالت على الخطوط
اإلنتاجٌة بؽٌة االستدال ل عن وضعها الفنً  ,ومتابعة تؤمٌن كافة القطع التبدٌلٌة البلزمة لخطوط
اإلنتاجٌة والحفاظ على مخزونها  ,وكل تكلؾ بها من أعمال .وتقسم إلى األقسام التالٌة:
- 1قسم الدراساتٌ :تولى اعداد دفاتر الشروط الفنٌة لآلالت والمعدات الفنٌة والقطع التبدٌلٌة وكافة
المستلزمات المتعلقة بمعدات خط اإلنتاج والدراسات المتعلقة بالقطع التبدٌلٌة  ,وكل ما ٌكلؾ به من
أعمال وفق القوانٌن واألنظمة  ,وٌضم القسم وحدة الدراسات المٌكانٌكٌة ووحدة الدراسات الكهربابٌة .
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- 2قسم الدراسات التنبوبٌة  :وٌتولى مهام الكشؾ على اآلالت والمعدات على الخط اإلنتاجً بؽٌة
االستدالل عن وضعها الفنً والقٌام بقٌاس االهتزازات ودرجات الحرارة على علب السرعة
والمضاجع وتحلٌلها بؽٌة المعالجة الفنٌة واعداد تقرٌر ٌومً بذلك ,وتقدٌم المقترحات والحلول لمعالجة
المشاكل الفنٌة التً تعترض حسن سٌر العمل  ,وكل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة.
 - 3قسم القطع التبدٌلٌة والمستودعات الفنٌة :
ٌتولى القسم بالتعاون مع أمناء المستودعات واللجان الفنٌة تؤمٌن كافة القطع التبدٌلٌة والعدد البلزمة
لعملٌات اإلنتاج و لٌات الشركة وٌقوم بالمهام التالٌة :
 - 1االشراؾ على وضع القطع التبدٌلٌة والمستودعات والسعً لتوفٌر القطع التبدٌلٌة البلزمة
الستمرار جاهزٌة التجهٌزات واآلالت واآللٌات.
 - 2تدقٌق المواد التً تصل إلى مستوى إعادة الطلب ومتابعة تؤمٌنها من قبل المدٌرٌة المختصة
والسوق المحلٌة والعمل على تصنٌعها مع قسم الصٌانة المٌكانٌكٌة الداخلٌة وحسب اإلمكانٌة.
 - 3دراسة احتٌاجات األقسام المختلفة من القطع التبدٌلٌة ومعدالت استهبلكها مع رإساء األقسام
المعنٌٌن ووضع المقترحات حول إمكانٌة استخدام البدابل.
 - 4المشاركة باستبلم القطع التبدٌلٌة المقررة بؤوقاتها المحددة حسب العقود المبرمة واستبلمها
وإدخالها أصوال" .
 - 5مراقبة تنفٌذ تعلٌمات الصٌانة الوقابٌة من قبل العناصر الفنٌة العاملة فً القسم لكافة القطع
التبدٌلٌة المخزنة فً المستودعات .
 - 6جمع القطع والمواد الهالكة فً األقسام المعنٌة ودراسة وضعها وتصنٌفها وإحالة الممكن إحٌاإه
أو إعادة االستفادة منها لورش مختصة بإصبلحها وإدخاله ثانٌة بشكل أصولً إلى المستودعات
 - 7كل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة.
وٌتؤلؾ من المستودعات التالٌة :
 - 1مستودع الخامات الربٌسٌة
 - 2مستودع الخامات المساعدة
 - 3مستودع المحروقات
 - 4مستودع مركزي ربٌسً
 - 5مستودع المعدات الثقٌلة
 - 6مستودع اآلجر والزٌوت
 - 7مستودع لٌات المقالع
 - 8مستودع لٌات خفٌفة
 - 9مستودع العدد واألدوات
 - 10مستودع مواد تعببة وتؽلٌؾ
 - 11مستودع القطع التبدٌلٌة لدابرة أكٌاس الورق
 - 12مستودع مركزي مٌدانً خاص بدابرة األفران
 - 13مستودع مركزي مٌدانً خاص بدابرة مطاحن اإلسمنت
 - 14مستودع الهوالك
ثانٌا ً :دابرة الصٌانة المٌكانٌكًة للكلٌنكر :
تقوم دابرة الصٌانة المٌكانٌكٌة للكلٌنكر بإجراء أعمال الصٌانة المٌكانٌكٌة المبرمجة و الطاربة ضمن
الدابرة عبر أقسامها وورشها ,كما تقوم بإجراء كشوفات دورٌة على المنشآت المٌكانٌكً ة واآلالت
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وتشارك فً وضع المواصفات الفنٌة للقطع التبدٌلً ة البلزمة للدابرة ,والمشاركة بوضع برامج
الصٌانة الدورٌة والطاربة لكل قسم واعداد تعلٌمات الصٌانة واإلصبلح لآلالت والتجهٌزات ومراقبة
التقٌد بها  ,وكل ما تكلؾ بها من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة  ,وتضم األقسام التالٌة:
 - 1قسم الصٌانة المٌكانٌكٌة لؤلفران طرطوس األول.
 - 2قسم الصٌانة المٌكانٌكٌة لؤلفران طرطوس الثانً
 - 3قسم الصٌانة المٌكانٌكٌة لمطاحن المواد األولٌة طرطوس األول.
 - 4قسم الصٌانة المٌكانٌكٌة لمطاحن المواد األولٌة طرطوس الثانً.
ثالثا ً :دابرة الحواسب و االتصاالت :
تقسم إلى األقسام التالٌة:
- 1قسم االتصاالت ٌ :شمل المقسم اإللكترونً و الشبكة الهاتفٌة ضمن الشركة وٌقوم باالشراؾ على
تشؽٌل المقسم االلكترونً  ,واستثمار الشبكة الهاتفٌة فً الشركة ,والقٌام بكافة الصٌانات المتعلقة
بحسن استثمارها واالشراؾ على عمل الت التصوٌر والسحب ,وكل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق
القوانٌن واألنظمة .
- 2قسم الحواسبٌ :تولى صٌانة الحواسب وتشؽٌلها واالشراؾ على موقع الشركة على االنترنت
ومتابعة كل ما ٌنشر علٌه من المعلومات المتعلقة بنشر المناقصات و دفاتر الشروط على الموقع و
المتابعة الدابمة للبرٌد اإللكترونً ,وكل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
رابعا ً :دابرة األعمال المدنٌة و البٌبٌة:
مهمتها :القٌام بكافة األعمال والدراسات المتعلقة باألعمال اإلنشابٌة للمبانً وكافة األعمال المدنٌة فً
الشركة وتجهٌز األضابٌر الفنٌة الخاصة بها واعداد دفاتر المساحة وتدقٌقها وتنظٌم الكشوؾ الشهرٌة
والنهابٌة لهذه األعمال وتقارٌر تتبع التنفٌذ الشهري واعداد كافة المراسبلت البلزمة لها  ,واالهتمام
بالبٌبة الداخلٌة و الخارجٌة فً الشركة ,من خبلل رش المبٌدات الحشرٌة ومكافحة القوارض وأماكن
مصادر البعوض والحشرات  ,وتصرٌؾ مٌاه األمطار ,ومتابعة أعمال الفبلتر فً الشركة  ,وكل ما
تكلؾ بها من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
وتضم الدابرة األقسام التالٌة :
 - 1قسم األعمال المدنٌة
 - 2قسم البٌبة
خامسا ً :دابرة الكهرباء المركزي :
تتولى الدابرة تؤمٌن إٌصال التؽذٌة الكهربابٌة من الشبكة العامة عبر محطة التحوٌل الربٌسٌة إلى
المحطات الفرعٌة المنتشرة فً الشركة و بالتالً إلى كافة أقسام الشركة و صٌانة كافة المحركات و
األجهزة البلزمة لذلك وٌتولى ربٌس الدابرة االشراؾ و المتابعة لكافة أعمال األقسام التابعة لها.
تضم الدابرة األقسام التالٌة :
 .1قسم محطات التحوٌل
 .2قسم المكٌفات.
 .3قسم اإلنارة.
 .4قسم لؾ المحركات.
 .5قسم الصٌانة الكهربابٌة الوقابٌة .
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تقوم الدابرة عبر أقسامها بالمهام التالٌة :
 .1وضع برامج الصٌانة الوقابٌة والعمرات بالتعاون مع ربٌس الدابرة لكافة أجهزة القٌاس والمراقبة
ودارات التحكم ومحركات التوتر العالً وكافة خطوط نقل القدرة واالشراؾ على تنفٌذ هذه البرامج
ورفع التقارٌر النهابٌة للمدٌر الفنً متضمنة األعمال المنجزة ونسبة تنفٌذ البرامج الموضوعة والثؽرات
ونقاط الضعؾ مع االقتراحات المناسبة.
 .2االشراؾ على عمل ورشات الكهرباء والصٌانة الداخلٌة وتدقٌق صحة أعمال اإلحٌاء واإلصبلح
المنفذة من قبل هذه الورشات.
 .3طلب القطع التبدٌلٌة البلزمة إلصبلح.
 .4التدقٌق مع المستودعات على مدى توفر القطع واألجهزة البدٌلة وعدد الصٌانة ومستوٌات إعادة
الطلب لهذه المواد ورفع اقتراحات الطلب لهذه المواد.
 .5تحدٌد أهم المشاكل الفنٌة المتعلقة بالطاقة الكهربابٌة و استمرارٌتها و إٌصالها بالطرٌقة السلٌمة إلى
مواقع العمل بالتنسٌق مع رإساء األقسام المعنٌة.
 .6تقدٌم المقترحات المتعلقة باستخدام مصادر الطاقة البدٌلة و المتجددة و متابعة تنفٌذ المشارٌع
المتعلقة بها و استثمارها بالتعاون مع ربٌس الدابرة و األقسام المعنٌة.
 .7الكشؾ على المحركات المحروقة الواردة من األقسام وإعادة لفها وتجهٌزها بالكامل.
 .8صٌانة المكٌفات فً مبانً الشركة وصاالت التشؽٌل وضمان استمرار عملها.
 .9تؤمٌن اإلنارة البلزمة لكافة مبانً الشركة وخطوطها اإلنتاجٌة والطرقات وكل ما ٌلزم .
 .10كل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
سادسا ً :دابرة الصٌانة الوقابٌة :
تتولى الدابرة الكشؾ على كافة معدات و لٌات الخط اإلنتاجً وتؤمٌن حاجتها من الزٌوت والشحم
وصٌانة الفبلتر و المرسبات الكهربابٌة على الخطوط اإلنتاجٌة بؽٌة التخفٌؾ من تصاعد الؽبار فً
الهواء  ,وتضم األقسام التالٌة.
 .1قسم الزٌوت
 .2قسم الشحوم:
 .3قسم المرسبات الكهربابٌة والفبلتر.
تقوم الدابرة عبر أقسامها بالمهام التالٌة :
 .1االشراؾ على تؤمٌن مستلزمات اآلالت و أقسام الشركة من مادتً الزٌوت والشحم
بالتنسٌق مع قسم المستودعات
 .2إجراء دراسات علمٌة وفنٌة لنوعٌة الزٌوت والشحوم المستخدمة و اقتراح األفضل
 .3رفع تقارٌر شهرٌة عن كمٌات الزٌوت و الشحوم المستهلكة فً كافة أقسام الشركة
واقتراح الحلول المناسبة.
 .4صٌانة مبردات الزٌت والمرسبات الكهربابٌة والقماشٌة المنتشرة فً كافة أقسام الشركة.
 .5العمل على تؤمٌن مستلزمات الصٌانة الخاصة بالفبلتر
 .6كل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
سابعا ً :دابرة التحكم الكهربابً :
تتولى الدابرة تؤمٌن التؽذٌة الكهربابٌة لكافة محطات العمل من محطات التحوٌل الفرعٌة ومجموعتً
تولٌد الدٌزل االحتٌاطٌتٌن مع تؤمٌن استمرارٌة التؽذٌة الكهربابٌة لكافة الت و معدات الخط اإلنتاجً
والقٌام بكافة أعمال الصٌانة المتعلقة بها وتركٌب كافة أجهزة القٌاس والمراقبة والتحكم على الخط
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اإلنتاجً والكشؾ علٌها دورٌا ً وضبط انحرافاتها وتؤمٌن جاهزٌة المصاعد الكهربابٌة فً الشركة
لتؤمٌن السرعة فً العمل.
وتضم األقسام التالٌة :
 .1قسم كهرباء كلٌنكر طرطوس أول وٌضم القسم وحدتٌن
أ -وحدة الصٌانة الكهربابٌة لمطاحن المواد األولٌة .
ب -وحدة الصٌانة الكهربابٌة لؤلفران .
 .2قسم كهرباء كلٌنكر طرطوس ثانً وٌضم القسم وحدتٌن
أ  -وحدة الصٌانة الكهربابٌة لمطاحن المواد األولٌة .
ب -وحدة الصٌانة الكهربابٌة لؤلفران .
 .3قسم كهرباء مطاحن اإلسمنت
 .4وحدة صٌانة المصاعد الكهربابٌة
تقوم الدابرة عبر أقسامها بالمهام التالٌة :
 .1وضع برامج الصٌانات الوقابٌة والجزبٌة والعمرات كبلً فً قسمه.
 .2التدقٌق مع المستودعات على مدى توفر القطع التبدٌلٌة واألجهزة البدٌلة وعدد الصٌانات ومستوٌات
إعادة الطلب لهذه المواد .
 .3طلب القطع التبدٌلٌة البلزمة.
 .4المشاركة فً اعداد الدراسات الخاصة بتطوٌر دارات التحكم وتقدٌم االقتراحات المناسبة الستبدال
اٌجابً" على الحد
ا
وتعدٌل هذه األجهزة بما ٌتناسب وأهمٌة موقع تركٌبها وموثوقٌة عملها وبما ٌنعكس
من التوقفات الطاربة آلالت وتجهٌزات الخطوط اإلنتاجٌة.
 .5االشراؾ على تنفٌذ برامج الجوالت التفقدٌة والصٌانات الوقابٌة على منشآت تصفٌة الؽبار ( الفبلتر
القماشٌة – المرسبات الكهربابٌة ) وتقوٌم عمل هذه المنشآت للحد من التلوث والهدر واعداد المقترحات
الخاصة بتطوٌر عمل هذه التجهٌزات ورفع جاهزٌتها الفنٌة ومردودها.
 .6وضع برامج الصٌانات الكهربابٌة بالتنسٌق مع األقسام المعنٌة.
 .7كل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
ثامنا ً :دابرة المحطات المركزٌة :
وتتولى الدابرة موزعة على أقسامها المهام التالٌة:
تؤمٌن مستلزمات اإلنتاج من فٌول وبخار ومٌاه شرب ومٌاه معالجة وهواء مضؽوط ضمن مواصفات
ثابتة ومحددة بالوثابق الفنٌة لكافة أقسام الشركة  ,والمحافظة على برودة المٌاه ونظافتها ,واالشراؾ
على أعمال الصٌانة الٌومٌة لضمان سٌر العملٌة اإلنتاجٌة  ,وكل ما تكلؾ بها من أعمال وفق القوانٌن
واألنظمة  ,وتضم األقسام التالٌة:
- 1قسم البخار و الفٌول.
- 2قسم الضواؼط المركزٌة.
- 3قسم معالجة المٌاه.
- 4قسم الكهرباء
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تاسعا ً :دابرة أكٌاس الورق:
تتولى الدابرة إنتاج أكٌاس الورق البلزمة لتعببة اإلسمنت.
وٌتولى ربٌس الدابرة االشراؾ والمتابعة لكافة أعمال األقسام التابعة له تضم األقسام التالٌة:
 .1قسم اإلنتاج
 .2قسم الكهرباء
 .3قسم المٌكانٌك.
تقوم الدابرة عبر أقسامها بالمهام التالٌة :
 .1االشراؾ على تشؽٌل كافة معدات و الت القسم
 .2وضع الخطط إلجراء برامج الصٌانات الدورٌة و الطاربة
 .3حفظ األكٌاس المنتجة فً مستودعات خاصة لذلك.
 .4طلب القطع التبدٌلة و متابعة ما ٌمكن تصنٌعه منها و كافة مستلزمات الصٌانة بالتعاون
مع األقسام المعنٌة .
 .5متابعة تؤمٌن مستلزمات إنتاج الورق بالتعاون مع قسم المستودعات.
 .6كل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
عاشراً  :قسم اآللٌات :
ٌتولى القسم صٌانة كافة لٌات الشركة داخلٌا ً و خارجٌا ً واستثمارها وفق اإلمكانٌات المتاحة وعلى وجه
الخصوص :
 .1االشراؾ على استثمار وحركة اآللٌات الهندسٌة وفق تعلٌمات الشركة الصانعة وإجراء كافة أعمال
الصٌانة واإلصبلح لها بما ٌحقق جاهزٌة عالٌة لهذه اآللٌات وفتح البطاقات والسجبلت الخاصة بذلك.
 .2اعداد القوابم الخاصة بالقطع التبدٌلٌة البلزمة لآللٌات الخفٌفة والثقٌلة بما ٌكفً لمدة سنتٌن بالتعاون
مع قسم المستودعات.
 .3مراقبة القطع التبدٌلٌة واالستفادة من القطع المستعملة وإعادة إحٌابها واإلقبلل من الهدر فً المواد
والقطع التبدٌلٌة.
 .4تنظٌم حركة اآللٌات الهندسٌة بما ٌضمن التشؽٌل األمثل لها على كافة الخطوط االنتاجٌة ومراقبة
إنتاجٌتها بالتعاون مع مستخدمً اآللٌات.
 .5صٌانة اآللٌات والسٌارات العابدة للشركة صٌانة عامة ودورٌة.
 .6إصبلح كافة اآللٌات والسٌارات واألجهزة إصبلح كهربابً ومٌكانٌكً.
 .7االشراؾ المباشر على عملٌة اإلصبلح وإعطاء التعلٌمات البلزمة للتشؽٌل والروداج.
 .8إعطاء التعلٌمات المتعلقة بالقٌادة واألمان بالنسبة للسابق.
 .9العمل على تؤمٌن القطع التبدٌلٌة البلزمة إلصبلح وصٌانة اآللٌات وكذلك مستلزمات الصٌانة من
(زٌوت – شحوم – عدد ) ..بمختلؾ أنواعها ومواصفاتها من مختلؾ المصادر الممكنة وخاصة السوق
المحلٌة وذلك بالتعاون مع قسم المستودعات.
وٌتؤلؾ من ثبلث وحدات :
 .1وحدة الصٌانة واإلصبلح
 .2وحدة الورش المساعدة.
 .3وحدة استثمار اآللٌات
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الحادي عشر  :قسم األمن الصناعً :
ٌتولى الحفاظ على سبلمة العامل ومعدات الشركة,
ٌتؤلؾ من وحدتٌن :
 .1وحدة األمن الصناعً واإلطفاء
 .2وحدة الصحة والسبلمة المهنٌة.
وتقوم وحدة األمن الصناعً واإلطفاء وعلى وجه الخصوص:
 .1إخماد الحرابق التً تتعرض لها المنشؤة بالوسابل المتوفرة لدٌها وإعبلم الجهات المعنٌة فً
المحافظة فً حال تعثر السٌطرة على الحرابق.
 .2مكافحة أسباب الحرابق التً ٌمكن أن تتعرض لها المنشؤة.
 .3متابعة جاهزٌة شبكة إطفاء الحرٌق الموزعة على كافة أقسام الشركة.
 .4متابعة جاهزٌة المضخات وأجهزة اإلطفاء الموزعة فً أقسام الشركة.
 .5متابعة الصٌانات الدورٌة لمعدات اإلطفاء.
 .6معالجة الفٌضانات والسٌول التً تتعرض لها الشركة فً جمٌع أقسامها.
 .7تدرٌب بعض العاملٌن على أعمال الدفاع المدنً ( إسعاؾ -إنقاذ -إطفاء).
 .8كل ما تكؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
وتقوم وحدة الصحة والسبلمة المهنٌة بالمهام التالٌة :
 .1توفٌر أجهزة الوقاٌة الفردٌة للعاملٌن كل فً مجال عمله.
 .2التؤكد من تؤمٌن جو العمل المناسب للعاملٌن ومدى مطابقته للمعدالت الصحٌة ( ضجٌج
ؼبار -حرارة ).
 .3التؤكد من تقٌد العاملٌن بتعلٌمات التشؽٌل والصٌانة.
 .4التؤكد من إجراء الفحوصات الطبٌة الدورٌة للعاملٌن ورفع أسماء المتخلفٌن.
 .5رصد األمراض المهنٌة التً تسري بٌن العمال ورفع جداول بذلك.
 .6حصر إصابات العمل وأسبابها ورفع المقترحات البلزمة.
 .7حصر عدد العاملٌن المبعدٌن عن العمل بسبب أمراض مهنٌة لنقلهم إلى عمل مبلبم وفق تقرٌر
اللجان الطبٌة المختصة.
 .8توفٌر مستلزمات اإلسعافات األولٌة للعاملٌن.
 .9مراقبة توفٌر اإلضاءة الكافٌة فً أماكن العمل
 .10التؤكد من سبلمة مٌاه الشرب.
 .11كل ما تكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .

–

الثانً عشر  :قسم الصٌانة المٌكانٌكٌة المركزٌة ( المشؽل ):
ٌقوم قسم المشؽل بكافة أعمال الصٌانة المركزٌة للمعدات واآلالت الموردة له من األقسام اإلنتاجٌة و
كافة أعمال اللحام الدقٌقة للمعدات وتصنٌع القطع التبدٌلٌة حسب اإلمكانات المتاحة وٌقسم إلى الوحدات
التالٌة :
 .1وحدة الحدادة واللحام.
 .2وحدة الرسم الهندسً والتصنٌع .
 .3وحدة الصٌانة الفنٌة.
 .4ورشة النجارة والدهان.
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وٌقوم القسم بالتعاون مع رإساء الوحدات بالمهام التالٌة :
 .1وضع برامج الصٌانة والتصنٌع بالتعاون مع المدٌر الفنً ورإساء األقسام المعنٌٌن ورإساء وحدات
الصٌانة واإلصبلح على خطوط اإلنتاج.
 .2تنفٌذ البرامج الموضوعة ألعمال الصٌانة وتصنٌع القطع التبدٌلٌة بالجودة الفنٌة المطلوبة.
 .3االشراؾ على دقة المخططات الموضوعة لتصنٌع القطع التبدٌلٌة ومتابعة تنفٌذها داخل المشؽل
المٌكانٌكً أو فً السوق المحلٌة بما ٌضمن االستؽناء عن استٌراد هذه القطع من السوق الخارجٌة.
 .4تنظٌم البطاقات الخاصة بعمل الت المشؽل المٌكانٌكً وفتح سجبلت بؤعمال تصنٌع القطع التبدٌلٌة
المصنعة داخل المشؽل أو السوق المحلٌة.
 .5طلب المواد األولٌة البلزمة لتصنٌع القطع التبدٌلٌة وتؤمٌن ما ٌمكن منها من السوق المحلٌة وكذلك
مستلزمات الصٌانة واإلصبلح ومراقبة المخزون بالتعاون مع المستودعات
 .6كل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
الثالث عشر  :قسم االلكترونٌات واألجهزة الدقٌقة :
مهمته تركٌب و صٌانة كافة األجهزة االلكترونٌة و أجهزة التحكم والمراقبة المركبة على الخطوط
اإلنتاجٌة وٌقسم القسم إلى الوحدات التالٌة :
 .1وحدة األجهزة الدقٌقة
 .2وحدة االلكترونٌات
ٌقوم القسم بالتعاون مع رإساء الوحدات بالمهام التالٌة :
الصٌان الداخلٌة ( قواطع كهربابٌة – أجهزة دقٌقة – تدقٌق صحة أعمال
ة
 .1االشراؾ على عمل ورش
اإلحٌاء واإلصبلح المنفذة من قبل هذه الورش ).
 .2طلب القطع التبدٌلٌة البلزمة.
 .3المشاركة فً اعداد الدراسات الخاصة بتطوٌر أجهزة القٌاس والمراقبة ودارات التحكم وتقدٌم
االقتراحات المناسبة الستبدال وتعدٌل هذه األجهزة بما ٌتناسب وأهمٌة موقع تركٌبها وموثوقٌة عملها
اٌجابً" على الحد من التوقفات الطاربة آلالت وتجهٌزات الخطوط اإلنتاجٌة.
ا
وبما ٌنعكس
 .4وضع تعلٌمات المعاٌرة ألجهزة القٌاس والمراقبة والقواطع والحماٌات وتدقٌق تنفٌذها من قبل
الورش الداخلٌة وورش الصٌانة.
 .5متابعة المهام الٌومٌة االلكترونٌة على الخط اإلنتاجً.
 .6وضع برامج الصٌانات االلكترونٌة بالتنسٌق مع األقسام المعنٌة.
 .7كل ما ٌكلؾ به من أعمال وفق القوانٌن واألنظمة .
الرابع عشر  :قسم األقشطة والروافع :
االشراؾ على تنفٌذ أعمال الصٌانة واإلصبلح لؤلقشطة الناقلة للمواد الداخلة فً العملٌة اإلنتاجٌة
بمختلؾ مراحلها واستبدالها عند اللزوم والقٌام بكافة الدراسات المتعلقة بنوعٌة وجودة الشواحط والمادة
البلصقة  ,كما ٌقوم القسم بمتابعة عمل الروافع الكهربابٌة المركبة على الخطوط اإلنتاجٌة بؽٌة الحفاظ
على جاهزٌتها وتضم وحدتٌن
 - 1وحدة األقشطة
 - 2وحدة الروافع
الخامس عشر  :دٌوان المدٌرٌة  :مهمته استبلم البرٌد الوارد إلى المدٌرٌة وتسجٌله وعرضه
على المدٌر  ,وتسجٌل البرٌد الصادر من المدٌرٌة إلى الجهات االدارٌة األخرى  ,وحفظ
الوثابق الخاصة بالمدٌرٌة للعودة إلٌها عند اللزوم .
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 – 9المكاتب التابعة للمدٌر العام
أ .مكتب المدٌر العام وأمانة السر وٌقوم بالمهام التالٌة:
 .1متابعة تنفٌذ القرارات وتوجٌهات المدٌر العام الصادرة إلى الدوابر واألقسام.
 .2االهتمام والتنسٌق للعبلقات العامة المتعلقة بالمدٌر العام.
 .3متابعة شإون العمال واإلنتاج وإعبلم المدٌر العام بالنتابج.
 .4اعداد أرشٌؾ بوثابق المدٌر العام وحفظ المراسبلت األساسٌة.
 .5مسك سجل خاص بالمراسبلت السرٌة.
 .6استبلم مراسبلت المدٌر العام وعرضها علٌه فً الوقت المناسب.
 .7تنظٌم إجراءات عقد جلسات المجلس اإلنتاجً.
 .8اعداد البٌانات الصحفٌة ومتابعة ما ٌنشر فً الصحؾ والمجبلت واعداد الرد علٌها بالتعاون مع
المدٌرٌات ذات العبلقة.
 .9تحضٌر كافة البٌانات والمعلومات والدراسات والوثابق المطلوبة فً حال سفر المدٌر العام.
 .10اعداد التهانً الرسمٌة واإلجابة على الدعوات الموجهة للمدٌر العام.
 .11تؤمٌن ترجمة كافة المراسبلت التً ترد إلى الشركة باللؽة األجنبٌة وإحالتها إلى المدٌر العام
باإلضافة إلى ترجمة ما ٌدور فً االجتماعات التً تعقد مع الوفود األجنبٌة.
 .12المهام التً ٌكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
مهام أمانة السر  -مكتب المدٌر العام: -
- 1تهٌبة البرٌد الوارد من المدٌرٌات الفرعٌة لعرضه على المدٌر العام وإحالته إلى تلك
المدٌرات بعد توقٌعه.
 /24ساعة على األقل من
- 2توجٌه الدعوات الخطٌة إلى أعضاء اللجنة االدارٌة قبل /
الموعد المقرر لبلجتماع.
- 3تهٌبة المذكرات ووثابق المواضٌع المراد عرضها على اللجنة االدارٌة.
- 4تنظٌم محاضر جلسات اللجنة االدارٌة بعد توقٌعها من الربٌس واألعضاء.
- 5تسجٌل محاضر جلسات اللجنة االدارٌة فً سجل خاص .
- 6تنظٌم فهرس سنوي بقرارات وتوصٌات وتوجٌهات اللجنة االدارٌة.
- 7توزٌع محاضر جلسات اللجنة االدارٌة على الجهات ذات العبلقة.
- 8استقبال وتنظٌم المراجعون للمدٌر العام.
- 9المهام التً ٌكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة.
ب -مكتب المتابعة الفنٌة واإلنتاجٌة ومهمته :
- 1متابعة الدراسات والقرارات والمذكرات وكافة المهام التً ٌراها المدٌر العام.
- 2دراسة التقارٌر الفنٌة الٌومٌة واألسبوعٌة والشهرٌة وتقدٌم االقتراحات للمدٌر العام.
- 3متابعة قرارات المجلس اإلنتاجً بالتنسٌق والتعاون مع ربٌس مكتب النقابة.
- 4تدقٌق تقارٌر ضبط الجودة ودراسة تقارٌر اإلنتاج الٌومٌة واألسبوعٌة والشهرٌة وتقدٌم االقتراحات
البلزمة للمدٌر العام.
- 5متابعة تنفٌذ ما ٌصدر عن االجتماعات الفرعٌة التً ٌعقدها المدٌر العام مع رإساء الدوابر و
األقسام.
- 6المهام التً ٌكلؾ بها وفق القوانٌن واألنظمة .
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جـ  -مكتب الجاهزٌة :
ٌتولى المكتب القٌام بالمهام المتعلقة بالجاهزٌة وعلى وجه الخصوص:
- 1تحضٌر مقر مكتب الجاهزٌة بكافة األدوات المطلوبة وفق التعلٌمات التً تصدر عن
الجهات المعنٌة.
- 2تنظٌم البحة بؤسماء العاملٌن لدى الشركة تضم مفصل هوٌة كل عامل ومكان إقامتهم وأرقام
هواتفهم والبحة أخرى لسٌارات نقل العاملٌن ومعرفة خطوط السٌر و تؤمٌن مبٌت سٌارات نقل
العاملٌن الحكومٌة أما فً الشركة أو مر ب الدولة القرٌبة من أماكن خطوط السٌر.
- 3العمل على جاهزٌة المقرات التعبوٌة الربٌسٌة و التبادلٌة و االتصاالت فً المقرات
الداخلٌة و الخارجٌة و المبلجا وٌفضل أن تكون قرٌبة من مكان مقر الشركة والحراسة و
الدفاع عن مقر الشركة.
- 4تدقٌق حساب التحرك الى المقرات التبادلٌة و االحتٌاطٌة ( الزمن البلزم للتحرك ) وتفقد أجهزة
الوقاٌة الفردٌة وتدقٌق الواجبات الوظٌفٌة فً المقرات.
- 5اعداد خطة الجاهزٌة السنوٌة وكافة الخطط الملحقة بها و تدقٌق الدخول والخروج الى
الشركة.
- 6جاهزٌة فرق اإلطفاء واألخبلء و اإلسعاؾ و اإلنقاذ وتفقد جاهزٌة أجهزة اإلطفاء.
- 7وضع البحة بؤسماء العمال المناوبٌن فً مقر العملٌات وتسمٌة عناصر كفوءة للعمل فً
المقر العملٌاتً
- 8تفقد االحتٌاط االستراتٌجً .
- 9الجاهزٌة الدابمة لبلتصال بالمقر التعبوي فً الوزارة والمإسسة واالتصال بها بشكل دوري
والتواصل مع المقر التعبوي فً اإلدارة.
- 10تفقد ما هو معبؤ لصالح القوات المسلحة.
 - 11شعبة التنمٌة االدارٌة
الؽاٌة  :دراسة واقع الشركة وتشخٌصه لوضع الخطط والبرامج التطوٌرٌة المتعلقة بالبنى التنظٌمٌة
وتوصٌؾ المهام واألعمال وتخطٌط الموارد البشرٌة واستخدامها وتدرٌبها وتحفٌزها ورفع مستوٌات
األداء وزٌادة اإلنتاجٌة عبر استخدام تقانة المعلومات واألسالٌب الحدٌثة فً اإلدارة ونشر المعارؾ
والخبرات االدارٌة.
األهداؾ :
- 1تخطٌط وتوجٌه وتشخٌص وتقٌٌم وتطوٌر األداء اإلداري فً الجهة العامة من خبلل تطبٌق مفهوم
منظومة أداء اإلدارة.
- 2تبسٌط وتعمٌم التشرٌعات االدارٌة فٌما ٌتعلق بالعاملٌن من مختلؾ المستوٌات االدارٌة.
- 3دراسة االحتٌاجات المتعددة للشركة والعمل على توفٌرها لتحقٌق عملٌة التطوٌر اإلداري.
- 4المشاركة فً اعداد خطط التنمٌة االدارٌة للشركة بالتعاون مع دابرة التنمٌة االدارٌة فً المإسسة .
- 5المشاركة فً تنفٌذ إدارة فعالة للموارد البشرٌة فً الشركة كالتخطٌط والتؤهٌل للموارد البشرٌة.
- 6توفٌر المراجع والدراسات التخصصٌة وعقد الدورات وورشات العمل والمحاضرات المتنوعة.
- 7المساهمة فً تبسٌط وتطبٌق منهج التخطٌط العلمً فً اتخاذ القرارات االدارٌة.
- 8العمل على تحسٌن أسالٌب التواصل ونظم نقل ومعالجة ونشر المعلومات فً الشركة.
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- 9تؤهٌل ورفع مستوى الكوادر البشرٌة فً الشركة لمواجهة األعمال و المهام الجدٌدة
وتعمٌق معارفهم.
المهام :
تتولى الشعبة القٌام بالمهام المتعلقة بالتنمٌة االدارٌة وعلى وجه الخصوص :
- 1العمل على وضع إطار تحلٌلً للواقع اإلداري وإطار تنفٌذي آللٌات النهوض بهذا الواقع بالتنسٌق
والمتابعة مع دابرة التنمٌة االدارٌة فً المإسسة .
- 2اقتراح ومتابعة تنفٌذ البرامج القصٌرة األمد والطوٌلة األمد للتطوٌر اإلداري فً الشركة بها
بالتنسٌق والمتابعة مع دابرة التنمٌة االدارٌة فً المإسسة .
- 3تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة واعداد نظام اإلدارة وتحسٌن األداء واإلنتاجٌة.
- 4تطوٌر واستخدام تقانات المعلومات وتبسٌط اإلجراءات من خبلل تفعٌل مشروع الحكومة
االلكترونٌة.
- 5اقتراح تحدٌث تشرٌعات العمل والعاملٌن لتتواكب مع طموحات و فاق المرحلة المعاصرة.
- 6اعداد الدراسات والبحوث التخصصٌة وتسهٌل أعمال الدارسٌن والتعاون مع الجهات العلمٌة
والبحثٌة المختلفة لتطوٌر لٌات البحوث االدارٌة لصالح الشركة.
- 7نشر المعرفة االدارٌة ورفع مستوى الوعً بالتنمٌة االدارٌة.
- 8اختٌار مشروع رابد للتنمٌة االدارٌة فً الشركة.
- 9تدرٌب و تؤهٌل العاملٌن فً الشركة وتعمٌق مإهبلتهم فً مختلؾ مجاالت اختصاصاتهم.
- 10وضع برامج تدرٌب العاملٌن فً الشركة واعدادهم مهنٌا ً بالتعاون والتنسٌق مع كافة الجهات
فً الشركة.
( الباب الرابع )
التنظٌم النقابً فً الشركة
المادة  - 11طبقا ً ألحكام المادة (  )144من القانونٌ ,خضع العاملون فً الشركة إلى أحكام قانون
التنظٌم النقابً الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقم /84 /لعام  1968وتعدٌبلته والمرسوم
التشرٌعً رقم ( )140لعام  1968وتعدٌبلته ,وٌمارس التنظٌم النقابً المهام المنصوص
علٌها فً القوانٌن واألنظمة النافذة.
( الباب الخامس)
شروط وأصول وإجراءات التعٌٌن وإسناد الوظابؾ
الفصل األول
الشهادات والمإهبلت المطلوبة للتعٌٌن
المادة 12ــ تقسم الوظابؾ فً الشركة إلى الفبات المحددة فً الجداول الملحقة بالقانون وٌطبق شروط
التعٌٌن الواردة فً المادة  /5/من القانون.
الفصل الثانً
جداول األجور وبدء التعٌٌن
المادة 13ــ ٌحدد الحد األدنى ألجر كل فبة من العاملٌن المشار إلٌها فً المادة السابقة فٌها وفق
الجداول الملحقة بالقانون والتعدٌبلت الطاربة علٌها أصوالً.
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الفصل الثالث
الشروط العامة والخاصة للتعٌٌن وإسناد الوظابؾ
المادة 14ــ تحدد الشروط العامة للتعٌٌن وفقا" لما نصت علٌه المادة  /7/من القانون.
المادة 15ــ ٌشترط فٌمن ٌسند إلٌه إحدى الوظابؾ فً الشركة أن تتوفر فٌه شروط شؽلها من حٌث
الشهادة المطلوبة بالنسبة لؤلعمال االدارٌة والشهادة والخبرة فً األعمال الفنٌة
واالنتاجٌة وكما هو محدد فً بطاقة الوصؾ الوظٌفً.
الفصل الرابع
إجراءات وأصول التعٌٌن
المادة 16ــ مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون  ,فٌما ٌتعلق بإجراءات
وأصول التعٌٌن  ,على الشركة أن تتخذ اإلجراءات المطلوبة للتعٌٌن فً الوقت المناسب ,
وضمن أحكام خطتها السنوٌة  ,وخطة الٌد العاملة  ,وبرامج العمل  ,ومبلكها.
الفصل الخامس
التعٌٌن االستثنابً
المادة ٌ - 17جوز بمرسوم التعٌٌن دون التقٌد باألحكام المنصوص علٌها فً الباب الثالث من القانون:
 .1بإحدى وظابؾ الفبة األولى لحملة الشهادة الجامعٌة.
 .2بؤٌة وظٌفة من وظابؾ الفبات الخمس بالنسبة للفنانٌن والرٌاضٌٌن والقادة النقابٌٌن.
الفصل السادس
التمرٌن
المادة  - 18تراعى أحكام المادة ( )17من القانون الخاصة بالتمرٌن.
( الباب السادس)
قواعد وأسس نظام التدرٌب والتؤهٌل
المادة 19ــ تقوم الشركة بتدرٌب وتؤهٌل العاملٌن لدٌها وتعمٌق مإهبلتهم فً مختلؾ مجاالت
اختصاصهم كما تقوم بوضع برامج تدرٌب العاملٌن فً الشركة واعدادهم مهنٌا ً وتنسٌق
هذه البرامج واالشراؾ على تنفٌذها من قبل شعبة التنمٌة فً الشركة.
المادة 20ــ تهدؾ برامج التدرٌب والتؤهٌل المستمر فً الشركة إلى:
- 1اعداد العاملٌن علمٌا ً وفنٌا ً وعملٌا ً وتخصصٌا ً بما ٌحقق مهارا ت مناسبة تساعدهم على
ممارسة أعمال وظابفهم واالرتقاء بمستوى األداء لدٌهم تحقٌقا" ألهداؾ الشركة.
- 2زٌادة واستكمال المعلومات والمعرفة فً مجال مهام وأهداؾ الشركة .
- 3تطوٌر المهارات الفردٌة والجماعٌة باالستفادة من التقنٌات الحدٌثة.
- 4تكوٌن أطر( كوادر) بشرٌة جٌدة وكفوءة لمواجهة المهام واألعباء الجدٌدة فً الشركة ,
وإكساب العاملٌن معارؾ ومهارات جدٌدة تتبلءم وتلك المهام واألعباء.
- 5سد الفجوة فً األداء بحٌث تسهم مخرجات التدرٌب فً تحقٌق األداء المستهدؾ للعامل
والوحدة التنظٌمٌة.
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المادة 21ــ

أٌ .كون التدرٌب والتؤهٌل فردٌا أو جماعٌا ً حسب الحال والهدؾ المتوخى منه.
بٌ .جب أن تكون عملٌة التدرٌب والتؤهٌل مستمرة فً ضوء احتٌاجات الشركة والتطور
العلمً  ,والتقنً  ,واإلداري  ,واالجتماعً.

المادة 22ــ تشمل برامج التدرٌب والتؤهٌل جمٌع المستوٌات وتتوزع هذه البرامج على:
 .1مستوى اإلدارة العلٌا :بقصد تحدٌث وتجدٌد المعلومات والمعرفة وإٌجاد فهم مشترك
للعمل اإلداري ومهام اإلدارة العلٌا.
 .2مستوى اإلدارة الوسطى :بقصد زٌادة معرفتهم  ,ومساعدتهم على االستفادة من هذه
المعرفة  ,وتوظٌفها فً مجال المبادئ والموضوعات األساسٌة المتعلقة بواجبات
ومسإولٌات وظابفهم وزٌادة فعالٌتهم فً االتصال ونقل المعرفة إلى اآلخرٌن.
 .3مستوى القاعدة :وٌخضعون لبرامج تدرٌبٌة وتؤهٌلٌة مناسبة فً مجال أعمالهم
لتمكٌنهم من أدابها بكفاءة أعلى.
المادة 23ــ توضع برامج التدرٌب والتؤهٌل على أساس تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة واستقراء نتابج
تنفٌذ البرامج  ,وتقوٌمها  ,من خبلل عمل المتدربٌن فً وظابفهم وبالتعاون والتنسٌق مع
الجهات المعنٌة.
المادة 24ــ تلتزم الشركة بوضع خطة سنوٌة لبرامج التدرٌب والتؤهٌل واالطبلع  ,تتضمن
بشكل خاص:
 .1نوع ومستوى هذه البرامج.
 .2تحدٌد المتدربٌن.
 .3موضوعات الدورة التدرٌبٌة – مدتها – زمانها – مكانها ...الخ
المادة 25ــ تجري الدورات التدرٌبٌة والتؤهٌلٌة و االطبلعٌة على المستوى المركزي أو المحلً
(حسب الحال) والهدؾ من الدورة.
المادة  26ــ على إدارة الشركة أن تإمن االستفادة المثلى من المتدربٌن فً انجاز أعمالها ,وذلك بؤن
ٌعمل المتدرب فً نفس األعمال التً تدرب فً إطارها.
المادة  27ــ تقوم مدٌرٌة التخطٌط واإلحصاء والتعاون الدولً بالتنسٌق مع شعبة التنمٌة االدارٌة
بمتابعة ومراقبة برامج التدرٌب والتؤهٌل واالطبلع على البرامج المتعلقة بها وتتولى
بوجه خاص:
 .1اعداد الدراسات البلزمة فً كل ما ٌتعلق بالدورات التدرٌبٌة والتؤهٌلٌة واالطبلعٌة
وبرامج واحتٌاجات الشركة.
 .2إشراؾ شعبة التنمٌة االدارٌة على المركز التدرٌبً والتؤهٌلً فً الشركة فً حال
وجوده .
 .3االعداد للدورات العلمٌة والفنٌة واالدارٌة ذات العبلقة بمهام وأهداؾ الشركة.
 .4تنسٌق برامج وأعمال التدرٌب والتؤهٌل واالطبلع مع اإلدارات المتخصصة بالشركة
والجهات األخرى المعنٌة.
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المادة  28ـ ٌستفٌد العاملون فً الشركة من العبلوات المنصوص علٌها فً المواد (
 )21من القانون وفق الشروط والحدود الواردة فً المادة ( )22منه.

-20-19

( الباب السابع)
تقوٌم أداء العاملٌن وترفٌعهم
المادة  29ــ تقوم الشركة بتقوٌم أداء العاملٌن وترفٌعهم وفقا ً ألحكام المرسوم المنصوص علٌه فً
المادة ( )23من الباب الخامس من القانون ووفق أحكام المواد ( ) 27- 26 -25 -24
من القانون  ,كما ٌتم منح عبلوة الترفٌع االستثنابٌة وفق أحكام المادة (  )29منه  ,مع
األخذ بعٌن االعتبار نتابج الدورات التدرٌبٌة وكل ما ٌصدر من قوانٌن وأنظمة الحقة.
( الباب الثامن)
أوضاع العاملٌن
الفصل األول
النقل
المادة 30ــ تراعً الشركة فً نقل العاملٌن لدٌها أحكام الفصل األول من الباب السابع من القانون
مع األخذ بعٌن االعتبار المصلحة العامة ومصلحة العمل فً الشركة.
الفصل الثانً
الندب
المادة 31ــ ٌجوز بناء على مقتضٌات المصلحة العامة ندب العامل المإصل من وإلى الشركة وفقا ً
لؤلصول الواردة فً الفصل الثانً من الباب السابع من القانون.
الفصل الثالث
اإلعارة
المادة 32ــ مع مراعاة األحكام القانونٌة الخاصة بوضع العاملٌن فً الجهات العامة تحت تصرؾ
الحرس القومً وبتفرؼهم لدى المنظمات الشعبٌة والنقابات المهنٌة ٌ ,جوز إعارة
العامل المإصل وفقا ً ألحكام الفصل الثالث من الباب السابع من القانون.
( الباب التاسع )
شروط العمل
الفصل األول
أوقات العمل والعطل األسبوعٌة واألعٌاد
المادة 33ــ
أ .تحدد ساعات العمل الٌومٌة وفقا" لؤلصول واألحكام المنصوص علٌها فً الفصل األول من
الباب الثامن من القانون ووفقا ً للصكوك التنفٌذٌة الصادرة بهذا الشؤن .
بٌ .حق لجمٌع العاملٌن راحة أسبوعٌة مؤجورة وفقا" للمادة ( )43من القانون والقرارات الصادرة
بهذا الخصوص .
جٌ .ستفٌد العاملون من العطلة بؤجر كامل فً أٌام األعٌاد الرسمٌة المحددة وفقا" لؤلصول
المنصوص علٌها فً القانون.
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الفصل الثانً
اإلجازات
المادة 34ــ
أ .تمنح الشركة العاملٌن لدٌها اإلجازات االدارٌة السنوٌة  ,واإلجازات الصحٌة  ,وإجازة
األمومة  ,واإلجازات االضطرارٌة  ,وإجازة الحج  ,واإلجازات الخاصة ببل أجر  ,وفقا"
ألحكام الفصل الثانً من الباب الثامن من القانون  ,والصكوك التنظٌمٌة الصادرة بناء على
أحكامه.
ب .تنظم الشركة فً مطلع كل عام جدٌد جدوال" لمنح اإلجازات إلى العاملٌن وفقا" لؤلحكام
الواردة فً القانون  ,مع مراعاة طبٌعة العمل فً الشركة .
الفصل الثالث
الصحة و السبلمة المهنٌة واألمن الصناعً وحماٌة بٌبة العمل
المادة 35ـ تلتزم الشركة عن طرٌق الدوابر واألقسام المختصة بما ٌلً:
 .1اتخاذ االحتٌاطات البلزمة لحماٌة العاملٌن من أخطار العمل واألضرار الصحٌة
وأخطار اآلالت والمعدات والمواد والؽازات واإلشعاعات وتلوث البٌبة.
 .2تدرٌب العاملٌن على طرٌقة العمل وإحاطتهم علما ً بمخاطر المهنة واآللة أو مكان العمل
وتعرٌفه بوسابل الوقاٌة الواجب اتخاذها.
 .3تؤمٌن وسابل ومواد وعدد وألبسة الوقاٌة البلزمة  ,وال ٌجوز أن ٌقتطع من أجور العمال
مبلػ لقاء تؤمٌن ذلك.
 .4اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمنع تلوث البٌبة بؤي نوع من أنواع التلوث.
 .5إجراء الكشؾ الدابم والدور ي لفحص اآلالت واألدوات والمواد واألجهزة واألبنٌة للتؤكد
من سبلمتها من أنها تإدي عملها بطرٌقة أمٌنة ومطابقة لشروط الوقاٌة واألمن الصناعً
وسبلمة العامل والبٌبة .
 .6توفٌر شروط اإلضاءة والتهوٌة ومنع انتشار األبخرة والؽازات و اإلشعاعات.
 .7تؤمٌن الحمامات والمؽاس ل ومواد التطهٌر والنظافة المبلبمة للعاملً ن اللذٌن تتطلب
طبٌعة عملهم ذلك .
 .8تهٌبة المكان الخاص باإلسعافات الطبٌة األولٌة وتزوٌدها بالمواد الطبٌة واإلسعافات
واألدوات واألجهزة البلزمة والممرضٌن واألطباء حسب الحاجة.
 .9تؤمٌن ممرض فً موقع العمل حسب القوانٌن واألنظمة النافذة.
أ -إجراء الفحص الطبً الدوري سنوٌا ً للعاملٌن الذٌن ٌعملون فً المهن الشاقة
.10
والخطرة والذٌن ٌعملون فً وظابؾ ٌتعرضون فٌها لئلصابات واألمراض المهنٌة .
بٌ -جرى الفحص الطبً الدوري تحت مسإولٌة طبٌب  ,وال ٌجوز تحمٌل
العامل أي نفقة أو أجور للمعاٌنة أو المعالجة.
جـ -تدون نتابج الفحوص الطبٌة الدورٌة فً استمارات خاصة بالعاملٌن,
وتإمن سرٌة المعلومات المدونة فً هذه االستمارات وال ٌجوز االطبلع
علٌها إال من قبل الطبٌب المسإول  ,والمسإول المعنً فً الشركة,
والهٌبات المختصة فً مإسسة التؤمٌنات االجتماعٌة.
 .11تلتزم الشركة بالقرارات والتعلٌمات الخاصة بالوقاٌة والصحة والسبلمة المهنٌة  ,التً
تصدرها وزارة الشإون االجتماعٌة والعمل  ,والمإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة.
 .12تؤمٌن مٌاه الشرب النظٌفة واالحتفاظ بها  ,فً األمكنة البعٌدة بؤوعٌة خاصة محكمة
اإلؼبلق منعا ً للتلوث.
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المادة  -36تلتزم الشركة عن طرٌق تكلٌؾ قسم األمن الصناعً والسبلمة المهنٌة واالطفاء وقسم
البٌبة القٌام بالمهام الواردة فً المادة ( )35من هذا النظام.
المادة  -37تشكل لجنة للصحة والسبلمة المهنٌة واألمن الصناعً وبٌبة العمل فً الشركة من:
ربٌسا ً
مدٌر العمل والشإون االدارٌة والقانونٌة
عضواً
ربٌس قسم األمن الصناعً
عضواً
ربٌس دابرة شإون العاملٌن
عضواً
ربٌس دابرة الرقابة الداخلٌة
عضواً
ربٌس شعبة التؤمٌنات االجتماعٌة وإصابات العمل
عضواً
ربٌس قسم البٌبة
عضواً
ممثل التنظٌم النقابً
عضواً
ممرض
مهمتها مراقبة حسن تنفٌذ األمور المتعلقة بشإون الصحة والسبلمة المهنٌة واألمن
الصناعً وبٌبة العمل ووضع المقترحات البلزمة بالتعاون مع الجهات المعنٌة.
المادة  - 38تلتزم الشركة بتمكٌن الجهات ذات العبلقة بالتفتٌش  ,وعدم ممانعتها بإجراء الدراسة
والقٌاسات  ,والمقارنة للمحافظة على شروط العمل الموضوعٌة.
(الباب العاشر )
الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكًة والحقوق
الفصل األول
الواجبات والمحظورات
المادة  - 39مع االحتفاظ بقانون العقوبات االقتصادٌةٌ :جب على العامل مراعاة أحكام القوانٌن
والمراسٌم والقرارات والتعلٌمات النافذة فً الشركة واألحكام المتعلقة بالواجبات
والمحظورات والعقوبات المسلكٌة المنصوص علٌها وخصوصا ً المادة  65-64-63من
الباب التاسع من القانون
الفصل الثانً
العقوبات المسلكٌة
المادة  - 40تطبق الشركة فً معرض فرضها للعقوبات المسلكٌة بحق العاملٌن لدٌها أحكام الفصل
الثانً من الباب التاسع من القانون والصكوك التنفٌذٌة الصادرة بموجبه.
الفصل الثالث
حقوق العاملٌن
المادة 41ــ ٌستفٌد العاملون من الحقوق المنصوص علٌها فً القانون والقوانٌن واألنظمة النافذة وال
سٌما حقوق الترفٌع والتعوٌضات والرعاٌة الصحٌة والمزاٌا األخرى الممنوحة لهم
وكذلك ممارسة حق العمل النقابً والحق فً التقدم الوظٌفً وفقا" للمإهبلت ومستوى
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الكفاءة واألنظمة النافذة والحق فً المعاملة على قدم المساواة والعمل فً ظروؾ مبلبمة
صحٌا ً وجسدٌا ً ونفسٌا ً واجتماعٌا ً.
( الباب الحادي عشر)
المحاكمة المسكٌة
المادة 42ــ تختص المحاكم المسلكٌة ,المشكلة بموجب القانون المنصوص علٌه بالباب العاشر
من القانون بمحاكمة العاملٌن من الناحٌة التؤدٌبٌة  ,وذلك مع مراعاة الفقرة (ب)
من المادة ( )72من القانون.
(الباب الثانً عشر)
الوكالة
المادة 43ــ ٌجوز للشركة التعٌٌن بالوكالة بصورة مإقتة ,على وظٌفة أصٌلة فً أحد األوضاع المبٌنة
فً الفقرة ( أ ) من المادة ( )73من القانون وتطبق فً هذه الحالة الشروط والقواعد,
واألسس المحددة فً الباب الحادي عشر من القانون.
( الباب الثالث عشر)
األجور
المادة 44ــ ٌتقاضى العاملون ,فً الشركة أجورهم ,وفق القواعد واألسس المحددة فً الباب
الثانً عشر من القانون ,ووفق التعلٌمات الصادرة تنفٌذا" ألحكام القانون.
( الباب الرابع عشر)
التعوٌضات وعبلوات االنتاج والمكافآت التشجٌعٌة
المادة 45ـ ٌتقاضى العاملون فً الشركة ,التعوٌضات ,وعبلوات اإلنتاج ,والمكافآت التشجٌعٌة
المنصوص علٌها فً الباب الثالث عشر من القانون ,وفق القواعد واألسس الناظمة لذلك,
وبموجب الصكوك الصادرة تنفٌذا" ألحكام هذا الباب من المراجع المختصة.
( الباب الخامس عشر )
انتهاء الخدمة
المادة  - 46تنهى خدمة العامل ألحد األسباب المذكورة فً المادة  /131 /من الباب الرابع عشر من
القانون ,وتتبع الشركة القواعد واألصول المذكورة فً ذلك الباب لمعالجة موضوع انتهاء
خدمة أحد العاملٌن لدٌها وكل ما ٌصدر من قوانٌن وأنظمة الحقة.
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( الباب السادس عشر )
قواعد وأسس االستخدام المإقت والتعاقد
المادة - 47
أ  -مع مراعاة أحكام المادة ( )146من القانون ٌ ,جوز للشركة وضمن حدود االعتمادات المرصدة
فً موازنة الشركة استخدام عمال مإقتٌن على أعمال مإقتة طبٌعتها أو موسمٌٌن أو عرضٌٌن وٌتم
االستخدام وفق األسس والقواعد اآلتٌة:
 .1عندما تكون األعمال ذات طبٌعة مإقتة أو موسمٌة أو عرضٌة فً الشركة
( أعمال الصٌانات الكبٌرة – الحاالت الطاربة – الكوارث).
 .2عندما تكون مدة االستخدام المإقت بطبٌعته  ,فً حال االستخدام المإقت المحددة فً الفقرة
السابقة هً المدة البلزمة النجاز المهام موضع صك االستخدام المإقت.
 .3أن تتوفر فٌمن ٌتم استخدامه  ,ألعمال مإقتة بطبٌعتها أو موسمٌة أو عرضٌة الشروط
والمواصفات المناسبة لقٌامه بتلك األعمال ,وتحدد الشركة هذه الشروط والمواصفات وفقا"
لطبٌعة العمل المطلوب انجازه.
ٌ .4تم االستخدام المإقت  ,بطبٌعته والموسمً والعرضً  ,دون التقٌد بؤحكام المواد الواردة فً
الباب الثالث من القانون.
ٌ .5تم االستخدام المإقت  ,بطبٌعته والموسمً استنادا" لخطة الٌد العاملة فً الشركة.
ٌ .6تم االستخدام المإقت بناء على قرار اللجنة االدارٌة بحسب حاجة الشركة للمإقتٌن بموجب
عقود بالتراضً إفرادٌة أو جماعٌة تتضمن اآلجر خذة بعٌن االعتبار درجة الخبرة
وتوافرها وحاجة الشركة وحجم األعمال ودرجة صعوبتها.
ٌ .7خضع العمال المإقتون والموسمٌون لقانون التؤمٌنات االجتماعٌة فً سابر المنازعات التً
تنشؤ بٌنهم وبٌن الشركة.
بٌ .طبق حكم الفقرة (د) من المادة  /146/من القانون على جمٌع أنواع االستخدام المإقت سواء كان
العامل مإقتا ً أو موسمٌا ً أو عرضٌا ً.
ج .تحدد أجور المإقتٌن أو الموسمٌٌن و العرضٌٌن فً ضوء األنظمة والشروط التالٌة:
أوالً -بالنسبة للمإقتٌن :
أ -تحدد أجور المإقتٌن ببدء أجر التعٌٌن للشهادة أو المإهل المحدد فً الجداول الملحقة
بالقانون.
ب -إذا كانوا من حملة الشهادات الجامعٌة  ,أو الفنٌة  ,أو المهنٌة أو اشتؽلو ا فً مهنة حرة
تخولهم شهاداتهم ممارستها  ,طبق بشؤنهم ما ٌطبق على أمثالهم من الدابمٌن بمقتضى
المادة ( )14من القانون ,أي أنهم ٌمنحون عبلوة قدرها (  )%2من جر بدء التعٌٌن المذكور
عن كل سنة من سنوات ممارسته المهنة بعد حٌازتهم على الشهادة المعٌنٌن على أساسها  ,على
أن ال تزٌد العبلوات الممنوحة لهذا الؽرض على عشر عبلوات على األكثر.
ثانٌا ً – بالنسبة للموسمٌٌن والعرضٌٌن :
تحدد أجور الموسمٌٌن والعرضٌٌن ببدء أجر التعٌٌن للشهادة أو المإهل المحدد فً الجداول
الملحقة بالقانون.
المادة  - 48مع مراعاة أحكام المادة  /147 /من القانون ٌتم التعاقد مع الخبراء واالختصاصٌٌن
والمهنٌٌن وفق األسس والقواعد التالٌة:
صفحة  48من 100

1
2
3
4
5
6

7

عندما ال تتوفر أوال تكفً الخبرة المطلوبة  ,أو االختصاص المطلوبة  ,أو المهارةالمهنٌة المطلوبة فً الشركة.
ٌجب أن تتوفر فً المتعاقد معه فً الحاالت المذكورة فً الفقرة السابقة  ,الشروطوالمواصفات المناسبة للعمل المطلوب انجازه  ,وفقا" لما ٌحدده النظام الداخلً للشركة
 ,وخاصة المإهبلت العلمٌة  ,وسنوات الخبرة فً تلك المحاالت.
ٌجب أن تحدد صكوك التعاقد مدة العمل المتعاقد علٌه بالقدر البلزم والضروري لسدحاجة الشركة.
التعاقد مع بعض العاملٌن المنتهٌة خدماتهم فً الشركة من أصحاب الخبرة لتدرٌبالنظابر وفق أحكام المادة  149من القانون األساسً فً العاملٌن فً الدولة.
ال ٌجوز اللجوء إلى التعاقد مع الخبراء واالختصاصٌٌن والمهنٌٌن األجانب ما لم تتؤكدالشركة من عدم توفره م محلٌا".
تلتزم الشركة أن تضمن فً صكوك التعاقد مع الخبراء واالختصاصٌٌن والمهنٌٌن علىأن ٌقوم بتدرٌب النظراء الذٌن تحددهم الشركة المتعاقدٌن معها  ,وتقدٌم كافة المعلومات
العملٌة والعلمٌة والفنٌة المتعلقة بالمهمة التً تعاقدو ا من أجلها وما ٌرتبط بها لهإالء
النظراء كتابٌا" وشفهٌا".
تحدد أجور المتعاقدٌن من الخبراء واالختصاصٌٌن والمهنٌٌن فً ضوء األسسوالقواعد اآلتٌة:

أوالً – بالنسبة للخبراء واالختصاصٌٌن :
 - 1تحدد أجور الخبراء واالختصاصٌٌن ببدء أجور التعٌٌن للشهادة المحددة فً الجداول
الملحقة بالقانون.
ٌ - 2منح الخبٌر أو االختصاصً المتعاقد معه عبلوة قدرها (  % )5عن كل سنة من
سنوات ممارسة الخبرة أو االختصاص  ,بعد تارٌخ نٌله الشهادة التً جرى التعاقد معه
على أساسها  ,على أن ال تزٌد العبلوات الممنوحة لهذا الؽرض على (  )15سنة على
األكثر  ,إال إذا كانت هناك ضرورة لمنحه عبلوات أكثر  ,حٌث ٌقتضً – فً هذه
الحالة – أخذ موافقة على ذلك من ربٌس مجلس الوزراء.
ثانٌا ً -بالنسبة للمهنٌٌن من حملة الشهادات :
أ .تحدد أجور المهنٌٌن من حملة الشهادات ببدء أجر التعٌٌن للشهادة أو المإهل المحددة
فً الجداول الملحقة بالقانون.
بٌ .منح المهنً المتعاقد معه عبلوة قدرها (  %)4عن كل سنة من سنوات ممارسته
المهنة ,بعد حٌازته على الشهادة التً تم التعاقد معه على أساسها ,على أال تزٌد
العبلوات الممنوحة لهذا الؽرض على ( )15سنة على األكثر.
ثالثا ً – بالنسبة للمهنٌٌن من ؼٌر حملة الشهادات:
أ .تحدد أجور المهنٌٌن من ؼٌر حملة الشهادات ببدء أجر التعٌٌن للمستوى المهنً
المتعاقد معه المحدد لهذا المستوى فً الجدول رقم (  )4من جداول األجور الملحقة
بالقانون.
بموافق مسبقة من ربٌس مجلس الوزراء ((عند وجود ضرورة لذلك)) منح
ة
بٌ .جوز
المهنً المتعاقد معه زٌادة فً األجر المحدد وفق البند السابق ,ال ٌزٌد مقدارها عن
( )%20من ذلك األجر.
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( الباب السابع عشر)
تصنٌؾ الوظابؾ المتشابهة فً طبٌعتها ومهامها
المادة ٌ - 49شتمل هذا التصنٌؾ على تقسٌمُ ,تنظم فً إطاره جمٌع الوظابؾ ضمن مجموعات على
أساس التشابه فً طبٌعتها ومهامها ,وان اختلفت فً مستوٌات الصعوبة والمسإولٌة,
وبؽض النظر عن طبٌعة النشاط الذي تمارسه الشركة.
المادة  - 50تنقسم مجموعة الوظابؾ المتشابهة فً طبٌعتها ومهامها المنوه عنها فً المادة
السابقة إلى ما ٌلً:
 .1الوظابؾ االدارٌة.
 .2الوظابؾ الكتابٌة و المكتبٌة.
 .3الوظابؾ الفنٌة و اإلنتاجٌة.
أوالً  :الوظابؾ االدارٌة :
المادة 51ــ تنقسم الوظابؾ االدارٌة فً الشركة إلى المجموعات اآلتٌة:
 -1وظابؾ اإلدارة العلٌا :
و تشمل :تحدٌد رإٌة ورسالة الشركة  ,تخطٌط النشاط العام وما ٌرتبط به من وسابل وقوى بشرٌة
عاملة  ,برمجة العمل  ,تنظٌمه  ,قٌادة وتوجٌه المجموعات واألفراد واالشراؾ علٌهم  ,متابعة سٌر
أعمالهم ومراقبة تنفٌذها وتقٌٌمها  ,من اجل التحسٌن والتطوٌر ضمانا" النجاز خطط الجهة العامة
للدولة.
وتقوم اإلدارة العلٌا بوجه خاص بالمهام التالٌة ( وذلك ضمن الصبلحٌات الممنوحة لها بموجب القوانٌن
واألنظمة النافذة ):
 - 1اإلسهام فً رسم السٌاسات ووضع مشارٌع الخطط للشركة.
 - 2إصدار القرارات التنفٌذٌة.
 - 3وضع برامج العمل التنفٌذٌة.
 - 4تنظٌم األنشطة والتنسٌق فٌما بٌن هذه األنشطة.
 - 5قٌادة وتوجٌه األفراد.
 - 6متابعة تنفٌذ المهام والخطط والبرامج والتعلٌمات والتوجٌهات.
 - 7تحسٌن األداء وتطوٌر المهارات وأسالٌب العمل.
ومن األمثلة هذه الوظابؾ  :المدٌر العام  ,المدراء الفرعٌٌن.
ٌتطلب شؽل وظابؾ هذه المجموعات تؤهٌبلً علمٌا ً مناسبا ً من حٌث المستوى ونوع االختصاص ,إضافة
إلى توافر الخبرة النوعٌة الزمنٌة ,حسب ما تحدده بطاقة وصؾ الوظٌفة وما ٌحدده النظام الداخلً
للشركة.
 -2وظابؾ اإلدارة الوسطى والمباشرة :
وتشترك وظابؾ هذه المجموعة باألسس والقواعد التالٌة:
- 1فهم األهداؾ المحددة والمخططة من قبل اإلدارة العلٌا  ,وفهم أسالٌب تنفٌذها بدقة  ,وفً مواعٌدها
 ,وإٌضاحها للمستوٌات األدنى التً تقود نشاطها.
- 2العمل على تهٌبة الظروؾ المناسبة للنشاط من الناحٌتٌن المادٌة والبشرٌة وتنظٌمه  ,وقٌادته بشكل
ٌكفل تواصل العمل واستمراره  ,وٌضمن تحقٌق النتابج المستهدفة.
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- 3إصدار التعلٌمات البلزمة ,والمتعلقة بتنفٌذ المهام بدقة ووضوح إلى المساعدٌن
والمرإوسٌن المنفذٌن.
- 4متابعة ومراقبة سٌر تنفٌذ المهام ,والمحافظة على النظام واالنضباط.
- 5رفع التقارٌر والبٌانات عن المهام المنفذة إلى الجهات األعلى فً اإلدارة.
- 6إبداء الرأي  ,وتقدٌم المتقرحات حول كل ما من شؤنه تحسٌن العمل وتوفٌر الجهد  ,ورفع مستوى
األداء الوظٌفً  ,وتخفٌض الهدر واإلسراؾ.
- 7تكٌٌؾ العاملٌن مع ظروؾ العمل وتعوٌدهم على تنفٌذ المهام والعمل على تحسٌن هذه الظروؾ.
- 8توزٌع األعباء والمهام على العاملٌن بما ٌتوافق وصكوك تعٌٌنهم وإمكاناتهم.
- 9االهتمام بإٌجاد عبلقات إنسانٌة سلٌمة بٌن العاملٌن بشكل ٌحافظ على وحدتهم وتمسكهم وتعاونهم
وٌعزز شعور االنتماء لدٌهم إلى الشركة التً ٌعملون بها.
- 10االهتمام بالسبلمة العامة فً مواقع العمل.
- 11إتاحة الفرص أمام كل ما هو مبدع وبناء لنشاط العاملٌن.
- 12المحافظة على التجهٌزات واألدوات والوسابل المتاحة فً إطار العمل.
ومن األمثلة على هذه الوظابؾ  :رإساء الدوابر ,والشعب  ,ورإساء األقسام ,ومعاونوهم ورإساء,
رإساء الوحدات ,مجموعات العمل .
وٌتطلب تشؽٌل هذه المجموعة تؤهٌبلً علمٌا ً وتخصصٌا ً مناسبا ً أو تؤهٌبلً وخبرة متخصصة فً مجال
العمل بحسب ما تحدده بطاقة وصؾ الوظٌفة.وما ٌحدده النظام الداخلً للشركة.
 -3وظابؾ خدمات اإلدارة :
وتشمل جمٌع الوظابؾ التً تتصؾ أعمالها باالشراؾ  ,أو القٌام بؤعمال تتسم بطابعها الخدمً المساعد
لئلدارة فً أداء واجباتها.
ومن األمثلة على هذه الوظابؾ  :خدمة المكاتب والموجودات  ,وتنظٌفها  ,ونقل وتوزٌع المراسبلت
داخل الشركة وخارجها  ,وأعمال الخدمة  ,واالستعبلمات  ,والهاتؾ  ,والحدابق  ,والسٌاقة ,
واألعمال الفنٌة التً تتطلبها أعمال الشركة ومن األمثلة عمال صٌانة الكهرباء  ,والمصاعد وؼٌرها.
وٌتطلب شؽل وظابؾ هذه المجموعة ,بصورة عامة ,مإهبلت علمٌة وعملٌة متدرجة,
وقدرات بدنٌة مبلبمة ,حسب ما تحدده بطاقة وصؾ الوظٌفة ,وما ٌحدده النظام الداخلً
للشركة.
ثانٌا ً :الوظابؾ المكتبٌة والكتابٌة :
المادة 52ــ تشمل هذه المجموعة الوظابؾ الكتابٌة والمكتبٌة  ,والوظابؾ التً تإدي فً أثناء عملٌة
سٌاق المعلومات البلزمة لتسٌٌر أعمال اإلدارة وخدمة أهدافها ,وتمارس من خبللها
أعمال كتابٌة ذات طبٌعة نمطٌة متمٌزة عن ؼٌرها ,بطرقها ,وأسالٌبها ,ووسابلها
التنظٌمٌة التقنٌة ,وظروفها ونتابج عملها ,كما تمارس هذه الوظابؾ وفقا ً لقواعد وتعلٌمات
معٌنة أو تتطلب االجتهاد أو التفسٌر أو استخبلص المبادئ والقواعد ,أو التعدٌل فٌها.
و تتضمن أعمال القٌد فً النماذج ,والسجبلت ,واالتصال ,واإلعبلم ,وترتبط
بهذه المجموعة أٌضا ً الوظابؾ التخصصٌة فً مجال أسالٌب وطرق استخراج
المعلومات ,ومختلؾ مراحل العملٌة المعلوماتٌة للشركة.
ومن األمثلة هذه الوظابؾ  :أعمال أمانة السر ,وأعمال الدٌوان  ,اآلالت الحاسبة,
والمكتبٌة مثل :الت السحب  ,والتصوٌر ,والفاكس  ,والتلكس ,والبرٌد االلكترونً ,
واالنترنت  ,إضافة إلى أعمال القٌود فً السجبلت المختلفة ,وؼٌرها وٌتطلب شؽل
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وظابؾ هذه المجموعة ,بصورة عامة ,تؤهٌبلً علمٌا ً وعملٌا ً مناسبا ً حسب ما تحدده بطاقة
وصؾ الوظٌفة ,وما ٌحدده النظام الداخلً للشركة.
ثالثا ً :الوظابؾ اإلنتاجٌة :
المادة 53ــ
أ -تشمل هذه المجموعة الوظابؾ اإلنتاجٌة المرتبطة بعملٌة اإلنتاج وتتضمن مجموعة من
الواجبات والمسإولٌات من إشراؾ مباشر ,أو القٌام بؤعمال تتسبب بصورة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة فً انجاز العملٌة اإلنتاجٌة أو أي مرحلة منها  ,بؽض النظر عما إذا كان هذا العمل
ٌإدى ٌدوٌاً ,أو لٌا ً  ,أو بالتحكم  ,وتتمثل فً األعمال اإلنتاجٌة المباشرة و ؼٌر المباشرة  ,أو
فً األعمال المساعدة المتعلقة باعداد مراكز العمل من خطوط إنتاج أو توزٌع إنتاج وبالمواد
ج ,ومطابقته
األولٌة ,أو بمراقبة سٌر مراحل العملٌات اإلنتاجٌة ,والتؤكد من جودة المنت
للمواصفات ,وفرزه  ,ووزنه  ,وتوضٌبه  ,وتعببته  ,وتؽلٌفه  ,أو بتقدٌم جمٌع الخدمات البلزمة
للعملٌة اإلنتاجٌة من تنظٌؾ وتزٌٌت وتشحٌم وتبدٌل قطع مستهلكة وصٌانات دورٌة.
ب  -توزع الوظابؾ اإلنتاجٌة من حٌث الواجبات والمسإولٌات ,وعبلقاتها فً تحقٌق اإلنتاج
النهابً إلى:
 .1وظابؾ اإلنتاج المباشر.
 .2وظابؾ اإلنتاج ؼٌر المباشر.
 .3وظابؾ خدمات اإلنتاج.
 .4وظابؾ اإلدارة الفنٌة اإلنتاجٌة.
 - 1وظائؾ اإلنتاج المباشر :
وتشمل األعمال الربٌسٌة التً ترتبط مباشرة بإحداث التؤثٌر المباشر ,بواسطة أدوات العمل ,على
الخامات أو المواد األولٌة المصنعة ,أو نصؾ المصنعة لتحوٌلها ,أو إلجراء تبدالت مطلوبة علٌها
 ,وصوالً إلى المنتج النهابً.
تتمٌز هذه الوظابؾ بطبٌعتها المهنٌة التً تتطلب استخدام اآلالت اإلنتاجٌة أو العدد والمعدات ,
وتحتاج إلى معرفة بالعمل وطرق وأسالٌب أدابه  ,التً تكتسب بالدراسة والمران والتدرٌب  ,بما
ٌتناسب ومجال العمل  ,سوا ًء كان صناعٌا ً أم زراعٌا ً أم استخراجٌا ً أم فً مجال إنتاج الطاقة ومنها:
(عمال تشؽٌل كسارة وتسلٌك – مراقب تشؽٌل مطحنة (طحان) – مراقب سٌلوات – مراقب تشؽٌل
فرن (حراق) – مساعد حراق فرن – عامل تعببة وتحمٌل أكٌاس -عامل تشؽٌل مكنة تعببة –
مراقب تشؽٌل قبان وعربة . ) .....
 -2وظابؾ اإلنتاج ؼٌر المباشر :
وتشمل األنشطة المساعدة على انجاز أعمال وظابؾ اإلنتاج المباشرة  ,وتتضمن األعمال
المساعدة مثل :مناولة ونقل المواد إلمداد وتؽذٌة مراكز العمل وخطوط اإلنتاج بها ,
ى مراكز عمل أخرى الستكمالها
وترحٌل المنتجات نصؾ المصنعة من مراكز إل
وتحوٌلها إلى المنتج النهابً  ,وفحص المنتجات  ,فرزها ,وزنها  ,تؽلٌفها ,أو تعببتها
لنقلها من صاالت اإلنتاج إلى مستودع السلع الجاهزة ومنهم( :عمال النواقل -عمال
تحضٌر أكٌاس ورقٌة – عمال جهاز التحلٌل باألشعة – محضر مواد فً المخبر – عامل
–
– عامل جلب عٌنات
–عامل مخبر معاٌرة
تحلٌل كٌمٌابً – عامل مخبر فٌزٌابً
– سابق بلدوزر ثقٌل – سابق قبلب ثقٌلة
سابق باكر – حفر وتحمٌل وترحٌل وتكسٌر
(دنبر).) ....
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 -3وظابؾ خدمات اإلنتاج :
وتشمل الوظابؾ التً تخدم عملٌة اإلنتاج  ,بشؤن الوظابؾ السابقة  ,إال أنها تتمٌز عنها بكونها
ترتكز على مزاولة األعمال فً مجال الصٌانة واإلصبلح  ,والترمٌم  ,والتمدٌدات  ,والمناولة
العامة  ,وتولٌد الطاقة المؽذٌة لآلالت والمحركات فً الجهة العامة  ,وسٌاقة اآللٌات التً تخدم
عملٌات اإلنتاج منها( :سابق تركس صؽٌر – سابق جرار زراعً – عمال الصٌانة المٌكانٌكٌة
والكهربابٌة لكافة أنوعها – عمال تشحٌم وتزٌٌت – عمال اللحام والحدادة – ب ّنابً اآلجر الحراري
)...
 -4وظابؾ اإلدارة الفنٌة واإلنتاجٌة :
وتشمل جمٌع الوظابؾ التً تكون واجباتها ومسإولٌاتها االشراؾ الفنً ,أو التنظٌم  ,أو القٌام
بؤعمال مترتبة على العملٌة اإلنتاجٌة  ,من الناحٌة الفنٌة بما ٌكفل الحصول على المنتج المستهدؾ
كماً ,ونوعا ً.
وٌتطلب ذلك االشراؾ ,أو القٌام بؤعمال فنٌة و أعمال تخصصٌة ,ذات عبلقة بحركة المواد خبلل
مراحل عملٌة اإلنتاج من مراقبة الجودة ,وبرمجة ,وتعلٌمات الصٌانة .ومن أعمال الوظابؾ الفنٌة
واإلنتاجٌة ٌمكن ,بصفة ربٌسٌة ,ذكر ما ٌلي:
 .1حسن التنظٌم الداخلً لمراكز العمل اإلنتاجً باالستفادة المثلى من الساحات.
 .2تسهٌل عملٌات نقل المواد وحركة األفراد  ,وترتٌب اآلالت والمعدات بما ٌتبلءم مع طبٌعة
العملٌات اإلنتاجٌة.
 .3الحرص على تؤمٌن الظروؾ المناسبة ألداء المهام وإٌجاد الطرق الكفٌلة لتطوٌرها
وتحسٌن االستفادة منها وتنفٌذ خطة اإلنتاج.
 .4تنظٌم العملٌات اإلنتاجٌة بما ٌكفل تتابعها  ,والعمل على إجراء الدراسات والتجارب من
أجل تحسٌن المنتجات.
 .5وضع المقاٌٌس النموذجٌة ,وتحدٌد األزمنة المعٌارٌة لئلنتاج تسهٌبل" لزٌادة فعالٌة الرقابة.
 .6تحدٌد التكالٌؾ الخاصة بمختلؾ مراحل اإلنتاج  ,والعمل من أجل تخفٌضها
والتقلٌل من الهدر ,وتنظٌم االستفادة من الطاقة اإلنتاجٌة لآلالت.
 .7االشراؾ على حسن سٌر العملٌات اإلنتاجٌة ومراقبتها لضمان مستوى أعلى لجودة المنتج.
 .8تحدٌد المهارات والكفاءات المطلوبة من كل عامل فً ضوء متطلبات العمل
المسند إلٌه  ,والعمل من أجل رفع مستوى تلك المهارات والكفاءات.
 .9وضع التصامٌم والرسوم الفنٌة المتعلقة بالمنتج وإدخال التحسٌنات
المبلبمة فً ضوء المتطلبات.
وٌتطلب شؽل وظابؾ هذه المجموعة ,بصورة عامة ,المعرفة بالعمل وطرق و أسالٌب أدابه التً
تكتسب بالدراسة والمران والتدرٌب العملً ,بما ٌتناسب مع مجال العمل ,وحسب ما تحدد بطاقة
الوصؾ ,والنظام الداخلً للشركة.
من أمثلة هذه الوظابؾ  :رإساء الدوابر واألقسام الفنٌة واإلنتاجٌة التً تشرؾ على المهام الفنٌة
واإلنتاجٌة ورإساء الوحدات المساعدة ومهندسً الوردٌات ومشرفً الوردٌات.
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( الباب الثامن عشر )
تصنٌؾ الوظابؾ المهنٌة المتماثلة فً أحد المستوٌات المهنٌة
المادة 54ــ
أٌ -تم تصنٌؾ الوظابؾ المهنٌة المتماثلة فً إحدى المستوٌات المهنٌة مع مراعاة مدة الممارسة
والخبرة على أساس الخصابص النوعٌة للعمل المإدى وذلك اعتماداً على:
 .1مجال اختصاصات الوظٌفة المهنٌة.
 .2الوسابل المستخدمة ألداء الوظٌفة المهنٌة.
 .3المواد التً ٌجري علٌها التؤثٌر لتحوٌلها إلى نتابج معٌنة فً سٌاق مزاولة واجبات
ومسإولٌات الوظٌفة المهنٌة.
 .4درجة إسهام الوظٌفة فً تنفٌذ المهام.
 .5مستوى تعقٌد العمل وأعباإه.
 .6الظروؾ البٌبٌة المحٌطة  ,وأخطار العمل التً تزاول فٌها واجبات ومسإولٌات
الوظٌفة المهنٌة.
 .7الممارسة والخبرة التً تتضمن الحد األدنى لصبلحٌة من ٌشؽل الوظٌفة.
ب .تشمل الوظٌفة المهنٌة جمٌع الوظابؾ التً تعتمد واجباتها ومسإولٌاتها على االشراؾ  ,أو القٌام
بؤعمال ذات طبٌعة مهنٌة تتطلب استخدام اآلالت أو العدد أو المعدات أو المواد أو سٌاق وسابل
نقل مختلفة  ,وما ٌرتبط بها من أعمال التشؽٌل  ,والصٌانة واإلصبلح  ,أو التصنٌع واإلنتاج فً
الورشات المختلفة فً الصناعة والزراعة والحركة والنقل والفنون واإلنشاء وؼٌرها من
مجموعات المهن النوعٌة.
جٌ .تطلب شؽل هذه الوظابؾ المعرفة بؤصول أداء الوظٌفة المهنٌة  ,المكتسبة فً مجال العمل
بالممارسة والخبرة ,إضافة إلى شروط أخرى  ,حسب بطاقة وصؾ الوظٌفة  ,ووفق النظام
الداخلً للشركة.
تنقسم الوظابؾ المهنٌة إلى مجموعات نوعٌة مثل الوظابؾ المهنٌة للورشات واآلالت للزراعة ,
والصناعة  ,وللحركة  ,والنقل  ,واإلنشاء  ,وؼٌرها من المجموعات النوعٌة المتماثلة  ,وترتب فً كل
مجموعة الوظابؾ المهنٌة التً تتماثل وتتشابه فً طبٌعة أعمالها ونوعها  ,وإن اختلفت فً مستوٌات
صعوبتها ومسإولٌتها .وٌندرج تصنٌفها فً إحدى المستوٌات المهنٌة للفبة الرابعة حسب العوامل
التقٌٌمٌة الداخلة فً تكوٌن الوظٌفة المحددة بالتعاون مع مركز تطوٌر اإلدارة واإلنتاجٌة.
وٌمكن تصنٌؾ المهن المتماثلة فً إحدى المستوٌات المهنٌة حسب ما ٌلً :
المستوى األول :معلم مهنة ممتاز  ,وٌشترط فٌه أن ٌكون قد اكتسب تدرٌبا" ومرانا" فً مجال
عمله لمدة ال تقل عن  15سنة وٌحسن القٌام ب المهام التالٌة:
 - 1االشراؾ على تنفٌذ المهام فً المجاالت المناطة به.
 - 2االشراؾ على تنفٌذ اإلصبلحات المعقدة والصٌانة.
 - 3توزٌع المهام على العمال أو الوردٌات .
 - 4إعطاء التوجٌهات واإلرشادات فً تسٌٌر األمور .
ً
ً
 - 5مراقبة األعمال اإلنتاجٌة واالشراؾ علٌها ومراقبة اإلنتاج كما ,ونوعا ,وتبلفً األخطاء واتخاذ
التدابٌر المناسبة لسٌر عملٌة اإلنتاج.
 - 6العمل على زٌادة تؤهٌل مرإوسٌه من العمال ورفع مهاراتهم وقدراتهم المهنٌة.
المستوى الثانً :معلم مهنة  ,وٌشترط فٌه أن ٌكون قد اكتسب تدرٌبا ً ومرانا ً فً مجال عمله لمدة ال
تقل عن  11سنة وٌحسن القٌام بالمهام التالٌة:
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- 1تشؽٌل اآلالت وتنفٌذ المهام المعقدة علٌها.
- 2المساعدة فً االشراؾ على المهام.
- 3المساعدة فً توزٌع األعمال على العمال والوردٌات.
- 4إصبلح األعطال المعقدة وصٌانة اآلالت.
مرإوسً من العمال ورفع مهاراتهم وقدراتهم المهنٌة.
ه
- 5المشاركة فً العمل على زٌادة تؤهٌل
المستوى الثالث  :مهنً ماهر  ,وٌشترط فٌه أن ٌكون قد اكتسب مرانا" وتدرٌبا" فً مجال عمله لمدة ال
تقل عن  8سنوات وٌحسن القٌام بالمهام التالٌة:
 - 1تشؽٌل اآلالت التً تعمل وفق مخططات معٌنة.
 - 2ضبط معاٌٌر اآلالت ( تعٌٌرها) ومراقبتها وفق األصول المطلوبة فنٌا".
 - 3القٌام بإصبلح األعطال الطاربة وإزالة األخطاء المهنٌة.
المستوى الرابع  :مهنً نصؾ ماهر ,وٌشترط فٌه أن ٌكون قد اكتسب مرانا" وتدرٌبا" فً مجال عمله
لمدة ال تقل عن  5سنوات وٌحسن القٌام بالمهام التالٌة:
 .1تشؽٌل اآلالت.
 .2إصبلح األعطال الصؽٌرة وإزالة األخطاء المهنٌة تحت إشراؾ المهنً الماهر.
المستوى الخامس :مهنً عادي أول ,وٌشترط فٌه أن ٌكون قد اكتسب مرانا ً وتدرٌبا ً فً مجال عمله
لمدة ال تقل عن  3سنوات وٌحسن القٌام بالمهام التالٌة:
 - 1المساعدة فً تشؽٌل اآللة.
 - 2اكتشاؾ األعطال البسٌطة التً تطرأ على اآللة.
 - 3معرفة أسماء وظابؾ القطع الربٌسٌة فً اآللة.
 - 4المساعدة فً أعمال فك وتركٌب اآللة.
المستوى السادس :مهنً عادي ثانً  ,وٌشترط فٌه أن ٌكون قد اكتسب مرانا" وتدرٌبا" فً مجال عمله
لمدة ال تقل عن سنة واحدة وٌحسن القٌام بالمهام التالٌة:
 - 1تنفٌذ المهام التً تعود فً مواصفاتها ألعمال المستوى الخامس.
 - 2االرتباط باآللة ( إمداد اآللة بالمواد البلزمة واستبلم اإلنتاج منها وإعبلم الربٌس المباشر عن أي
طارئ دون إدارتها أو تعٌٌرها ).
 - 3القٌام بتنفٌذ أعمال صٌانة ( ؼسٌل قطع – تزٌٌت – تشحٌم.) ....
المستوى السابع :مهنً مبتدئ ٌ ,حسن القٌام بالمهام التالٌة:
 - 1تنفٌذ األعمال المساعدة.
 - 2التعامل مع العدد واألدوات الٌدوٌة.
( الباب التاسع عشر)
تصنٌؾ الوظابؾ العادٌة المتماثلة
المادة 55ــ الوظابؾ العادٌة هً الوظابؾ التً ال ٌشترط إلشؽالها توفر أٌة شهادة علمٌة أو كفاءة
مهنٌة  ,والمنوه عنها بالجدول رقم  /5/الملحق بالقانون.
المادة 56ــ تصنٌؾ الوظابؾ العادٌة المذكورة فً المادة السابقة إلى:
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أ  -وظابؾ عادٌة تتطلب نشاطا" جسدٌا" وجهدا" عضلٌا" متمٌزا" ٌتعذر بدونهما تحقٌق مهام وأهداؾ
هذه الوظابؾ  ,مثل وظابؾ العتالة ,و إزالة المخلفات وترحٌلها  ,أعمال الحفر الٌدوٌة واآللٌة.
ب -وظابؾ عادٌة ال ٌتطلب تحقٌق مهامها وأهدافها جهداً عضلٌا ً متمٌزاً  ,وان كان ٌتطلب نشاطا ً جسدٌا ً
مناسبا ً مثل وظابؾ الحراسة  ,واألذنة ,و عمال الحدابق ,و المراسلون.
المادة 57ــ مع اآلخذ بعٌن االعتبار أحكام الفقرة (و) من المادة (  )5من القانون ٌ ,حدد النظام الداخلً
للشركة ,وفقا ً لبطاقة الوصؾ الوظٌفً  ,الشروط الواجب توافرها فً شاؼلً الوظابؾ
العادٌة المحددة فً الفقرتٌن (أ  -ب) من المادة السابقة.
( الباب العشرون)
تصنٌؾ الوظابؾ اإلنتاجٌة المتماثلة
المادة 58ــ بعد األخذ بعٌن االعتبار مضمون الفقرة (أ) من المادة ( )50من الباب السابع عشر من هذا
تحدد
النظام  ,المتضمن تصنٌؾ الوظابؾ المتشابهة فً طبٌعتها ومهامها لدى الشركة
الوظابؾ اإلنتاجٌة المتماثلة وفقا ً لما ٌلً :
 - 1وظابؾ اإلنتاج المباشر وفقا" لما ورد فً البند ( )1من الفقرة (أ) من المادة ( )53من هذه النظام.
 - 2وظابؾ اإلنتاج ؼٌر المباشر وفقا" لما ورد فً البند ( )2من المادة ( )53من هذا النظام.
 - 3وظابؾ خدمات اإلنتاج وفقا" لما ورد فً البند ( )3من المادة ( )53من هذا النظام.
 - 4وظابؾ اإلدارة الفنٌة واإلنتاجٌة وفقا" لما ورد فً البند ( )4من المادة ( )53من هذا النظام.
المادة 59ــ تحدد الشركة وظابفها اإلنتاجٌة وفقا ً لما هو وراد فً المادة ( )53من هذا النظام.
( الباب الحادي والعشرون )
قواعد وأسس نظام األجر والترفٌع للعاملٌن على أساس اإلنتاج أو على أساس األجر الثابت والمتحول
أسس وقواعد الترفٌع على أساس اإلنتاج وعلى أساس األجر الثابت والمتحول
المادة ٌ - 60جري ترفٌع العاملٌن فً الشركة على أساس األجر الثابت ,ووفق أحكام الباب الخامس
من القانون.
( الباب الثانً والعشرون )
الفبات التً تستفٌد من لباس العمل ومن األدوات والمواد واالطعام والسكن وشروط منحها
الفصل األول
األمكنة والمناطق البعٌدة عن العمران
المادة - 61
أ .تحدد بقرار من وزٌر الشإون االجتماعٌة والعمل  ,بعد استطبلع رأي االتحاد العام لنقابات
العمال  ,وتوصٌة اللجنة االقتصادٌة  ,األمكنة والمناطق البعٌدة عن العمران.
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ب .تعدل األمكنة والمناطق المشار إلٌها فً الفقرة (أ) السابقة بقرار من وزٌر الشإون
االجتماعٌة والعمل  ,بعد استطبلع رأي االتحاد العام لنقابات العمال  ,وتوصٌة اللجنة
االقتصادٌة  ,فً ضوء التطور اإلداري والعمرانً واالجتماعً واالقتصادي لهذه األمكنة
والمناطق.
الفصل الثانً
وسابل النقل
المادة  – 62أ -تلتزم الشركة بتؤمٌن وسابل النقل المناسبة للعاملٌن لدٌها فً المناطق البعٌدة عن
العمران على نفقتها من أماكن سكنهم إلى مكان العمل على مدار الوردٌات العاملة وفق
القوانٌن واألنظمة النافذة .
ب  -تلتزم الشركة بتؤمٌن وسابط النقل المناسبة للعاملٌن لدٌها فً ؼٌر الحاالت
المشار إلٌها فً الحالة (أ) السابقة بموجب موافقة من وزٌر الصناعة وفق
اإلمكانات المتاحة وخدمة أهداؾ الشركة.
الفصل الثالث
سكن العاملٌن
المادة - 63
أ .تلتزم الشركة بتؤمٌن السكن الوظٌفً مجانا ً للعاملٌن لدٌها وفق اإلمكانٌات المتاحة فً
المناطق البعٌدة عن العمران.
ب .ال تلتزم الشركة  ,بتوفٌر السكن  ,المشار إلٌه فً المادة السابقة  ,إذا وفرت وسابط النقل
من والى منطقة إقامة العامل وال ٌجوز الجمع بٌن توفٌر السكن وتوفٌر وسابط النقل إال إذا
كانت منطقة اإلقامة بعٌدة عن مركز العمل ألسباب تتعلق بالصحة والبٌبة.
الفصل الرابع
الطعام
المادة  -64نظراً لدوام العاملٌن فً الشركة على نظام الوردٌات وكون الشركة بعٌدة عن مناطق
العمران وإمكانٌة استمرار العمال بالعمل خارج أوقات الدوام فإن الشركة تلتزم بتوفٌر
المطعم ( أو ندوة حسب الحال) للعاملٌن لدٌها  ,وتؤثٌثه وتجهٌزه  ,وتوفٌر خدمات
اإلطعام فٌه  ,وذلك لتمكٌن العاملٌن لدٌها من الحصول على الحاجات البلزمة لهم دون
أن تتحمل الشركة عبء ذلك0
الفصل الخامس
الوقاٌة
المادة  -65تعتبر صناعة اإلسمنت من الصناعات المجهدة والخطرة والتً تتمٌز بدرجات حرارة
عالٌة وضجٌج فً بٌبة العمل وانتشار الؽبار فً كافة أنحاء المنشؤة لذلك فإن الشركة :
- 1تلتزم بتقدٌم وجبة ؼذابٌة وقابٌة مجانا" لكافة العاملٌن لدٌها كونهم ٌعملون ضمن حرم
الشركة وٌتعرضون جمٌعا ً لنفس الظروؾ وعن كل ٌوم عمل فعلً لحماٌتهم من
األخطار الصحٌة واألمراض المهنٌة وٌحدد قوام الوجبة حسب األنظمة والقوانٌن
النافذة.
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- 2تلتزم بتقدٌم األلبسة الوقابٌة الخاصة ,واألقنعة ,والقفازات ,والكمامات والنظارات,
والقبعات ,واألحذٌة ,والجزم و الوسابل الوقابٌة األخرى التً تتطلبها طبٌعة المهنة
والتً تساعد العامل فً تؤدٌة الوظٌفة المكلؾ بها  ,والحٌلولة دون إصابته باألخطار
التً تسببها  ,وذلك بشكل دوري ومجانً وال ٌجو ز اقتطاع أي جزء من أجر العامل
وتعوٌضاته لقاء هذه المواد والوسابل االحتٌاطٌة التً تستخدم لمنع الحوادث واألخطار,
على أن ٌحدد قوامها ومدة استخدامها ومستحقٌها بقرار من اللجنة االدارٌة  ,كما تلتزم
الشركة بتؤمٌن سترة واقٌة ؼٌر نفوذٌة للؽبار والملوثات واألمطار لكافة العاملٌن فً
الشركة وتحدد مدة استخدامها بقرار من اللجنة االدارٌة.
ٌ- 3توجب على كافة العاملٌن ارتداء الوسابل الوقابٌة المذكورة أثناء تنفٌذهم للعمل وٌكلؾ
اللجنة المشكلة بالمادة ( )37من هذا النظام و رإساء األقسام المعنٌة بمراقبة حسن تنفٌذ
األمور المتعلقة بالصحة والسبلمة المهنٌة واألمن الصناعً تحت طابلة العقوبات التً
تحددها اللجنة االدارٌة.
المادة - 66
أٌ .ستفٌد العاملون فً األعمال والوظابؾ اإلنتاجٌة  ,والخدمٌة  ,واإللزامٌة  ,واالدارٌة الضارة
بالصحة من المواد الؽذابٌة والوقابٌة البلزمة لحماٌتهم من األخطار الصحٌة  ,واألمراض المهنٌة
التً تسببها الوظٌفة  ,بحٌث تلتزم بتقدٌمها الشركة مجانا" للمستحقٌن.
ب .تحدد الوظابؾ التً ٌستحق شاؼلوها المواد الؽذابٌة والوقابٌة  ,وفق القوانٌن واألنظمة
والقرارات النافذة ذات الصلة.
الفصل السادس
اللباس
المادة  - 67تحدد فبات العاملٌن التً تستفٌد من لباس العمل والهندام بالنظر لطبٌعة عملها  ,بالفبات
المحددة بقرار ربٌس مجلس الوزراء رقم (  )79لعام  1990وتعدٌبلته ال سٌما القرار
رقم ( )2076لعام .1995
 عمال اإلنتاج المباشر والعمال الفنٌٌن وخدمات اإلنتاج:بدلة عمل عدد  + /4/حذاء بساق سنوٌا ً
 األذنة والمراسلٌن: /3سنوات
( بدلة صٌفٌة كل سنة – بدلة شتوٌة كل سنتٌن )  +معطؾ شتوي كل /
 +حذاء .
 عمال المقسم وعمال الطباعة والسحب:مرٌول  +حذاء بساق
 الحرس:/3
– بدلة شتوٌة كل سنتٌن )  +معطؾ شتوي كل /
( بدلة صٌفٌة كل سنة
سنوات  +حذاء بساق
المادة  68ــ
أ .تقدم ألبسة العمل المشار إلٌها فً المادة السابقة إلى مستحقٌها عٌنا".
ب .تقدم ألبسة الهندام ,المشار إلٌها فً المادة السابقة عٌنا" وفق القوانٌن واألنظمة النافذة.
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أ .فً جمٌع الحاالت  ,على العاملٌن أن ٌقوموا بارتداء األلبسة المخصصة لهم .
ب .ال ٌجوز الجمع بٌن كل من لباس الهندام ولباس العمل.
( الباب الثالث والعشرون )
أسس وشروط تشؽٌل األحداث والنساء
الفصل األول
تشؽٌل األحداث
المادة  - 69الحدث هو كل ذكر أو أنثى لم ٌتم الثامنة عشر من العمر.
المادة  - 70ال ٌجوز تشؽٌل من هو دون الخامسة عشر من العمر فً أي عمل كان وال ٌجوز تشؽٌل
من هم دون السادسة عشرة فً األعمال اإلنتاجٌة.
المادة  - 71تحدد ساعات العمل الٌومٌة للحدث مع مراعاة أحكام المادة السابقة ست ساعات على أن
تتخللها ساعة لتناول الطعام والراحة ال تحسب من ساعات الدوام  ,وعلى أن ال ٌعمل
الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة  ,وال ٌجوز تكلٌفه بساعات عمل إضافٌة
وال ٌجوز تشؽٌل األحداث فً الوردٌة المسابٌة ,أي بٌن الساعة العاشرة مسا ًء والساعة
السابعة صباحا ً وال ٌجوز تشؽٌلهم فً أٌام الراحة األسبوعٌة وأٌام العطل واألعٌاد.
المادة ٌ - 72جب إخضاع األحداث إلى فحص طبً عند بداٌة التحاقهم بالعمل للتؤكد من لٌاقتهم للعمل
المرشحٌن له وٌجب إعادة هذا الفحص سنوٌا" حتى إتمامهم الثامنة عشرة
من العمر.
المادة ٌ - 73خضع الحدث قبل تكلٌفه القٌام بؤي عمل  ,إلى دورة تدرٌبٌة  ,أو تمرٌن مناسب للعمل.
المادة ٌ - 74منع تكلٌؾ الحدث العمل على اآلالت واألدوات الخطرة ( روافع
الكهرباء  -وما شابهها ).

– جرارات  -أعمال

المادة ٌ - 75منع تكلٌؾ الحدث بممارسة المهام اآلتٌة:
- 1الطباعة التً ٌستخدم فٌها مادة الرصاص والمذٌبات.
- 2ؼسل الخرق ومعالجتها.
- 3اكوار النار فً صناعة الحدادة.
- 4أفران الصهر والشً ( للمعادن وفلزاتها  ,الزجاج  ,االسمنت.) ...
- 5التعامل مع مواد الرصاص والزببق والزرنٌخ والمؽنٌزٌوم والفوسفور والكروم
واالنتموان وفً مركباتها وخبلبطها الخطرة.
 )C6 H6أو مثٌبلته أو مركباته ومشتقاته وما
- 6العمل بتماس المذٌبات كالبنزول (
شابهها كؤعمال طبخ الدم أو العظام أو إذابة الشحوم وصنع الفراء إال فً الحاالت التً
ٌتلقون فٌها التعلٌم والتدرٌب على أن ٌخضعوا إلشراؾ طبً وتقنً مناسب.
- 7العمل بالتماس مع أشعة  Xوالمواد ذات النشاط اإلشعاعً.
- 8صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات.
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- 9اللحام باألوكسجٌن واالستٌلٌن والقوس الكهربابٌة.
المادة ٌ - 76منع تشؽٌل األحداث من سن (  )16إلى سن(  )18سنة فً حمل األثقال أو دفعها أو
جرها إال فً حدود األوزان التالٌة:
ذكور

إناث

األثقال
األثقال التً ٌجوز حملها

 15كػ

.1كػ

األثقال التً تدفع على القضبان

..4كػ

..3كػ

األثقال التً تدفع على عربة ذات عجلتٌن

.15كػ

..1كػ

األثقال التً تدفع على عربة ذات عجلة واحدة

.5كػ

35كػ

المادة ٌ - 77جب على الشركة فً حال تشؽٌلها حدث أو أكثر:
- 1وضع نسخة من األحكام الخاصة بتشؽٌل األحداث.
- 2تحرٌر كشؾ ٌبٌّن فٌه أسماء العمال األحداث وسنهم وتارٌخ استخدامهم.
- 3وضع كشؾ وبشكل ظاهر فً محل العمل ٌوضح ساعات العمل وفترات الراحة.
- 4وضع كشؾ معلن فً إدارتها ٌبٌّن األعمال الخطرة والضارة بالصحة والبٌبة.
الفصل الثانً
تشؽٌل النساء
المادة ٌ - 78نظم عمل النساء فً الوظابؾ اإلنتاجٌة حسب اآلتً:
أٌ -منع تشؽٌل النساء فً الصناعات والمهام التالٌة:
- 1العمل فً المناجم و المقالع والمحاجر وفً جمٌع األعمال المتعلقة باستخراج المعادن والحجارة.
- 2العمل فً أفران صهر المعادن والزجاج.
- 3تفصٌص المراٌا بواسطة الزببق.
- 4صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات واألعمال المرتبطة بها.
- 5أعمال اللحام باألكسجٌن واألستٌلٌن والقوس الكهربابٌة.
- 6العمل فً صناعة وإصبلح المدخرات الكهربابٌة ( البطارٌات ).
- 7األعمال التً فٌها تماس مع الرصاص أو مركباته وخبلبطه والعمل فً تنظٌؾ أماكنها.
بٌ .ستثنى مما ورد فً الفقرة (أ) السابقة النساء اللواتي ٌقمن بؤعمال إدارٌة أو مكتبٌة.
المادة ٌ - 79منع تشؽٌل الحوامل والمرضعات فً أعمال تعرضهن للتماس مع المواد التً لها تؤثٌر
على نمو الجنٌن والولٌد  ,وتكونهما  ,مثل المواد الكٌمٌابٌة الخطرة أو المواد ذات النشاط
اإلشعاعً وفً األعمال التً ٌتعرضن فٌها للبنزوٌل ( ) C6H6والمواد المشتملة علٌه.
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المادة ٌ - 80منع تعرٌض النساء وخبلل مدة الحمل للتماس مع المواد الكٌمٌابٌة المجهضة أو قٌامهن
بحمل أي ثقل ٌتجاوز عشرة كٌلوؼرامات.
المادة ٌ - 81منع تشؽٌل النساء فً حمل األثقال وجرها أو دفعها فٌما ٌزٌد عن حدود األوزان
التالٌة:
حمل األثقال
دفع األثقال أو جرها على عربة ذات عجلة واحدة
دفع األثقال أو جرها على عربة ذات عجلتٌن
دفع األثقال على القضبان

 15كػ
.5كػ
.12كػ
..5كػ

المادة ٌ - 82منع تكلٌؾ النساء فً وردٌة اللٌل أي ما بٌن الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا
وٌستثنى
المادة  - 83على الشركة فً حال تشؽٌلها للنساء أن تضع فً أمكنة العمل نسخة من نظام
تشؽٌل النساء.
المادة  - 84على الشركة إجراء الفحص الطبً الدوري للنساء العامبلت وخاصة الحوامل
والمرضعات ,وإحداث رٌاض لؤلطفال عمبل" بقرار رباسة مجلس الوزراء رقم /2277/
لعام  1987والتعلٌمات التنفٌذٌة الناظمة لذلك.
المادة  - 85فٌما عدا األعمال المبٌنة فً المواد السابقة وكذلك المهام المتعلقة بدور الحضانة تسري
على النساء جمٌع األحكام والشروط التً تسري على الرجال دون تمٌٌز.
( الباب الرابع والعشرون )
الجاهزٌة فً الحاالت الطاربة واالستثنابٌة
المادة ٌ - 86تضمن النظام الداخلً للشركة جاهزٌتها فً الحاالت الطاربة واالستثنابٌة بحٌث تكون
مستعدة على الدوام وجاهزة لتحقٌق أهدافها بشكل مقبول ومناسب فً الحاالت االستثنابٌة
الطاربة كما فً األحوال العادٌة.
المادة ٌ - 87نقسم نظام الجاهزٌة إلى قسمٌن:
- 1الجاهزٌة فً الحاالت العادٌة  :تتم الحماٌة من قبل عناصر الحراسة الموزعة على
محارس الشركة واألماكن المحدد مراقبتها وتقوم العناصر بحراستها بدقة والمحافظة على
عدم االقتراب من أماكن الشركة والحرم األمنً وفً حال تعرضهم ألي حادث ٌقومون
بإببلغ المناوب األمنً والجهات المسإولة فً حٌنه لمعالجة الموضوع.
- 2الجاهزٌة فً حاالت الطاربة واالستثنابٌة  :وتكون فً حال وقوع أٌة حالة ؼٌر طبٌعٌة
مثل حاالت الحرب والكوارث الناتجة عن العوامل الجوٌة (الحرابق) محاولة التخرٌب وفً
هذه الحاالت ٌنذر العاملون فً الشركة بواسطة جهاز اإلنذار من أجل دخول المبلجا
واألماكن الخاصة بالشركة المعدة لهذا الؽرض وفً حالة الحرب ٌجب التقٌد بنظام الحماٌة
الذاتٌة الخاص بالشركة ,وفً حالة الحرابق تقوم عناصر األمن الصناعً مع عمال
الشركة بإطفاء الحرٌق بواسطة أجهزة مخصصة لهذه الؽاٌة وإعبلم الجهات المختصة
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بذلك للمساعدة ,وتقوم عناصر الحراسة والمناوبون األمنٌون بالتصدي ألٌة جهة تحاول
التخرٌب واحتجازها وإعبلم المسإول األمنً من أجل تؤمٌن االتصال المباشر مع الجهات
األمنٌة العلٌا وٌتم التنسٌق مع ضابط الجٌش الشعبً واللجان األمنٌة فً المحافظة.
 .1بالنسبة للمناوبة :تقوم اللجنة األمنٌة بجوالت مٌدانٌة وفً أوقات مختلفة للتؤكد من تنفٌذ المهام أو
القٌام بالمراقبة الدقٌقة.
 .2إن شبكة االنذار واالتصاالت الصوتٌة ٌجب أن تكون فً حالة جاهزٌة تامة وعلى أي عنصر
عندما ٌبلحظ أي خلل إخبار المسإول األمنً فورا" التخاذ التدابٌر البلزمة والفورٌة لمنع
وقوع الخلل وتقوم عناصر الحراسة بإؼبلق األبواب الربٌسٌة ومنع خروج أو دخول أي كان
من والى الشركة لمنع المعتدٌن من اإلفبلت والقبض علٌهم.
ٌ .3شرؾ ربٌس شعبة الحرس على كافة عناصر الحراسة بالتعاون مع المسإول األمنً وٌوزع
علٌهم المهام واألوامر وٌفتح سجل خاص لذلك ٌوقع من قبله ٌومٌا ً .
ٌ .4عتبر كافة العاملٌن فً الشركة مسإولٌن عن أمن الشركة وكل حسب مكان عمله وعلى كل من
ٌشاهد أي عمل تخرٌبً إببلغ الجهات األمنٌة فً الشركة بذلك.
 .5على المسإول األمنً ومسإول األمن الصناعً القٌام بالكشؾ الدوري على أجهزة االنذار
واإلطفاء ومعدات االسعاؾ واإلنارة والدفاع بشكل دابم للتؤكد من جاهزٌتها للعمل بصورة
دابمة.
ٌ .6شرؾ المسإول األمنً على كافة عناصر الحراسة والمناوبة األمنٌة وٌوزع علٌهم المهام
واألوامر كما وٌشرؾ على كافة مداخل الشركة وٌفتح سجل خاص بذلك ٌوقع من قبله ٌومٌا ً
وٌتبع المسإول األمنً مباشرة إلى المدٌر العام ربٌس اللجنة األمنٌة فً الشركة.
أحكام إضافٌة
المادة  - 88تطبٌق أحكام القانون فً ما لم ٌرد علٌه النص فً هذا النظام أو فً حال وجود تعارض
بٌن هذا النظام وبٌن أحكام القوانٌن النافذة.
المادة ٌ - 89حق إلدارة الشركة بعد موافقة وزٌر الصناعة أن تحدث أو تضم أو تلؽً أقسام أو دوابر
أو شعب أو وحدات وفق ما تقتضٌه حاجة العمل و مصلحة الشركة شرط أن ال ٌإثر هذا
فً زٌادة عدد الوحدات أو األقسام على المبلك العددي للشركة وال ٌرتب نفقات مالٌة
إضافٌة.
الطبابة
المادة  - 90إلى ان ٌصدر قانون الضمان الصحً تبقى االنظمة المعمول بها سارٌة المفعول.
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بطاقات الوصؾ الوظٌفً
بطاقة وصؾ /1/
م وقع الوظٌفة
اسم الوحدة التنظٌمٌة  :الشركة
اسم الوظٌفة :مدٌر عام الشركة
اسم عمل الربٌس المباشر :
مدٌر عام المإسسة العامة لبلسمنت
ومواد البناء0
اسم وظٌفة من ٌنوب عنه  :المدٌر
الفرعً المسمى بوظٌفة معاون
المدٌر العام إضافة لوظٌفته
المراكز التً تشرؾ علٌها الوظٌفة :
كافة المراكز الوظٌفٌة فً الشركة0
موقع الوظٌفة فً الهٌكل اإلداري :
إدارة علٌا

الفبة

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة ](المٌكانٌكٌة –
الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة – المدنٌة – المعلوماتٌة –
التقنٌة)  -الحقوق – االقتصاد – العلوم االدارٌة[.

األولى

الخبرة الزمنٌة :
 ثمانً سنوات للدكتوراه عشر سنوات لحملة شهادة الماجستٌر اثنا عشر سنة لحملة الشهادة الجامعٌة فً مجالاالختصاص

الوصؾ العام :القٌام بإدارة الشركة وفق القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات النافذة.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1إدارة الشركة وتطوٌر أسالٌب العمل فٌها ودعم أجهزتها بكل ما ٌلزم لتحقٌق أهدافها.
 .2تفوٌض المدٌرٌن الفرعٌٌن ببعض اختصاصاته وصبلحٌاته وفق القوانٌن واألنظمة النافذة.
 .3مسإوالً أمام مدٌر عام المإسسة عن تنفٌذ الخطة وحسن سٌر العمل .
 .4تقوٌم أداء مرإوسٌه المباشرٌن وفقا ً لؤلنظمة والتعلٌمات النافذة.
 .5االشراؾ على أعمال الشركة ورقابتها.
 .6ممارسة الصبلحٌات والمسإولٌات المحددة بالقانون .
 .7تنفٌذ قرارات مجلس إدارة المإسسة والمجلس اإلنتاجً واللجنة االدارٌة .
 .8ممارسة حق التعٌٌن فً الشركة وفق المبلك العددي و االعتمادات المرصدة لهذه الؽاٌة فً الموازنة
ووفق القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات النافذة.
 .9منح المكافآت التشجٌعٌة فً حدود االعتمادات المرصدة وفرض العقوبات على العاملٌن فً الشركة ضمن
حدود القوانٌن واألنظمة النافذة.
 .10عاقد النفقة فً الشركة.
 .11تمثٌل الشركة أمام القضاء المختص .
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري0

صفحة  63من 100

بطاقة وصؾ /2/
موقع الوظٌفة
اسم الوحدة التنظٌمٌة  :المدٌرٌة
اسم الوظٌفة :مدٌر المدٌرٌة
اسم عمل الربٌس المباشر  :مدٌر عام
الشركة
اسم وظٌفة من ٌنوب عنه  :ربٌس الدابرة
المكلؾ بمعاون مدٌر إضافة لوظٌفته.
المراكز التً تشرؾ علٌها الوظٌفة  :كافة
الدوابر واألقسام والشعب والوحدات فً
المدٌرٌة.
موقع الوظٌفة فً الهٌكل اإلداري:
إدارة علٌا

الفبة

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة
](المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة
المدنٌة – المعلوماتٌة – التقنٌة)  -الحقوق
االقتصاد – العلوم االدارٌة[.

األولى

–
–

الخبرة الزمنٌة :
 ست سنوات للدكتوراه ثمانً سنوات لحملة شهادة الماجستٌر عشر سنة لحملة الشهادة الجامعٌة فً مجالاالختصاص

الوصؾ العام ٠ :ذ٠شأػّايِذ٠ش٠تٗ٠ٚششفػٍٝتٕف١زوافحاألػّاياٌتٟتختضتٙاضّٓزذٚداٌمٛأٓ١
ٚاألٔظّح٠ٚ,ىِْٛسئٚالًأِاَاٌّذ٠شاٌؼاَ0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
ٛ٠صعاٌّٙاَ٠ٚششفػٍٝس١شاٌؼًّ٠ٚمُ١أداءسإساءاٌذٚائشٚاٌشؼةاٌتاتؼحٌٗٚوافحاٌؼآٍِ١تاٌّذ٠ش٠ح
٠ٚمتشذِىافآتُٙأٚػمٛتات٠ُٚٙتخزاإلخشاءاخاٌالصِحٌتسسٓ١أدائ ُٚٙتوزٌع المهام على الدوابر واالشراؾ
على سٌر العمل فً المدٌرٌة.
ٌ .1درس البرٌد الخاص بالمدٌرٌة وٌحٌله إلى الدوابر واألقسام المعنٌة حسب االختصاص إلجراء البلزم
وٌوقع المراسبلت الصادرة عن المدٌرٌة فً حدود الصبلحٌات الممنوحة له.
ٌ .2شرؾ على تنفٌذ الخطط المعتمدة وٌضع البرامج التً تحقق متابعتها وٌبلحق أعمالها وٌعمل على تذلٌل
الصعوبات التً تعترض التنفٌذ .
 .3اقتراح المكافآت والعقوبات للمرإوسٌن وإبداء الرأي فً تنظٌم إجازاتهم االدارٌة.
ٌ .4رفع المقترحات لتطوٌر أعمال المدٌرٌة فً كافة المجاالت وتعدٌل هٌكلها التنظٌمً وفقا ً لتطوٌر أعمالها .
ٌ .5قترح الخطط وٌساهم فً تقٌٌم أداء العاملٌن فً المدٌرٌة .
ٌ .6نفذ القرارات الصادرة عن المدٌر العام فٌما ٌخص عمل المدٌرٌة .
ٌ .7تابع تؤمٌن مستلزمات المدٌرٌة بالتنسٌق مع المدٌرٌات األخرى فً الشركة .
ٌ .8قوم بتنفٌذ األعمال المناطة به.
 .9العمل على تطوٌر المهارات الفردٌة والجماعٌة واالستفادة من التقنٌات الحدٌثة .
ٌ .10قوم بكل ما ٌكلؾ به من قبل المدٌر العام من أعمال أخرى وفق القوانٌن واألنظمة النافذة .
ٌ .11شرؾ على تنفٌذ المهام واألعمال المناطة بالمدٌرٌة .
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري -إنتاجً
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بطاقة وصؾ /3/
موقع الوظٌفة
اسم الوحدة التنظٌمٌة  :دابرة إدارٌة
اسم الوظٌفة :ربٌس الدابرة
اسم عمل الربٌس المباشر  :مدٌر المدٌرٌة
اسم وظٌفة من ٌنوب عنه  :ربٌس الشعبة
المكلؾ بمعاون ربٌس دابرة إضافة
لوظٌفته.
المراكز التً تشرؾ علٌها الوظٌفة  :كافة
واألقسام والشعب والوحدات فً الدابرة.
موقع الوظٌفة فً الهٌكل اإلداري  :إدارة
وسطى

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة
](المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة –
المدنٌة – المعلوماتٌة – التقنٌة)  -الحقوق –
االقتصاد – العلوم االدارٌة[.
األولى
الخبرة الزمنٌة :
 أربع سنوات للدكتوراه ست سنوات لحملة شهادة الماجستٌر ثمانً سنة لحملة الشهادة الجامعٌة فًمجال االختصاص

الوصؾ العام :االشراؾ على المهام المحددة للدابرة وتصرٌؾ شإونها
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
ً
ٌ .1شرؾ على المهام المحددة للدابرة وشعبها وتصرٌؾ شإونها وفقا للقوانٌن واألنظمة النافذة .
ٌ .2وجه أعمال الدابرة من خبلل رإساء الشعب .
ٌ .3وزع المهام على العاملٌن فً الدابرة وٌراقب حسن أداءه .
ٌ .4ستلم البرٌد الخاص بالدابرة وٌطلع علٌه وٌوجهه إلى مرإوسً ه وفق االختصاص وٌوقع المراسبلت
الصادرة عن الدابرة فً حدود الصبلحٌات الممنوحة له  ,وٌإشر على المراسبلت الصادرة عن الشركة
المتعلقة بشإون دابرته .
ٌ .5شرؾ على تنفٌذ الخطط المعتمدة وٌضع البرامج التً تحقق متابعتها وٌبلحق أعمالها وٌعمل على تذلٌل
الصعوبات التً تعترض التنفٌذ ٠ٚ,شاسنفٟأ٠حٔشاطاختذس٠ث١حفِٟداياختظاطٌٗض٠ادجتؤ٘. ٍٗ١
ٌ .6قترح منح العاملٌن فً الدابرة اإلجازات والمكافآت والحوافز اإلنتاجٌة وفرض العقوبات بحق المخالفٌن.
ٌ .7رفع المقترحات لتطوٌر أعمال الدابرة فً كافة المجاالت وتعدٌل هٌكلها التنظٌمً وفقا ً لتطوٌر أعماله.
ٌ .8نفذ القرارات الصادرة عن المدٌر فٌما ٌخص عمل الدابرة .
ٌ .9عمل على تنمٌة قدرات وكفاءات العاملٌن فً الدابرة .
 .10تقٌٌم أداء مرإوسٌه المباشرٌن وفقا ً للقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات النافذة .
 .11تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً .
 .12أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال العمل.
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – مخاطر عمل
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بطاقة وصؾ /4/
موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :دابرة إنتاجٌة أو فنٌة
اسم الوظٌفة :ربٌس الدابرة
اسم عمل الربٌس المباشر  :مدٌر المدٌرٌة
اسم وظٌفة من ٌنوب عنه  :ربٌس القسم
المكلؾ بمعاون ربٌس دابرة إضافة لوظٌفته.
المراكز التً تشرؾ علٌها الوظٌفة  :كافة
واألقسام والوحدات فً الدابرة.
موقع الوظٌفة فً الهٌكل اإلداري:
إدارة وسطى

األولى

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة
](المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة –
المدنٌة – المعلوماتٌة – التقنٌة) [.
الخبرة الزمنٌة :
 أربع سنوات للدكتوراه ست سنوات لحملة شهادة الماجستٌر ثمانً سنة لحملة الشهادة الجامعٌة فً مجالاالختصاص

الوصؾ العام ٠ :ششفػٍٝاأللساَاٌتاتؼحٌذائشتٗ٠ٚتخزاإلخشاءاخإٌّاسثحٌٛضغخّ١غإٌّشآخٚاٌتد١ٙضاخ
ضّٓششٚطاٌؼًّاٌطث١ؼ١ح0

واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
ً
ٌ .1شرؾ على المهام المحددة للدابرة وأقسامها وتصرٌؾ شإونها وفقا للقوانٌن واألنظمة النافذة .
ٌ .2وجه أعمال الدابرة من خبلل رإساء األقسام ,و ٌوزع المهام على العاملٌن فً الدابرة وٌراقب حسن
أداءهم.
ٌ .3ستلم البرٌد الخاص بالدابرة وٌطلع علٌه وٌوجهه إلى مرإوسً ه وفق االختصاص وٌوقع المراسبلت
الصادرة عن الدابرة فً حدود الصبلحٌات الممنوحة له  ,وٌإشر على المراسبلت الصادرة عن الشركة
المتعلقة بشإون دابرته .
ٌ .4شرؾ على تنفٌذ الخطط المعتمدة وٌضع البرامج التً تحقق متابعتها وٌبلحق أعمالها وٌعمل على تذلٌل
الصعوبات التً تعترض التنفٌذ ٠ٚ,شاسنفٟأ٠حٔشاطاختذس٠ث١حفِٟداياختظاطٌٗض٠ادجتؤ٘. ٍٗ١
ٌ .5قترح منح العاملٌن فً الدابرة اإلجازات والمكافآت والحوافز اإلنتاجٌة وفرض العقوبات بحق المخالفٌن.
ٌ .6رفع المقترحات لتطوٌر أعمال الدابرة فً كافة المجاالت وتعدٌل هٌكلها التنظٌمً وفقا ً لتطوٌر أعماله.
٠ .7متشذاٌتؼذ٠الخاٌفٕ١حأٚاإلٔتاخ١حإٌّاسثحٌتسسٓ١األداءٚاإلٔتاج.
٠ .8تفمذأػّاياٌظ١أحٚاطالذاألػطاي٠ٚمتشذِا٠شاِٖٕاسثا"ٌتسس٘ٓ١زٖاألػّاي.
٠ .9تخزوافحاإلخشاءاخٌسّا٠حاٌؼّايٚاسؼافُٚٙزّا٠حا٢الخ .
ٌ .10نفذ القرارات الصادرة عن المدٌر فٌما ٌخص عمل الدابرة .
ٌ .11عمل على تنمٌة قدرات وكفاءات العاملٌن فً الدابرة .
 .12تقٌٌم أداء مرإوسٌه المباشرٌن وفقا ً للقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات النافذة .
 .13تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً .
 .14أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال العمل
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً
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بطاقة وصؾ /5/

موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :شعبة
اسم الوظٌفة :ربٌس الشعبة

األولى

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة
](المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة
المدنٌة – المعلوماتٌة – التقنٌة)  -الحقوق
االقتصاد – العلوم االدارٌة[.

–
–

اسم عمل الربٌس المباشر  :المدٌر أو
ربٌس الدابرة
موقع الوظٌفة فً الهٌكل اإلداري:
إدارة وسطى
الوصؾ العام :االشراؾ على تنفٌذ المهام المحددة للشعبة وتصرٌؾ شإونها باإلضافة إلى المهام التً توكل
إلٌه من قبل رإسابه.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
ٌ .1شرؾ على تنفٌذ المهام المحددة للشعبة وتصرٌؾ شإونها وفقا ً للقوانٌن واألنظمة النافذة .
ٌ .2وزع المهام على العاملٌن فً الشعبة وٌراقب حسن أداءهم .
ٌ .3شرؾ على تنفٌذ الخطط المعتمدة وٌضع البرامج التً تحقق متابعتها وٌبلحق أعمالها .
ٌ .4قترح منح العاملٌن فً الشعبة اإلجازات والمكافآت والحوافز اإلنتاجٌة وفرض العقوبات بحق المخالفٌن.
ٌ .5قترح الخطط للشعبة وتقٌٌم أداء العاملٌن فٌها.
 .6تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .7أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال العمل.
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – مخاطر العمل

صفحة  67من 100

بطاقة وصؾ /6/
الفبة

موقع الوظٌفة
اسم الوحدة التنظٌمٌة  :قسم فنً أو إنتاجً
اسم الوظٌفة :ربٌس قسم
اسم عمل الربٌس المباشر
ربٌس قسم

 :مدٌر أو

األولى

موقع الوظٌفة فً الهٌكل اإلداري:
إدارة وسطى

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة
](المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة –
المدنٌة – المعلوماتٌة – التقنٌة)  -الحقوق –
االقتصاد – العلوم االدارٌة[.
الخبرة الزمنٌة :
 سنتٌن للدكتوراه أربع سنوات لحملة شهادة الماجستٌر ست سنوات لحملة الشهادة الجامعٌة فًمجال االختصاص

الوصؾ العام  :االششافاٌىاًِػٍٝأػّايلسّٗٚاداسجوافحشئٗٔٚاٌفٕ١حأٚاإلٔتاخ١حٚاخشاءاٌذساساخ
اٌالصِحٌتسذ٠ذأِاوٓاالستثّاسٚاٌتط٠ٛشٚاٌتٕس١كِغاأللساَاألخشٜراخاٌؼاللحاٌّثاششجِغلسّٗ
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
٠ .1ششفػًٜأػّاياٌمسُ٠ٚؼطٟاٌتٛخٙ١اخاٌالصِحٌضّاْسالِحاٌتشغًٚ١اٌظ١أحتؤلًوٍفحِّىٕح
ٚتؤلظشصٌِٓض٠ادجاإلٔتاجٚتسس0ٕٗ١
 .2اتخاروافحاإلخشاءاخاٌٛلائ١حٌٍؼّايٚاسؼافُٚٙزّا٠حا٢الخٚاٌّسافظحػٍٙ١اٚػٍٝا١ٌ٢اخ
 .3ػمذاختّاػاخأسثٛػ١حأٚدٚس٠حٌتمُ١١اٌؼًّٚاٌّشاسوحفٟٚضغاٌثشاِحاٌالصِحٌتٕف١ز٘ا0
 .4اٌّشاسوحفٟأ٠حٔشاطاختذس٠ث١حٌتّٕ١حلذساتٗفِٟداياختظاطٗ.
 .5تٛص٠غاألػّايػٍٝاٌؼّايفٟاٌمسُٚاالششافػٍٝزسٓاٌتٕف١ز .
ٌ .6قترح خطط الصٌانة للقسم والحلول لمختلؾ الصعوبات اإلنتاجٌة وتقٌٌم أداء العاملٌن فٌها.
ٌ .7قترح منح العاملٌن فً القسم اإلجازات والمكافآت والحوافز اإلنتاجٌة وفرض العقوبات بحق
المخالفٌن.
٠ .8تاتغأػّاياٌظ١أحٚاطالذاألػطاي٠ٚمتشذِا٠شاِٖٕاسثا"ٌتسس٘ٓ١زٖاألػّاي.
 .9اتخاذ كافة اإلجراءات لتؤمٌن جودة المنتج فً كافة مراحل العملٌة اإلنتاجٌة .
 .10تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
ٌ .11حتفظ بالسجبلت الخاصة بالقسم من أعمال فنٌة وبٌانات إنتاجٌة وإدارٌة .
 .12أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال العمل.
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  68من 100

بطاقة وصؾ /7/
موقع الوظٌفة
اسم الوحدة التنظٌمٌة :
إنتاجٌة
اسم الوظٌفة :ربٌس وحدة
اسم عمل الربٌس المباشر  :أو ربٌس
دابرة أو قسم
موقع الوظٌفة فً الهٌكل اإلداري:
إدارة وسطى

الفبة

شروط شؽل الوظٌفة

وحدة فنٌة أو

األولى

المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة
](المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة –
المدنٌة – المعلوماتٌة – التقنٌة)  -الحقوق –
االقتصاد – العلوم االدارٌة[.

الوصؾ العام :تٛص٠غاألػّايػٍٝػّايٚزذتِٗٚتاتؼحتٕف١ز٘زٖاألػّاي0

واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
٠ .1تاتغأػّايػّايٚزذتٗ٠ٚذْٚوشفِٟٛ٠ػٓاألػّايإٌّفزجِغِمتشزاتٗاٌٝاٌشئ١ساٌّثاشش.
٠ .2طٍغ١ِٛ٠ا"ػٍٝتماس٠شسإساءاٌٛسد٠اخأٚسإساءاٌٛسشزسةاٌساي٠ٚتسمكِٓطسح
ِالزظات.ُٙ
٠ .3تاتغأػّاياٌظ١أحتىافحأشىاٌٙاِغاٌٛسشاٌّختظحٚاٌتشغ٠ًٚ١تؤوذِٓزسٓتٕف١ز٘زٖاألػّاي
٠ٚساػذفٙ١اػٕذاٌضشٚسج0
٠ .4سفظ٠ٚئِٓاٌٛثائكٚاٌّخططاخاٌالصِحألػّايٚزذتٗ٠ٚتؤوذِٓتطث١كتؼٍّ١اخاٌتشغًٚ١اٌظ١أح
 .5االششافػٍٝػّايٚزذتٗفٕ١ا"ٚاداس٠ا"٠ٚئِِٓتطٍثاخاٌؼًِّٚستٍضِاخاإلٔتاجِٓخاليسئ١سٗ
اٌّثاشش0
٠ .6تفمذخا٘ض٠حا٢الخأٚا١ٌ٢اخٚوالّ٘اِؼا"٠ٚتؤوذِٓطسحػٍّٙاضّٓاٌسذٚداٌطث١ؼ١حِٓخالي
ػٕاطشاٌٛزذجتاٌتؼاِْٚغاٌٛزذاخاٌّختظح0
ٕ٠ .7ظُسدًخاصٌٛزذتٗ٠ٚسدًفٗ١وّ١اخاإلٔتاجٚساػاخاٌؼًّٚاٌتٛلفاخٚاألػطاي٠ٚمُ١رٌه
٠ٚطٍغسئ١سٗاٌّثاششتزٌه0
٠ .8متشذاٌتؼذ٠الخاٌفٕ١حاٌت٠ٟشا٘إِاسثحٌتسسٓ١اٌؼًّٚاإلٔتاج٠ٚتاتغاٌتٕف١زِغاٌدٙحاٌّختظح.
٠ .9متشذتىٍ١فػّاياٌٛزذجتؤػّاياضاف١حخاسجأٚلاخاٌذٚاٌَشئ١سٗاٌّثاششػٕذاٌضشٚسج
ٌ .10قترح منح العاملٌن فً الوحدة اإلجازات والمكافآت اإلنتاجٌة وفرض العقوبات بحق المخالفٌن.
 .11تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .12أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال العمل.
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  69من 100

بطاقة وصؾ /8/
موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :الدابرة أو القسم
األولى
اسم الوظٌفة  :مهندس

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة
](المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة –
المدنٌة – المعلوماتٌة – التقنٌة)  -الحقوق –
االقتصاد – العلوم االدارٌة[.

اسم عمل الربٌس المباشر  :ربٌس الدابرة
أو القسم أٌنما وجد
الوصؾ العام :متابعة األعمال فً الدابرة أو القسم والعمل على حل جمٌع المشاكل التً تعترض سٌر العمل
أثناء دوامه 0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1متابعة األعمال فً الدابرة أو القسم 0
ٌ .2دون فً سجل ٌومً سٌر العمل فً الدابرة أو القسم أثناء عمله0
 .3إببلغ رإساء الدوابر أو األقسام عن المشاكل التً حصلت أثناء عمله0
 .4تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً .
 .5تفقد عمال الوردٌات وتؤمٌن العناصر البلزمة فً حال وجود نقص.
 .6القٌام بتوزٌع العمل مباشرة أثناء الصٌانة أو فً حالة حدوث أي عطل على الورش المختصة.
 .7االتصال الدابم بالمدٌر اإلنتاجً أو المدٌر الفنً وإعبلمه بالمشاكل التً تعٌق العملٌة اإلنتاجٌة.
ٌ .8عتبر مسإوالً إدارٌا عن كافة األمور المتعلقة بعمل الوردٌة.
 .9أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  70من 100

بطاقة وصؾ /9/
موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :مكتب
اسم الوظٌفة  :ربٌس مكتب المتابعة الفنٌة
واإلنتاجٌة.

األولى

اسم عمل الربٌس المباشر  :المدٌر العام

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة
](المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة –
المدنٌة – المعلوماتٌة – التقنٌة اآلداب والعلوم
اإلنسانٌة[.
الخبرة الزمنٌة :
 -ثمانً سنوات فً مجال االختصاص

الوصؾ العام :تنفٌذ كافة ما ٌكلؾ به من قبل المدٌر العام فٌما ٌخص األمور الفنٌة واإلنتاجٌة0

واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1متابعة الدراسات والقرارات والمذكرات الفنٌة المحالة إلٌه من المدٌر العام.
 .2دراسة التقارٌر الفنٌة الٌومٌة واألسبوعٌة والشهرٌة وتقدٌم االقتراحات للمدٌر العام.
 .3متابعة قرارات المجلس اإلنتاجً بالتنسٌق والتعاون مع ربٌس مكتب النقابة.
 .4تدقٌق تقارٌر ضبط الجودة ودراسة تقارٌر اإلنتاج الٌومٌة واألسبوعٌة والشهرٌة وتقدٌم االقتراحات
البلزمة للمدٌر العام.
 .5متابعة تنفٌذ ما ٌصدر عن االجتماعات الفرعٌة التً ٌعقدها المدٌر العام مع رإساء الدوابر و
األقسام.
 .6أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة و القوانٌن .

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  71من 100

بطاقة وصؾ /10/
موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :مكتب
اسم الوظٌفة  :ربٌس مكتب المدٌر العام
األولى
اسم عمل الربٌس المباشر  :المدٌر العام

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة
](المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة –
المدنٌة – المعلوماتٌة – التقنٌة اآلداب والعلوم
اإلنسانٌة[.
المهارات :
 إتقان أحدى اللؽات. إلمام باستخدام الحاسبالخبرة :
أربع سنوات فً مجال العمل اإلداري

الوصؾ العام  :االشراؾ على مكتب المدٌر العام وتنظٌم المقاببلت واستقبال الصحفٌٌن واالطبلع على
الصحؾ ودعوة اللجنة االدارٌة واعداد جداول األعمال واستبلم البرٌد السري وتوزٌعه 0

واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
ٌ .1عد ترتٌب مقاببلت المدٌر العام واستقبال الزوار والمراجعٌن وإرشادهم إلى مقاصدهم0
 .2استبلم البرٌد السري وتسجٌله وتوزٌعه على الجهات ذات العبلقة حسب توجٌهات المدٌر العام0
ٌ .3قوم باستبلم مراسبلت المدٌر العام تمهٌداً لعرضها علٌه 0
ٌ .4قوم بتهٌبة البرٌد الٌومً الوارد من الجهات المختصة وعرضه على المدٌر العام وإعادته إلى
المدٌرٌات المختصة بعد توقٌعه0
ٌ .5قوم بإببلغ توجٌهات المدٌر العام إلى الدوابر واألقسام.
ٌ .6تابع تنفٌذ التعلٌمات والقرارات الصادرة عن المدٌر العام وتوجٌه الكتب إلى المدٌرٌات المختصة 0
ٌ .7حتفظ بضبوط جلسات اللجنة االدارٌة ومحاضر المجلس االنتاجً0
 .8تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .9أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري

صفحة  72من 100

بطاقة وصؾ /11/
موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :مكتب
اسم الوظٌفة :
ربٌس مكتب الوردٌات

األولى

اسم عمل الربٌس المباشر :
مدٌرٌة الشإون اإلنتاجٌة

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً الهندسة
](المٌكانٌكٌة – الكهربابٌة – البتروكٌمٌابٌة –
المدنٌة – المعلوماتٌة – التقنٌة اآلداب والعلوم
اإلنسانٌة[.
الخبرة الزمنٌة :
 -ثمانً سنوات ضمن االختصاص

الوصؾ العام :متابعة األعمال فً الشركة من كافة النواحً (فنٌة – إنتاجٌة – االدارٌة) أثناء وردٌته0

واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1متابعة كافة األعمال فً وردٌته0
 .2تقدٌم تقرٌر ٌومً حول سٌر العمل فً الوردٌة.
 .3االتصال الدابم بالمدٌر اإلنتاجً أو المدٌر الفنً وإعبلمه بالمشاكل التً تعٌق العملٌة اإلنتاجٌة0
 .4القٌام بتوزٌع العمل مباشرة أثناء الصٌانة أو فً حالة حدوث أي عطل على الورش المختصة 0
 .5الربط بٌن األقسام اإلنتاجٌة وتكلٌؾ العاملٌن بالمهام واألعمال حسب ضرورة المصلحة العامة0
ٌ .6عتبر مسإوالً إدارٌا ً عن كافة األمور المتعلقة بعمل الوردٌة.
 .7تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً 0
 .8أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  73من 100

بطاقة وصؾ /12/

موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :الشركة
اسم الوظٌفة  :مترجم
اسم عمل الربٌس المباشر :
مدٌر المدٌرٌة أو ربٌس الدابرة أٌنما
وجد

المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً اآلداب
( اإلنكلٌزٌة – الفرنسٌة )
األولى

الوصؾ العام :القٌام بؤعمال الترجمة من اللؽة العربٌة إلى األجنبٌة وبالعكس 0

واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
ٌ .1قوم بكافة أعمال الترجمة للفواتٌر وكافة المراسبلت من األجنبٌة إلى العربٌة وبالعكس
ٌ .2ترجم التلكسات والفاكسات الصادرة والواردة إلى الشركة 0
 .3تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .4أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري

صفحة  74من 100

بطاقة وصؾ /13/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :الشركة
اسم الوظٌفة  :مدقق
اسم عمل الربٌس المباشر
الدابرة أو ربٌس الشعبة

األولى

المإهل العلمً  :شهادة جامعٌة فً ( الحقوق -
االقتصاد – العلوم االدارٌة).

 :ربٌس

الوصؾ العام :تدقٌق مختلؾ المستندات المحاسبٌة و المالٌة 0

واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
- 1تدقٌق أعمال التحصٌل والٌومٌات والكشوؾ وإجراءا ت أوامر الصرؾ والتسوٌات بما فٌها جداول
الرواتب واألجور ومتمماتها وأوامر الدفع وبطاقات السلؾ والعهد0
- 2اإلعبلم عن أٌة مخالفة0
- 3تدقٌق المكافآت والوصفات الطبٌة وكافة المستندات المالٌة المطلوبة0
- 4تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
- 5أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري

صفحة  75من 100

بطاقة وصؾ /14/
موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة :
مدٌرٌة الشإون الفنٌة أو اإلنتاجٌة
اسم الوظٌفة :
مراقب تشؽٌل (صالة إنتاج )

الثانٌة

شروط شؽل الوظٌفة

المإهل العلمً  :معهد التقانً ]( الصناعً –
– للهندسة المٌكانٌكٌة
للصناعات الكٌمٌابٌة
والكهربابٌة )أو شهادة الدراسة الثانوٌة ( الصناعٌة
– العامة )[.

اسم عمل الربٌس المباشر  :ربٌس القسم
أو ربٌس الوحدة أو مهندس الوردٌة أٌنما
وجد
الوصؾ العام  :القٌام بتشؽٌل وإٌقاؾ األجهزة واآلالت التً ٌقوم بمراقبتها وذلك حسب التسلسل الوظٌفً
للتشؽٌل وحسب الضرورة0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1تشؽٌل وإٌقاؾ اآلالت واألجهزة المسإول عنها حسب نظام التشؽٌل وضرورة العمل 0
 .2الكشؾ على متطلبات التشؽٌل من زٌوت وشحوم وفٌول 0
 .3مراقبة سبلمة جاهزٌة اآلالت واألجهزة من قبل التشؽٌل والمحافظة على نظافتها 0
 .4إعبلم المسإول المباشر عن أي عطل فً اآللة 0
 .5متابعة تنفٌذ مهام ربٌس الوردٌة فً حال ؼٌابه 0
ٌ .6دون تقرٌر ٌومً عن سٌر العمل فً وردٌته فً سجل خاص 0
 .7تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً 0
 .8أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري  -إنتاجً

صفحة  76من 100

بطاقة وصؾ /15/
موقع الوظٌفة
اسم الوحدة التنظٌمٌة  :مدٌرٌة الشإون
الفنٌة أو اإلنتاجٌة
اسم الوظٌفة  :ربٌس ورشة
 :ربٌس
اسم عمل الربٌس المباشر
القسم أو ربٌس وحدة أو مهندس وردٌة
أٌنما وجد

الفبة

الثانٌة

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :معهد التقانً ]( الصناعً –
– للهندسة المٌكانٌكٌة
للصناعات الكٌمٌابٌة
والكهربابٌة )أو شهادة الدراسة الثانوٌة ( الصناعٌة
– العامة )[.

الوصؾ العام  :تنظٌم عمل الورشة وتنفٌذ المهام التً ٌتلقاها من ربٌس قسمه أو مهندس الوردٌة والمشاركة
بجمٌع أعمال الصٌانة واالصبلح0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
ً
 .1تنفٌذ تعلٌمات ربٌس القسم أو مهندس الوردٌة وٌعتبر مسإوال أمامه عن جمٌع أعمال الصٌانة واإلصبلح
التً تخص ورشته0
 .2توزٌع العمال على العمل بما ٌتناسب وحجم العمل المطلوب تنفٌذه وإعطاء اإلرشادات والتعلٌمات الفنٌة
البلزمة0
 .3الحفاظ على العدة واألدوات المستعملة ألعمال الصٌانة واإلصبلح والسعً لتؤمٌنها واستبلمها وتكلٌؾ من
ٌلزم بتنظٌفها بعد كل عمل وحفظها فً مكان أمٌن بعٌدا" عن الضٌاع 0
 .4متابعة العمل لتؤمٌن كافة القطع التبدٌلٌة البلزمة للورشة ومتابعة تصنٌفها ضمن الورشة أو خارجها من
خبلل ربٌس الوحدة 0
 .5تدوٌن جمٌع المبلحظات الفنٌة فً سجل الورشة موضحا" فٌه القطع التبدٌلٌة المستهلكة واألعمال المنجزة
والمحافظة علٌه باعتباره وثٌقة فنٌة أساسٌة ألعمال الورشة.
 .6تنفٌذ برامج التدرٌب لعمال الورشة0
 .7تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .8أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن .
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  77من 100

بطاقة وصؾ /16/
موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :المدٌرٌة الشإون
الفنٌة أو اإلنتاجٌة
اسم الوظٌفة  :ربٌس وردٌة

الثانٌة

شروط شؽل الوظٌفة

المإهل العلمً  :معهد التقانً ]( الصناعً –
– للهندسة المٌكانٌكٌة
للصناعات الكٌمٌابٌة
والكهربابٌة )أو شهادة الدراسة الثانوٌة ( الصناعٌة
– العامة )[.

 :ربٌس
اسم عمل الربٌس المباشر
الدابرة أو ربٌس القسم أو ربٌس الوحدة
أٌنما وجد.
الوصؾ العام  :متابعة جمٌع األعمال التً تتم فً وردٌته وقٌادة العمل خبلل وردٌته فنٌا" وإنتاجٌا" وٌعتبر
مسإوالً عن حسن سٌر العمل فً وردٌته0

واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1تنفٌذ جمٌع أعمال الصٌانة واإلصبلح التً تتم فً وردٌته 0
 .2توزٌع العمال على األعطال وفق حجم العمل المطلوب وإعطاء التعلٌمات المطلوبة لهم بؽٌة اإلسراع فً
تنفٌذ اإلصبلح الطارئ 0
ٌ .3نوب عن مهندس الوردٌة فً حال ؼٌابه وأثناء دوام وردٌته 0
 .4تدوٌن تقرٌر مفصل عن األعمال التً أجرٌت خبلل وردٌته فً سجل خاص 0
 .5متابع أعمال التشؽٌل أثناء وردٌته وحل المشاكل التً تعترض سٌر العمل0
 .6تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .7أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري  -إنتاجً

صفحة  78من 100

بطاقة وصؾ /17/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة :
مدٌرٌة الشإون الفنٌة أو اإلنتاجٌة
اسم الوظٌفة  :عامل فنً ربٌسً

الثانٌة

اسم عمل الربٌس المباشر  :مهندس
وردٌة أو ربٌس الوحدة أو ربٌس ورشة
أٌنما وجد

المإهل العلمً  :معهد التقانً ]( الصناعً –
– للهندسة المٌكانٌكٌة
للصناعات الكٌمٌابٌة
والكهربابٌة )أو شهادة الدراسة الثانوٌة ( الصناعٌة
– العامة )[.

الوصؾ العام  :القٌام بتنفٌذ تعلٌمات مرإوسٌه فٌما ٌخص أعمال الصٌانة واإلصبلح.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1تنفٌذ تعلٌمات ربٌس الورشة .
 .2تحدٌد األعطال وطرٌقة الفك والتركٌب واالشراؾ على العمل بنفسه .
 .3تسذ٠ذاٌمطغاٌالصِحٌٍظ١أحٚاإلطالذ.
 .4تسذ٠ذاٌتؼذ٠الخاٌالصِحٚاالششافػٍٝتٕف١ز٘ا.
 .5اٌم١اَتتظٕ١غاٌمطغاٌتثذ١ٍ٠حػٍٝآٌحاٌخشاطحتؼذتسض١شاٌمطغاٌّؼذٔ١حاٌالصِحٌؼٍّ١حاٌتظٕ١غ.
 .6اٌم١اَتؼٍّ١حتس٠ٛحٚفترِداسٞأسٕاْػٍٝآٌحاٌتفش٠ض.
 .7القٌام بجمٌع أعمال عملٌات التشحٌم وتبدٌل الزٌوت .
 .8اػذاداٌّماطغفٟوًِمٍغٚزساباٌىّ١اخاٌّّىٓاستثّاس٘ا.
 .9تسذ٠ذِساساٌطشلاخٚاٌدثٙاخٚاختشاءاٌذساساخاٌطثٛغشاف١حٌٍطشقاٌشئ١س١حٚاٌفشػ١ح0
 .10تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .11صٌانة اآللٌات فً الشركة التً تعمل على البنزٌن أو المازوت
 .12أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري  -إنتاجً

صفحة  79من 100

بطاقة وصؾ /18/

موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :قسم المخابر
اسم الوظٌفة  :عامل مخبر
اسم عمل الربٌس المباشر
الوحدة0

الثانٌة

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :معهد التقانً ]( الصناعً –
– للهندسة المٌكانٌكٌة
للصناعات الكٌمٌابٌة
والكهربابٌة )أو شهادة الدراسة الثانوٌة
(الصناعٌة – العامة )[.

 :ربٌس

الوصؾ العام :إجراء كافة التحالٌل الكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة واألشعة.

واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1استبلم كافة المواد واللوازم الخاصة بؤعمال التحلٌل واالختبارات ضمن المخبر.
 .2إجراء االختبارات المطلوبة ٌومٌا".
 .3تدوٌن نتابج االختبارات على سجبلت خاصة لمختلؾ التحالٌل.
 .4المحافظة على نظافة األدوات التً ٌستعملها.
 .5تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .6أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  80من 100

بطاقة وصؾ /19/
موقع الوظٌفة
اسم الوحدة التنظٌمٌة :
الصناعً.

الفبة
قسم األمن

اسم الوظٌفة  :مسإول الصحة والسبلمة
المهنٌة.
اسم عمل الربٌس المباشر
األمن الصناعً.

الثانٌة

شروط شؽل الوظٌفة
المإهل العلمً  :معهد التقانً ]( الصناعً –
للصناعات الكٌمٌابٌة – للهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربابٌة )أو شهادة الدراسة الثانوٌة (
التجارٌة  -الصناعٌة – العامة )[.

ربٌس قسم

الوصؾ العام  :تؤمٌن أجهزة الوقاٌة الفردٌة للعاملٌن ومتابعة تطبٌق تعلٌمات الخاصة بالصحة والسبلمة
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1توفٌر أجهزة الوقاٌة الفردٌة للعاملٌن كل فً مجال عمله0 .
 .2التؤكد من سبلمة مٌاه الشرب 0
 .3التؤكد من سبلمة المداخل والمخارج والسبللم والمصاعد فً كافة األقسام 0
 .4توعٌة العمال باستمرار وبشكل منظم من خبلل ( ندوات -وضع تعلٌمات فً األماكن البارزة ) 0
 .5أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري  -إنتاجً

صفحة  81من 100

بطاقة وصؾ /20/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

قسم القطع
اسم الوحدة التنظٌمٌة :
التبدٌلٌة والمستودعات الفنٌة.
اسم الوظٌفة  :أمٌن المستودع

الثانٌة

مدٌر
اسم عمل الربٌس المباشر :
الحسابات أو ربٌس قسم القطع التبدٌلٌة
والمستودعات الفنٌة

المإهل العلمً  :معهد التقانً ]( الصناعً –
– للهندسة المٌكانٌكٌة
للصناعات الكٌمٌابٌة
والكهربابٌة )أو شهادة الدراسة الثانوٌة ( التجارٌة -
الصناعٌة – العامة )[.

الوصؾ العام  :استبلم المواد وتنظٌم ضبط استبلم بها وإخراجها أصوالً0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1تسجٌل كمٌات المواد المستلمة على بطاقة المستودع من واقع ضبط االستبلم وتصنٌؾ نسخة من الضبط 0
 .2القٌام بتسلٌم المواد المطلوبة من األقسام بموجب طلبات تسلٌم أصولٌة وٌوقع علٌها وٌرحلها على البطاقة
الخاصة بها0
ٌ .3عد أمٌن المستودع مذكرة ٌدون فٌها عدد وأرقام طلبات التسلٌم بالتسلسل وٌرسلها إلى محاسب المواد 0
ٌ .4مسك أمٌن المستودع سجل العهد الشخصٌة 0
ٌ .5حافظ على المواد داخل مستودعه من الضٌاع عن طرٌق تنظٌمها حسب أصنافها وفً أماكنها المحددة0
 .6تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .7أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري وعضلً – إنتاجً

صفحة  82من 100

بطاقة وصؾ /21/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :دابرة الصرؾ
والتموٌل0
اسم الوظٌفة  :أمٌن صندوق.

الثانٌة

المإهل العلمً  :المعهد التقانً
( للمحاسبة والتموٌل – المالً ) أو شهادة الدراسة
الثانوٌة ( التجارٌة – العامة )0

اسم عمل الربٌس المباشر  :ربٌس
دابرة الصرؾ والتموٌل.
الوصؾ العام  :قبض ودفع األموال وفق األصول
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

قبض األموال من المصارؾ بشٌكات نظامٌة.
قبض مبٌعات الشركة النقدٌة وأٌة مدفوعات أخرى لصالح الشركة.
حفظ األموال بصورة مإقتة إلى حٌن دفعها ألصحاب االستحقاق أصوال".
مسك السجبلت البلزمة لبٌان حركة النفقات النقدٌة0
التحقق من مطابقة موجودات الصندوق مع السجبلت على فترات دورٌة 0
تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري وعضلً – إنتاجً

صفحة  83من 100

بطاقة وصؾ /22/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :دابرة الشإون
االدارٌة.
اسم الوظٌفة  :ممرض

الثانٌة

المإهل العلمً  :المعهد الصحً أو المعهد
التقانً الطبً

اسم عمل الربٌس المباشر :
ربٌس شعبة المستوصؾ
الوصؾ العام  :القٌام بؤعمال التمرٌض فً المستوصؾ0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1إدخال العمال المرضى إلى الطبٌب لمعاٌنتهم بشكل نظامً0
 .2قٌاس حرارة المرٌض قبل المعاٌنة0
 .3مساعدة الطبٌب فً الكشؾ على المرضى0
 .4تضمٌد الجروح والحروق0
 .5المحافظة على نظافة المستوصؾ.
 .6تؤمٌن أدوات اإلسعافات األولٌة (التعقٌم والكحول الطبً والقطن والشاش) بصورة منتظمة0
 .7تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .8أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري

صفحة  84من 100

بطاقة وصؾ /23/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :الشركة
اسم الوظٌفة  :كاتب ربٌسً
الثانٌة

المإهل العلمً :
شهادة الدراسة الثانوٌة ( التجارٌة -الصناعٌة –
العامة ).

ربٌس
اسم عمل الربٌس المباشر :
الدابرة أو ربٌس الشعبة أٌنما وجد
الوصؾ العام  :القٌام بإنجاز مختلؾ األعمال المكتبٌة التً ٌكلؾ بها0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1اعداد مشارٌع الكتب والمراسبلت وفقا" لتوجٌهات الربٌس المباشر0
 .2أداء العملٌات الكتابٌة والحسابٌة البسٌطة التً تتعلق بعمل شعبته أو دابرته التً ٌعمل بها0
 .3اعداد المعلومات المطلوبة وتنزٌلها على الحواسب وحفظها وفق البرامج الموضوعة بذلك.
 .4تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .5أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري

صفحة  85من 100

بطاقة وصؾ /24/
موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة :
دابرة شإون العاملٌن
اسم الوظٌفة  :مراقب دوام

الثانٌة

شروط شؽل الوظٌفة

المإهل العلمً :
شهادة الدراسة الثانوٌة ( التجارٌة -الصناعٌة –
العامة ).

اسم عمل الربٌس المباشر :
ربٌس شعبة الدوام واالستعبلم.
الوصؾ العام  :مراقبة دوام العمال وتسجٌل أسماء الحضور والؽٌاب.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1تسجٌل حركة دخول وخروج العمال.
 .2مسك سجبلت توقٌع العمال فً بداٌة الدوام ونهاٌته0
 .3تسجٌل ساعات العمل اإلضافً بعد التؤكد من الموافقات علٌها0
 .4تسجٌل اإلجازات الساعٌات والمهمات الرسمٌة 0
 .5تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .6االشراؾ على عمل أجهزة البصمة .
 .7مراقبة دخول وخروج زوار الشركة والمراجعٌن من وإلى الشركة وتدوٌن ذلك فً سجل خاص وفق
تعلٌمات اإلدارة .
 .8أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن .

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري

صفحة  86من 100

بطاقة وصؾ /25/
موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة :
مدٌرٌة الشإون اإلنتاجٌة
الثالثة

شروط شؽل الوظٌفة

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم األساسً
أو ما ٌعادلها0

اسم الوظٌفة  :عامل تشؽٌل خط إنتاج
اسم عمل الربٌس المباشر :
الوردٌة

مهندس

الوصؾ العام  :القٌام بمراقبة وتشؽٌل اآلالت على الخط اإلنتاجً مكانٌا ً عند الحاجة وإببلغ مراقبً
التشؽٌل فً الصاالت عن أٌة مبلحظات
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1مراقبة جمٌع قبانات التؽذٌة فً األفران والمطاحن 0
 .2العناٌة بالتجهٌزات واآلالت لجمٌع السٌلوات.
 .3مراقبة القشاط الناقل وبكراته وٌتؤكد من حسن عمله.
 .4إخبار مراقب التشؽٌل عن كافة األعطال التكنولوجٌة التً تحدث.
 .5تنظٌم دور السٌارات الشاحنة القادمة لتحمٌل أكٌاس االسمنت والتؤكد من أوراقها.
 .6االشراؾ على حسن سٌر أعمال التقبٌن على القبانات األرضٌة.
 .7مراقبة لوحات التشؽٌل الموضعً وإخبار الربٌس المباشر بؤي طارئ .
 .8جلب العٌنات من أماكنها المحددة فً الخط اإلنتاجً إلى قسم المخبر إلجراء التحالٌل علٌها .
 .9تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً 0
 .10أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.
ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  87من 100

بطاقة وصؾ /26/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :مدٌرٌة الشإون
الفنٌة أو اإلنتاجٌة
الرابعة
اسم الوظٌفة  :معلم صٌانة
اسم عمل الربٌس المباشر :
الورشة أٌنما وجد

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم األساسً أو
ما ٌعادلها0

ربٌس

الوصؾ العام  :القٌام بإصبلح وصٌانة اآلالت واآللٌات بعد تحدٌد العطل وطرٌقة إصبلحه مع تحدٌد قطع
البلزمة لعملٌة اإلصبلح 0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1تنفٌذ تعلٌمات ربٌس الورشة 0
 .2تحدٌد األعطال وطرٌقة التركٌب واإلصبلح واالشراؾ على العمل بنفسه 0
 .3تحدٌد القطع البلزمة للصٌانة واإلصبلح 0
 .4تحدٌد التعدٌبلت البلزمة واالشراؾ على تنفٌذها 0
 .5إعبلم ربٌس الورشة عن نهاٌة اإلصبلح أو الصٌانة .
 .6تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً 0
 .7أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري وعضلً  -إنتاجً

صفحة  88من 100

بطاقة وصؾ /27/
موقع الوظٌفة
اسم الوحدة التنظٌمٌة :
االدارٌة.

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

دابرة الشإون

اسم الوظٌفة  :عامل مقسم.
اسم عمل الربٌس المباشر :
شعبة الخدمات والسكن والمقسم.

الرابعة

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم األساسً
أو ما ٌعادلها.

ربٌس

الوصؾ العام  :تؤمٌن االتصاالت الهاتفٌة من وإلى الشركة وإحالتها للجهة المطلوبة.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1استبلم المكالمات الهاتفٌة من و إلى الشركة وإحالتها إلى الجهة المطلوبة.
 .2تسجٌل المكالمات الخلٌوٌة والخارجٌة على كشؾ خاص ورفعه للمدٌر العام عن طرٌق
المدٌر المختص.
 .3إصبلح األعطال البسٌطة فً المقسم والمحافظة على نظافته.
 .4المحافظة على سرٌة المعلومات0
 .5تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .6أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري

صفحة  89من 100

بطاقة وصؾ /28/
موقع الوظٌفة
اسم الوحدة التنظٌمٌة :
مدٌرٌة الشإون الفنٌة أو اإلنتاجٌة
اسم الوظٌفة  :معلم لحام وقص.

الفبة

الرابعة

اسم عمل الربٌس المباشر :
ربٌس الورشة أٌنما وجد

شروط شؽل الوظٌفة

المإهل العلمً :
شهادة مرحلة التعلٌم األساسً أو ما ٌعادلها
 +شهادة خبرة.
الخبرة الزمنٌة :
ثبلث سنوات فً مجال االختصاص

الوصؾ العام  :القٌام بتصنٌع وإصبلح جمٌع القطع التبدٌلٌة بطرٌق الحدادة والقٌام بجمٌع أنواع اللحام وبعملٌة
القص والتسوٌة وبشكل جٌد وٌحقق الهدؾ المطلوب .
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1القٌام بتلقً التعلٌمات الخاصة بالعمل من ربٌسه المباشر 0
 .2القٌام بنقل الت القص واللحام إلى موقع العمل مع مستلزماتها 0
 .3القٌام باستبلم الت اللحام الخفٌفة والمحافظة علٌها 0
 .4القٌام بإزالة جمٌع مخلفات العمل وترحٌلها أو تجمٌعها بعد االنتهاء من العمل 0
 .5القٌام بتنفٌذ أعمال القص واللحام المحددة له وٌعتبر مسإول عن دقة انجازها والتقلٌل من الهدر
 .6تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً 0
 .7أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  90من 100

بطاقة وصؾ /29/
موقع الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة :
دابرة األعمال المدنٌة والبٌبٌة.
اسم الوظٌفة :
عامل(نجار بٌتون -إنشاءات).

الرابعة

شروط شؽل الوظٌفة

المإهل العلمً :
شهادة مرحلة التعلٌم األساسً أو ما
ٌعادلها  +شهادة معلم مهنة.

اسم عمل الربٌس المباشر :
مهندس أو ربٌس ورشة .
الوصؾ العام  :القٌام بكل ما ٌتطلبه العمل من أعمال بٌتونٌة 0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1تلقً التعلٌمات من ربٌسه المباشر 0
 .2صنع الخلطة البٌتونٌة حسب النسب البلزمة 0
 .3القٌام بعملٌة الطٌن بعد بناء الجدران وصب السقوؾ0
 .4القٌام بعملٌة التمدٌدات الصحٌة فً الشركة والمدٌنة السكنٌة0
 .5القٌام بالكشؾ على األنابٌب والمجارٌر المعطلة والعمل على استبدالها0
 .6إصبلح األعطال فً حٌنها وبؤقصر مدة ممكنة بشكل جٌد 0
 .7بناء األحجار بعد تسوٌة وتنظٌؾ وتجهٌز مكان العمل 0
 .8تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .9أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  91من 100

بطاقة وصؾ /30/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :قسم التبطٌن
اسم الوظٌفة  :عامل بناء
اسم عمل الربٌس المباشر  :ربٌس وحدة
التبطٌن.

الرابعة

المإهل العلمً :
شهادة مرحلة التعلٌم األساسً أو ما ٌعادلها +
شهادة معلم مهنة.

الوصؾ العام  :القٌام بؤعمال بناء القرمٌد فً األماكن التً تتطلب ذلك وتثبٌته 0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1بناء قرمٌد األفران والمبردات والمسخنات ..الخ ( ٌدوي أو لً ) حسب التعلٌمات البلزمة0
 .2المشاركة فً هدم القرمٌد المقرر تبدٌله وترحٌله إلى األماكن المخصصة.
ٌ .3شارك فً إزالة مخالفات الورشة بعد االنتهاء من العمرة.
 .4القٌام بعملٌات تثبٌت القرمٌد أثناء بناءه.
 .5تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .6أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  92من 100

بطاقة وصؾ /31/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :قسم الصٌانة
المٌكانٌكٌة المركزٌة ( المشؽل )
اسم الوظٌفة  :عامل حدادة

الرابعة

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم
األساسً أو ما ٌعادلها  +شهادة معلم مهنة.

اسم عمل الربٌس المباشر  :ربٌس وحدة
الحدادة واللحام
الوصؾ العام  :فك وتركٌب القطع المراد إصبلحها وتبدٌلها ومساعدة ربٌس الورشة فً أعمال الحدادة.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1تلقً التعلٌمات من قبل ربٌسه المباشر وتنفٌذها0
 .2القٌام بكافة أعمال الحدادة وفق القٌاسات المطلوبة المطلوبة .
 .3تركٌب وتثبٌت كافة المشؽوالت فً أماكنها .
 .4تنظٌؾ العدة واألدوات وإعادتها إلى المستودع0
 .5تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .6أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  93من 100

بطاقة وصؾ /32/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة :
قسم األمن الصناعً.
اسم الوظٌفة  :عامل إطفاء0

الرابعة

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم األساسً
أو ما ٌعادلها  +شهادة إطفاء.

اسم عمل الربٌس المباشر  :ربٌس وحدة
األمن الصناعً واإلطفاء
الوصؾ العام  :إزالة األخطار ومكافحة الحرابق.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1العمل على تشحٌم فتحات الفوهات ومراقبة جاهزٌتها وتجربتها 0
 .2تجربة أجهزة اإلطفاء الفردي بشكل دوري.
 .3تبلٌػ الربٌس المباشر عن أعطال شبكة اإلطفاء والمضخات الخاصة 0
 .4المساهمة فً إخماد الحرابق 0
 .5المحافظة على جاهزٌة سٌارة اإلطفاء.
 .6تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .7أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – إنتاجً

صفحة  94من 100

بطاقة وصؾ /33/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة :
دابرة الشإون االدارٌة.
اسم الوظٌفة  :سابق لٌة خفٌفة

الرابعة

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم األساسً
أو ما ٌعادلها  +شهادة سوق عامة

اسم عمل الربٌس المباشر  :ربٌس شعبة
الحركة والضمان ( المر ب )
الوصؾ العام  :قٌادة مختلؾ اآللٌات الخفٌفة وفق تعلٌمات الربٌس المباشر.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1القٌام بتفقد اآللٌات المسإول عنها من ( زٌوت -ماء -هواء -فرامل -وقود ) ..وأجزاء اآللٌة المختلفة
وتجهٌزها قبل اإلقبلع بها لحسن سٌر العمل0
 .2تبدٌل اإلطارات حٌن تدعو الحاجة وضبط عٌار الهواء فٌها0
 .3تنفٌذ المهمات الموكلة إلٌه ونقل العاملٌن من والى الشركة وكذلك أٌة مواد أو بضابع محملة على اآللٌة
والتؤكد من وضعها وحزمها بشكل جٌد 0
 .4االشراؾ على إصبلح اآللٌة واالعتناء بمظهرها وتنظٌؾ محركها والحفاظ علٌها0
 .5تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .6أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – حوادث سٌر

صفحة  95من 100

بطاقة وصؾ /34/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة :
دابرة الشإون االدارٌة.
اسم الوظٌفة  :سابق لٌة ثقٌلة

الرابعة

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم األساسً
أو ما ٌعادلها  +شهادة سوق عامة

اسم عمل الربٌس المباشر  :ربٌس شعبة
الحركة والضمان ( المر ب )
الوصؾ العام  :قٌادة مختلؾ اآللٌات الثقٌلة وفق تعلٌمات الربٌس المباشر.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
.1

القٌام بتفقد اآللٌات المسبول عنها ( زٌوت -شحوم  -ماء -هواء -فرامل -وقود ) وأجزاء اآللٌة المختلفة
وتجهٌزها قبل اإلقبلع بها لحسن سٌر العمل0

 .2تبدٌل اإلطارات حٌن تدعو الحاجة وضبط عٌار الهواء فٌها0
 .3تنفٌذ المهمات الموكلة إلٌه ونقل العاملٌن من وإلى الشركة وكذلك أٌة مواد أو بضابع محملة على اآللٌة
والتؤكد من وضعها وحزمها بشكل جٌد0
 .4االشراؾ على إصبلح اآللٌة والحفاظ علٌها.
 .5تنظٌؾ اآللٌة واالعتناء بمظهرها وتنظٌؾ محركها ومقاعدها.
 .6تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .7أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد الفكري – حوادث سٌر

صفحة  96من 100

بطاقة وصؾ /35/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :الشركة
اسم الوظٌفة  :عامل عادي (نسخ وتصوٌر)
اسم عمل الربٌس المباشر :
أٌنما وجد.

الخامسة

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم
األساسً أو ما ٌعادلها.

ربٌس الدابرة

الوصؾ العام  :االشراؾ على أعمال النسخ والسحب والتصوٌر وكل األوراق المطلوبة.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1استبلم األوراق المراد سحبها حسب الحاجة0
 .2االحتفاظ باألوراق فً أماكن خاصة لٌسهل الرجوع إلٌها عند اللزوم0
 .3تصوٌر األوراق المطلوبة حسب الحاجة0
 .4العناٌة باآلالت التً ٌعمل علٌها وتنظٌفها.
 .5تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .6أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد عادي

صفحة  97من 100

بطاقة وصؾ /36/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة  :الشركة
اسم الوظٌفة  :ذن.
اسم عمل الربٌس المباشر :
التً ٌعمل بها

الخامسة
المدٌرٌات

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم األساسً أو
ما ٌعادلها.

الوصؾ العام  :القٌام بتنظٌؾ مكاتب مبنى اإلدارة و كنس ساحات المعمل و ترحٌل النفاٌات)
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1القٌام بتنظٌؾ مكاتب اإلدارة وأثاثها وأرضها والممرات ٌومٌا".
 .2مراعاة نظافة الؽرؾ والطاوالت باستمرار 0
 .3تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .4تلقً تعلٌمات العمل من قبل ربٌس شعبة الخدمات0
 .5تنظٌؾ الساحات واألرض بصورة مستمرة0
 .6ترحٌل النفاٌات واألوساخ إلى أماكن خاصة0
 .7أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل ٌ :تعرض إلى الؽبار واألوساخ والروابح الكرٌهة


صفحة  98من 100

بطاقة وصؾ /37/
موقع الوظٌفة

شروط شؽل الوظٌفة

الفبة

اسم الوحدة التنظٌمٌة :
دابرة الشإون االدارٌة
اسم الوظٌفة  :حارس

الخامسة

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم األساسً أو
ما ٌعادلها.

اسم عمل الربٌس المباشر  :ربٌس شعبة
الحراسة
الوصؾ العام  :حراسة الشركة ضمن القطاع المحدد لحراسته.
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1حراسة القطاع المحدد لحراسته.
 .2منع الخروج من الشركة بشكل ؼٌر رسمً.
 .3إلقاء القبض على األشخاص الذٌن ٌحاولون التسلل إلى حرم الشركة واستخدام السبلح وفق
التعلٌمات األمنٌة .
 .4تنظٌم سجل خاص بالزوار والمراجعٌن
 .5إعبلم ربٌس الشعبة عن الحاالت الطاربة التً تستدعً التدخل المباشر والتعاون معه على إزالة
أسبابها0
 .6تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .7أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد عادي

صفحة  99من 100

بطاقة وصؾ /38/
موقع الوظٌفة

الفبة

شروط شؽل الوظٌفة

اسم الوحدة التنظٌمٌة :
دابرة الشإون االدارٌة
الخامسة
اسم الوظٌفة  :مراسل

المإهل العلمً  :شهادة مرحلة التعلٌم
األساسً أو ما ٌعادلها.

اسم عمل الربٌس المباشر  :ربٌس شعبة
المراسبلت واألرشٌؾ ( الدٌوان العام )
الوصؾ العام  :استبلم وتوزٌع البرٌد الداخلً والخارجً0
واجبات ومسإولٌات والصبلحٌات :
 .1استبلم وتسلٌم البرٌد الصادر وتوزٌعه إلى الجهات المعنٌة فً الوقت المحدد.
 .2مسك سجل خاص بالبرٌد (الصادر والوارد) وتسجٌل كافة المراسبلت والكتب الواردة والصادرة من
وإلى الشركة.
 .3اعداد قوابم بالرسابل بواسطة البرٌد الرسمً.
 .4تسلٌم الرسابل البرٌدٌة إلى مكتب البرٌد.
 .5جلب البرٌد الوارد إلى الشركة من مكتب البرٌد.
 .6تنفٌذ تعلٌمات األمن الصناعً.
 .7أداء أي مهام أخرى ٌكلؾ بها فً مجال عمله وفق األنظمة والقوانٌن.

ظروؾ وبٌبة ومخاطر العمل  :الجهد عادي

صفحة  100من 100

